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Glædelig jul...
...og godt nytår: Indbetalingskort for 2019 er indlagt i bladet.
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Beboeren redaktionelt
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Formand: Carl Flemming Schultz
Fredensgade 21, tlf. 61 26 28 29
carlflemmingschultz@gmail.com

Næstformand: Niels Andersen
Fredensgade 33, tlf. 29 25 29 50
niels@fredensgade33.dk

Kasserer: Frauke Schaumburg
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Sekretær: Morten Ploug Henriksen
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Ann-Sofie Carstensen
Jagtvej 23, st., tlf. 29 89 62 17
asofie.c@hotmail.com

Jesper Carstensen
Jagtvej 23, st., tlf. 29 89 62 07
asofie.c@hotmail.com

Pernille Hamming
Godthåbsgade 57, 1.th, tlf. 25 54 53 25
pernillehamming@gmail.com

Gary Sheridan
Skt. Knuds Gade 41, tlf. 40 29 16 96
sheridanhansen41@gmail.com

Jessie Kronlund
Godthåbsgade 30, 3.tv, tlf. 20 20 11 75. 
jessie.fihr@gmail.com

Suppleant: Jette Pedersen
H.C. Andersens Gade 94, 2., 
tlf. 29 87 11 49, jettep@hotmail.com

Madklub

Stinne Hvam
H.C. Andersens Gade 31, tlf. 42 50 73 74
stinne@ffsm.dk

Kunståbent

Mia Keinke
Monbergsvej 41, st. lejl. 6, tlf. 40 48 20 36
drossel3@mail.tele.dk

Ingelise Bech Hansen
Fredensgade 21, tlf. 61 79 49 19
ingelisebechhansen@gmail.com

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
I løbet af en forlænget weekend i
begyndelsen af oktober klarede en
lille flok frivillige et større pro-
jekt: istandsættelse af Beboer-
husets café og køkken, entré og
toiletter. Gamle skader på væg-
gene og utallige sømhuller blev
repareret, og det hele, inklusiv
bar og vinduer, fik et par gange
maling. 
Nydeligt resultat: Nu kan huset
med endnu bedre samvittighed
end før modtage gæster og lejere.
Og nu er der også kommet galleri-
skinner op, så det ikke længere
bliver nødvendigt at slå søm i
væggene i forbindelse med de
skiftende kunstudstillinger.

Men inden istandsættelsen var
vores gamle kendinge Faze’n’mir
lige en tur omkring og give en
koncert i et af husets velkendte
”Mad, musik, café”-arrangemen-
ter. Faze og Mir har været her før,
og det var som sædvanlig en 
succes, og denne gang havde de
bassisten Jais med. Og maden var,
som musikken, lækker.

En aften i oktober havde Odense
Kommune, Byrum og Mobilitet,
lejet Beboerhuset til et oriente-
ringsmøde for beboerne i Jagtvej-
kvarteret (i store træk Jagtvej
med tværgående gader) om den
vedtagne nye parkeringsordning
for området (se Beboeren nr. 27).
Bølgerne gik højt, og manges util-
fredshed med ordningen var ikke
let at overhøre, men der var også
røster, der bakkede ordningen op.
Beboerforeningens holdning er, at
den ikke vil blande sig. Hvad der
kan være skidt for nogen, kan
være godt for andre og omvendt,
og beboerforeningen er sat i ver-
den for at bidrage til trivsel for
alle beboere og ikke for at være
med til at så splid.

Og så skulle der synges. En no-
vemberaften stod Louise Skøt og
Birger Obling for underholdnin-
gen, som bestod i gode, gamle og
nyere viser (de to) og fællessang
fra alskens sangbøger (40 engage-
rede gæster med mange slags
næb). Taget var til tider tæt på at
lette, og i køkkenet kokkererede
Anne og Jonna og Anette, så eng-
lene sang med. Mange opfordrede
til gentagelse ved lejlighed – det
har vi skrevet os bag øret.

Madklubben er et af husets stabile
foretagender (og husk: det er ikke
en lukket klub, man skal bare
melde sig hos Stinne Hvam – se
side 2 her i bladet) og bør frem-
hæves for sin deltagerfremstillede
kvalitetsmad til små priser. Og
sidste gang før jul greb d’herrer
Ebbe og Georg guitarerne lige
midt i risalamanden og gav et par
numre. Så blev det atter jul i det
gamle beboerhus.

Næste større arrangement bliver
16. januar. Så kommer Luna med
band og underholder. Men det skal
nok blive nærmere annonceret
efter nytår.

Og husk også tøndeslagningen for
børn til fastelavn og generalfor-
samlingen den 20. marts.

På vegne af bestyrelsen, som her
ønsker alle en god jul og et godt
nytår,

Carl Flemming Schultz

Husk at forny dit medlemskab af
Beboerforeningen BEBOERHUSET
for 2019. Og hvis du endnu ikke er
medlem, så tegn et medlemskab.

Du kan gøre det ved at bruge indbetalingskortet, som er indlagt i

dette nummer af Beboeren, eller ved at indsætte kontingentet –

125 kr. – på beboerforeningens konto: 9860 0000377198 (Folke-

sparekassen).

