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Hvad skal du lave 
på onsdag?
vi har et forslag: Beboerhuset hol-

der caféaften hver onsdag kl. 20 –

22, og der skulle du prøve at duk-

ke op. Tag gerne familie, naboer,

venner og bekendte med. det er

faktisk smadderhyggeligt.

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 stør-

re musik- og spisearrangementer,

hvor man skal tilmelde sig i for-

vejen. det bliver meldt ud på 

beboerhusets mailing-liste og 

facebookside.

Men der er også onsdage, hvor
der ikke er planlagt noget sær-
ligt. Og her kommer dine gode
ideer ind i billedet.

Kunne du tænke dig at samles

med ligesindede om noget speci-

elt? Hvad med for eksempel spil af

forskellige slags? Hvad med strik-

ning/hækling/baldyring 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, naboer,

venner og bekendte om det. Og

skriv til bestyrelsen – bestyrel-
sen@beboerhuset.org – med for-

slag. Så skal vi nok prøve at koor-

dinere og hjælpe med at sætte

ting i sving. 

Husk, at det er dit beboerhus.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Mad, musik, café med French Connection. 

Et eksempel på et større musik- og spisearrangement i beboerhuset.

Hov! 
– hvad er der sket med
side 2?

Man plejer da at kunne
finde navnene på 
redaktionen og 
beboerhusbestyrelsen
m.fl. – og alt muligt om
medlemskab og leje af
huset – på side 2. 
Men det er flyttet om
bag i bladet denne
gang. 

Til gengæld giver vi 
dig her nogle gode for-
slag til, hvordan du kan
gøre en helt almindelig
onsdag aften mere 
spændende. 
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Nyt fra bestyrelsen

Sommeren er forbi nu, og den

nærmest fløj af sted. Men først

var det sankthansaften, hvor 

beboerforeningen vanen tro 

inviterede til fællesspisning og

sankthansbål, begge dele med

stor succes og mange fremmødte.

Traditionen tro spillede fynboer-

ne, og traditionen tro leverede

festbrandbilen Humleekspressen

kolde fadøl. Traditionen utro var

der ingen heks på bålet, og det

bliver sikkert en ny tradition, så

ingen behøver at føle sig krænket

af grumme, fortidige ritualer.

nu er en ny sæson i gang i Beboer-

huset. første madklubarrange-

menter og første Kunståbent er

vel overstået, og første Mad,

musik, café-arrangement er afvik-

let i form af en forrygende fransk

aften, hvor The french Connection

underholdt et fyldt beboerhus

med sange af Piaf, gainsbourg og

andre i deres helt egne gipsy-

swing-jazzede udgaver. Menuen

var selvfølgelig også fransk. Til

gengæld måtte efterårets ellers

traditionsrige høst-og loppemar-

ked aflyses – lopperne stod ikke li-

gefrem på spring for at blive solgt

til fordel for Beboerhusets ve og

vel, og de private stadeholdere

var for få til, at det gav nogen me-

ning at gennemføre. Måske har

årstidens markedsinteresse nået

et mætningspunkt her i kvarteret.

lad os se, hvad vi finder på til

næste år.

Beboerhusets café lægger de

næste måneder igen lokaler til 

adskillige oplevelser på kunst-,

mad- og musikfronten, og de ons-

dage, hvor der ”ikke sker noget”,

sker der alligevel noget, for cafe-

en er åben, og alle er velkomne til

at kigge ind og nyde en kop kaffe

eller et glas vin eller øl osv. og slå

en sludder af. Tag endelig naboen

eller et par venner med. Alle er

velkomne.

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Sankthansaften i Beboerhuset. Nu

med bål, men uden heks...
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DinZoneterapeut.dk
Zoneterapi
Japansk Lifting
Ansigts Akupunktur
NADA Øreakupunktur
Bachs Blomsterremedier

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .

Din lokale
vinhandler

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

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder

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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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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Villa Godthåb, nonner 
og Jesus’papfar

Af Stig Vognæs

Sct. Joseph Kollegiet drives af

fyns Almennyttige Boligselskab

(fAB) og har plads til knap 100

unge mennesker. Ungdomsbolig-

erne blev taget i brug i 1985, men

bygningernes historie er noget

længere end som så.

