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Bliv medlem af 
beboerforeningen BEBOERHUSET

Beboerforeningen BEBOERHUSET er en
forening hvis formål det er at arbejde
for trivslen for beboerne i Skt. Knuds
Gade- og Godthåbsgadekvarteret, at være
talerør for beboerinteresser i kvarteret og
at afholde sociale arrangementer i beboer-
huset i Godthåbsgade 30 B. 

For at kunne bruge beboerhuset skal man
være medlem af beboerforeningen BEBO-
ERHUSET (hvis man bor i kvarteret) eller
støttemedlem (hvis man ikke bor i kvarte-
ret). Eneste forskel på de to medlemska-
ber er, at medlemmer har stemmeret på
foreningens generalforsamling, hvad støt-
temedlemmer ikke har. Begge typer med-
lemskab gælder for hele husstanden (som
selvfølgelig gerne må tegne flere). 

Huset kan også lejes til private arrange-
menter. For at kunne leje huset skal man
være medlem som beskrevet ovenfor.

Et års medlemskab/støttemedlemskab
koster 125 kr. og gælder kalenderåret.
Kontingentet går til drift af BEBOERHUSET
(forening såvel som hus). 
Send mail med navn og adresse til 
bestyrelsen@beboerhuset.org 
og indsæt kontingentet på foreningens
konto: Folkesparekassen Reg nr. 9860
Konto nr. 0000377198

Udlejning af BEBOERHUSET

Ønsker du at leje beboerhuset, 
skal du skrive en mail til 
udlejning@beboerhuset.org 
med dato, navn, adresse, telefonnummer
og mailadresse. Så kontakter vi dig
hurtigst muligt. Se mere om udlejning på
vores hjemmeside: www.beboerhuset.org

Caféaftener:
Onsdag kl. 20–22
Alle er velkomne

Kunståbent:
Første onsdag i 
måneden kl.20–22
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Nyt fra bestyrelsen
Så gik den sommer, og den var
godt nok tør. Derfor blev det
sankthansbål, vi kom til at love i
Beboerens forårsnummer, ikke til
noget – for vistnok første gang i
Beboerhusets historie. Men af-
brændingsforbuddet gjaldt ikke
grillen, som var anbragt solidt på
beboerhusgårdens ikke-brændbare
beton, og sankthansgæsterne, der
traditionen tro var talrige, grille-
de og spiste traditionen tro i højt
humør, mens Fynboerne traditio-
nen tro leverede musik til sankt-
hanssangene og traditionen tro
var i rigtigt spillemandshumør i 
timevis. Festbrandbilen leverede
traditionen tro fadøl, mens fod-
bolddrengene traditionen ganske
utro nød at udfolde sig på det, der
på trods af dagens anledning ikke
var en bålplads. Så blev det alli-
gevel sankthans i år.

Derefter blev der stille halvanden
måneds tid i Beboerhuset.

Men lidt over midten af august var
der ikke stille mere. Det sørgede
Jude Myers Pedersen og hendes 6-
mands band No Direction Home
for med et brag af en Bob Dylan-
koncert, der nærmest blæste hu-
set omkuld, selv om det var pak-
ket med gæster. Tapas skulle der
til, og det uden kniv og gaffel, for
ellers havde der ikke været plads
til gæsternes albuer. Flere koncer-
ter med mad og drikke kommer til
i løbet af sæsonen.

En fin septembersøndag stod som
sædvanlig i høst- og loppemarke-
dets tegn. Et lille marked denne
gang, men ikke mindre hyggeligt
af den grund, og størrelsen taget i
betragtning egentlig pænt vel-
besøgt. Der var enkelte private
handlende, og først og fremmest
havde Beboerhuset en velassorte-

ret bod, hvor lopperne var done-
ret af husets medlemmer. Stor tak
til dem. Mange lopper skiftede
hænder, og mange grillpølser blev
sammen med kage, kaffe og andre
drikkevarer langet over disken.
Om nogle af lopperne dukker op
igen til næste år, er ikke godt at
vide. Den slags sker.