Som medlem kan du deltage i foreningens aktiviteter – se nær-

mere her i bladet og på facebook og hjemmesiden – og du kan

deltage i foreningens generalforsamling, som i 2019 afholdes

onsdag den 20. marts kl. 19.00

Venlig hilsen

Bestyrelsen
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Hvordan var Fredensgade egent-

lig for 80-90 år siden? Vi har fun-

det en gammel beretning frem,

fortalt i 1989 til undertegnede af

en af gadens nu for flere år

siden afdøde beboere, Kaj Jahn.

Kaj var maskinarbejder, køb-

mand, antikvitetshandler, fisker

mm., og han boede i Fredens-

gade 19 fra 1921, da han var 3

år gammel, og resten af sit liv.

Hans hus havde altid været fami-

liens og blev bygget i 1877 af

hans bedstefar, som var skræd-

dermester i Albanigade.

Så lad os læne os tilbage og lade
Kaj fortælle om Fredensgade,
sådan som han huskede det:

”- Næh”, Kaj skulle lige løbes i
gang, ”næh, der har sgu aldrig fo-
regået mord eller sådan noget her
i gaden. Der har aldrig foregået
noget sensationelt, som hele byen

Kærlighed,russisk benzin 
og Danmarks ældste dreng
- erindringer fra Fredensgade omkring 1930

talte om, det var der sgutte noget
af.

Nå jo, Poulsens oppe i nr. 6, de
havde en søn, som var stikker og
blev likvideret under krigen, men
det var oppe i Benediktsgade,
hvor han boede dengang. Han
troede, han kunne liste sig ind ad
bagvejen, men så stod de sgu der
og skød ham. 

Der har heller aldrig boet nogen
vældig interessante mennesker
her, det har været sådan ganske
almindelige borgere alle sammen.

Der var jo mange forretninger og
håndværkere her i gaden omkring
1930. Oppe i nr. 1, der var jo re-
stauration, men den var jo så ned-
lagt, da jeg var barn. Det var en
der hed Fangel, der havde den.
Han havde en datter ligesom med
sådan et forvredet ansigt – hvad

fanden, der var i vejen med hen-
de, det ved jeg ikke, men hun gav
klaverundervisning deroppe også.

Købmanden overfor, han handlede
med kul og koks og brænde, det lå
jo inde bag plankeværket. Han
havde også en lastbil med chauf-
før. Ved siden af, i nr. 4, boede
der en, der kørte rundt med pe-
troleum. I nr. 11, som der var en
frk. Jensen, der ejede, der boede
en tømrer Petersen, han havde
værksted i kælderen. Nede i nr.
25, der havde skomager Jensen
værksted ude i gården, og i nr. 16,
der boede Hansen, han kørte
rundt med fløde og forskelligt til
forretningerne, Vita-fløde var det
vist, og rygeost og sådan noget.
Og i nr. 14 boede der en murerme-
ster Hende. I nr. 30 var der en
træskomager. I nr. 32 var der køb-
mand, det var en, der hed Mad-
sen, og så havde de en pleje-
datter, som hed Dora, som blev
gift med en, som hed Knud henne
fra nr. 11, og de førte forretnin-
gen videre. Og inde ved siden af, i
nr. 34, der var også en købmand,
han hed Kückler, og han arbej-
dede også ovre på tapetfabrikken
i Oluf Bagers Gade. I nr. 40 har
der både været bager og damefri-
sør. I nr. 42 var der en boghandel,
det var to frøkener, der havde
den. Og i den næste ejendom,
hjørneejendommen, der var me-
jeri, og det var dengang, hvor
man kom med en kande, og så
oppe på disken, der stod nogle
aluminiumsfade med kogt fløde i
med skind foroven. Skindet, det
kaldte man kærlighed, og det
skulle folk jo så have noget medFredensgade, fra Alle ́gade mod Skt. Knuds Gade.
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af, når de købte fløde. Henne på
det næste hjørne, hjørnet af Fre-
densgade og Allégade, der var en
grønthandler, der hed Larsen, og
han havde også benzinstander. Det
var den russiske, der hed Nafta,
og det var 5 øre billigere end ved
de andre benzinstationer – og det
var mange penge dengang.

Ovre på det modsatte hjørne,
hvor Absalonsgade begynder, der
var der købmand ligesom i dag, og
inde ved siden af, der var en af de
sjoveste forretninger, der har
været i Fredensgade nogensinde.
De hed Poulsen, så vidt jeg hu-
sker, og der kunne vi jo få alt fra
hundepropper til lagner og dyne-
betræk. Det var det utroligste, de
handlede med der. Et par kældre
længere henne, der var sådan
messinggreb, og der boede slagter
Jørgensen, og henne på hjørnet af
Skt. Knuds Gade, der var der jo så
købmand igen. Der var sgu mange
butikker.

Ja, der var da også mange, der ar-
bejdede andre steder. Jensen i nr.
3, han var formand nede på hav-
nen, og i nr. 13 boede der en, der
var ude på slagteriet. Han havde
sådan en rødhåret paryk. Og i nr.
24, der boede Juliussen i stuen,

og sønnen, han havde en barber-
salon på Hjallesevej. Han hed
Charles. Og på 1. sal boede ham,
som ejede huset. Han var maskin-
arbejder nede ved Thomas B.
Thrige.”