Omkring år 1900 havde doktor

e.C. egede planer om at starte sit

eget hospital i Odense. Han var

gynækolog og kirurg og havde et

godt øje til den smukke herskabs-

villa ’godthåb’ på Hjallesevej 45.

villaen ligger der endnu. det er

den lave del af Sct. Joseph Kolle-

giet nærmest Jagtvej. der står

stadig ’godthåb’ øverst på muren

under den takkede gavl.

i begyndelsen af 1900-tallet lå

’villa godthåb’ ensomt i en park-

lignende have i byens sydlige ud-

kant. egede drøftede et muligt

køb med ejeren, en vis proprietær

nielsen. forhandlingerne trak

imidlertid ud. Hushandlen blev

først gennemført, da søster erica

fra byens fransk-katolske Sct. 

Joseph Orden trådte hjælpende

til. nonnen formidlede kontakt til

enkegrevinde Molkte-Huitfeldt,

der gav sin søn grev leon Molkte-

Huitfeldt besked om at købe

’godthåb’ og skænke den til Sct.

Joseph Søstrene. villaen blev her-

efter ombygget til et hospital

med 20 senge og med doktor ege-

de som stedets læge. Søstrene

drev i forvejen et hospital i Køben-

havn, og fra hovedstaden kom

seks nonner og priorinde Mère

Clothilde til Odense for at vare-

tage sygeplejen.

Smukt og overordentlig 
hyggeligt

Sct. Josephs Hospital i Odense

blev indviet den 10. juli 1901, og

dagen efter kunne man læse en

grundig beskrivelse i fyens Stifts-

tidende. Her stod blandt andet

følgende:

”(Villa Godthåb) hvis Indre er ble-

ven fuldstændigt omkalfatret – (er)

bleven omdannet til et smukt, over-

ordentlig hyggeligt Hospital, der

gjør et ualmindeligt behageligt Ind-

tryk paa den Besøgende, som slet

ikke faaer Følelsen af at befinde sig

paa et Sygehus.”

de store østvendte stuer og den

skinnende properhed fremhæves.

Journalisten beskriver entusias-

tisk, at hver seng er omgivet af et

gardin, som efter ønske kan træk-

kes for, så patienten får ”et lille

Værelse for sig”. dette er helt nyt i

danmark og findes ellers kun på

ordenens hospital i København,

”men har været Patienterne til

megen Tilfredshed.” Beskrivelsen

af Odenses nye sygehus slutter

med en religiøs betragtning:

Gå ind ad porten til højre for Beboerhuset i Godthåbsgade. Fortsæt
lige ud. Efter et øjeblik dukker bagsiden af en høj bygning op bag
træerne i det grønne område. Den markante ejendom står solidt på
et fundament af granitblokke med røde mure og hvide, sprossede
vinduer. En stribe asfalt løber hele vejen rundt og fører til bygnin-
gens officielle indgang ud mod Hjallesevej. Herfra ser hele herlig-
heden ud som en kirke, komplet med tårn, helgenstatue og gotiske
spidsvinduer.

Villa Godthåb – som den så ud ved etableringen af Sct. Josephs Hospital i

1901.
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”Fornemt tilbagetrukken fra Hjalle-

sevej i sin store, skyggefulde Have

ligger det smukke Hospital – ikke

ulig Hovedbygningen til en Herre-

gaard – (og er) altsaa fra Udgangen

af denne Maaned rede til at mod-

tage Patienter. Da det jo er lige-

gyldigt, om man helbredes af 

Katholiker eller Protestanter, og 

St. Josephs Hospital i Hovedstaden

for længst har vundet sig saa smukt

et navn, vil det nye Hospital sikkert

finde Tilslutning.”

Pladsmangel og nybyggeri

Allerede et år efter indvielsen

blev naboejendommen inddraget

og antallet af senge voksede til

40. Behovet for mere plads fort-

satte imidlertid med at stige. 

Mellem 1914 og 1917 opførte Sct.

Joseph Ordenen en stor hospitals-

bygning på fem etager direkte i

forlængelse af villa ’godthåb’.