Og så skal husets indre lige have
en ordentlig istandsættelse. Fra
torsdag 4. til og med søndag 7.
oktober går vi i gang med at repa-
rere vægge, male osv. Det kræver
nogle frivillige, praktiske hænder,
så hvis du er i besiddelse af sådan
et par, er du yderst velkommen til
at give en (eller begge to) med.
Bare nogle timer, eller hvad du nu
kan afse. 
Send en mail til Niels Andersen,

niels@fredensgade33.dk, 

som koordinerer arbejdet. Så er

du på holdet.

Gården bag huset er også blevet
flot nu. Den er blevet asfalteret
og ganske jævn. Det har Odense
Kommune sørget for. Så nu er det
slut med vinde og skæve beton-
elementer, som man kan gå og
skvatte over, som kørestole kan
køre fast i, og som det er svært at
holde rent. Gå en tur forbi og nyd
synet. Eller bedre endnu: Kom i
Beboerhuset i den almindelige 
åbningstid eller til et af husets
mange arrangementer og nyd
både den om ganske kort tid ny-
istandsatte café og den nyistand-
satte gård. Velkommen inden- og
udenfor!

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

Bob i Beboeren. 

Jude Myers Pedersen og hendes 6-mands band No Direction Home. 
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Hvorfor kommer der 

parkeringslicensområde?

Formålet med at indføre parke-
ringslicenser til beboere er at få
skabt en bedre fordeling af de ek-
sisterende p-pladser. Odense Kom-
mune oplever, at der er problemer
for beboere med bil med at finde
pladser i de bynære områder, og
det afhjælpes ved at indføre en
beboerlicensordning. En licensord-
ning for beboere vil gøre det min-
dre attraktivt for bl.a. pendlere
udefra at parkere i området.

Beboerlicenssystemet findes 
allerede i dag i Skt. Knuds Gade-
kvarteret. 

Hvordan fungerer det?

Området, hvor der indføres parke-
ringslicens til beboere, bliver til
en parkeringszone, hvor parkerin-
gen bliver tidsbegrænset for ude-
frakommende bilister og bilister
uden parkeringslicens. Beboere
med parkeringslicens er undtaget
tidsbegrænsningen. Bilister uden
beboerlicens kan parkere 1 time i
perioden kl. 9-20 på hverdage og
kl. 9-18 om lørdagen. Uden for
disse tidspunkter og om søndagen
kan man parkere uden tidsbe-
grænsning.

Parkeringslicensen i Jagtvej-
kvarteret vil gælde i 2 år, hvoref-
ter den skal fornyes på
www.odense.dk/parkeringslicens.
Hver husstand kan købe 1 licens,
hvis de har bil. Licensen skal pla-
ceres synligt i bilens forrude. Be-
boerlicensordningen giver ingen
pladsgaranti, men gør det nem-
mere at finde en parkeringsplads.
Licensen koster 600 kr. for 2 år.

Har husstanden mere end 1 bil,
må bil nr. 2 finde en anden løs-

Kommunen informerer: Parke-
ringslicenser i Jagtvejskvarteret

I slutningen af 2018 bliver

flere gader i kvarteret en del

af ordningen med parkerings-

licenser, som man kender det

fra centrum. Parkeringslicens-

området skal sikre, at beboe-

re i kvarteret får lettere ved

at finde en ledig p-plads. 

Mange bilister parkerer tæt

på byen, fordi det er gratis og

uden tidsbegrænsning. Det

betyder desværre, at mange

af gaderne nær centrum bli-

ver udsat for et stort parke-

ringspres, som kan gøre det

svært for beboerne at finde

en p-plads til bilen. Det vil

Odense Kommune gerne af-

hjælpe ved at indføre flere

områder med parkeringsli-

cens for beboerne. 

Et af de nye beboerlicensom-

råder i Handlingsplanen for

Mobilitet og Byrum 2017-

2024 er Jagtvejkvarteret.

Derudover bliver parkerings-

pladserne på Sadolinsgade og

Godthåbsgade betalingsparke-

ring. 

ning. Det kan enten være ved at
finde en privat løsning, parkere på
egen grund, betale for parkering
på betalingspladserne eller købe
månedskort til betalingsplad-
serne. I perioden kl.20-9 på hver-
dage, kl. 18-9 om lørdagen og
hele søndagen kan bilen holde i
kvarteret uden en beboerlicens.