Kaj kunne selvfølgelig bedst huske
de familier, der havde børn, og
dem var der mange af:

”De ældre folk og dem uden børn,
dem kom vi jo ikke ind hos, så
dem kan jeg ikke huske så meget
om. Men Jensen i nr. 3, han havde

tre sønner, som hed Fridor og
Elmer og Viktor, og en datter, som
hed Lilly.  Og i nr. 9 var der fire
børn, og de hed Elly og Mary og
Ejner og Robert.

Men ovre hos flødehandler Hansen
i nr. 16, der havde de syv-otte
børn. Der boede sgu 17 mennesker
i det hus. Det er fantastisk, selv
om baghuset så er regnet med,
men det var ganske normalt, at
der boede så mange mennesker i
husene dengang.”

Børnene legede nede på trekan-
ten, hvor bunkeren ikke var byg-
get endnu. Den blev gravet ud
under krigen. ”Men,” sagde Kaj,
”jeg ved sgutte af, at der nogen-
sinde har været nogen, der har
brugt den som beskyttelsesrum,
men efter krigen blev den brugt
som kartoffellager en overgang, så
vidt jeg husker.”

Der var selvfølgelig flere og min-
dre lejligheder i husene dengang
end i dag:

”Nu inde i nr. 21, for eksempel,

Fredensgade, sydsiden set mod Hjallesevej.

Fredensgade 16, 

huset med de 17 beboere.
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der var der tre eller fire lejlig-
heder. Der boede en nedenunder,
som hed fru Nielsen, det var en
ældre dame, som havde et par
døtre hjemme. Den ene af dem
hed Sofie, hun var ovre i Frelsens
Hær. Hun fik et barn med en af
frelserne derovre, jeg ved sgutte,
om det var helligånden, der var
kommet over hende eller hvad.

Men som sagt, rigtig bemærkel-
sesværdige mennesker var der
egentlig ingen af. Der boede en
dame oppe i nr. 5, som var puk-

kelrygget – jo, for resten, der var
jo i nr. 23, der boede ham, de
kaldte Danmarks ældste dreng.
Han var fotograf nede ved Social-
demokraten i Kongensgade. Han
hed vist Biering, og han havde en
cykel – og det er sgu ikke løgn –
den havde et tandhjul, der var
næsten en halv meter stort, og så
kørte han med korte bukser både
sommer og vinter. Han havde knæ,
der var helt blåfrosne om vinteren,
kan jeg huske. Og så kørte han
med marinebluse og med marine-
hat med sådan en sløjfe bagud. Jo,
han var sjov, ham der.

Nr. 23 var også et af de første 

Fredensgade, huse og butikker ud

mod 'trekanten'.

Billederne er hentet i odensebilleder.dk, som daterer dem fra 1929 til 1938.

steder, hvor de fik træk og slip.
Ellers var der jo gammeldags lo-
kummer overalt. Men nu må du
have mig undskyldt, nu skal jeg ud
til en mand om nogen fisk.”

Og hermed var Kajs beretning
slut, og han var ude ad døren til
et af sine mange gøremål.

Lokummerne forsvandt efterhån-
den. Det gjorde butikkerne også,
op gennem 50’erne, 60’erne og
70’erne. Men Fredensgade passer
vel egentlig stadigvæk meget godt
til sit navn.

Carl Flemming Schultz
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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

Efter at have nydt Anne Grete Hvirvelkær
Skous billeder i november har vi en
dobbeltudstilling i december og 
januar. Det er Kirsten Andersen
med malerier og Carl Erik Ossian
med foto.

I februar udstiller Berit Plotni-
kof malerier, og efter hende følger
Laura Elvira Perez Petersen i marts.

I april bliver der atter dobbeltudstil-
ling, nemlig med Janne Holbech, der laver
akvareller, og Henrik Lollesgaard, der laver
malerier og skulptur.

Den første onsdag i måneden er der Kunst-

åbent kl. 20 – 22, hvor den udstillende

kunstner som regel er til stede. Vi serve-

rer et glas vin og lidt chips, og alle er vel-

komne. Næste Kunståbent er 6. februar.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i Beboerhuset

Anne Grete Hvirvelkær Skou

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22
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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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I forbindelse med omtalen af kvarterets skulpturer

i Beboerens sidste numre spurgte vi læserne, hvad

”Bautaport”, som er navnet på bronzeskulpturen i

Odense Friskoles gård, mon kunne betyde. 

Og selvfølgelig fik vi svar. Det kom fra Lise Moestrup i
Alexandragade, som skriver:

”Som lærer på Odense Friskole ser jeg hver dag den
smukke Bautaport. Det er et frugtbarhedssymbol.
Sædcellen er på vej... Ordet stammer vist fra den
nordiske mytologi, så vidt jeg er orienteret. Smuk er
den.”

Så blev vi så meget klogere, og tak til Lise Moestrup
for det. En bautasten kender vi. Det er sådan en,
Obelix altid bærer rundt på. Ordet kommer af old-
nordisk ”bautasteinn”, og det er, som Den danske
Ordbog skriver, en ”aflang sten der, stillet på højkant
og delvis nedgravet, står som grav- eller mindesten”. 

