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Beboeren redaktionelt

Beboeren udgives af bladforeningen

Beboeren og udkommer fire gange årligt.

Bladet er trykt i 2300 eksemplarer og

omdeles til kvarterets beboere og arbejds-

pladser.

Ansvarshavende og skrivende: 

Carl Flemming Schultz

Fredensgade 21, tlf. 61 26 28 29

carlflemmingschultz@gmail.com

Annoncer og økonomi: Henrik Lumholdt

Fredensgade 26, tlf. 20 20 99 49,

henlumholdt@gmail.com

Skrivende: Helene Dambo 

Jagtvej 50, tlf. 61 65 13 40, 

dambokomm@mail.dk

Stig Vognæs 

Absalonsgade 14, tlf. 66 13 02 38,

stig.vognaes@gmail.com

Layout: Christen Tofte

Skt. Knuds Gade 35, tlf. 51 49 13 97

kontakt.ctofte@gmail.com

Fotografier: Carl Flemming Schultz, Stig

Vognæs, Christen Tofte, Colourbox. 

Se i øvrigt de enkelte artikler. 

Forsidebillede: Munke Mose, juni 2019.

Beboeren nr. 31 udkommer september

2019. Deadline: 25. august 2019.

Tryk: Helmer Tryk

Kochsgade 5–7, tlf. 66 12 50 14

Beboerforeningen BEBOERHUSET

Godthåbsgade 30 B,

bestyrelsen@beboerhuset.org

Formand: Carl Flemming Schultz

Fredensgade 21, tlf. 61 26 28 29

carlflemmingschultz@gmail.com

Næstformand: Jessie Kronlund

Godthåbsgade 30, 3.tv, tlf. 20 20 11 75 

jessie.fihr@gmail.com

Kasserer: Frauke Schaumburg

Skt. Knuds Gade 43, tlf. 26 24 78 30

fraukesch@hotmail.com

Sekretær: Dorte Lassen

Lahnsgade 35 B, tlf. 26 24 63 15 

dortelassen@hotmail.com

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

René Krarup

Oluf Bagers Gade 36, tlf. 30 66 13 94 

renekrarup@live.com

1. suppleant: Grethe Pajbjerg, 

tlf. 23 95 72 50

grethepajbjerg@gmail.com

2. 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

Den årlige generalforsamling blev

afholdt 21. marts. Der var et godt

fremmøde, der blev aflagt beret-

ning, der blev aflagt regnskab, der

blev gjort status af foreningens

arbejdsgrupper, og den fremtidi-

ge virksomhed blev drøftet. Og så

var der valg til bestyrelsen med

både genvalg og udskiftninger –

helt efter bogen. Helt efter bogen

var også smørrebrødet bagefter. 

Og som sædvanlig kan såvel 

beretning som referat af general-

forsamlingen læses på Beboer-

husets hjemmeside: 

www.beboerhuset.org 

Hvem, der sidder i den nye besty-

relse, kan man desuden se på side

2 her i bladet.

Og så blev det april, og Beboer-

husets gode, gamle, velkendte og

stabile arrangementer Kunst-

åbent og Madklub, som man kan

læse mere om andetsteds i bla-

det, fortsatte ufortrødent. 

Og sandelig: Muligheden for et

musikarrangement med Jan Olsen

Trio dukkede pludselig op. Trioen

består foruden af Jan Olsen af

Poul Ewald og Henrik Hylle – og

de leverede en helt utrolig fanta-

stisk (så har vi ikke sagt for

meget!) rock-folk-blues-koncert i

et totalt udsolgt Beboerhus 24.

april. Det kulinariske akkompag-

nement til musikken var lækker

sydafrikansk bobotie og tvebakke-

kage. Det første lyder eksotisk og

er det også, det sidste lyder kede-

ligt, men er det modsatte.

Vanen tro blev grillen tændt om

aftenen den første maj, og en

snes beboere fra kvarteret duk-

kede op med madkurve og godt

humør. Hermed var starten til

sommeren så gået.

Og lige om lidt er det sankthans,

og det skal som sædvanlig fejres.

Sidste år var det uden bål på

grund af tørke og afbrændingsfor-

bud, men i år håber vi på – nå ja,

vel ikke ligefrem regn i stænger,

men dog et så ikke-knastørt vejr,

at heksen kan sendes til Bloks-

bjerg på behørig vis. Alle skal

være hjertelig velkomne til at del-

tage. Vi skal gøre vores til at

stable en festlig familieaften på

benene.

Herefter lukker Beboerhuset ned

til august – hvorefter vi er klar til

at gå en ny sæson i møde til for-

håbentlig fortsat gavn og glæde

for kvarterets beboere.

God sommer til alle!

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Sankthansaften i BEBOERHUSET 
søndag den 23. juni kl.18.00.
Velkommen til en dejlig familieaften.

Tre garvede gutter spiller op: Jan

Olsen, Poul Ewald og Henrik Hylle.

tilsammen Jan Olsen Trio.
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Nej, det var ikke en 
plæneklipper...
Næppe var tryksværten tør på sid-

ste nummer af ’Beboeren’, som

bl.a. bragte nyt om vikingeborgen,

der gemmer sig under Nonnebak-

ken, før man kunne iagttage et

ganske særpræget syn der på ste-

det. En mand kørte frem og til-

bage på plænen ved Odd Fellow-

palæet og i Giersing Realskoles

gård med noget der lignede en

usædvanlig avanceret plæneklip-

per, og det kunne i og for sig godt

give mening på plænen, men hvor-

for dog på gårdens asfalt og bro-

sten? Hvem var han, og hvad

havde han gang i?

