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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
Næppe var de sidste rester af jule-
anden fordøjet og den sidste nyt-
årsraket fyret af, før Beboerhuset
midt i januar kunne servere 2019’s
første arrangement med spisning
og musikalsk underholdning.

Jazzsangerinden Luna havde for-
ladt sin københavnske base for at
vende tilbage til sit barndoms-
kvarter (Luna er opvokset i Skt.
Knuds Gade) og give en forrygen-
de aften med sit lokale band (det
københavnske måtte blive hjem-
me), og det gjorde hun for et to-
talt stoppet beboerhus. Vi klapper
og takker. 

Det gør vi også for VAEVs under-
holdning ved et lignende arrange-
ment i februar. Duoen VAEV, som
består af Poul Lendal og David
Mondrup, skulle egentlig have
heddet VÆV, men det navn var op-
taget. De to herrer bevæger sig i
den ganske særlige musikgenre,
som hedder folktronica – en gen-
re, hvor traditionel dansk folke-
musik og elektroniske klange går
op i en højere enhed. Hidtil uhørt
for en stor del af publikum, men
begejstringen var også ved denne
lejlighed stor.

Madklubben (den ikke-lukkede
klub for gourmeter med hang til
lækker, hjemmelavet mad) er også
i gang igen efter nytår. Den kører
godt, og der er plads til flere del-
tagere. 
Læs nærmere om Madklubben an-
detsteds i bladet.

Kunståbent-arrangementerne
fortsætter også ufortrødent. Det
er Kunståbents fortjeneste, at der
altid hænger kunst på væggene,
som ovenikøbet er til salg (altså
kunsten), så der er noget at se på
for husets brugere. 

Læs også nærmere om Kunst-
åbent andetsteds i bladet.

Fastelavns søndag bød traditionen
tro på tøndeslagning for børn. En
snes stykker dukkede op sammen
med forældre og andre voksne, og
der blev slået katten af tønden, så

det sang mellem husmurene. Kat-
tene i tønderne var skiftet ud med
slik, der blev fundet kattekonger
og kattedronninger, og så var der
fastelavnsboller og saft i huset
bagefter. En festlig fastelavnsef-
termiddag i fint vejr. 

En af årets vigtigste begivenheder
nærmer sig med stormskridt: 
generalforsamlingen i Beboerfor-
eningen BEBOERHUSET. Det er
onsdag 20. marts kl. 19.00. Kom
endelig, hvad enten du er medlem
eller ej (du kan sagtens blive det
på stedet) og deltag i generalfor-
samlingens spændende punkter.

Det var alt for nu. Vi ses i Beboer-
huset.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

HUSK! Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET 
onsdag den 20. marts kl.19.00

Øverst: VAEV og til venstre: Luna.
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Verdenskulturarv i 
undergrunden
Gennem de seneste fire-fem år
har Odense Bys Museer arbejdet
med at finde ud af mere om den
vikingeborg, som for ca. 1000 år
siden lå på Nonnebakken og
under Allégade, og som havde
med Harald Blåtands bestræbel-
ser på at underkaste sig hele Dan-
mark at gøre, og ikke spor med
nonner (de kom først senere). Og
man har fundet ud af meget. Nu
skal borgen formidles i langt hø-
jere grad, end det tidligere er ble-
vet gjort, og til den ende er der
sat helt nye informationstavler op
på stedet. Her kan man læse om,
hvad borgen var, hvordan den så
ud, og hvilke arkæologiske fund,
man har gjort på stedet. Og hvis
man vil vide mere endnu, er der
QR- koder, som man kan scanne
og se billeder og film om borgen.

Odense Bys Museer har nemlig
gang i et større projekt her. Det er
et mål, at Odenses historie skal
formidles de forskellige steder,
hvor den udspillede sig, til glæde
for borgere, turister og andet
godtfolk. Og for Nonnebakkens
vedkommende er ambitionen
intet mindre end med tiden at få
sat borgen – ikke alene, men sam-

men med de fire andre danske
ringborge: Aggersborg, Fyrkat,
Trelleborg og Borgring – på UNE-
SCOs verdenskulturarvsliste.

Så vi færdes så at sige til daglig
oven på et interessant stykke dan-

markshistorie. Gå til informations-
tavlerne, læs, scan og bliv klogere.
Tidligere omtaler af nonnebakke-
projektet findes i Beboeren nr. 15,
2015, og nr. 24, 2017.

Carl Flemming Schultz

����������	
������
�

������������	
�������
��������������������������������������������	���	� ������!�"�#�$�

�

 ������!	�
%�!���$�&	'�	�
��
(�)*+��(�����������	���

(��,
��	��*������	���
---#�	� ������!�"�#�$�

DinZoneterapeut.dk
Zoneterapi
Japansk Lifting
Ansigts Akupunktur
NADA Øreakupunktur
Bachs Blomsterremedier

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .
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Albanigade 27 - Odense
Tlf. 66 12 70 35

www.schiang-living.dk

       Dansk og internationalt møbeldesign
    møbler - belysning - tæpper & accessories

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

Ta’ a
nnoncen

 med og få
:

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 ...

• En klipning skal have et touch af frækhed for at understrege din personlighed
• Krøller er en kunst at klippe – jeg synes det er sjovt, og jeg er god til det
• Jeg er vild med at gå på kursus, så jeg er altid opdateret!