Ordbogen oplyser også, at ”bauta” betyder ”slå”
eller ”støde”, og at forbindelsen mellem ”bauta” og
”sten” er uklar. Men med Lise Moestrups forklaring i
baghovedet synes forbindelsen mellem ”bauta” og
”port” klar nok. En indgang, en sædcelle stødes op i.
Noget mere livsbekræftende end en gravsten, må
man sige. Seksualundervisning på højt kunstnerisk 
niveau. Tillykke til friskolebørnene med den.

Carl Flemming Schultz

Frækkerten på Friskolen
· Spørg om kvarteret ·
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Hekkes Genbrug

www.hekkesgenbrug.dk

Albanigade 47, Odense C
Telefon: 25 32 20 71

Mail: hekkesgenbrug@gmail.com
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Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Stinne Hvam
H.C. Andersens Gade 31

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til CUTSHOP SALON 
Albanigade 41, 5000 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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En ansigtsløftning til huset...

Frivillige i gang med et større projekt: istandsættelse af Beboerhusets café og køkken, entré og toiletter.
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Kasper
Gattrup

Gordon
Kennedy

Lisbeth
Kjærulff

Anette
Støvelbæk

Billetter og gavekort:
Billetten tlf. 7020 2096 . Politikens kiosk, Odense

Kerteminde Turistbureau tlf. 6532 1121 . kerteminderevyen.dk

LÆG EN SOMMERAFTEN 

UNDER JULETRÆET!

26. maj –6. juli 2019 på Tornøes Hotel
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og svinger det ene ben op i det
glitrede reklamehav. I løbet af et
øjeblik er hun nede i containeren.
Det er svært at stå fast. Hun lig-
ger på alle fire i den overvælden-
de mængde af tilbud på alt lige
fra gasgrill til sengetøj og flad-
skærme med helt revolutioneren-
de skarp billedkvalitet.

Trine roder rundt. Det er ikke let
at finde det lille brev i bjerget af
papir, men det lykkes. Kuverten
ligger gemt bag en 'enestående
Deal' på en ”romantisk weekend
for to på Norsminde Kro”. Hvem
mon brevet er fra? Hun kan ikke
huske, hvornår hun sidst har fået
et håndskrevet brev. Navnet er
skrevet med klodset og firkantet
skrift. Hun beslutter sig for at
vente med at åbne det og kaster
brevet ud over containerens kant.
Hun begynder at møve sig op,
men tryksagerne glider under hen-
de, og hendes højre hånd smutter.
Før hun ved af det, ligger hun på
alle fire. Hun udstøder et kort
hvin - mest af overraskelse. 

- Halløjsa er der en jomfru i nød? 

Thomas’ smilende ansigt dukker
frem over hende. 
- Næ, her er ingen jomfru. Du er
mindst 20 år for sent på den. Men
jeg kunne faktisk godt bruge lidt
hjælp. Hun er pinligt bevidst om,
at hendes tøj er totalt i uorden,
hendes hår ligner givetvis en pa-
rodi på en fuglerede, og nederde-
len er gledet op – pinligt langt op.

- Kom, ræk mig hånden, så træk-
ker jeg. Trine kan høre smilet i
hans stemme.
Et øjeblik efter står hun atter
med fast grund under fødderne.
Hun får styr på tøjet og forsøger
at forklare sin smilende nabo,
hvad hun var på jagt efter. 

- Nå ja, det gule brev. Thomas kig-
ger på kuverten i hendes hånd. 
- Det lagde jeg godt mærke til. 
- Jeg aner ikke, hvem det er fra,
der er ingen afsender. Det er ret
mystisk.
- Måske en hemmelig beundrer,
blinker Thomas. 
- Næppe, mumler Trine. 

Thomas er høj, har brede skuldre
og kraftigt mørkt år med enkelte
dekorative grå stænk. Hvor gam-
mel mon han er? 40? 45? 

Brevet
Trine er lige ved at miste balan-
cen, da den høje hæl glider på
stakken af blanke reklamer, som
hendes nabo, Thomas, har smidt
lige inden for hendes dør. Ude på
den anden side af reklamebjerget
sætter hun sin kuffert og taske fra
sig. Han kunne da for fanden have
smidt dem i papircontaineren. 

Samtidig mærker hun et uvant stik
i hjertet. Der er nu noget over
Thomas, den mystiske nabo med
den lille vennekreds. I hvert fald
havde hun hverken set eller hørt
en eneste gæst, siden han flytte-
de ind ved siden af hende på 2.
sal. Faktisk var hun selv noget 
tøvende, da hun mødte ham på
trappen og spurgte, om han ville
tømme hendes postkasse, mens
hun var på ferie. Selvfølgelig – 
klart, svarede han, og fortsatte op
ad de slidte brune trin.
- Jeg smider nøglen i din postkas-
se i morgen, når jeg tager af sted,
råbte hun til hans læderklædte
jakkeryg.