Manden hedder Hannes Schier,

viste det sig, og han er arkæolog

ved Ludwig Boltzmann Instituttet

i Wien. Og hans maskine er ikke en

plæneklipper, men et avanceret

apparat, som – meget kort fortalt

– ved at sende elektromagnetiske

impulser ned gennem jorden kan

levere 3d-optagelser af jordbun-

den tilbage. Og på den måde kan

man blandt andet se, om der be-

finder sig menneskeskabte ting

dernede. I dette tilfælde vil det

sige, at vikingeborgens strukturer

kan komme frem i dagens lys. Med

andre ord: arkæologi uden gra-

veri. Smart på et fredet område

som Nonnebakken. Efter et større

analysearbejde af billederne vil

man så formodentlig kunne sige

meget mere om volde, vejforløb,

bebyggelse osv. i borgen.

Det er ikke bare Nonnebakkebor-

gen, der har fået en tur med det

østrigske vidundermaskineri. De

øvrige danske ringborge er heller

ikke gået ram forbi. Og så er der

måske taget et stort skridt videre

mod det ambitiøse mål om at få

borganlæggene i samlet flok pla-

ceret på UNESCOs verdenskultur-

arvsliste.

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

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .

Hannes Schier præsenterer sin gravefri gravemaskine. På displayet kan han

få et første indtryk af undergrundens hemmeligheder.
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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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Vidste du...
... 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.

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22
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Vokseværk i Bordals Have
Bordals Have på Bordals Allé (ind-

kørsel fra Alexandragade) har 

vokseværk og er i den sene-

ste tid blevet større på flere måder.

Vi har fået flere medlemmer og 

flere plantekasser. Så mange, at vi nu

er Odenses største byhave målt på betalende med-

lemmer og plantekasser. Byhaven er efterhånden 

blevet en sand grøn oase i vores kvarter. 

I den kommende tid vil vi have flere sociale arrange-

menter i byhaven, og du kan være med. Vores arran-

gementer bliver løbende postet på facebook, men vi

laver også nogle enkelte særlige arrangementer for

medlemmerne. Vi bygger ofte på havens faciliteter, vi

tager sammen ud for at finde nye planter, og vi spiser

kage med gode naboer, når vejret tillader det. 

Haven vil også komme til at understøtte de grønne

og bæredygtige tiltag, som kommunen tager. Vi un-

derstøtter et kommunalt initiativ med fortovshaver

ved at bygge mobile fortovshaver, vi bygger en frø-

byttestation, og vi arbejder på at lave upcycling kunst

samt formidling af den grønne dagsorden. 

På sigt kommer haven til at sprede sig ud i lokalsam-

fundet, og vi vil være til stede ved flere lokale arran-

gementer såsom blomsterfestival, grøn dag på bib-

lioteket og Odenses første bæredygtighedsfestival i

slutningen af august. 

Hvis du vil være med, kan du lige nu få en plantekasse

eller to. Alt, du skal gøre, er at fange os nede i haven

eller hive fat i et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi hå-

ber at se en masse gode naboer i haven i den kom-

mende tid.

Morten Ploug Henriksen

Gormsgade 2

Mobil: 61 38 54 24
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Undskyld, hvor ligger 
Godthåbsparken?

Helt ærligt – hvor mange af os ved

lige det? Men det er altså hunde-

lufteranlægget med fodboldbane

og legeplads bag Sct. Joseph Kol-

legiet og nabo til Beboerhuset,

der hedder sådan.

Det kan man læse i en ny bog af

journalist og forfatter Peter Ole-

sen, ”Stille Odense”. Han har sam-

men med fotograf Henrik Bjerre-

grav travet og cyklet byen tynd

for i tekst og billeder at beskrive

25 stille steder, ”hvor vi skal finde

ro og fred for trafiklarm, for mo-

biltelefonerne og for anden me-

gen larmende menneskesnak. En

ro, der giver pauser i den travle

hverdag, og en ro, der virkelig lig-

ger lige for næsen af én, bare man

er opmærksom og husker at op-

søge stederne med ro og fred – en

ro, der kan være en lise for sjæl og

legeme”, som han skriver i bogens

forord.

Af de 25 stille steder, Peter Ole-

sen beskriver, ligger ikke mindre

end to i vores kvarter. Og det ene

er altså Godthåbsparken, som be-

skrives som hyggelig og beskeden.

Og både vores beboerhus og

vores sankthansbål bliver sandelig

også nævnt. Det andet sted er

Professor Labris Plads. ”Man bør

ikke besøge Odense uden at be-

søge Professor Labris Plads, lige-

som man ikke må være i Køben-

havn uden at besøge Den Lille

Havfrue”, mener Peter Olesen.

Sådan! 

At forfatteren i farten kommer til

at tildele Godthåbsparken og ikke

Professor Labris Plads den ære at

være prisbelønnet af Odense

Kommune i 2015, er til at leve

med. Bogen er hyggelig, læseren

bliver virkelig taget i hånden og

ført rundt, og billederne er utrolig

flotte. Den fortjener en håndfuld

stjerner!

Carl Flemming Schultz

· Boganmeldelse ·

Bogen er næsten mere en billed-

end en tekstbog. Henrik Bjerregrav

har taget de smukke farvefotos.

Det her motiv virker bekendt... 

Peter Olesen og Henrik Bjerregrav:

Stille Odense.

Forlaget Frydenlund, 184 sider.
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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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Gør din gade grøn
Sådan lyder et nyt initiativ fra

Odense Kommune. Opfordrin-

gen er at lave fortovshaver.

En fortovshave kan bestå af plan-

tekasser eller krukker, som stilles

op ad husfacaden. Gerne sammen

med en bænk. Hvis der er plads

foran huset, kan en fortovshave

også laves ved at fjerne en for-

tovsflise.

Baggrunden for kommunens ini-

tiativ er, at Odense har en ambi-

tion om at blive Danmarks

Grønneste Storby. Dette kan

blandt ske ved at skabe mere 

og bedre bynatur i samarbejde

med os alle. For os i kvarteret,

hvor langt de fleste boliger ikke

har forhaver, er fortovshaven den

eneste mulighed.