Det er ikke muligt at få licens
til gæster. Gæster kan parkere på
betalingspladserne. Beboerlicen-
sen er registreret med bilens num-
merplade, og kan derfor ikke

bruges af husstandens gæster.
Byrådet har besluttet, at der

kan udstedes 1 licens pr. husstand
med bil for at prioritere beboerne
først. Det betyder, at der bliver
plads til både din og naboens bil,
når han kommer hjem.  

Beboere med bil i Jagtvejkvar-
teret vil modtage yderligere infor-
mation via E-boks om dato for,
hvornår parkeringslicens-ordnin-
gen træder i kraft. Der bliver også
oprettet en hjemmeside til Jagt-
vejkvarteret, hvor man kan læse
mere om licensordningen, få svar
på spørgsmål osv.

Parkeringspladser bliver til 

betalingspladser

Parkeringspladserne i Sadolins-
gade og Godthåbsgade vil fremad-
rettet blive betalingspladser. Der
er betaling mellem kl. 9-20 på
hverdage og kl. 9-18 om lørdagen.
Prisen er 3 kr./t. Det vil også være
muligt at købe et månedskort til
parkeringspladserne. Information
om månedskort kan findes på
www.odense.dk/parkeringslicens

Parkeringsbåse og -baner 

markeres op

Parkering i parkeringslicensområ-
det skal fremadrettet kun ske i af-
mærkede p-baner og båse. I dag
sker der desværre for mange ulov-
lige parkeringer, som nogle gange
skyldes uklarhed omkring regler-
ne. Derfor bliver parkering i om-
rådet markeret helt tydeligt op i
forbindelse med, at licensområdet
indføres. De afmærkede parke-
ringsbåse og -baner skal vise, hvor
man kan holde lovligt. 

Det er ulovligt at parkere foran
porte og udkørsler, også selvom de
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ikke skulle være i brug i dag. Hvis der
skulle tillades parkering ved steder, hvor
der i dag er udkørsler/porte, vil det
kræve, at de nuværende ejere af ejen-
dommene vælger at nedlægge den. Det
skal de gøre som en byggesag, hvorefter
de selv skal betale for at vende fortovs-
klinkerne og fjerne asfaltramperne. Det
er ikke tilstrækkeligt, at overkørslerne
ikke anvendes.

Som led i projektet opsættes der
også flere cykelstativer og bænke på ud-
valgte steder i kvarteret.

På strækningen mellem Godthåbsgade 
og Hjallesevej vil det midlertidigt være
muligt at parkere delvist på fortovet.
Dette skyldes, at vejens krumning gør, 
at det ikke er muligt at foretage kant-
stensparkering. Når den del af Jagtvej
renoveres, skal der foretages almindelig
kantstensparkering. Tidsplan for renove-
ring er dog ukendt. 

Erhvervsdrivende i området

Erhvervsdrivende, der har virksomheder 
i 2-årige parkeringslicensområder, kan
købe 1 licens pr. CVR.nr. og 1 parkerings-
licens, som de kan stille til rådighed for
kunder.

Projektet vil også blive gennemført i Skt.
Knuds Gadekvarteret efter samme prin-
cipper. Vi tager et område ad gangen.

Har du spørgsmål? Tirsdag den 2. oktober kan du komme forbi Beboerhuset på Godthåbsgade i perioden

kl. 19-21, hvis du har spørgsmål til den nye licensordning. Her vil to medarbejdere fra Odense Kommu-

ne stå til rådighed. Du kan også finde ofte stillede spørgsmål på www.odense.dk/Jagtvejskvarteret. 

Husstande omfattet af 

parkeringslicenser

Veje omfattet af 

parkeringslicenser

Betalingspladser (Sadolins-

gade og Godthåbsgade)
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Din lokale håndværker / entreprenør
Specialist i renovering inkl. alle faggrupper

Byggestyring og rådgivning

H A N D E L & B Y G

Frank Ankjær · Skt. Knuds Gade 37, 5000 Odense C · +45 22 10 11 30 · frank.kontor@gmail.com

... at du som medlem af Beboerforeningen helt
gratis kan sætte en annonce i Beboeren, hvis du
har noget du vil sælge, købe eller forære væk...