- Gu’ ved hvor mange træer, der
er fældet for at lave alt det her?
Trine samler den tunge bunke glit-
tede papir i en bunke. På vej ned
ad trappen mod containeren, der
står ved gavlen af den røde bebo-
elsesejendom på Lahnsgade, lover
hun sig selv at anskaffe sig et Re-
klamer – nej tak-skilt. Hun skub-
ber låget op på den grønne behol-
der med den ene albue og lader
hele stakken falde ned i dybet. Da
de mange reklamer glider ned i
papirhavet, opdager hun en gul
kuvert. Hendes navn står skrevet
med håndskrift.

- Satans. Hun kan ikke nå kuver-
ten, lige meget hvor meget hun
strækker sig. Hun sparker resolut
skoene af, hiver op i nederdelen

· Novelle af Dambo & Vognæs ·
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med kæresten. Men Selma havde
forsikret, at alt var fint.
Trine river sin telefon op af jakke-
lommen. Med usikre hænder rin-
ger hun til sin datter. Den eneste
hun får fat i er en irriterende
stemme, der byder hende 'Vel-
kommen til telefonsvareren'. Hun
prøver igen og igen med samme
resultat.

Selma er hendes et og alt. Hun
har været det største i hendes liv,
ikke mindst siden datterens idiot
til far flyttede sammen med en
25-årig fitnessinstruktør for fire år
siden. Det var alt andet end nemt
at blive kasseret og forladt af den
mand, hun troede skulle være
hendes partner resten af livet.
Der gik et helt år, før Trine kunne
se lys for enden af en meget smal
tunnel, og havde det ikke været
for Selma, var det gået helt galt.  

Selma klarede sig fint i gymnasiet.
Hun ville være læge, og med et
perfekt snit strøg hun direkte ind
på studiet. Den dag for et år
siden, da hun flyttede til Køben-
havn, var en svær dag i Trines liv.

Trine sover ikke den nat. Skal hun
kontakte politiet? Kan det være
en usædvanlig dårlig spøg? Hvis

der sker noget med Selma, vil hun
aldrig kunne tilgive sig selv. Hvor-
dan skaffer man 100.000 i kontan-
ter? Tankerne myldrer rundt i hen-
des hoved, og kvalmen tager til.

Næste formiddag er hun den før-
ste kunde i Danske Banks brune
akvarium på Albani Torv. 
- Jeg skal købe bil – privat handel,
fortæller hun den undrende bank-
rådgiver.
- Skal vi ikke hellere lave en over-
førsel, indvender den unge slipse-
klædte mand. 
- Det SKAL være kontant og kun
store sedler! Trines stemme er
skarp og vedholdende. Bankassi-
stenten ryster let på hovedet på
vejen over til kassen.

Resten af dagen vandrer hun hvi-
leløst rundt i sin stue med telefo-
nen knuget mellem hænderne.
Trine farer sammen, da den ende-
lig vibrerer og udsender en klar
ping-lyd.

"Vil du se din datter igen? Læg

pengene i en hvid plastikpose. Kør

til H.J. Hansen i Vestergade. Stil

dig på fortovet. Jeg holder øje

med dig fra et hemmeligt sted.

Hvis politiet kommer, dør hun."

– Tusind tak for hjælpen. Har du
ikke lyst til en kop kaffe? Trine
nikker i retning af bagtrappen.
Hun håber, at invitationen ikke
lyder helt så desperat, som den
føles. 
– Det lyder hyggeligt, smiler Tho-
mas, men det må blive en anden
dag. Jeg er på vej til arbejde. 

Tilbage i lejligheden på 2. sal åb-
ner Trine kuverten. Ud falder et
sammenfoldet A4-ark, der er pak-
ket om en patron og en lille amu-
let af guld. Trine stivner. Men det
er jo Selmas. Hvad… Hendes hjer-
te hamrer. Det er den amulet, hun
gav sin datter, da hun begyndte på
universitetet. Med dirrende hæn-
der begynder hun at læse. 

Jeg har din datter. Hvis du vil se

hende i live, er prisen er 100.000

kroner i store sedler. Jeg har

flere patroner og er ikke bange

for at bruge dem. Jeg sender en

sms i morgen aften med instruk-

ser. Hvis du går til politiet, dør

hun.

Trine kan ikke få vejret. Hvad er
der sket? Hun skypede jo med sin
datter så sent som i går. Og Selma
havde det fint. Vild med sit studie
og kammeraterne. Det eneste lille
'men' var, at hun havde slået op
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Trine farer ned til cyklen og drø-
ner ned ad Ove Bagers Gade. For
enden drejer hun til venstre på 
Allégade med kurs mod indre by.
Hun tager stien langs åen gennem
Mosen og er fremme på rekordtid.
Efter nogle minutter på fortovet
kommer den næste besked. 

"Stil dig foran indgangen til Café-

biografen." 

Trin for trin bliver Trine dirigeret
gennem byen forbi Storms Pakhus
i retning af havnen. En time sene-
re står hun med sin cykel på Østre
Kaj med udsigt til en stor forladt
FAF-silo. Lyset fra husene på Ka-
nalvej reflekterer i det sorte, bøl-
gende vand. Det er begyndt at
regne. Hun står her længe. Er der
noget galt? Hun kigger sig om-
kring. Bag hende er et af de gam-
le pakhuse ved at blive sat i
stand. I det fjerne kan hun høre
trafikstøj fra Toldbodgade. Hvor-
for sker der ikke noget? Hun knu-
ger mobilen i højre hånd. Den
hvide plastpose med pengene har
hun lagt i sin taske, der hænger
gennemblødt, solidt klemt fast
under hendes arm. 