Der er nogle få gode råd, som

kommunen anbefaler at man 

føl- ger. Dem kan du læse om på

kommunens hjemmeside

www.odense.dk/fortovshaver. 

Her kan du få inspiration til, hvor-

dan du kommer godt i gang og få

viden om, hvilke planter der er

gode i en fortovshave, og hvor en

bænk kan stå. På hjemmesiden

findes også en pjece om fortovs-

haver.

bare i disse gader, men i hele kvar-

teret. Biers summen og sommer-

fugles flaksen, smukke farver og

skønne dufte og en kop god kaffe

sammen med naboen på bænken

– det lyder da godt.

Henrik Lumholdt

Tænk sig: For få år siden var Skt.

Knuds Gade, Fredensgade og

Gormsgade fyldt op med affalds-

spande foran husene. Det så be-

stemt ikke godt ud og lugtede

fælt, så en ny affaldsordning blev

etableret. Nu har vi muligheden

for at forskønne yderligere – ikke
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Viol, Viola odorata

           
        

        

 

 

 

 

 

  
 
 

Viol, Viola odorata

 

 

 

 

 

  
 
 

Pinselilje, Narcissus Poeticus
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Pil, Salix
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Scilla, Scilla amoena
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pseudonarcissus
Påskelije, Narcissus 
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Krokus, Crocus

 

 

 

 

 

  
 
 

Krokus, Crocus

 

 

 

 

 

  
 
 

Eranthis, Eranthis hyemalis

 

 

 

 

 

  
 
 

Eranthis, Eranthis hyemalis

 

 

 

 

 

  
 
 

Eranthis, Eranthis hyemalis

FORTOVSHAVER - inspirationskatalog

- gør din gade grønTFORRT VSHAOT VER - iHAAV   a
VER - inspir tionskaa

gtalo
tionska g

- gør din gade grøn

- gør din gade grøn
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Muldvarp ser lyset
Vandet trækker ind i højre sko, og

Anita trækker sig længere ind

mod kioskens glasdør for at undgå

den lille å, der strømmer hen over

fortovet. Hun kigger på mobilens

skærm for mindst 25. gang inden

for de sidste tyve minutter. Klok-

ken er 7.50. Pokkers. Politikens

Kiosk åbner først klokken 8 om

lørdagen, står der på glasdøren. 

Havde hun vidst det, ville hun

selvfølgelig have ventet hjemme i

varmen. Men hjem vil hun under

ingen omstændigheder. Hun er alt

for spændt. Og hvad betyder en

gennemblødt sko lige netop i dag,

hvor hun sitrer af spænding over,

at hun om ti minutter kan læse an-

meldelserne af sin første roman.

Anita elsker at skrive. Hun synes,

det er fantastisk at skabe fantasi-

verdener med fiktive personer,

som tænker og gør nøjagtig, som

hun ønsker. Hun kan blive helt

væk i sine fortællinger. Drømmen

om at blive forfatter er lige så

gammel som hun selv – næsten.

Men så blev hun teenager, kom på

handelsskole, fik kæreste, blev

gift, fik arbejde – og børn. Årene

bare gik og gik. Hun skrev stadig

ind imellem, når børnene var lagt i

seng. Og alt havnede i bunkevis i

skrivebordsskuffen. 

Nu er Anita 53. For to år siden

blev hun skilt fra Mogens. Det var

tre måneder før deres sølvbryllup.

Hvad er det man siger? ’De var

vokset fra hinanden’. Da børnene

rykkede ud af reden, skulle de

genstarte deres ægteskab. Finde

ud af hvem de egentlig var, nu da

dagene ikke var fyldt med mad-

pakker, legeaftaler og børn. Det

gik slet ikke. De var blevet to

fremmede, der boede under sam-

me tag. Det gjorde ondt at blive

alene, men da hun et par måneder

senere fandt en billig lejlighed på

2. sal i Lahnsgade, følte hun sig 

alligevel som verdens heldigste

kvinde. 

Pludselig havde hun oceaner af tid

til sig selv. Hun meldte sig til et

skrivekursus på AOF. Det var vid-

underligt. Hun sugede til sig og

nød at være sammen med andre

skriveglade mennesker. Hun blom-

strede op og skrev hver eneste

dag, når hun kom hjem fra jobbet

som skolesekretær. I starten var

det tåkrummende at få sine tek-

ster gennemgået på kurset, men

efterhånden glædede hun sig lige-

frem. Som tiden gik, fik hendes

tekster kun ros. Underviseren

sagde, at hun var talentfuld, og at

hun burde kontakte et forlag.

Mens Anita står og skutter sig i

regnen foran kiosken, gennem-

trawler hun handlingen i sin ro-

man. Det havde jo egentlig været

nemt. Hun havde taget udgangs-

punkt i sit eget liv og skrev om en

kvinde, der efter et langt ægte-

skab blev skilt og fandt sig selv og

en helt ny mening med tilværel-

sen. 

Da hun sendte ”Muldvarp ser

lyset” til det første forlag, var det

med bankende hjerte og dirrende

hænder. Svaret kom forholdsvis

hurtigt, ”de kunne desværre ikke

påtage sig at udgive manuskriptet.”

Men hun gav ikke op og sendte ro-

manen til en række mindre forlag.

I løbet af et par måneder var der

gevinst. Det var den lykkeligste

dag i Anitas liv. Forlaget skrev, at

romanen var utraditionel, og at

det netop var det, der gjorde den

til et brag af en debutroman. I for-

bindelse med udgivelsen var der

planlagt en tur rundt til boghand-

lerne i hele landet, hvor hun skulle

signere bøger. Redaktøren talte

om forfatterinterviews i både

radio og tv. 