Det er gratis for private, og annoncen må fylde
en ottendedel side (85,5 x 57 mm). Det er godt,
hvis du kan levere din annonce som trykklar pdf. 
Du kan også levere din tekst + evt. foto/illustra-
tion, samt navn, adresse, telefonnummer og
email, så sætter vi det op for dig.

Vidste du...
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Online booking: vision-coiffure.dk

V    

Camilla Christina

(barsel)

Christina Camilla
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Asylgade 16 · 5000 Odense C
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

VelkommentilVisionCoiffure

Camilla Christina Christine

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se telefonnummer og mailadresse på side 2 ·
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Vi gik en skulpturtur i vores

kvarter i Beboerens forrige num-

mer. Der præsenterede vi de

ikke så få skulpturer, som findes

her, og det rejste et par spørgs-

mål. Der var nemlig noget, vi

ikke fandt ud af. Så vi spurgte

selvfølgelig læserne, og straks

blev vi meget klogere.

To læsere henvendte sig med op-
lysninger om de underbelyste
skulpturer: Steen Kristiansen, som
er opvokset på Jagtvej og i Lahns-

Skulpturtur i kvarteret
– fortsat fra forrige nummer

· Spørg om kvarteret ·

gade, og Randi Botnen, som bor i
H.C. Andersens Gade. Vi takker de
to for hjælpen. Og hvad ved vi så
nu?

Granitskulpturen på Nonnebak-
ken, som vi beskrev som et hjul
med en søjle i, er naturligvis en
top, og den hedder da også: Top.
Den er lavet af den japansk-dan-
ske billedhugger Jun-Ichi Inoue

Jun-Ichi Inoue: Top, 1988. 

(1948–2009). Ifølge Randi Botnen
er det en H.C. Andersen-ting (bol-
den må man så tænke sig til), og
ifølge Steen Kristiansen er den fra
1988.

Så er der den generte kvinde i 
Giersings Realskoles have. Hun er
så genert, at hun ikke engang
hedder noget. Hun er opstillet i
1958. Kunstneren er Grethe
Bülow-Møller, og hun er født i
1915. Hvis hun lever endnu, må
hun være 103 år, men det er vi
ikke helt sikre på, at hun gør. Vi
har i hvert fald fundet en døds-
annonce fra Berlingske Tidende,
december 2010, for en kvinde af
samme ikke helt almindelige
navn, født i januar 1915 og kaldet
”tante Gidde”. Lad os gætte på,
at det er hende.

Grethe Bülow-Møller: 

Uden titel, 1958.
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Så vidt, så godt, men der er mere
endnu fra Steen Kristiansen. Han
har fundet en skulptur af Steffen
Lüttge (født 1945) i udkanten af
kvarteret (i virkeligheden ganske
lidt udenfor, men den skal da med
alligevel). Den står ved muren i
Odense Friskoles gård på hjørnet
Hjallesevej og Guldbergsvej, lige
over for Fredensgade, og der har
den stået siden 1988. Den hedder

Bautaport. Et lidt kryptisk navn.
Hvad mon det betyder?

Når vi nu alligevel er på Hjallese-
vej, smutter vi lige ud til Sct. 
Joseph Kollegiet, som tidligere var
Sct. Josephs Hospital, drevet af
Sct. Joseph-søstrene. Og hvem
finder vi en skulptur af oven over
indgangspartiet? Sct. Joseph, na-
turligvis, Jesus’ papfar. Beskeden

Har du spørgsmål til noget i kvarteret – hvad som helst – så skriv til carlflemmingschultz@gmail.com. 
Så prøver vi ved læsernes hjælp at finde ud af det. Det har vist sig, at metoden virker. 

Steffen Lüttge: Bautaport,1988. 

Sct. Joseph med jesusbarnet.

og ganske bevidst om sin absolut-
te birolle bærer han på armen
Jesus, som muntert vinker ud til,
eller måske ligefrem velsigner,
trafikken på Hjallesevej. En ægte
katolsk standardfremstilling af far
og barn, og hvor er den sød.