Bryllups- /festfrisurer efter aftale – også uden for åbningstiderne – på salonen 
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. 

Jeg glæder mig til at se dig!
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Vi vinder altid i ånden

Af Stig Vognæs

Det hele begyndte for mange år
siden. Nogle gutter fra den he-
dengangne Avisen Fyn havde lavet
et 7-mands firmafodboldhold. Det
var i 1980, og det blev både til
store triumfer og forsmædelige
nederlag i Firmaklubbernes Sam-
menslutning det år.

”Vi var nogle stykker, der satte os
sammen og snakkede om at lave
en fodboldklub,” fortæller Sten
Mogensen. ”Det var Henning Ras-
mussen, Anders W. Berthelsen og

mig. Vi var enige om, at det skulle
være en rigtig klub med baner,
klubhus og den slags. Kærlighe-
den til fodbold var en vigtig driv-
kraft. Vi ville lave en perfekt klub,
som skulle være både overskuelig
og demokratisk. En eller anden fo-
reslog navnet ’Utopia’, mindre
kunne ikke gøre det.” 

Den 14. oktober 1980 blev FK Uto-
pia stiftet, og et par måneder ef-
ter fik klubben OBs gamle baner
ved Munke Mose Allé som hjem-
mebane. Banen blev uofficielt
døbt på både engelsk og tysk,

nemlig ’Utopia Ground’ og ’Karl
Marx Platz’.

Sten fortæller: ”I begyndelsen var
vi kun spillere nok til et enkelt
hold. Klubben havde en formand,
men det var mest proforma i for-
hold til kommunen, i praksis var vi
fælles om alle pligterne. Også på
banen gik opgaverne på omgang.
Vi skiftedes til at være træner, 
og alle, der havde deltaget i de
ugentlige træninger, kom på
banen, når vi spillede kamp. Vi
ville ikke have bænkevarmere. Det
var socialt og radikalt anderledes
end i andre klubber, der typisk er
mere hierarkisk opbygget, og hvor
de knapt så boldsikre spillere hur-
tigt bliver sorteret fra til kam-
pene. Opstod der et problem, så

Kun et veludført indkast fra vores kvarter ligger fodboldklubben
Utopia. Lige her på grænsen til Munke Mose kan man hver tirsdag og
torsdag samt i weekenden høre høje tilråb og ivrige kommentarer,
når utopisterne træner eller spiller kamp.

De tre initiativtagere til FK Utopia ses på dette holdfoto fra 1981: Stående i midten er det Anders W. Berthelsen, til

højre for ham står Sten Mogensen og på hug nummer tre fra højre er det Henning Rasmussen.
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talte vi om det, indtil vi blev enige.
Det har aldrig været vores me-
ning, at Utopia skulle være en stor
klub. Det, der skulle vokse og
blive større, var idéen og tanken
om det sportslige nærdemokrati,
som Utopia står for. Når man i dag
ser de mange nye små klubber
rundt om i hele Odense, ser den
del i hvert fald ud til at være lyk-
kedes.”

Bertel Blindgyde

Første turneringskamp blev spillet
under Dansk Arbejderidræt (DAI)
og var mod en anden socialistisk
fodboldklub i Odense, nemlig
Røde Stjerne, der har hjemme-
bane ved Falen. Stjernerne blev
besejret 2–0. Det er siden blevet
til mange lokalopgør mod Røde
Stjerne, blandt andet som del af
de store årlige Odense Festivaler i
Munke Mose i 80’erne.

Den første spillesæson gik godt
for FK Utopia, så godt at de ryk-
kede op fra serie 4 til serie 3 i Fyns
Boldspilsunions turnering. At en
nystartet klub avancerede så hur-
tigt til næste række, var uhørt på
det tidspunkt.

Sammenholdet i FK Utopia var rig-
tig godt. Der var masser af man-
dehørm, uendelige snakke om
piger plus en øl eller to efter kam-
pene. Ofte blev en sejr fejret til
den lyse morgen, eksempelvis på
Café Blomsten i Dronningens-
gade.

Alle spillerne havde øgenavne, fx
blev Anders W. Berthelsen kaldt
’Bertel Blindgyde’, fordi han af og
til mistede overblikket og endte
ude ved hjørneflaget sammen
med bolden og fire modspillere.
En anden blev kaldt Johnny ’Odd-
ball’; det skyldes vist nok sjældne
og som regel uforudsigelige afle-
veringer.

Politisk aktive fodboldspillere

Utopisterne var ikke kun aktive i
deres egen klub. Den 21. juni 1983
besatte FK Utopia og Røde
Stjerne Odense Stadion for en en-
kelt aften. Det skete i protest mod
kommunens planer om at lette di-
visionsklubberne OB og B1909s
udgifter, når de benyttede byens
store stadion. Til gengæld ville
man skære i det økonomiske til-
skud til breddeidrætten. Den

aften blev stadions banderekla-
mer dækket af bannere med slag-
ord som: ”Ta’ fra de små og gi’ til
de større – det ser kommunen en
sport i at gøre”. Aktionen var så
hemmelig, at kun en håndfuld
journalister mødte op og så afte-
nens kamp, der i øvrigt endte soli-
darisk 4 – 4.