Endelig åbner kiosken. Hun køber

både Fyens Stiftstidende, Politi-

ken og Jyllands-Posten. Hun ved

udmærket, at det er meget lette-

re at læse anmeldelser på nettet,

men hun har altid været avislæser,

og anmeldelserne af hendes før-

ste roman vil hun læse på papir i

en rigtig avis.

Aldrig før har hun stormet hjem

gennem byen i den fart. Hun sæt-

ter sig ved spisebordet og begyn-

der med ’Stiften’. Pyhh….. Anitas

kinder bliver flammende røde. 

Anmelderen kalder bogen et frisk

pust og usædvanlig ærlig. Fire ud

af seks stjerner! Hun har allermest

lyst til at ringe til en eller anden

for at dele sin glæde. Nej, ikke

endnu, tænker hun og famler med

de to andre aviser. Politiken har

underligt nok ingen anmeldelse.

Nåh, den kommer nok i bogtillæg-

get på næste lørdag, tænker hun. 

I Jyllands-Posten er der en anmel-

delse skrevet af en vis Peter Hel-

man. 

– Den anmelder har hun aldrig

hørt om før, han må være ny, tæn-

ker Anita og begynder at læse. An-

melderen sabler bogen ned og

kalder den husmoderskriblerier af

værste skuffe, amatørisme og pin-

agtig. Peter Helman giver bogen

en stjerne ud af seks – alene af

den grund, at redaktøren har for-

budt ham at give nul, som han bit-

tert smider ind som sine sidste

ord.

Anita er i chok. Hvordan skal hun

nogensinde kunne se sine venner i

· Novelle af Dambo & Vognæs ·
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øjnene – og hvad med familien,

børnene og dem på arbejdet.

Hvad må de ikke tænke? 

– Jeg kommer aldrig mere

uden for en dør, mumler hun

for sig selv, da telefonen be-

gynder at ringe. 

Anita lader den ringe ud.

De næste dage flyder sammen i

en dunkel blanding af rødvin,

ynk, urolig søvn og sortsyn. Efter

tre dage vågner Anita på sofaen

med tung hovedpine og kvalme.

Med skælvende hænder hælder

hun to brusetabletter i et glas

vand og tømmer det i et langt

drag. 

– Så er det nok, Anita, siger hun

højt, – nu må du se at komme vi-

dere. Hun rydder stuebordet for

flasker, tørrer bordet af og lufter

ud.

Hun sætter sig ved skrivebordet,

tænder computeren og dobbelt-

klikker på ikonet med kuverten.

Der er 28 ulæste mails. Hun be-

gynder fra en ende af. De første

beskeder er fra hendes børn. 

De er fulde af ros og opbakning.

Hendes datter skriver, at hun er

uendelig stolt af hende. Også de

næste mails fra kolleger og be-

kendte emmer af trøst og støtte.

Anita mærker glæden og fighter-

viljen vokse for hver eneste linje.

Den næstsidste mail er fra forla-

get. Redaktøren skriver kort og

godt at forlaget ”under de nuvæ-

rende omstændigheder har fundet

det mest hensigtsmæssigt at aflyse

turen rundt til boghandlerne og i

det hele taget at sætte PR-aktivite-

terne på stand by.”

Anita mærker vreden bruse.

Sådan et møg-forlag, der ligger

under for én idiot af en anmelder.

Det skal fand’me være løgn, tæn-

ker hun. Hun beslutter sig for at

finde ud af, hvem denne Peter

Helman er.

Der står, at hans samling kun

mangler et eksemplar; nemlig 

debutromanen ”Skygger” fra

1898. Det, der irriterer Anita aller-

mest, er portrættet af Peter Hel-

man. Det viser sig – må hun

nødtvunget indrømme – at han

ser ret godt ud med sort hår og

mørke bryn over et par grønne

øjne. Hun fnyser irriteret,

skriver Helmans telefon-

nummer på et stykke papir

og slukker computeren.

Næste dag fisker hun sin

gamle Nokia frem fra kom-

modeskuffen. Der sidder et

taletidskort i, som Anita ikke

har smidt ud, da der endnu er

tid tilbage. Fordelen er, at

den type kort er anonyme og

ikke kan spores. Hun øver sig et

par gange på de sætninger, hun

vil sige, og taster de otte cifre.

– Ja, lyder det surt, da telefonen

har ringet et par gange. 

– Er det Peter Helman? kvidrer

Anita sødt. 

– Nja, svarer stemmen. 

– Mit navn er Cecilie, og jeg er en

stor fan af dig og har alle dine bø-

ger. Du må undskylde, jeg sådan

bare ringer.

– Det er da okay. Stemmen lyder

mere imødekommende. 

– Jeg læste på din hjemmeside, at

du samler på indbundne førsteud-

gaver af Martin Andersen Nexø.

– Ja, det er rigtigt. Nu er der liv i

stemmen.

– Jeg ringer, fordi jeg har arvet

nogle bøger efter min onkel, og

der var sørme en gammel udgave

af Andersen Nexøs debutroman

”Skygger.” Og jeg har læst …. 

Han afbryder hende ivrigt. – Er

det første oplag? 

– Ja, og du må gerne få den. Jeg

kan ikke klemme flere bøger ind i

min reol, og…. 

– Mener du virkelig det? Hvor bor

Fortsættes side 14

Hun går systematisk til værks.

Google oplyser, at Peter Helman

bor i Odense og har læst littera-

turvidenskab på SDU. Han har ud-

givet tre romaner, der alle fik en

meget blandet modtagelse. Bø-

gerne solgte ikke. Det viser sig, at

Peter Helman nu mest er kendt

for sine hårde, kyniske boganmel-

delser på et forum på nettet – og

han er netop også begyndt at an-

melde i Jyllands-Posten.