Herefter var den samlede kapaci-

tet på 125 senge. den nye byg-

ning var så stor, at der også var

plads til en radiologisk afdeling

med røntgen- og lysbadeafdeling i

den høje kælder. 

i stuen, på første og 2. sal var der

operationsstuer og sengeafsnit

med plads til to, tre og otte i hver

stue. det var ikke kun navnet, der

afslørede, at Sct. Josephs Hospital

var drevet af katolikker. de lange

hospitalsgange indeholdt små 

nicher med Madonna-figurer. der

i nogle timer hver dag for at hjæl-

pe fattige, nødlidende og syge.

Sct. Joseph Søstrene kom til 

København i 1856 – få år efter at

grundloven havde indført religi-

onsfrihed i danmark. Præsterne

ved Sankt Ansgars Kirke i hoved-

staden troede, det drejede sig om

en rig orden, der ville finansiere et

hospital i København. Omvendt

troede søstrene og ledelsen i

Fortsættes side 8

var en kirkesal ud mod Hjallesevej,

hvor der hver dag blev holdt mor-

genandagter, og på de små kamre

helt oppe under det store røde

tegltag boede nonnerne, der ar-

bejdede som sygeplejersker iført

slør, kors og lange hvide dragter.

Sct. Joseph Søstrene i Danmark

Sct. Joseph Ordenen er opkaldt

efter Jesus’ stedfar Joseph (Jo-

sef), der var trolovet med Jomfru

Maria. På nudansk ville man måske

kalde ham for Jesus’ papfar. Orde-

nen blev grundlagt i frankrig i

1650 og blev kendt for sit stærke

sociale engagement. Sct. Joseph

Søstrene var de første nonner,

som fik lov til at forlade klostrene

Villa Godthåb som den ser ud i dag. Den mest iøjnefaldende forandring ved

nutidens Villa Godthåb er cykelskuret foran bygningen. foto: Stig vognæs.

Til venstre: Postkort fra 1917–18.

Hospitalet fotograferet fra det, der

nu kaldes Godthåbsparken.

Til højre: Søstrene er klar til at gå

stuegang på Sct. Josephs Hospital.
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frankrig, at de skulle overtage et

allerede eksisterende sygehus.

Misforståelsen blev først opkla-

ret, da søstrene ankom. Præster-

ne ville sende kvinderne tilbage til

frankrig, men nonnerne insistere-

de på at blive. der fulgte en svær

tid for de franske kvinder, som

alle blev installeret i en lille, fug-

tig kælderlejlighed i København.

efter nogen tid fik de dog støtte

fra velhavende fruer, der hjalp

dem med at få arbejde i form af

sprogundervisning og broderi.

Det første Sct. Josephs Hospital

i 1873 indviede Sct. Joseph Sø-

strene deres første hospital i dan-

mark. det blev etableret i et lille

hus i København og blev i folke-

munde kaldt ”hospitalet med den

ene seng”. der var imidlertid seks

senge, men i begyndelsen var der

kun få patienter. der gik dog ikke

lang tid, før søstrene blev kendte

og værdsatte som dygtige og om-

sorgsfulde sygeplejersker. efter få

år flyttede nonnerne hospitalet til

nye større lokaler.

i begyndelsen af 1900-tallet bred-

te Sct. Joseph Søstrene sig over

det meste af danmark med hospi-

taler i Aarhus, Odense, Aalborg,

randers og esbjerg. i 1936 opret-

tede ordenen desuden en syge-

plejeskole i København. de katol-

ske hospitaler havde deres stor-

hedstid i 1930’erne og 40’erne,

hvor de rådede over omkring

1.700 sengepladser i danmark.

Den bitre ende

efter 2. verdenskrig gik det til-

bage for Sct. Joseph Søstrene. Til-

gangen faldt, samtidig med at

sygehusvæsenet i amter og kom-

muner udviklede sig mere og me-

re. i 1968 magtede nonnerne ikke

længere at drive Sct. Josephs 

Hospital i Odense. det var blevet

svært at finde nonner, der kunne

dække behovet for sygeplejer-

sker. Hospitalet blev overdraget

til Odense Sygehus – byens store

hospital på Sdr. Boulevard, der

fortsatte med at bruge bygnin-

gerne på Hjallesevej i yderligere

15 år. den sidste patient blev ud-

skrevet fra Sct. Josephs Hospital

den 23. september 1983. en æra

var forbi.

fyns Almennyttige Boligselskab

købte den store røde ejendom og

overlægeboligen ved siden af og

indrettede alt til ungdomsboliger.