Carl Flemming Schultz

Gemmer der sig mon stadig
skulpturer i kvarteret, som vi
ikke har omtalt i dette eller de
forrige numre af Beboeren? Sig
endelig til, hvis der gør. Har
man lyst til at gå på skulptur-
jagt ikke blot her i kvarteret,
men i Odense i det hele taget,
foreslår Steen Kristiansen, at
man går ind på Odense Kom-
munes hjemmeside, hvor der
bl.a. findes en skulpturguide,
og Randi Botnen henviser til
https://samlingen.koes.dk/

vaerker-i-det-offentlige-rum/

soeg?page=4&q=odense 

(KØS, museum for kunst i det
offentlige rum).

Så det er bare om at gå i gang.
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Bob i Beboeren...
22. august gav Jude Myers Pedersen og hendes 6-mands band 
No Direction Home et brag af en Bob Dylan-koncert, der nærmest
blæste huset omkuld, selv om det var pakket med gæster.
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Bestil dine tryksager 
på nettet!

Høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser

Hurtig levering
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været meget hjælpsom og givet
os muligheden for at etablere
vandforsyning. Det er vi også me-
get glade for. 

Vi er nu i gang med at planlægge
efterårets aktiviteter. Efter at vi

har fået styrket havens fysiske
rammer, vil vi nu fokusere mere
på de sociale aktiviteter. Især
Laura (næstformand) har meldt
sig på banen til at drive dette
fremad. Vi har en lille, men stærk
kernegruppe på ca. 7-8 personer i
byhaven, men vi håber at kunne
involvere endnu flere og endnu
mere aktivt. Ønsker man at være
med eller vide mere, kan man
deltage i vores generalforsamling
28. oktober kl. 16.00 i Vandtårnet
eller hos Henriette, Alexandra-
gade 4 (spørg undertegnede),
eller kontakte et bestyrelsesmed-
lem.

Bedste hilsner

Morten Ploug Henriksen

Gormsgade 2, Odense C

Mortenploughenriksen@gmail.com 

Mobil: 61 38 54 24

Nyt fra Bordals Have
Den seneste tid

har vi fokuseret på at udvikle by-
havens fysiske rammer og bruge
de nye rammer, vi har skabt. Trods
den varme sommer har vi kunnet
dyrke forskellige typer af grønt-
sager og bær. Dermed kan byha-
ven nu give et større udbytte til
medlemmerne. Også Børnehuset
Vandtårnet har haft mulighed for
at bruge byhaven mere og har
hængt flere kreative udsmyknin-
ger op i haven. Vi har også lagt
mærke til, at der nu er flere og
flere, som bruger vores hjemme-
lavede palle-bænke. Det er vi
glade for – så længe alle husker at
rydde op efter sig.

Kommunen har beskåret områdets
træer og forsøger især at holde
poplerne nede. Dermed kan vi åb-
ne haven mere op ud mod vejen.
Kirken i Alexandragade har også
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· Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2018 ·

Annonce Format (bredde x højde) Pris for 1 blad Pris for 4 blade (1 årgang)

1/1 side B: 177 mm x H: 246 mm 825,00 3.046,00

1/2 side højformat B: 85,5 mm x H: 246 mm 443,00 1.607,00

1/2 side tværformat B: 177 mm x H: 120 mm 443,00 1.607,00

1/4 side højformat B: 85,5 mm x H: 120 mm 253,00 925,00

1/4 side tværformat B: 177 mm x H: 57 mm 253,00 925,00

1/8 side tværformat B: 85,5 mm x H: 57 mm 170,00 603,00

1/8 side tværformat bred B: 177 mm x H: 25,5 mm 170,00 603,00

Bagside 1.786,00 6.304,00

Indstik 1.403,00

Bladets oplag er 2300, og det bliver omdelt i Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret 4 gange årligt.
Priserne er baseret på færdigt annoncemateriale. Bladet trykkes i sort/hvid.