– Det er en eller anden pervers

form for selvhævdelse. Sikke en

idiot, tænker Anita. Fingrene fly-

ver over tasterne, hun finder mere

om Peter Helman. Især hans egen

hjemmeside er interessant. Under

punktet ”Om Peter” læser hun et

opstyltet afsnit om hans forkær-

lighed for originale indbundne

førsteudgaver af Martin Andersen

Nexøs romaner. Han skriver om

følelsen af dyb ærefrygt, hver

gang han finder en førsteudgave.
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du? Kan jeg komme med det sam-

me? 

– Nej, jeg har ikke tid i dag, men vi

kan mødes i morgen. Kender du

Baboon Coffee i Albanigade?

De aftaler at mødes klokken 11

næste formiddag. 

Da klokken er 10:45 næste dag

ringer Anita til Peter Helman og

fortæller, at hun desværre er

kaldt på arbejde. Hun forklarer, at

hun har lagt bogen på vaskemaski-

nen i sin kælder. Han må hjertens

gerne hente den. Hun giver ham

adressen i Lahnsgade og under-

streger, at han skal gå direkte til

kælderdøren, som hun lader være

med at låse. Den binder, så det er

nødvendigt at give den et ordent-

ligt skub. Peter Helman takker

mange gange, og siger, at han kø-

rer med det samme.

Anmelderens bil standser i Lahns-

gade ti minutter senere, og han

styrer direkte mod kælderdøren i

den røde villa. Han rusker i hånd-

taget flere gange og puffer til

den. Utålmodigt vender han siden

til og tager et lille tilløb. Endelig

går døren op og tager noget af

dørkarmen med i farten. 

– Hvor er nu vaskemaskinen?

Peter Helman leder grundigt i alle

rum, men finder hverken vaskema-

skine eller bøger. Peter begynder

forfra og leder intenst.

– Hallo, vent lige et øjeblik, lyder

pludselig en dyb stemme bag

ham. 

Stemmen kommer fra en politibe-

tjent med et bistert udtryk i ansig-

tet.  

– Rolig nu, siger Helman, – jeg har

en aftale med husets ejer, og…

– Javel, ja, brummer betjenten og

kigger op mod kældertrappen,

hvor en ældre mand er kommet til

syne.  

– Nå, Jensen – har De en aftale

med denne herre? Manden ryster

hurtigt på hovedet og trækker sig

tilbage. 

Peter Helman fortæller om en af-

tale han har om en sjælden før-

steudgave af Martin Andersen

Nexø, som skulle befinde sig på en

vaskemaskine. Betjenten ryster på

hovedet og griber hans arme og

monterer et par håndjern. Sluk-

øret må Peter Helman følge med

ned ad havegangen til den ven-

tende politibil.

Næste morgen står Anita atter i

Politikens Kiosk og køber avis.

Hun fniser, da hun ser forsiden.

”Skandale: Kendt boganmelder af-

sløret som indbrudstyv.” 

– Flotte skarpe fotos, smiler Anita.

I sit stille sind takker hun sin søde

genbo Aksel og kameraet med

zoom, som hun fik af børnene, da

hun fyldte 53.

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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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 

Udflugt for alle til Lyø d. 16. juni  

Kulturaften d. 21. juni kl. 18 

 

Læs mere på www.kfodense.dk 

Der er gudstjeneste hver søndag kl. 10.15.  

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

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

Kom til kulturaften d. 21. juni kl. 18 

Mad fra alle verdenshjørner 

Sang, dans og musik  

Mød nye mennesker 

Helt gratis - og uden tilmelding 
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HERREONSDAG!

Som noget nyt tilbyder vi 

alle herreklip til 320 kr. 

hver onsdag kl 9–17.30.

Ring 66193020 eller 

book din tid online på 

www.vision-coiffure.dk 

Kan ikke kombineres 

med andre rabatter.

VISION COIFFURE 
ALBANIGADE 31
5000 ODENSE C 
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Skal du med i mosen?
Festplads, boldbane, koncert-

sted, motionsrute, legeplads,

smutvej, mødested og hjem-

adresse for to hvide svaner og

et utal af ænder. Det er en alsi-

dig baghave, vi har i vores kvar-

ter. Men hvorfor hedder den

egentlig Munke Mose? Og hvor-

for står der en stejlende hest

midt i åløbet?

Af Stig Vognæs

Solen varmer på den mørkegrå

trappebeton ved fiskestryget. Der

er dømt solbriller hos de fleste,

der har slået sig ned her for at

nyde sommeren. Vandet plasker

højlydt ned af de rundede sten-

kanter og forsætter løbet mellem

strygets store stenblokke. To bru-

ne ænder kæmper sig langsomt

den modsatte vej mod strømmen,

mens et kærestepar leende forsø-

ger at foretage landgang fra en

knaldrød vandcykel på åens mod-

satte side.

På græsplænen bagved er et sel-

skab tilsyneladende ved at afgøre

et vigtigt mesterskab i vikingespil,

mens spillerne højlydt lufter 

uenighed om reglerne.

Sødt blomsterstøv kilder i næsen

og blander sig med liflige duftbøl-

ger af kaffe fra Koffiboys, der sæl-

ger ”økologisk dyrket og kærligt

bearbejdet mokka” fra deres lille

ombyggede Tuk Tuk.

Det er en helt almindelig lørdag,

og Mosen summer af liv.

Munkenes mose

Historien om Munke Mose begyn-

der mange år tidligere og et andet

sted, nemlig i området ud for Klo-

sterbakkens svømmehal. I år 1135

blev der bygget en vandmølle her

af Domkirkens benediktinermun-

ke. Vandmøllen malede korn fra

markerne omkring byen og kom

med tiden til at hedde Munke

Mølle. For at have vand til at drive

møllen blev der gravet en 400 me-

ter lang kanal med forbindelse til

Odense Å. Kanalen blev kaldt bag-

åen og løb omtrent der, hvor Filo-

sofgangen ligger i dag. Der blev

også bygget en dæmning på tværs

af åen, så der kunne komme mere

tryk på vandet. Bag dæmningen

opstod en sø og et moseområde.