Sct. Josephs Hospital i København

lukkede i 1979 og i 1990 drejede

Sct. Josephs Hospital i Aalborg

nøglen som det sidste i danmark. 

i dag er der kun enkelte Sct. Jo-

seph Søstre tilbage i landet.

Kilder: 
Sct. Joseph – en lille krønike af Anette Heuck Jørgensen, 1989, Skoleopgave (?) fundet i Historiens Hus.
Det danske sygehusvæsen, 1962, bd. 2, s. 961–63.
Danske byer og sogne, bind 13, Odense Amtsraadkreds, vort lands forlag, 1935.
Katolske sygeplejeordners grundlæggelse og virke af Susanne Malchau i Sygepleje i fortid og nutid – historiske indblik, nyt nordisk forlag, 2008.
St. Josephs Hospital i fyens Stiftstidende 11.7.1901
fotos: Odense Bys Museer

Den høje hospitalstilbygning blev

færdig i 1917, og er her gengivet

på et gammelt postkort.

Statuen af Sct. Joseph, med sted-

sønnen Jesus på armen, kan stadig

ses over hovedindgangen mod 

Hjallesevej. foto: Stig vognæs.
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God høst i byhaven
i Bordals Have går det godt. vi har

fået meget mere regn og

mindre varme i år, hvilket har

gjort høsten rigtig god. Mange har

dyrket squash, jordbær, kartofler og

salat, men vi har også flere nye typer

af planter i bedene. det er rigtig godt at se. 

Hen over sommeren afholdt vi flere havearrange-

menter, og vi kan se, at flere og flere naboer har

brugt haven. det har gjort området mere attraktivt,

og det har betydet, at flere har haft gavn af haven.

de, der bruger komposten, skal dog huske, at den

ikke er til grene, men kun til haveaffald, der kan kom-

postere. grene må gerne smides ved insekthotellet

ved siden af kompostbeholderen. 

inden længe kan vi høste æbler, og så kan du måske

være heldig at fange os i haven, mens vi laver æble-

most. vi annoncerer nok et lille arrangement på

vores facebook-side, og her må ikke-medlemmer ger-

ne kigge ned og være med til at smage.

vi har yderligere fået penge til at lave 5–10 små for-

tovshaver i samarbejde med naboer. fortovshaverne

skal være med til at gøre vores gader grønnere og

styrke biodiversiteten. vi kunne godt bruge et par 

lokale, der gerne vil være med på denne lille opgave i

efteråret og foråret. Skriv gerne til os.

Morten Ploug Henriksen,

bestyrelsen, Bordals Have
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i de kommende udgaver af Beboeren taler vi med tilfældige mennesker fra kvarteret. for eksempel om hvor de kommer fra, hvad de
laver, og hvem der gemmer sig bag de ansigter vi af og til møder i dagligdagen.

Tashi Chhoden
45 år

Videnskabelig assistent

Bor i Absalonsgade

Jeg flyttede hertil i 

december 1995. før da

boede jeg i Thimphu, 

hovedstaden i Bhutan.

Oprindelig kommer jeg 

fra en lille bjerglandsby i den 

østlige del af landet. 

det er skæbnen, der har bestemt, at jeg

bor i Odense. Skæbnen gjorde, at jeg

mødte min mand, Hans. vi blev gift, og

han havde dette hus i Absalonsgade.

Her er vi både tæt på centrum og på

smukke grønne områder, hvor der også

er vand – det elsker jeg. Og så har vi

gode butikker i nabolaget: slagter,

bager og fiskehandler samt Brugsen

lige ovre i Albanigade – hvad mere kan

man ønske? Odense er en dejlig over-

skuelig by.