Vil du annoncere i Beboeren?
Kontakt Henrik Lumholdt, Fredensgade 26, 5000 Odense C, henlumholdt@gmail.com, tlf. 20 20 99 49
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Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Lone Ernst og Niels Bøgelund
H.C. Andersens Gade 90

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Kunst & Håndværk 
Claus Bergs Gade 5A, Odense C

Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk

Medicinsamtaler 
Har du fået ny diagnose, hvor du 
skal have medicin, har du krav på en
10 min. samtale med en farmaceut.
Det er gratis. 
Hver uge gode tilbud på vitaminer,
cremer mm.
Folkebo er blevet apotek, recept-
medicin fås også direkte her. 
30% på Caudalie og Murad.
(indeholder parfume – lækre 
produkter).

Albani apotek
Albanigade 54 F - 5000 Odense C   
Tlf. 66 12 08 63  
Mail: albani@apoteket.dk

Folkebo Apotek
Hjallesevej 201B - 5230 Odense M
Tlf. 66 11 57 52

Næsby Apotek
Bogensevej 49 - 5270 Odense N
Tlf. 66 18 02 72

Parkering ved alle  enheder
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-13.00
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Sankthans
uden heks



Skyggehilsen 1

jeg sidder på det yderste af bænken

og ser mellem lyset

en vinteraften i skumringen

Skyggehilsen 2

solen skinner

bag det fjerne

kaster skyggen

til en hilsen –
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· Digte af Ole Knudsen ·

Kære naboer
Min far Bert går på pension dette efterår og 
ønsker, efter en årrække i København, at vende
tilbage til det gamle kvarter. 
Derfor søger han en 2- eller 3-værelses 

lejlighed og alt har interesse. 

Jeg håber I kan hjælpe og/eller at I også vil 
være med til at sprede budskabet. 
Al kontakt kan bare gå via mig.

De bedste hilsner
Mads Asbild 

Skt. Knuds Gade 19. Tlf. 23 37 98 04

Mail: mads@asbild.dk
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· Beboerannonce ·
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Din lokale
vinhandler

Allégade 43 · 5000 Odense C  ·  Tlf.: 65 91 31 02  ·  www.portugisiskvinkaelder.dk

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder

Allégade

Absalonsgade

Sankt Knuds Gade

Allégade
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Hvor godtfolk er...
Der er ca. 2300 husstande i Beboerforeningens distrikt – Skt. Knuds Gade- 
og Godthåbsgadekvartererne – men foreningen har kun ca. 300 medlemmer. 
Vi kunne godt bruge lidt flere til at bakke op om aktiviteterne.

Foreningen står bag en stribe arrangementer i årets løb: 
F.eks. madklub, musikarrangementer, kunstudstillinger og 
strikkeklub. Og de mere sæsonbestemte: 1. maj, fastelavn og 
sankthans. Hver onsdag aften er caféen i Beboerhuset åben.

Du kan uden videre deltage i det hele, hvis du bor i kvarteret, 
men ved at betale kontingent er du med til at sikre, at aktiviteterne 
kan fortsætte. Det koster kun 125 kr. om året pr. husstand. 
Du kan læse mere på foreningens hjemmeside: 
www.beboerhuset.org eller på side 2 her i bladet.

Som en service til beboere, nye tilflyttere og gamle og nye 
annoncører viser vi her et kort over bladets og Beboerhusets distrikt.
De kraftige linjer viser hvilke adresser der er med. 

Lad os mødes i Beboerforeningen...
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Vores brygmester har fået grønne fingre og brygget  
denne amerikansk inspirerede lager, med Polarishumle. 

For at få det optimale ud af Polaris’ fine aromaegenskaber, 
har vi valgt at tørhumle denne lager. Polaris tilfører 
et strejf af tropiske frugter, som giver en frisk og 
velsmagende økologisk øl. Bør nydes  
i gode venners selskab.  

Skål!

En helt ny smagsoplevelse!

Økologisk
US Lager
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Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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Åbningstider:
Tirsdag – fredag 10.00 - 17.00
Lørdag   9.00 - 12.00
Søndag og mandag Lukket

Ud over det har jeg åbent efter aftale

FRISØR PELONI ·  v/ JOAN JACOBSEN ·  ABSALONSGADE 44 ·  ODENSE C ·  20 46 70 09 ·  Joan@FrisorPeloni.dk

Tidsbestilling, tlf.: 20 46 70 09

HUSK
:

25%
 på d

in først
e k

lipning!