Still crazy after all these years

I år er det 39 år siden, FK Utopia
blev dannet, og klubben lever i
bedste velgående på en solid
bund af mange af de oprindelige
idéer. Det er stadig en fodbold-
klub, der udelukkende har senior-
hold for mænd, og antallet af hold
er vokset til fem; tre hold i serie 1,
3 og 4, et oldboyshold (> 30 år),
samt et superoldboyshold (> 38
år). 

Om aftenen den 21. juni 1983 be-

satte fodboldklubberne Utopia og

Røde Stjerne Odense Stadion i pro-

test mod kommunale spareplaner.

De spillede også en kamp til ære

for en håndfuld fotografer og jour-

nalister, der berettede om begiven-

heden i næste dags udgave af

Fyens Stiftstidende.  
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”Det er vist første gang i klubbens
historie, at vi har et hold i serie 1,”
fortæller David Bo Jensen, spiller
og aktiv utopist. ”Jeg håber, vi kan
bevare vores plads i rækken, for
det bliver temmelig svært at rykke
videre op i Fynsserien – men
måske lykkes det, man ved aldrig.”

David Bo Jensen, der aldrig kaldes
andet end Bo i klubben, fortæller,
at FK Utopia har bevaret den flade
struktur og fungerer godt, fordi
spillerne også er aktive i det admi-
nistrative og formelle arbejde.
”Alle betaler kontingent, og det er
for øvrigt et af de laveste i byen –
400 kroner per halvår. Det tiltræk-
ker typisk studerende, og vi har da
også en god del spillere, som
læser medicin, kiropraktik eller
kommer fra professionsuddannel-
serne på UC Lillebælt.”

Reklamer er et fy-ord

”Vi har ingen sponsorer, så der er
ingen reklamer på vores spilletrø-
jer – reklamer er et fy-ord hos os.
Vi er i stedet opmærksomme på
at holde udgifterne nede, og det

går fint, fordi alle hjælper til,”
fortsætter Bo.

”Nogle af de oprindelige initiativ-
tagere til klubben blandt andre
Sten og Anders, kigger stadig
forbi en gang imellem, og spil-
lerne på vores old-boyshold har
typisk spillet i klubben i mange år.
Selv har jeg haft lange spillepau-
ser på grund af skader. Til gen-
gæld har jeg i perioder fungeret
som træner og assistent for serie
1 holdet. Det er en del af den sær-
lige utopiske ånd at være trofast
og hjælpe til, hvor vi kan.

Det er også en fast tradition, at vi
hygger os efter kampen med en øl
eller to. Der er ikke nogen, der sid-
der og mukker eller tager direkte
hjem, fordi vi har tabt en kamp –
sådan er det i mange klubber, men
ikke hos os.

”Tag ikke fejl,” understreger Bo,
”vi gi’r alt, hvad vi har i os til hver
kamp, for selvfølgelig vil vi gerne
vinde. Og hvis vi præsterer vores
bedste, er det ingen skam at tabe.
På den måde vinder vi altid i
ånden.”

FK Utopia var en fast bestanddel af den årlige Odense Festival i Munke

Mose. I 1980’erne deltog op mod 60 forskellige organisationer i den alter-

native byfest. I dagens anledning spillede Utopia et lokalopgør mod riva-

lerne fra Røde Stjerne. 

FK Utopias hjemmekampe i serie 1 – forår 2019

Søndag 31. marts kl. 11:00 Utopia – Ubberud
Lørdag 13. april kl. 15:00 Utopia – MGBK
Søndag 28. april kl. 11:00 Utopia – Hårslev
Lørdag 4. maj kl. 15:00 Utopia – Tarup Pårup
Lørdag 11. maj kl. 15:00 Utopia – Assens
Onsdag 22. maj kl. 18:45 Utopia – KRFK
Søndag 26. maj kl. 11:00 Utopia – Søndersø
Lørdag 1. juni kl. 15:00 Utopia – Glamsbjerg
Tirsdag 4. juni kl. 18:45 Utopia – KFUM
Fredag 14. juni kl. 18:45 Utopia – BBB
Torsdag 20. juni kl. 18:45 Utopia – B1913

Fotos venligst udlånt af FK Utopia. På www.arkiv.dk kan man finde mange fotos fra klubben og Munke Mose, hvis man søger på 
’Utopia’. Læs mere om FK Utopia her: http://www.fkutopia.dk/
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ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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HHeellsseemmaassssaaggee ii AAllllééggaaddee 

Bestil tid til en afspændende Helsemassage på 66 11 48 69 eller SMS 42 40 43 32  
v/ Annelise Kildemoes Petersen 

1 time 350 kr. 
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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

BESTIL NU... DER ER RIFT

OM DE BEDSTE PLADSER

26. maj –6. juli 2019 på Tornøes Hotel
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It ain’t necessarily so
Manden strammer grebet om hen-
des hals og trækker hende bag-
læns. Hun glider på hælene og
kæmper for at få luft. Med begge
hænder forsøger hun krampagtigt
at løsne det hårde greb, men hun
hænger nådesløst fast i den kvæ-
lende skruestik. Lugten af sved fra
hans armhule er kvalm. 

– Bliv der eller jeg skyder, råber
han hen over hendes hoved.

Politibetjenten rækker begge
hænder frem med håndfladerne
fremad.

– Nu tager vi det helt roligt,
siger betjenten med dyb stemme
og tager nogle tøvende skridt i
retning af den pistolbevæbnede
mand. 

– Læg nu den der fra dig, før
nogen kommer til skade.