Hun stirrer fortvivlet ned i det
dragende sorte vand. Hun lægger
mobilen i lommen og knuger hæn-
derne. 

Pludselige skridt bag ved får hen-
de til at fare sammen. En yngre
mand med en strikhue under jak-
kens hætte kommer nærmere. Er
det nu? Er det ham? Men han æn-
ser hende ikke. Ser ikke en gang
op. Går bare tæt forbi. Hun bliver
tung i kroppen. Er det hele forbi
nu? Den mørke skikkelse fortsæt-
ter ud ad den øde mole. Nu løber
han, krydser de nedlagte jernba-
nespor og smutter ind mellem to
bygninger. 

Langt om længe vågner telefonen
i den regnvåde lomme. Hun tørrer

ansigtet med sit fugtige ærme og
blinker vand fra øjnene for at stil-
le skarpt.

"Jeg holder øje med dig. Gør præ-

cis som jeg siger, ellers overlever

din datter ikke.

Gå ind i passagen mellem de to

røde pakhuse lige bag dig. Ved

hjørnet til venstre er der et grønt

teknikskab. Læg den hvide pla-

sticpose med pengene bag den.

Kør hjem og vent. Hvis alt er i

orden, bliver du kontaktet."

Trine stirrer på sin mobil. Hun
læser teksten fem gange for at
være helt sikker. Hun tøver. Under
normale omstændigheder ville
hun aldrig gå rundt på havnen om
aftenen. Men det her er ikke nor-
male omstændigheder – det er så
langt væk fra normale, som det
kan komme. Hun hiver efter vej-
ret og går med sin cykel på slæb i
retning af de røde pakhuse. Un-
dervejs træder hun i en stor olie-
glinsende vandpyt, men ænser det
knapt nok. Hun er gennemblødt og
hendes sneakers har for længst
opgivet at holde fødderne tørre.
Ud af øjenkrogen får hun øje på
en bil i mørket tæt på DOK5000.
Hun fornemmer en person bag rat-
tet. Er det ham, der holder Selma
fanget? Måske. Hun stirrer lige ud
og fortsætter. Nu gælder det ude-
lukkende om at få dette mareridt
overstået og komme væk herfra. 

Ved hjørnet stopper hun. Få me-
ter fra hende står en mørkegrøn
metalkasse tæt ved muren. Den
er vist til el-kabler af en eller an-
den slags. Hun åbner sin taske og
river den hvide plastikpose frem.
Den vejer ikke meget – tænk at
100.000 kroner fylder så lidt. Hun
kiler den hvide pose ind bag den
grønne kasse. Det her er det mest
sindssyge, hun nogensinde har op-
levet. Hendes hjerte banker så
hårdt, at det dunker i begge ører.
’Nu skal jeg hjem’ er det eneste,

hun tænker. Så springer hun op på
cyklen.

I entreen sparker Trine de dyng-
våde sko af, smider frakken på
gulvet og forsøger at tørre telefo-
nens front af i sin strikkede bluse.
Nu vil hun have fat i Selma. 
– Tag den så, tag den så… Intet
svar, kun den åndssvage svarer.
Hun lægger sig fortvivlet på sofa-
en - har brug for at hvile – bare et
øjeblik.

Trine vågner med et sæt. Hun har
haft den mest forfærdelige drøm.
Selma var blevet bortført og …
langsomt går den smertelige sand-
hed op for hende. Det er ingen
drøm. Hun griber telefonen, fin-
der nummeret. De sædvanlige to-
ner skærer i hendes ører. Endelig
hører hun Selmas søvndrukne
stemme. 
– Mor? Er der sket noget? Er du
klar over, hvad klokken er? 
- Søde skat, jeg har været så…
Har du det godt?  
- Hvorfor skulle jeg ikke ha’ det
godt?
- Du har jo været væk … du har
været …
- Jeg har været på hyttetur med
uni. Ude på en lille ø. Vi måtte
ikke tage mobilen med. 
- Der er noget jeg bliver nødt til
at fortælle dig.
- Ring til mig i morgen. Jeg vil
sove. 
Trine tager sig sammen. Der er
ingen grund til at skræmme
Selma. 
- Ok, jeg ringer i morgen.
- Farvel mor, sukker Selma.
Trine ved ikke, om det er glæde
eller frygt, der triller salt ud af
øjenkrogene. De sidste timer sy-
nes uvirkelige - som manuskriptet
til en dårlig film.
– Det hele er fup og svindel. Hvor
har jeg dog været naiv og torske-
dum. 

Fortsættes side 22 ...
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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
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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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En novemberaften stod Louise Skøt og Birger Obling for underholdnin-

gen, som bestod i gode, gamle og nyere viser og fællessang ...

Fællessang i november

... og i køkkenet kokkererede

Anne og Jonna og Anette, 

så englene sang med.