En god klipning er altid forudsætningen for   
en nem, en hurtig og en sikker frisure ... 
– og du får altid et godt råd med hjem!
Jeg er god til at se dig og til at fange din personlighed – blot vi får en lille snak 
inden jeg klipper. Tag gerne et foto med hvis du går med en bestemt idé ...

eller hjemme hos dig selv.

Det er meget vigtigt for mig at kunderne er tilfredse. Det viser sig ved at største-
delen er faste kunder og mange kommer langvejs fra. 
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Få glade
fødder
Vi er specialister inden for:

Indlæg (fritid, sport, arbejde)

· Forhøjelse af sko
· Specialsko (diabetikersko mm.)
· Reparationer af ortopædisk- 

og almindeligt fodtøj

Håndsyet fodtøj

Frit valg af leverandør uden merpris

Vi er også
forhandler af      LIFE WELL LIVED

Benediktsgade 42 . 5000 Odense C

Tlf. 6619 0188 . odense@skomageren.dk

www.skomageren.dk

Åbningstider:
Man–tors 9.30–16.00 . Fredag 9.30–13.00

Vi er medlem af Foreningen af 

Ortopædiske Håndskomagermestre                           Klaus Nielsen  Annette Bøje

Ortopædi Skomageren

F
- med hjerte og hånd

Scan koden og se filmen
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Claus Bergs Gade 5a, Odense C - 2  91 68 3  
www.artandcrafts.dk - mail: artandcraftsodense@gmail.com  

 

  
 
Kunst 
Kunsthåndværk 
Kaffe 
The 
Specialist i luxusrom 
og romsmagninger 
 

Daglig  10.00 - 17.30 
Lørdag  10.00 - 13.30 
 
 

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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Efter en fin afslutning i juni må-
ned med Rikke Z. Hollers spæn-
dende billeder åbnede vi sæsonen
i september med Gulme Bradsted
Gullevs farvestrålende værker.

I oktober er der ingen udstil-
ling, idet Beboerhuset skal istand-
sættes.

Anne Grete Hvervelskær Skov
får fornøjelsen af at udstille i det
nymalede lokale i november.

I december og januar kan vi
glæde os til en gammel kending,
nemlig lokale Kirsten Andersen.

Herefter følger Berit Plotnikof
i februar og Laura Elvira

Perez Petersen i marts.

Den første onsdag i 

måneden holder vi 

Kunståbent kl. 20–22,

hvor vi serverer et glas

vin og lidt chips, og hvor

den udstillende kunstner

som regel er til stede. 

Næste gang er 7. november. 

Alle er velkomne.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke og 

Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i Beboerhuset

Øverst: Gulme Bradsted Gullev,

september måneds udstiller.

Nederst: Juni måneds udstiller

Rikke Z. Holler.

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22
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Madklub
Har du lyst til at være med til 

fællesspisning i BEBOERHUSETS madklub?

Her møder du andre beboere fra kvarteret 
til hyggeligt samvær og lækker mad.

Vi skiftes til at være kokke og 
hjælper hinanden med oprydningen.

Priser:

Voksne (alle over 11 år) kr. 60

Børn (fra 6 til og med 10 år) kr. 30

Børn under 6 år spiser gratis med

Du tilmelder dig til Stinne på 
stinne@ffsm.dk

NB: Drikkevarer skal  købes 
i Beboerhuset til de sædvanlige 

fornuftige beboerhuspriser.

Da Stinne svarer på alle mails, er jeres 
tilmelding først registreret når hun 

besvarer mailen. Husk at I ved framelding 
senere end dagen før, eller hvis I glemmer 

at komme, skal betale det fulde beløb.

Alle er velkomne – I skal bare være 
medlem af Beboerforeningen.