– STOP! Jeg sagde, du skulle
holde dig væk. Stemmen lyder de-
sperat.

Et sønderrivende knald får
tiden til at stå stille.

…

”It ain’t necessarily so, it ain’t ne-
cessarily so ...” 

Klaverakkorderne flyder lette
og sprøde under melodiens sprin-
gende toner. Hun tager mikrofo-
nen ud af holderen, lukker øjnene
og begynder på næste vers. 

”It ain’t necessarily so” – nogle
gange er virkeligheden anderle-
des, end man tror. Omtrent sådan
plejer hun selv at tænke om den
tekst, Ira gav sin lillebror George
Gershwins iørefaldende melodi.

Susanne elsker at synge, og netop
det nummer er altid et højde-
punkt, når hun og Erik er ude at
spille. Hun åbner øjnene, da Erik
begynder på sin solo. Hun nyder,
at fokus for en kort stund skifter
fra hende til de legende toner fra
pianoet. Hun kigger rundt i det

tætpakkede beboerhus. Der sid-
der folk ved alle borde, selv rundt
om baren er der mennesker, der
lytter opmærksomt.

Hun har den lange røde og
stramme kjole på. Hun elsker den,
og for den følelse, kjolen giver
hende, træner hun gerne intensivt
to gange om ugen ud over turene
med løbeklubben om mandagen.

Nu smiler Erik til hende med øj-
nene og runder sin solo af. Hun
tager tråden op og går i gang med
det sidste vers: ”It ain’t necessarily
so… ”, mens publikum klapper af
soloen.

Aftenen er en stor succes. De må
give tre ekstranumre, inden bebo-
erne fra Skt. Knuds Gade- og
Godthåbsgade-kvartererne ind-
stiller deres taktfaste hyldest.
Bagefter står Susanne og sælger
CD'er oppe ved baren. 20 styks bli-
ver det til. Og det er fint, når langt
de fleste i dag streamer deres mu-
sik fra alverdens tjenester. Klok-
ken er blevet et, og Beboerhuset
er ved at lukke. Susanne smider
sig i en stol oppe mellem rækker
af brugte glas og puster ud med
et køligt glas hvidvin.

De sidste gæster er gået. Erik har
travlt med at pakke sit klaver sam-
men. Tilbage er kun Flemming,
der rumsterer bag baren, og Ulla,
som er i fuld sving med våde klude
på de plettede borde. 

Pludselig ryger døren ud mod
den lille baggård op og en hætte-
klædt mand stormer ind i lokalet. 

– STÅ STILLE, råber han – BLIV
HVOR I ER.

Han løber hen til baren og pe-

ger med abrupte bevægelser
rundt i lokalet.

Der går et gys gennem Susannes
krop, da hun ser en stor sort pistol
i hans strakte arm.

– Rolig. Op med hænderne så jeg
kan se dem. Mandens stemme
lyder både desperat og forpustet. 

Susanne stiller straks sit glas og
lægger begge hænder oven på ho-
vedet. Hun er ikke i tvivl om, at
han mener det alvorligt. Vanvid-
det og desperationen i tonefaldet
og måden, stemmen knækker på,
driver ud af ham.

– Pengene, jeg skal ha' pengene.
Alle pengene. 

Herregud, tænker Susanne, der
kan da ikke være særlig meget at
komme efter. Gæsterne i huset
betaler jo typisk med MobilePay,
der er ikke særligt mange, som
bruger kontanter. Han må da være
fuldstændig vanvittig.

– Hør nu her. Det her er da fuld-
stændig fjollet. Flemming slår ud
med armene. 

– Hold kæft og gør som jeg
siger, skriger den maskerede
mand. 

Susanne tænker på, om Flem-
ming ikke kan høre, at galningen
er fuldstændig uden for række-
vidde for enhver form for fornuft.

– Rolig nu. Lad os nu lige tale
om det her. Flemming forsætter i
sit rolige tonefald og tager et
skridt i retning af røveren.

Den hætteklædte mand retter
pistolen direkte mod ham. Det
skarpe knald får Susanne og alle
andre til instinktivt at bukke hove-
derne. Lyden af splintret glas og
lugten af krudtrøg blander sig
med den almindelige dunst af øl-
sjatter. Susannes hjerte hamrer

· Novelle af Dambo & Vognæs ·
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som en hidsig stortromme, da hun
kigger op. Gudskelov, Flemming
nåede at dukke sig, og kuglen
splintrede kun en flaske og et par
glas for derefter at bore sig ind i
et af de hvide køkkenskabe.

Flemming er kridhvid i ansig-
tet. Ikke et ord kommer over
hans læber. Han står som en
stenstøtte med skuldrene truk-
ket helt op om ørerne.

– Nu gør I kraftedeme, som 
jeg siger, ellers nakker jeg jer
alle sammen. Har I forstået det?
Manden peger med den rygende
pistol og svinger den atter rundt i
alle retninger. Rædslen står malet
i Eriks øjne. Han sidder på hug og
forsøger at gemme sig bag sit kla-
ver. Aldrig før har hun set sin ven
så bange.

Ulla sidder på gulvet med ryggen
op af muren, og benene trukket
helt ind til brystet. Hun ligner en,
der forsøger at fylde så lidt som
muligt.