Området tilhørte også munkene

og blev kaldt Munke Mose.

At placere møllen ved en kanal og

ikke i selve åløbet var en stor for-

del. På den måde kunne munkene

regulere vandets løb, og møllen

var beskyttet ved sky- og tøbrud.

Efter reformationen i 1536 blev

Munke Mølle overtaget af kongen,

og siden skiftede den ejer adskil-

lige gange. I 1905 flyttede Munke

Mølle til havnen og blev en mo-

derne dampmølle. En æra på 770

år var forbi. Odense Kommune rev

de forladte bygninger ned og op-

førte i stedet det kommunale

elektricitetsværk. Bagåen blev 

kastet til i 1909 med resterne af

jorden fra ringborgen på Nonne-

bakken. En lille del blev dog ikke

fyldt op og kan stadig ses i Even-

tyrhaven. Det er den smalle gren,

der svinger ind ved den lange gule

mur og som løber ud igen lige før

broen ved Albanigade.

Saabyes Stryg blev indviet i 2008

og er opkaldt efter den fynske

maler og lystfiskeentusiast Svend

Saabye (1913–2004).
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Odense kommune havde allerede

købt moseområdet bag dæmnin-

gen af Munke Mølles ejer i 1881.

Kommunen ønskede at friholde

området for bebyggelse, det var

nemlig i disse år, at byen langsomt

begyndte at brede sig syd for åen

(se artiklen ’Bakkehuset, brødrene

og byudvidelsen’ i martsudgaven

af Beboeren). Mosen var i årene

forud mest brugt til græsning af

kvæg og slåning af græs til hø.

Området blev nu drænet, og byrå-

det besluttede at forlænge Allé-

gade til Ny Vestergade via en bro.

Ugler i mosen

Der var dem, der mente, at der var

for megen vildskab og uhygge i

den mose, så i 1912 tilbød frøpro-

ducent Chr. Dæhnfeldt at yde et

klækkeligt økonomisk tilskud til at

få omlagt den skumle sump til

pæn park. Den tidligere gartner

havde tjent en formue på at frem-

stille blomsterfrø til danskernes

haver, og nu mente han, at Oden-

se burde kultivere sin egen bag-

have, der trods alt var bindeled-

det mellem bymidten og det fine

nye Hunderupkvarter.

Erhvervsmanden udtrykte det så-

ledes: ”Da jeg interesserer mig for

Munke Mose-anlægget, fordi dette

ved sin beliggenhed har betingelser

for at kunne blive et for en provins-

by enestående parkanlæg, har jeg

anmodet landskabsgartner Edvard

Glæsel om at udarbejde planer og

overslag til dets omdannelse, såle-

des at de i en uoverskuelig fremtid

kan blive til glæde og gavn for by-

ens borgere.”

Glæsel afleverede en tegning af

et romantisk haveanlæg efter en-

gelsk forbillede med holme, dam-

me, kildevæld og lange gangstier

af den rigtige engelske slags, der

snor sig. Planen blev godtaget, og

Dæhnfeldt betalte to tredjedele

af anlægsudgifterne. Til minde om

frøproducentens indsats blev der i

1950 rejst en stenstøtte med et

portrætrelief i bronze. Mindes-

mærket står lidt i skjul under et

træ ved den smalle asfalterede sti

ud for den nye bebyggelse i for-

længelse af den tidligere er-

hvervsskole.

Tempeltræer og vandladning

Da parken var færdig i 1914, var

der både store plæner og natur-

prægede skov- og sumpområder.

Der blev plantet lunde med ege-

træer, rød- og blodbøg, ask og ka-

stanje. De gamle træer får i dag

parken til visse steder at ligne en

rigtig skov. 

Mosen har flere botaniske sjæl-

denheder, f.eks. de japanske elme

med lyse stammer og flotte karak-

teristiske rundtakkede blade. Ja-

pansk elm stammer fra Vest- og

Østasien, men i Munke Mose står

de i skovstykket langs den brede

asfalterede vej, der løber midt

gennem mosen.

Munke Mose rummer også et hel-

ligt tempeltræ, Ginkgo Biloba, der

står rankt og ensomt på den store

plæne overfor Aafarten. Trætypen

er mere end 200 millioner år gam-

mel og kendes på sine vifteforme-

de blade. Træet findes ved mange

Fortsættes side 20

Kortudsnit fra 1904. Munke Mose er nederst til venstre. Munke Mølle ligger

øverst til højre der, hvor bagåen slår et knæk.

Munke Mose blev anlagt med håndkraft. Her ses et arbejdssjak, som pose-

rer til ære for fotografen i 1914.
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Kilder: 
Munke Moses Historie & Naturen i Munke Mose. https://www.odense.dk/brug-byen/fritid-og-udeliv/ture-og-udflugtsmaal/parker/munke-mose
Tilbage til fisken og driverlivet i Mosen. Kronik 13.12.2008 i Fyens Stiftstidende af Thomas Møller Kristensen.
De vilde svaner. https://odenseleksikon.wordpress.com/genstande/de-vilde-svaner/
Parker og haver i Odense centrum. Udgivet af: Park- og Vejafdelingen, Miljø- og Teknikforvaltningen, Odense Kommune.
Diverse fotos. http://odensebilleder.dk

templer i Kina, Japan og Korea, og

det siges, at munkene spiser de

blommeagtige frugter for at ned-

sætte deres trang til at lade van-

det under de langvarige hellige

ceremonier.