Et af mine yndlingssteder er legeplad-

sen på Bunkeren med statuen af profes-

sor labri. det er ikke, fordi jeg kommer

der så ofte, men jeg synes den er hyg-

gelig. det er sjovt at læse labris tekster. 

Jeg er også glad for vores hus og ikke

mindst haven, her er en dejlig ro. Jeg

har hængt farvede bedeflag op mellem

træerne. På hvert flag står der en bøn.

når vinden får flagene til at blafre, 

flyver bønnerne og bringer fred og har-

moni til alle levende væsener.

Jeg er uddannet cand.scient. i bio-

medicin på Syddansk Universitet, og er

ph.d. i Analytisk Kemi. lige nu arbejder

jeg som assistent i et forskningsprojekt

på SdU, der undersøger nogle protei-

ner, som har betydning for vores innate

immunforsvar. Jeg oprenser og karakte-

riserer proteinerne fra plasma ved brug

af forskellige metoder. faktisk er vores

gruppe en af de få i verden, der mestrer

denne metode. desværre løber timerne

i min tidsbegrænsede stilling snart ud.

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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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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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

Munke Mose
Solen står højt på himlen og vandet klukker ved åbrinken.

den lille dreng, midt på plænen med sine forældre ved sin side, sparker til bolden der ruller sig i græsset.

Svalerne er kommet fra Afrika for et par dage siden, og suser nu ud og ind under broen, efter insekter.

Månen, ved vi, er et sted på den anden side kloden; den trækker i vandet - inde og ude. 

drengen falder og bliver trøstet.

· DIGT AF OLE KNUDSEN ·
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duoen Henrik Krogh Christensen

(vokal/guitar) & Claus H. nielsen

(vokal/piano/guitar) spiller sange

fra et bredt udvalg af sidste år-

hundredes bedste sangskrivere,

bl.a. lennon/McCartney, van Mor-

rison, ray davies og george

gerschwin. Stilarterne spænder

fra Merseybeat over rock og blues

til jazz, med vægten lagt på gode

kompositioner udødeliggjort af

The Kinks, gerry and the Pace-

makers m.fl. samt ikke mindst The

Beatles.

Menuen er indtil videre en over-

raskelse. Tilmelding senere – hold

øje med mail og facebook.

Mad, musik, café i Beboer-
huset onsdag 20/11 kl.19
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Få glade
fødder
Vi er specialister inden for:

Indlæg (fritid, sport, arbejde)

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

og almindeligt fodtøj

Håndsyet fodtøj

Frit valg af leverandør uden merpris

Vi er også
forhandler af      LIFE WELL LIVED

Benediktsgade 42 . 5000 Odense C

Tlf. 6619 0188 . odense@skomageren.dk

www.skomageren.dk

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

Vi er medlem af Foreningen af 

Ortopædiske Håndskomagermestre                           Klaus Nielsen  Annette Bøje

Ortopædi Skomageren

F
- med hjerte og hånd

Scan koden og se filmen

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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Verden ifølge Hanne Købmand 
– før den gik af lave

Af Carl Flemming Schultz

Som i gamle dage

Hanne kunne fortælle, at der hav-

de været købmandsforretning i

huset mindst siden 1910. Hun

købte den i 1959 og havde altså i

1986 haft den i 27 år. den gamle

købmandsstemning var intakt, der

var vin og tobak, der var alverdens

kolonialvarer, dåser, glas og fla-

sker på hylderne langs væggene

og under vinduerne, øl- og soda-

vandskasser på gulvet, på en hyl-

de blade i øjenhøjde, i glasdisken

slik i børnehøjde osv. osv. friske

blomster og grøntsager fandt

man ved siden af trappen op til

butikken, hvor de bidrog til ga-

dens forskønnelse. Og i bagbutik-

ken nogle trin op var der et par

små rum med bord, to-tre stole og

et lille køkken.