Ingen siger noget. Alle følger
skræmt den utilregnelige person
med det sorte våben i højre hånd.
Pistolmanden stikker sin venstre
hånd ned i bukselommen og hiver
en krøllet plastikpose frem. Han
smider posen, så den lander oven
på baren.

– Her, fyld pengene i den. Og
lad det gå lidt hurtigt. Jeg har ikke
hele natten.

Flemming tager tøvende den
krøllede pose og går om til den
lille pengekasse på køkkenbordet.  

Han lægger både mønter og sed-
ler i posen. På et øjeblik er kassen
tømt. Flemming rækker posen
mod hættemanden.

– Sæt den på bordet. Manden vif-
ter med pistolen i retning af Su-
sanne. Flemming gør, som han får
besked på. 

I et spring er pistolmanden henne
ved Susanne. Han griber hende
bagfra med venstre underarm om
hendes hals og trækker hende
med stor kraft baglæns i retning
af beboerhusets anden dør ud
mod ungdomsboligerne ved Sct.
Joseph. 

– Bliv der eller jeg skyder, råber
han til betjenten. Manøvren

kommer fuldstændig bag på
Susanne, der desperat kæm-
per for at få vejret og for at

løsne mandens brutale greb
om hendes hals.

Politibetjenten rækker begge
hænder beroligende frem.

– Nu tager vi det helt roligt. 
Rummet sitrer af elektrisk

spænding. Alle er bum-stille. Be-
tjenten forsøger at få øjenkontakt
med tyven og tager efter et øje-
blik et par tøvende skridt frem
stadig med begge hænder rakt
frem.

Skuddet kommer uden varsel og
sønderriver luften.

Betjenten kaster sig til siden. Han
ligger midt blandt væltede stole –
men tilsyneladende uskadt.

– For helvede da, brøler han.
Pistolmanden trækker hastigt

Susanne helt hen til den låste dør.
Med hende som skjold står han et
kort øjeblik og betragter det kaos,
han har forårsaget. Så slipper han
grebet om hendes hals for at få
armen fri til at låse døren op.

Susanne vakler et øjeblik og kan
endelig trække vejret dybt. Så
genvinder hun balancen og retter
sig op. Hun svinger kroppen en
smule tilbage og sparker i en cir-
kelbevægelse hættemanden med
fuld styrke på det ene knæ. I sam-
me bevægelse griber hun med
begge hænder fat i armen med pi-
stolen og trækker den opad. Man-
dens ben giver straks efter. Han

Fortsættes side 14

– Og så er det din tur. Mobil. Pung.
Ure. Ringe. Alt. NU!

Susanne smider tøvende sin
pung og mobil i posen. Hun forsø-
ger at tage sin vielsesring af, men
den sidder fast. Hun drejer og 
drejer, men den rykker sig kun få
millimeter ad gangen.

– Hør, hvad foregår der her. Stem-
men er dyb og myndig. Alle i rum-
met drejer hovedet i retning af
lyden. En politibetjent træder ind
ad døren, han kigger søgende
rundt i lokalet. 

I beboerhusets ruder kan man
se reflekser fra blå blink med re-
gelmæssig puls. De kommer tilsy-
neladende fra en vogn, der holder
ved porten ud til Godthåbsgade. 

– Vi har fået en anmeldelse fra
en nabo, som mente, han kunne
høre skud, fortsætter betjenten.

– STOP. Du skal ikke komme nær-
mere, skriger manden med hæt-
ten med en stemme, der midtvejs
i sætningen knækker og går over i
falset.

Først nu går det tilsyneladende
op for betjenten, at manden er
bevæbnet. Betjenten standser
med et ryk, og højre hånd trækker
søgende mod hoften og pistolhyl-
steret.
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falder tungt mod gulvet med et
skingert skrig og ansigtet i gulvet.
Lige i det øjeblik vrider Susanne
hans arm rundt. Pistolen flyver op
i luften og lander adskillige meter
væk. Hurtigt træder hun op med
hele sin vægt på mandens nakke
og holder fast i armen med begge
hænder. Han bander og brøler af
smerte.

Politibetjenten er hurtigt på be-
nene og kommer Susanne til und-

sætning. I løbet af et øjeblik er rø-
veren lagt i håndjern. Han ligger
på maven og jamrer højlydt.

– Det må jeg sgu’ nok sige, hvor
har De lært at slås sådan – og så i
den mundering, frue. 
Ordensmagten ser imponeret ud.

– Taekwondo, sherif – to gange
om ugen de sidste ti år – først og
fremmest for figurens skyld. Hel-
digvis er det første gang, jeg har

haft brug for selvforsvar i praksis.
Betjenten river huen af røveren.
En ung fyr med fedtet hår og uren
hud dukker frem. Hans ansigt er
fortrukket, han ser skræmt op på
Susanne.

– Hold kæft, mand, hvad er du
for en? Du lignede jo bare en
skræmt kylling.

Susanne smiler overbærende og
nynner en enkelt strofe: – ‘it ain’t

necessarily so’.

Din lokale
vinhandler

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

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder

GARAGE 
søges til leje

Henvendelse til 
tlf. 24 2210 92

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22
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Velkommen til fællesskabet i Godthåbskirken 
Arrangementer i de kommende måneder 

Sprogcafé og lektiehjælp hver torsdag kl. 15-17 

UNG-gruppe hver torsdag i de ulige uger kl. 19.  

Seniormøde den første mandag i måneden kl. 10.  

Børnekirkelejr d. 30.-31. marts.  