LUNA med band – snart i Beboerhuset
Sangerinden Luna bor og virker i
København, hvor hun synger med
sit band, Signe-Luna. Hun er født
og opvokset i Skt. Knuds Gade og
er bedre kendt her som Signe Skov
Frederiksen.

Onsdag 16. januar er Signe til
bage i Odense, hvor hun spiller i

Beboerhuset med Jørgen Licht-
werk, Ole Salfelt, Jørn Bavngaard
og Ole Ras. Stilen er tilbagelænet
standardjazz. Sangene er ørehæn-
gere fra 50-60’erne.

Dørene åbnes kl. 19.00, hvor der
serveres lidt snacks og oste. 
Arrangementet varer til kl. 22.00.

Pris:125 kr.

Bindende tilmelding til carlflemmingschultz@gmail.com senest 
13. januar. Max 40 deltagere – efter først-til-mølle-princippet.



Et godt argument for at besøge

Beboerhuset (hvis du ikke allerede kommer der),

og til at overveje et medlemsskab, var arrange-

mentet den 19. september. (Se side 2 og det ved-

lagte indbetalingskort):

Først spisning. Menuen var hamburgerryg og kartof-
felsalat + æblekage og kaffe. Drikkevarer til de
sædvanlige, venlige beboerhuspriser, og det hele
inkl. musik kostede kun 125 kr.

Efter spisningen var der koncert med FAZE'N'MIR
- normalt en duo, men denne aften som trio.
Dvs. Henrik 'Faze' Nybo og Mir Bredberg Weber
suppleret med bassisten Jais Kurecko Eriksen.
Musikken var jazzy blues, inciterende ragtime og
melodiøs folk krydret med egne kompositioner.
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En god aften i Beboerhuset

Jais Kurecko Eriksen

Henrik 'Faze' Nybo

Mir Bredberg Weber



Søndag på bænken ved 
fodboldklubben "Utopias" 
hjemmebane

Fodboldbanen ligger søndagsstille hen

i vinden der trækker i de sorte råger.

Det er et andet mønster end når bolden er i spil

og fløjten fundamentalt skærer igennem 

det fleksible bolværk - igen og igen - 

indtil sidste fløjt. Sådan opretholdes spillet

og digtet med strukturer der på en måde

holder sig inden for det rektangulære 

i forskellige farver og dimensioner.

+++

Træet vugger i vinden,

suger lyset til sig, fylder tankerne

der dukker op og forsvinder

ind i erindringen om et andet træ

der trækker lyset op.
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· Digte af Ole Knudsen ·
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... Brevet. Fortsat fra side 17.

Det banker hårdt på døren. Hen-
des hjerte driver blodet rundt i
kroppen med raketfart. Hun lister
ud i entréen og vover dårligt at
trække vejret. 
– Trine er du der? Luk op! lyder
det fra den anden side.
Hun åbner døren. 
– Thomas? Hvad laver du her? Du
skulle bare vide, hvad jeg… 
- Jeg ved det, siger han og rækker
hende en hvid plastikpose. 
– Her er dine penge. 
- Jamen. Hvordan? Hvorfor?
- Kom lad os lige sætte os. Tho-
mas griber om Trines albue og
fører hende i retning af sofaen.

- Ved du godt, at jeg arbejder i
politiet? Trine ryster på hovedet.
Thomas fortsætter:
- Lige nu er jeg i narkoafdelingen.
De sidste par dage har vi holdt
pakhusene ned ved havnen under
observation. Vi har mistanke om,
at der er et narkolager i nærhe-
den. Pludselig ser jeg dig komme
gående med din cykel. Du gemmer
et eller andet bag en teknikkasse
og sprinter væk. Vi tjekker, og fin-
der en pose med penge, men læg-
ger den tilbage. Fem minutter ef-
ter kommer en ung mand luskende
med en lommelygte. Da han tager
pengene, hiver vi fat i ham. Han
tilstår med det samme. Det var
din datters ekskæreste. Han har

spillegæld og er kommet ud i no-
get forfærdeligt rod med de for-
kerte mennesker. Han vidste, at
din datter var væk nogle dage, og
at du lige var kommet hjem fra
ferie. Ja, og så så den unge mand
lyset, mente han åbenbart, despe-
rat som han var. Resten af histo-
rien kender du.
- Ja, jeg har været et fjols. Hvis
det ikke havde været for dig, ville
jeg have siddet tilbage med en
lang næse og 100.000 fattigere.
Det er anden gang inden for kort
tid, du redder mit skind. 
Thomas smiler og lægger sin hånd
oven på hendes. 
- Og det er en fornøjelse hver
gang. 

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se telefonnummer og mailadresse på side 2 ·
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Tlf. 66 12 50 14

TRYKSAGER 
når det skal gå stærkt!

Vores nye digitalprinter kører hurtigt!

Vi har 67 års erfaring i at arbejde med papir, så vi leverer 

kvalitet til tiden og til priser der matcher markedet.

Gå på opdagelse på www.printodense.dk 

og bestil dine tryksager online fra sofaen.