Man kunne altid slå en sludder af

med Hanne, som gerne luftede

sine uforbeholdne meninger om

alt fra det sidste regeringsindgreb

til trafiksituationen i Absalons-

gade. Og var hun ved at snakke

med en kunde, måtte de næste i

rækken vente, til der var snakket

færdig, hvad der ikke gjorde så

meget, da alle i butikken for det

meste blev inddraget i samtalen.

de ældre mennesker rundt om på

etagerne kunne få deres varer

bragt op – og der var én tilbage,

som stadig havde kontrabog. Kvar-

terets børn smuttede ofte ind og

hilste på, og måske var der et, som

lige skulle have lappet et par buk-

ser. Servicen i købmandsbutikken

var ikke et reklamefif, men bun-

dede i naturlig hjælpsomhed over

for alle, uanset rang og stand.

Hanne var i sin butik fra halvotte

morgen til halvseks aften, lørdag

dog kun til tolv. Og der skulle

mindst et guldbryllup hjemme i

Thy til at lokke hende væk fra for-

retningen, og så højst et par dage.

En by i byen

Hvis man ville vide noget om kvar-

teret, som det var op gennem

60’erne og 70’erne var Hanne ikke

den ringeste at spørge.

den del af kvarteret, Hanne

kendte bedst, var det, hun kaldte

”vores gade”. det var fredens-

gade fra Skt. Knuds gade til hen-

des eget hjørne og Absalonsgade

fra samme hjørne til gormsgade.

På den strækning havde der ligget

tre købmænd foruden Hanne, og

de kunne leve alle sammen, men

det var, som hun sagde, også før

Bilkas tid. På hjørnet af Skt. Knuds

gade og fredensgade (som blev

beboerhus i 1980 og i dag er lejlig-

heder) havde købmand gormsen

haft forretning – konen drev for-

retningen, og manden arbejdede

Jeg havde en købmand i Absalonsgade på hjørnet af Fredensgade.
Købmanden hed Hanne Strømgaard Nielsen eller blot Hanne, det var
i 1980’erne, og hun var kvarterets næstsidste købmand. I dag huser
stedet en frisørsalon.

I 1986 havde jeg en samtale med Hanne om hendes tid som købmand
op gennem 60’erne og 70’erne og om livet i gaden, som det set med
hendes øjne var dengang. Hendes beretning blev bragt i det nu he-
dengangne beboerblad ”Bunkeren” samme år. Nu er det længe siden,
så lad os tage den en gang til – med de nødvendige tilretninger af,
hvad der dengang var nu og da, og hvad der er det i dag.

Tobaksreklamer på facaden var helt i orden i 1980’erne. Og telefonnum-

rene var endnu 6-cifrede.
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på spritfabrikken – og både i

døgnkiosken på hjørnet af Absa-

lonsgade og gormsgade (som se-

nere brændte og i dag er et splin-

ternyt hus) og i huset ved siden af,

Absalonsgade 14, havde der

været købmandsbutikker. Her var

mønstret det samme: Konen pas-

sede den fælles forretning, og

manden arbejdede et andet sted.

det var nu ikke tilfældet for Han-

nes vedkommende. Hendes for-

retning var hendes egen, som

hendes mand, niels, der var efter-

lønner og havde arbejdet på

lindø, ikke havde noget at gøre

med.

Hanne kunne berette om et end-

nu mere omfattende handelsliv. i

fredensgade 35 havde der været

slagterforretning i kælderen, og

da den holdt op, kom der en cho-

koladeforretning. i nr. 37 havde

Clausen haft grønthandel sammen

med sin mor, samtidig med at han

arbejdede på Aktiebageriet. i nr.

39 havde ligget en kaffeforret-

ning, som senere blev afløst af en

træskoforretning, og i ejendom-

men, hvor Hannes butik lå, havde

der ved siden af, ud mod Absa-

lonsgade, ligget en bladkiosk og i

kælderen en cykelhandler. Og så

havde der været Pedersens manu-

fakturforretning i Absalonsgade

42 og damefrisøren, som var

klemt inde mellem de to køb-

mænd ved gormsgade-hjørnet, og

isenkræmmeren på hjørnet, hvor

Allégade og Absalonsgade løber

sammen, som nu var kiosk (og i

dag frisørsalon). dertil kom alle

værkstederne: bogbinderi, sned-

keri, mekaniker, møbelpolstrer,

elektriker, maskintekniker, maler

osv. der var også frugt- og blom-

sterhandler Jørgensen, som kørte

rundt og handlede på byens torve

og bagefter tog turen til fods

rundt i gaden med en kurv på ar-

men og solgte blomster. det hav-

de været almindeligt, at gadens

beboere, håndværkere og hand-

lende brugte og handlede hos hin-

anden, ifølge Hanne med et godt

indbyrdes forhold til følge.