Fællesspisning, skærtorsdag d. 18. april kl. 18.  

Der er gudstjeneste hver 
søndag kl. 10.15.  

Vi har børnekirke under 
gudstjenesten og kaffe bag-
efter, hvor der er tid til en 
god snak. 

Kristent Fællesskab Odense    Rosenlunden 15    5000 Odense C    www.kfodense.dk 

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Marie-Louise & Lars Becker
Lindevej 44, Dalum, 5250 Odense SV

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til BABOON COFFEE 
Albanigade 54 C, 5000 Odense

Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk
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Bakkehuset, brødrene 
og byudvidelsen

En læser har skrevet

”På vej mod centrum kommer jeg

forbi hjørnet af Nonnebakken og

Kronprinsensgade, hvor der ligger

en ret fantastisk, eventyrslot-agtig

villa med små fine kviste, udskåret

træværk, stor terrasse, smukt ud-

smykket ottekantet tårn med spir

og det hele. Villaen hedder Bakke-

huset og tilhører Giersings Real-

skole, står der på facaden. Jeg

synes, den ser lidt blæret ud. Ved I

noget om den? Hvem byggede den

fx osv..?”  

Sådan spørger Jørgen Askvild fra
Godthåbsgade.

Vi har undersøgt sagen. Og under-
søgelsen bragte os i en lidt anden
retning, end Askvild måske har
tænkt sig. Her kommer historien
om tilblivelsen af en del af det
kvarter, vi alle sammen bor i.

Bakkehuset

Bakkehuset – Kronprinsensgade
23 – er bygget i 1881 for sukker-
fabrikant og bogtrykker Christian
Carl Tychsen, som sammen med
sin bror Peter drev sukkervarefa-
brikken ”Brdr. Tychsens Etablisse-
ment for Confecturer” i Overgade.
Så det var en mand af det absolut
bedre odenseborgerskab, der var
på spil her. To år senere blev vil-
laen solgt til grosserer L. Kjerulff
– igen en mand af det bedre bor-
gerskab – og senere igen til endnu
en af slagsen, kaffegrosserer,
etatsråd og konsul J.L. Christen-
sen (som i 1919 blev Odenses før-

ste folkevalgte borgmester, men
døde efter tre måneder i embe-
det). Næste ejer var direktør 
P. Jacobsen, og i 1925 købte for-
eningen ”Ensomme Gamles Ven-
ner”, som arrangerede sammen-
komster, udflugter og andre akti-
viteter for gamle, huset. Ved ”En-
somme gamles Venners” opløs-
ning i 1981 blev huset solgt til
”Ældre-Fonden” og drevet videre
af ”Ensomme Gamles Værn” (nu
”Ældre Sagen”) som brugerstyret
center for alverdens aktiviteter
for ældre. Men da det efterhån-
den blev sværere og sværere at
finde frivillige til at stå for husets
vedligeholdelse og aktiviteter,
blev det i 1998 solgt til Giersings
Realskole, som nu har sin SFO der.

Så meget om Bakkehusets hi-
storie. Og det er jo interessant
nok, hvordan en villa fra at være
bygget som bolig for solide oden-
seborgere er overgået til at være

en institution med et socialt sigte
og herefter til at indgå i en privat-
skole. Men ikke mindre interes-
sant bliver det, hvis vi vender til-
bage til villaens bygmester, Chri-
stian Carl Tychsen og hans bror
Peter, og ser på, hvad de to ud
over deres sukkervarefabrikation
havde gang i.

Brødrene Tychsens 
fornemmelse for jord

Brødrene var nemlig også jord-
ejere. Og den jord, de havde op-
købt, lå ude på landet, syd for åen
og vest for den nyanlagte Albani-
gade (med undtagelser) og dens
fortsættelse, Hjallesevej. Mod syd
grænsede den op til gartner 
Larsens jord ved Jagtvej og land-
stedet Godthåb, og mod vest til
Munke Mølles jorder og Nonne-
bakken. Og med byens vækst syd-
over fra 1850’erne med bl.a. det
nye amtssygehus og ting- og 

· SPØRG OM KVARTERET ·

Bakkehuset i dag
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arresthuset over for hinanden i 
Albanigade samt Albani Bryggeri
som nabo til sidstnævnte, var der
penge i jorden syd for åen.

Brødrene Tychsen fik bystyrets
godkendelse til anlæggelse af ga-
der og udstykning i 1876, og så gik
de i gang. Nogle af gaderne fik
navne efter berømtheder fra vi-
kingetid og middelalder: Gorms-
gade (Gorm den Gamle), Skt.
Knuds Gade (Knud den Hellige),
Absalonsgade (ærkebiskop Absa-
lon) og så lige en samtidig konge-
lig: Kronprindsensgade (kronprins
Frederik, senere Frederik 8). Så
var der Alleegade (den østlige en-
de, som faktisk blev anlagt som en
allé), Fredensgade (som var et po-
pulært gadenavn i masser af byer
på den tid), Godthaabsgade (op-
kaldt efter landstedet Godthaab,
det senere Sct. Josephs Hospital
og nuværende kollegium), Jagt-
veien og Rolighedsvei (se kortet).