Venlig hilsen Madgruppen

Stinne, Pia, Marianne, Jette

Se mere på www.beboerhuset.org

Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør

Ultralydsscanning

High Power Laser

er 30 holdOv
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ede Specialiser  
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dsdssalyUltr
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Massør

 

.alleens-fysioterwww
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M

 

api.dk.alleens-fysioter
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M
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Høst- og
loppemarked
16.september
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Jeg stiller op til repræsentantskabet
for Energi Fyn, fordi jeg gerne vil
være med til at sikre fremtidig bære-
dygtig og billig forsyning. 
Energi Fyn skal fortsat koncentrere sig
om kerneforretningen, el, fibernet og
gas. Fokuspunkter skal i min optik
være grøn, miljørigtig og sikker ener-
giforsyning, hurtig internetadgang og
effektiv drift (= lavest mulige priser). 

· Beboerannonce ·

Kandidat, 
valgområde 3:

Peter Zinck
Kronprinsensgade 21,1.
5000 Odense C

Læs mere om 
repræsentantskabs-
valget på Energifyn.dk

Din lokale kandidat ved repræsentanskabsvalget i EnergiFyn
Energi Fyn skal være på forkant med
udviklingen og dermed være med til
at skabe vækst på Fyn.

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende,
og arbejder med detailhandel og be-
styrelsesarbejde. 
Privat er jeg gift med Helle. Vi har 2
døtre, en svigersøn og et ”nyt” dejligt
barnebarn.
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Hold din fest i Beboerhuset!
Vidste du, at du som medlem af
Beboerforeningen kan leje Bebo-
erhuset i Godthåbsgade til private 
fester og arrangementer: Fødsels-
dage, konfirmationer, sølvbryllup-
per, receptioner osv. – eller hvis
du bare skal holde en fest. Det er
typisk weekendarrangementer,
men du kan også leje huset til
møder på hverdagsaftener.

Der er mange, der benytter sig af
tilbuddet, det er billigt, facilite-
terne er gode, og så er udlejnin-
gen en hjørnesten i foreningens
økonomi.

Som noget nyt kan du nu også leje
førstesalen i Beboerhuset til mø-
der på hverdagsaftener eller som
supplement til leje af Beboer-
huset til fester o.l. i weekenden.
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DinZoneterapeut.dk
Zoneterapi
Japansk Lifting
Ansigts Akupunktur
NADA Øreakupunktur
Bachs Blomsterremedier

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .

Lejen er i begge tilfælde 500 kr.
Der er klapborde og stabelstole til
24 personer. Der er intet køkken,
men indlagt vand og en kaffema-
skine. Ingen særskilte toiletter,
men adgang til toiletter i stue-
etagen.

På foreningens hjemmeside

www.beboerhuset.org er det 

udførligt beskrevet, hvordan du

lejer huset, hvad det koster,

hvordan reglerne er osv.

Den nye førstesal.
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk

Gør en god handel hos
Hekkes Genbrug

www.hekkesgenbrug.dk

Albanigade 47, Odense C
Telefon: 25 32 20 71

Mail: hekkesgenbrug@gmail.com
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Torsdag 4. – søndag 7. oktober: 

Istandsættelse af Beboerhuset

Tirsdag 9. oktober kl. 18.30: Madklub

Torsdag 25. oktober kl. 18.30: Madklub

Hver onsdag kl. 20-22 er cafeen

åben. 

Her kan du møde dine naboer, du

kan tage vennerne med, du kan få

en kop kaffe eller et glas vin, en øl

eller en vand.

Flere arrangementer kan komme til,

ligesom ændringer kan forekomme.

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· Oktober 2018 ·

Onsdag 5. december kl. 20.00: Kunståbent

· December 2018 ·

· November 2018 ·

· Husk også ·

Hjemmeside – facebook – nyhedsbrev
Hold dig orienteret på hjemmeside, mail, 
facebook og opslag i og ved Beboerhuset.

www.beboerhuset.org 
Facebookgruppe: BEBOERHUSET

Vil du have nyhedsbrev tilsendt, så skriv til 
carlflemmingschultz@gmail.com

Tirsdag 6. november kl. 18.30: Madklub

Onsdag 7. november kl. 20.00: Kunståbent

Fredag 16. november kl. 18.00: 

Louise Skøt og Birger Obling: 

70’er menu og fællessang

Tirsdag 22. november kl. 18.30: Madklub