Hanne huskede mange af gadens

ældre beboere, ikke bare fra sin

butik, men også fordi hun selv en-

gang havde boet i en af lejlighe-

derne oven på forretningen med

sin familie. det var hendes opfat-

telse, at der altid havde været et

godt naboskab og vilje til at give

hinanden en hånd med dette og

hint, og adskillige havde hver på

deres vis sat deres præg på ga-

den.

Originalerne

nogle havde man for eksempel

kunnet stille uret efter. det gjaldt

larsen, som boede i samme ejen-

dom som Hanne, og som arbejde-

de på Bagermestrenes Brødfabrik.

Han drog op ad gaden på cykel

hver morgen kl. 5 og vendte hjem

hver eftermiddag kl. 16. Og ella

Hansen fra fredensgade, som,

skønt hun var en gammel dame,

tog toget til sit arbejde på Kværn-

drup Savværk hver morgen kl. 7

og kom hjem med toget hver

aften kl. 19. Og skomager Hansen,

der boede i Absalonsgade og hav-

de værksted i fredensgade, han

var også præcis. Og om vinteren,

når det var glat, tog han sokker

uden på sine sko, når han gik på

arbejde.

det var jo både smart og særpræ-

get, men der havde været flere

særprægede mennesker i gaden

(originaler, sagde niels – folk der

var med til at præge gaden, sagde

Hanne). der var for eksempel

”manden med den lange pibe”,

som altid gik rundt med sådan en

og derfor blev kaldt sådan. Og der

var ellen fra baghuset i Absalons-

gade 30, som alle havde tiltro til.

Hun gik aftentur hver aften og tog

i alle butiksdøre for at være sikker

på, at de var låst. Og hvis de ikke

var, ringede hun til indehaveren

og satte sig så på trappen, til han

kom og låste. Og hun var også god

til at komme og fortælle folk, når

de havde glemt at tage vasketøj

ind.

Og så var der Krog, der havde haft

kiosk ved siden af Hanne. Han var

stædig. engang fik han en blod-

Fortsættes side 20

De fleste varer var lige til at tage

ned fra hylderne. Ellers kunne de

hurtigt skaffes.
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prop, mens han var i sin kiosk, og

ville ikke på sygehuset, før den

sædvanlige dame, der af og til

passede kiosken, var hentet, og

det tog tid, for hun havde ikke te-

lefon. Og imens stod Krog, der var

en meget soigneret mand, med

sveden haglende ned ad sig og

servietter stukket ind under flip-

pen hele vejen rundt for at skåne

tøjet og lignede en, der skulle bar-

beres. Ja, i dag kan vi grine ad det,

sagde Hanne, men den dag grine-

de vi ikke. Men sådan var de gam-

le, de gav sig ikke.

Børn og fælles hjælpsomhed

der havde været mange børn i

gaden i Hannes tid som købmand.

i mange af lejlighederne på eta-

gerne i fredensgade og Absalons-

gade boede der familier med

børn, og det var almindeligt, at

hver familie havde tre-fire stykker.

Man så efter hinandens børn, og

når man havde en sådan 25 børn

at holde opsyn med, som legede

ude, så blev der lavet nogle fælles

regler, som alle havde at rette sig

efter. en af dem var, at når gade-

lygterne blev tændt, så skulle bør-

nene op, og hvis de ikke kom det,

så kom de ikke ud at lege næste

dag. Sådan var det.