Forskel på folk

Grunden til den store efterspørg-
sel efter boliger i slutningen af
1800-tallet var først og fremmest
industrialiseringen, som trak folk
fra landet ind til byerne. Der var
brug for langt flere arbejdere og
håndværkere end tidligere. Det
kom også det nye kvarter i Tych-
senbrødrenes udstykning til at
bære præg af. Bebyggelsen i
Kronprinsensgade og Absalons-
gade viser tydeligt, hvordan der
var forskel på folk. Grundene ned
mod åen i Kronprinsensgade blev
bebygget med villaer (Bakkehuset
for eksempel) til de rige, mens ga-
dens anden side bestod af karré-
bebyggelse med etageejendom-
me, hvor almindelige mennesker
også kunne være med. Og noget
lignende var tilfældet i Absalons-
gade: Villaer på vestsiden ud mod

Munke Mølles jorder (hvor Alléga-
des forlængelse fra Godthåbs-
gade mod Munke Mose dog snart
kom til at tage udsigten), og
etageejendomme på østsiden. Og
inde bagved, i Skt. Knuds Gade,
Gormsgade og Fredensgade, lå de
billigste grunde. Her kom bebyg-
gelsen mest til at bestå af mindre
huse, gerne med baghus. Mange
af husene blev bygget af arbej-
dere eller håndværkere, som selv

kunne lave det meste (det er helt
utroligt, så mange af husene der
er opført af murere og tømrere,
både mestre og svende), og som
så selv kunne bo i en lejlighed i
forhuset eller i baghuset, hvor der
også kunne være værksted, mens
resten kunne lejes ud til butikker
eller lejligheder.

Har du spørgsmål til kvarteret – hvad som helst – så skriv til carlflemmingschultz@gmail.com. 
Så prøver vi, evt. ved læsernes hjælp, at finde ud af det. 

Fortsættes side 20
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Kilder: Registrant for Albanikvarteret i Odense, 1977, Odense Bys historie bind 7, 1985, Odensebogen 1999, odensedatabasen.dk,
weblager.dk, odensebilleder.dk

Øst for brødrene Tychsens udstyk-
ning ud mod Albanigades sydlige
ende lå nogle arealer, der tilhørte
et stort gartneri i Albanigade.
Først i 1896 blev Alexandragade
og Dagmargade (opkaldt efter to
af Christian 9’s døtre) anlagt her.
Og i løbet af de næste 20 år kom
der her en sammenhængende fi-
reetages bebyggelse til, som vel
på den tid var noget af det tætte-
ste, man i Odense kom på noget
storbyagtigt. Og igen var det 
murere og tømrere, der stod som
bygherrer for det meste.

Syd og vest for Allégade

Da brødrene begyndte deres ud-
stykninger i 1876, var området
vest for udstykningerne stadig
ude på landet og ejedes af Munke
Mølle. Men også andre havde lu-
ret fidusen. Murermester Thrane
købte her i 1880’erne større dele
af jorden for at udstykke den til
boliger, og på den måde blev Oluf
Bagers Gade (opkaldt efter stor-
købmanden Oluf Bager fra 1500-
tallet) og H.C. Andersens Gade
(opkaldt efter H.C. Andersen, som
var død en halv snes år tidligere)

til. Godthåbsgade blev forlænget
sydpå, og Allégade blev forlænget
mod Hunderupvej, og så blev der
ellers bygget. Og senere endnu, i
1890’erne og op gennem 1900-
tallet bredte byen sig videre ud
mod Hunderup, og bebyggelsen
skiftede fra at være etageejen-
domme til at være eksklusive vil-
laer, men det er en anden historie.
Og Odense Kommune, som i
1880’erne fandt ud af, at den nok

også hellere måtte være med,
slog en handel af med Munke Møl-
le om køb af Munke Mose, fordi
besiddelsen af den ”engang med
Tiden kunne blive af Betydning
for Byens Udvidelse.” Mosen blev i
1900-tallets andet årti omdannet
til en moderne park, men det er
også en anden historie.

Carl Flemming Schultz

Til venstre: Udsigt mod Kronprin-

sensgade fra åen, ca. 1880. Bakke-

huset ligger yderst til højre i bille-

det. Kronprinsensgade ser nogen-

lunde færdig ud, mens Absalons-

gade og Gormsgade kun er påbe-

gyndt. Resten er stadig mest mar-

ker. Helt ude mod syd ses Albani

Mølle på Hjallesevej. Den blev 

senere til Bagermestrenes Brød

fabrik. I dag er det Lindevangsvej.

Herunder: Hjallesevej set sydfra ind

mod byen, ca. 1910. Landlig idyl, så

det basker, og nordpå ses Albani

Mølle og begyndelsen til kvarteret

omkring Godthåbsgade.



Hvordan gør man?

Tag travesko og overtøj på og find dit gamle
spejderkompas, hvis verdenshjørnerne ikke
ligger på rygraden. Du kan også medbringe
en smartphone og en app med kompas. Hvis
du tilhører den halvdel af befolkningen, der
har en iPhone, ligger det allerede på din tele-
fon.
Er du mere mageligt anlagt, kan du finde
Google-maps på internettet følge retningsan-
visningerne (et voksent skridt er 74-80 cm) og
til slut vælge ’streetview’, når du er fremme.

Send en mail og vind

Send løsningen på mail til: beboer-
bladetkonkurrence@gmail.com. 
Vi trækker lod blandt de korrek-
te løsninger. Den heldige vinder
får besked direkte, og præmien
er en flaske vin fra Portugisisk

Vinkælder, Allegade 43. Vi skal
have din mail senest den 15. april. 
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Konkurrence: 
Kender du dit nabolag? 