Havhest og vilde svaner

Det er imidlertid ikke kun træer-

ne, der er markante i Munke Mo-

se. Kulturen har også for længst

sat sit præg på de 85.000 m2, som

udgør området i dag. Her findes

adskillige skulpturer og andre in-

stallationer, der efterhånden er

blevet en integreret del af mose-

oplevelsen.

Den mest markante skulptur er

Havhesten, der stejler og fnyser

midt i Odense Å med en havfrue

på ryggen. Når teknikken funge-

rer, bliver der både blæst brusen-

de bølger op foran sagndyret og

skyer af vand fra begge næsebor.

Bronzeskulpturen er skabt af 

billedhugger Hugo Liisberg

(1896–1958), der var inspireret af

havhesten i H.C. Andersens digt

’Agnetes Vuggevise’. Oprindelig

var planen, at skulpturen skulle

stå ved Friluftsbadet, men bysty-

ret blev så begejstret for værket,

at det valgte denne mere centrale

placering. Havhesten fnyste første

gang i 1939. Læg i øvrigt mærke

til den store sprællende ørred,

som havfruen bruger som pisk.

Hugo Liisberg er også manden

bag de 11 flyveklare svaner, der

danner kreds om en nøgen prin-

sesse midt på den mindste af de

to centrale græsplæner. Den flyv-

ske bronzeskulptur er fra 1955 og

er tilsyneladende konstrueret til

at kunne hænge på en mur, men

den er i stedet placeret på en høj

sokkel. Udgangspunktet er Ander-

sens eventyr ’De Vilde Svaner’,

som handler om prinsesse Elisa og

hendes 11 brødre, der er tryllet

om til svaner. For at ophæve trold-

dommen skal prinsessen sy en

skjorte af nælder til hver af dem. 

Løbere, cyklister, hunde og 

barnevogne

Slusen og fiskestryget genlyder af

en kakofoni af løbende fødder, da

en løbeklub passerer i et impone-

rende tempo. Cyklister, hundeluf-

tere, barnevogne og gående er i

en lind strøm på vej i modsatte

retning. 

En varevogn er bakket ind fra

Munke Mose Allé, og tre gutter i

arbejdstøj er ved at sætte et stort

hvidt telt op. Der skal åbenbart

være et arrangement af en slags i

morgen.

Nu kommer fire unge mennesker

baksende med en trækvogn, hvor-

på der er monteret et kæmpe mu-

sikanlæg. Bashøjtalerne er store

som brønddæksler og sender en

dyb monoton puls ud i Mosen. De

har kurs mod den fjerneste ende

af den store plæne.

Klokken er blevet mange, solen er

forsvundet et eller andet sted bag

udstillingsbygningen Filosoffen,

og temperaturen er på vej ned. Nu

er det vist tid at komme hjem –

det bliver spændende at se, hvad

det er for at arrangement, der er i

Mosen i morgen.

Gangbro fra Munke Mose til Ny Vestergade i 1893. I baggrunden ses den

bygning, der i dag blandt andet huser Teater Momentum.

Under relieffet på mindestenen

står: Til minde om Chr. Dæhnfeldt

der i aar 1912 omdannede Munke

Mose til denne park. 



Hvordan gør man?

Find dit gamle spejderkompas frem eller brug

en smartphone og app’en Kompas – og så er

du klar til en travetur.

Send en mail og vind

Send løsningen på mail til: beboer-

bladetkonkurrence@gmail.com. 

Vi trækker lod blandt de kor-

rekte 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 10. juli.  

Juni 2019 · Beboeren · 21

NY konkurrence: 
Kender du dit nabolag? 

Udgangspunkt: Godthåbsgade 30, 

stil dig ud for porten ind til beboerhuset.

1. Gå cirka 50 skridt mod nord.

2. Drej mod vest og gå omkring 100 skridt.

3. Gå nu cirka 240 skridt mod nord.

4. Herfra skal du i vestlig retning cirka 100

skridt.

5. Gå omtrent 240 skridt mod syd.

6. Så mod vest cirka 110 skridt.

7. Atter i sydlig retning omkring

200 skridt.

8. Til sidst mod øst 160 skridt.

Her ligger et rødt hus på højre

hånd. Hvad står der med sorte

bogstaver på muren?

I sidste nummer inviterede vi læserne på en lille gåtur i kvarteret, hvor opgaven var at finde et

bestemt hus ud fra ni retningsanvisninger. Det lykkedes for fire beboere, der alle fandt Oluf 

Bagers Gade 24. Spørgsmålet var: Hvilken farve har vinduerne? Svaret var blå. Den korrekte rute

er tegnet på kortet nederst på denne side. 

Her er en ny udfordring, som vi håber mange vil tage op:

Løsning på konkurrencen i Beboeren

fra marts

De korrekte svar kom fra: 

Helene fra Oluf Bagers Gade, Vibeke fra 

Godthåbsgade, Gunilla og Morten fra Absa-

lonsgade samt Pernille. Da konkurrencen var

den første af sin art vandt alle en flaske vin

fra Portugisisk Vinkælder.
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Asylgade 16 · 5000 Odense C
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78
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   ALEX,ODISTKIRKENMET

 

   ODENSE0005,8GADEAANDR ALEX

 

  UDSK BTAR KL - C ODENSE

 

  ÆRLIGHED K GUDS OMAB

 

  ÆRLIGHED

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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Rendez-Vous
med 
The French
Connection
Onsdag den 11. september 

kl. 19 i Beboerhuset.

The French Connection spiller

kendte og mindre kendte franske

sange af bl.a. Piaf og Gainsbourg

med et twist af gipsy, swing og

jazz. Duoen, som i aftenens anled-

ning er en trio, skaber en fransk

stemning, som oser af nærvær,

livsglæde og passion.

Menuen bliver sommerlig med

fransk inspiration. 