Visitkort

Postkort

Foldere

Kuverter

Hæfter Kalendere Flyers Bøger Løsblade Brevpapir

Indbydelser

Blokke

Plakater 
64x32 cm

foldere
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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

TLF. 22 24 90 22
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Rosenlunden 15, 5000 Odense C, www.kfodense.dk
https://www.facebook.com/KristentFaellesskabOdense/

Besøg os i Godthåbskirken

Du er altid velkommen til fællesskabet i Godthåbskirken, 
hvor der er gudstjeneste hver søndag kl. 10.15. 

Vi har børnekirke under gudstjenesten og kirkekaffe 
bagefter, hvor der er tid til en god snak.

Julefest for børn og voksne
 lørdag, den 15. december kl. 14-17

Julegudstjeneste
mandag, den 24. december kl. 14

Fastelavnsfest
søndag, den 3 marts kl. 12.30

for børn og voksne

· 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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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

På das i kvarteret

Der meldte sig et spørgsmål på

sidste redaktionsmøde: Mon det

passer, at der var gammeldags

lokummer med tilhørende nat-

renovation i Skt. Knuds Gade

helt op i slutningen af 1960’er-

ne? 

Det vidste vi ikke. Så det måtte
undersøges nærmere. Vi spurgte
arkivar Johnny Wøllekær fra Hi-
storiens Hus, som henviste os til
en artikel af Kasper Hovgaard i
Odensebogen 2009, ”Byen besør-
ger”. Her kan man læse:

”I 1954 traf byrådet beslutning om
at udfase natrenovationen, hvilket
indebar en kommunal ombygnings-

godtgørelse til private ejendom-
me, der fortsat havde ildelugten-
de tørklosetter stående i baggår-
dene. Men til trods for en vedhol-
dende kommunal kamp mod tør-

klosetterne, var det først i 1982 
(i Fredensgade), at den allersidste
natspand blev afhentet og nat-
renovationen dermed fuldstæn-
digt afskaffet. Samme langsom-
melighed fandtes også i Køben-
havn, hvor den kommunale nat-
renovation endnu i 1970 måtte 
afhente over 1.500 latrintønder i
hovedstaden.”

Ok, så blev det altså Fredensgade,
der som den sidste gade i Odense
helt måtte overgive sig til den sa-
nitære modernitet. Godnat, Ole!
Pengene ligger i vinduet.

Tak til Johnny Wøllekær for hen-
visningen og til Kasper Hovgaard
for lån af artiklen.

Carl Flemming Schultz

· SPØRG OM KVARTERET ·

Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør

Ultralydsscanning

High Power Laser
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.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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Festlig forjul i Madklubben

�
Sidste gang før       jul greb Ebbev

og Georg guitarerne lige midt i 

risalamanden og gav et par numre. 

Så blev det atter jul i det 

gamle beboerhus.
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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

Er der en vegetar 
i familien?

140 sider · Ca. 80 opskrifter · Handy A5-format · Brugervenlig spiralryg
Se flere spændende retter på:  www.vegetarmor.dk

Kogebogen Hjælp – min søn er vegetar er fuld af gode ideer til, hvor-
dan både kødspisere og vegetarer kan tilgodeses med lækker og vel-
smagende mad – uden for for meget besvær. 
Også forslag til jule- og festmenuer.

Bestil bogen på kontakt@ctofte.dk
eller ring på 5149 1397, så leverer vi 
bogen sammen med en regning. 
Uden for distriktet sender vi 
bogen med posten (+32 kr. i porto).

Tilbud
indtil 31/12

75 kr.
Gratis levering 

i Beboerens 
distrikt

Go’ idé 
til mandelgave,
værtindegave 

eller 
sidste-øjebliks-

julegave...

Tegnestuens Forlag
Skt. Knuds Gade 35
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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.
Lejen er i begge tilfælde 500 kr.
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DinZoneterapeut.dk
Zoneterapi
Japansk Lifting
Ansigts Akupunktur
NADA Øreakupunktur
Bachs Blomsterremedier

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .

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.

Førstesalen i Beboerhuset
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

Beboeren og Beboerforeningen 
ønsker glædelig jul til medlemmerne, 

de frivillige, kvarterets beboere 
og ikke mindst til vores trofaste annoncører.
Det har været et godt år i Beboerhuset, 

lad os mødes (igen) i 2019... 
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Onsdag 2. januar kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 9. januar kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 16. januar kl. 19.00: 

Mad, musik, café: Luna med band

Onsdag 23. januar kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 24. januar kl. 18.30: Madklub

Onsdag 30. januar kl. 20.00: Caféaften

Hver onsdag kl. 20-22 er cafeen åben. 

Her kan du møde dine naboer, du kan tage ven-

nerne 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

· Januar 2019 ·

Søndag 3. marts kl. 14.00: 

Fastelavn, tøndeslagning for børn

Tirsdag 5. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 6. marts kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 13. marts kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 20. marts kl.19.00: 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET

Torsdag 21. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 27. marts kl. 20.00: Caféaften

· Marts 2019 ·

· Februar 2019 ·

· 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 5. februar kl. 18.30; Madklub

Onsdag 6. februar kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 13. februar: Lukket pga. vinterferie

Onsdag 20. februar kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 21. februar kl. 18.30: Madklub

Onsdag 27. februar kl. 20.00 Caféaften