Udgangspunkt: Godthåbsgade 30, 
stil dig ud for porten ind til beboerhuset.

1. Gå cirka 150 skridt i sydlig retning 
(190 grader).

2. Drej i østlig retning (95 grader) og gå cirka
210 skridt.

3. Gå nu cirka 105 skridt i sydlig retning 
(195 grader).

4. Herfra skal du i vestlig retning (260 grader)
cirka 215 skridt.

5. Drej i nordlig retning (345 grader) omtrent
135 skridt.

6. Gå mod vest (270 grader) cirka 100 skridt.
7. Atter i nordlig retning (350 grader) 

omkring 200 skridt.
8. Gå mod vest (270 grader) godt

105 skridt.
9. Til sidst i nordlig retning (350

grader) cirka 100 skridt. 

Her ligger et hus på højre side,
der er bygget i gule mursten. 
Hvilken farve har vinduerne?

Ja, det gør du sikkert, men hvis du er frisk på en travetur eller alligevel skal have luftet hunden,
børnene, kæresten eller ægtefællen, så er her en lille udfordring – et orienteringsløb, du kan 
gennemføre i helt eget tempo.

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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Online booking: vision-coiffure.dk

V    

Camilla Christina

(barsel)

Christina Camilla

VelkommentilVisionCoiffure

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

Odense Metodistkirke
2. Påskedag kl. 16

Køb billet på www.billetto.dk

Odense M

øb billet på wK

åsk2. P
ekirdistkoetOdense M

.dko.billettwwøb billet på w

. 16ledag kåsk

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

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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Vi er kommet godt ind i den nye sæson med en flot
dobbeltudstilling i december og januar med Carl Erik
Ossians fotografier og Kirsten Andersens malerier.

I februar har vi nydt Berit Plotnikofs spændende ma-
lerier, og her i marts pryder Laura Petersens værker
væggene.

I april og maj har vi atter en dobbeltudstilling, hvor
Janne Holbech udstiller akvareller, mens Henrik 
Lollesgaard udstiller malerier og skulpturer.

I juni udstiller Kurt Kærhave, og derefter holder vi
sommerferie.

I sidste halvdel af august og hele sep-
tember udstiller Kea Haug-Pedersen.

Den første onsdag i måneden 
holder vi Kunståbent, hvor den ud-
stillende kunstner er til stede. 
Vi serverer et glas vin og lidt chips,
og alle er velkomne.
Næste Kunståbent er onsdag den 
3. april kl. 20–22.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Kunstnerne: Øverst Carl Erik Ossian. 

I midten Kirsten Andersen. Nederst Berit Plotnikof. 

Kunståbent i
Beboerhuset

KUNST
ÅBENT

FØRSTE ONSDAG 
I MÅNEDEN 

KL.20–22
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�	������� 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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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
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Alt for rettidig omhu: I januar kunne man pludselig opleve advarselsskilte mod letbanetog ved et par udkørsels-

veje til Albanigade. Men hvor var skinnerne, og hvor var togene? Et kvikt hoved hos letbanen eller i kommunen må

være kommet i tanker om, at der stadig går et par år, før letbanen er på skinner. For lige med et var skiltene væk

igen.

Rettidig omhu: Så blev vores kvarter udstyret med en hjertestarter. Den hænger ved indgangen til SuperBrugsen i

Albanigade. En god, brugbar ting, som vi håber aldrig at få brug for. Sponsorer er en række firmaer og forretninger,

hvoraf flere annoncerer her i bladet. Læg vejen forbi og se, hvem sponsorerne er. Og husk at handle hos dem.
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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

KÄRCHER 
gulvvasker 
FC 5
Helt ny – aldrig brugt

Støvsuger og 
vasker gulvet 
i et snuptag.
Nypris: 
1.999,- kr.

Henvendelse til
Stinne Hvam
H.C. Andersensgade 31
Tlf. 42 50 73 74
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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 
 
 

Jeg gik efter lyden 
mellem pupillerne
I dag bliver jeg siddende
ordløs og forblændet af afstanden.
Kaffen er varm i koppen
og sætter aftryk på fingerspidserne 
der griber om porcelænet –
brændt i skærven.

· Digt af Ole Knudsen ·

Sælges
for kun kr.

1.500



30 · Beboeren · Marts 2019

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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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...

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se telefonnummer og mailadresse på side 2 ·
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Tirsdag 2. april kl. 18.30: Madklub

Onsdag 3. april kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 10. april kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 17. april: Lukket (påskeferie)

Onsdag 24. april kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 25. april kl. 18.30: Madklub

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.

– OG EN REMINDER:
Onsdag 20. marts kl.19.00: 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· April 2019 ·

Onsdag 5. juni kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 12. juni kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 19. juni kl. 20.00: Caféaften

Søndag 23. juni kl.18.00: Sankthansaften

Onsdag 26. juni kl. 20.00: Caféaften

· Juni 2019 ·

· Maj 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

Onsdag 1. maj kl. 19.00: Første maj – fællesspisning

Tirsdag 7. maj kl. 18.30: Madklub

Onsdag 8. maj kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 15. maj kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 22. maj kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 23. maj kl. 18.30: Madklub

Onsdag 29. maj kl. 20.00: Caféaften