Tilmelding senere – hold øje med

mail og facebook.
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I skrivende stund kan dobbeltudstillingen med fine

akvareller af Janne Holbech og spændende malerier

og skulpturer af Henrik Lollesgaard nydes.

Udstilleren i juni er Kurt Kærhave.

I juli og første halvdel af august holder vi sommer-

ferie.

Vi vender stærkt tilbage midt i august med Niels 

Fabricius Stærmose, som udstiller til slutningen af

september.

Første onsdag i måneden holder vi Kunståbent,

hvor den udstillende kunstner er til stede. Vi ser-

verer et glas vin og lidt chips, og alle er velkomne.

Næste Kunståbent er onsdag den 5. juni. kl. 20–22.

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i
Beboerhuset

KUNST
ÅBENT

FØRSTE ONSDAG 
I MÅNEDEN 

KL.20–22

Kunstnerne i maj: Janne Holbech og Henrik Lollesgaard.

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

Sol, sommer og insekter 
Solprodukter til alle aldre og hudtyper.
3 for 2’s pris på flere mærker. 
Nyheder fra Vichy, Avéne og 
La Roche Posay.
Undgå myggestik: Flere typer 
effektiv myggespray og creme
– få råd hos os.
Er du ferieklar? Vi hjælper med et 
feriekit/festivalkit.
10% rabat på hudpleje og kondomer til
studerende – vis studiekort.



Hjertesuk fra beboerne: Af og til er affaldsbehol-

derne fyldte til bristepunktet. Tag venligst dit affald

med igen og afvent tømningen af beholderne. Det vil

gøre os så glade. Venlig hilsen Skt. Knuds Gade mm.

Brev fra Kommunen: Kære alle. Læg kun rent papir, små stykker pap og karton i de nedgravede beholdere til

pap og papir. Større stykker skal afleveres på genbrugspladsen eller bindes sammen, så det kan afhentes via

storskraldsordningen ved din hoveddør. Venlig hilsen Odense Kommune.
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Søndag 15. september løber Beboerhusets 

traditionsrige høst- og loppemarked af stablen.

Har du lyst til at donere gode lopper til Beboerhusets

stand – og dermed støtte dit beboerhus – siger vi

mange tak, og du har hele sommeren til at finde dem

frem. Hvornår vi kan modtage dem, melder vi senere

ud på mail og facebook (det bliver nok ret kort tid

før, vi har ikke så meget lagerplads…).

Vil du have din egen bod og selv sælge dine ting, kan

det også lade sig gøre. Fristen for bestilling af plads

bliver også meldt ud senere.

Vi glæder os til at se dig 15. september.

Venlig hilsen

Bestyrelsen
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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 
 
 

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Susanne & Torben Konradsen
Allégade 9, 5000 Odense C

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Ortopædi Skomageren 
Benediktsgade 42, 5000 Odense

Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.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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Høstmarked
til september
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Hvad skal du lave 
på onsdag?

Vi har et forslag: Beboerhuset

holder caféaften hver onsdag

kl. 20 – 22, og der skulle du prø-

ve at dukke op. Tag gerne fami-

lie, naboer, venner og bekendte

med. Det er faktisk smadder-

hyggeligt.

Nogle onsdage er der Kunst-

åbent, dvs. fernisering på den

månedlige kunstudstilling med

udskænkning af et lille glas –

kom og vær med!

Andre onsdage kan der være

større musik- og spisearrange-

menter, hvor man skal tilmelde

sig i forvejen. Det bliver meldt

ud på beboerhusets mailing-

liste og facebookside.

Men der er også onsdage,

hvor der ikke er planlagt

noget særligt. Og her kommer

dine gode ideer ind i billedet.

Kunne du tænke dig at samles

med ligesindede om noget spe-

cielt? Hvad med for eksempel

spil af forskellige slags? Hvad

med strikning/hækling/baldy-

ring osv. Hvad med diskussion

af et aktuelt emne eller en bog?

Hvad med en eller anden

hobby? – Kun fantasien sætter

grænserne her.

Hvad kunne du tænke dig? 

Snak gerne med familie, nabo-

er, venner og bekendte om det.

Og skriv til bestyrelsen – besty-

relsen@beboerhuset.org –

med forslag. Så skal vi nok

prøve at koordinere og hjælpe

med at sætte ting i sving. Huset

holder godt nok lukket i juli og

lidt ind i august, men så går vi i

gang igen. Så kan det være, der

ligger en hel stak gode forslag –

lige klar til brug!

Husk, at det er dit beboerhus.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Det knaser i knoglerne en stille morgenstund;

fuglene sidder tavse og vipper med halen

på grenen udenfor vinduet.

Duften af kaffe begynder at fylde rummet helt ud –

jeg vågner og mærker det.

Jeg går i en drøm der holder sammen på timerne

ved siden af skyggen på papiret:

Der skyder hvide svampe op fra kirkeplænen.

Månen ligger på ryggen bag svampens rødder

og skiller søvnen fra den vinterstille sol i reolen.

· 2 digte af Ole Knudsen ·
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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

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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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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Onsdag 14. august kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 21. august kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 28. august kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 29. august 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.

På nogle af caféaftenerne vil der med stor sandsynlighed blive arrangementer, som annonceres løbende.

Flere arrangementer kan komme til, ligesom ændringer kan forekomme. 

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· August 2019 ·

Onsdag 4. september kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 10. september kl. 18.30: Madklub

Onsdag 11. september kl. 19.00: 

Mad, musik, café, The French Connection

Søndag 15. september kl. 13.00: Høstmarked

Onsdag 18. september kl. 20.00 Caféaften

Onsdag 25. september kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 26. september kl. 18.30: Madklub 

· September 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 19. juni kl. 20.00: Caféaften

Søndag 23. juni kl.18.00: 
Sankthansaften

Onsdag 26. juni kl. 20.00: Caféaften

· Juni 2019 ·