Hanne ville gerne tale om den fæl-

les hjælpsomhed i gaden. da hen-

des egen datter stod i barnevogn i

gården, blev hun set efter af fru

larsen i stuen. Og fru Olesen, der

var nabo til købmandsfamilien på

første sal, var flink til at underhol-

de hende, da hun blev lidt større,

til gensidig fornøjelse. Og fru Sø-

derberg i nr. 42 var flink til at lade

manufakturhandlerens døtre i

samme ejendom være med, når

der blev vasket i de gammeldags

gruekedler i kælderen. Og hver

gang, der kom ugeblade, læste

manufakturhandlerens kones mor

på tredje sal dem sammen med de

to piger, og så var alle tres dag

ødelagt, hvis de blev forstyrret.

Og manufakturhandleren var flink

til at hjælpe, når der ikke så sjæl-

dent kom en eller anden en søn-

dag formiddag og havde glemt at

købe strømper. Og man kiggede i

almindelighed ind til hinanden for

at se, hvordan det gik.

i 1959 var der blevet lagt fjern-

varme ind i Absalonsgade, men

mange af de ældre beboere var

betænkelige og ville hellere fort-

sætte med petroleummen, som

de fik bragt fra de handlende.

Men Hannes nabo, fru Olesen, var

glad, for nu slap hun for de be-

kymringer, som havde naget hen-

de siden 30’erne, hvor det var

svært at skaffe brændsel. Hendes

bekymringer kom nu mest til at

dreje sig om, at hun ikke rigtig

syntes, hun havde råd til at varme

begge sine stuer op, så hun lejede

en stue ud for at spare lidt, og da

hun i slutningen af 60’erne fik det

bedre økonomisk, fik hun den til-

bage igen. Men hvem, der lejede

den stue af fru Olesen, var Hanne

ikke så meget for at komme ind

på. det er godt nok at snakke om

andres hjælpsomhed, ens egen

skal man ikke gøre sig til af. Hanne

var nu engang fra Thy.

Således forgår…

Med hensyn til forretningens

fremtid var Hanne ikke nervøs

dengang i 1986. Hun mente, at

der sagtens, også efter hendes

tid, kunne blive ved med at eksi-

stere en købmand på stedet. Men

for resten havde hun ikke tænkt

sig at holde op foreløbig. Sådan

gik det nu ikke.  Hanne døde plud-

seligt som 62-årig i 1990. niels

lukkede butikken, et par grøntfor-

retninger afløste hinanden i årene

efter, og nu er der, som tidligere

nævnt, som så mange andre ste-

der frisørsalon på det gamle køb-

mandshjørne.

Travlhed i butikken var ingen hin-

dring for en snak. I baggrunden

Hannes mand, Niels.
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Det er helt vildt!
Fredag 25. oktober kl. 19.00 kan du komme til

fisk- og vildt-aften i Beboerhuset.

Jæger og kok Carsten Bech serverer en helt vild

efterårsmenu:

* Plankelaks
* Rådyr med tilbehør
* Isdessert

Pris: 150 kr.

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

Bindende tilmelding til fraukesch@hotmail.com
Senest 18. oktober – som sædvanlig efter

først-til-mølle-princippet.
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BBeebbooeerr-- 
  hhuusseett 

Hvordan gør man?
Tag Beboerbladet i hånden og følg anvisnin-

gerne. Husk at vores skridtlængde er forskel-

lige, så måske skal du brug lidt færre eller lidt

flere skridt end angivet. Hvis du er usikker på

verdenshjørnerne, så find dit gamle spejder-

kompas eller brug en smartphone med app’en

Kompas.

Send en mail og vind
Send løsningen på mail til: 

beboerbladetkonkurrence
@gmail.com. 

vi trækker lod om en flaske vin

fra Portugisisk vinkælder i Allé-

gade blandt de korrekte svar. vi skal

have din mail senest den 11. oktober.

vinderen får direkte besked. 
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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 øst og tag omtrent 200 skridt.

3. Herfra skal du omkring 70 skridt i nordlig

retning.

4. Så i vestlig retning cirka 210 skridt

(vejen er ikke helt lige).

5. Atter i nordlig retning hen ved

130 skridt.

6. du står ved et vejkryds, fort-

sæt lige ud og følg vejen skråt

til højre omtrent 115 skridt.

7. drej til venstre og gå omkring

180 skridt (nordvestlig retning).

8. drej atter til venstre og gå 50

skridt (sydvestligt).

Hvad hedder den gade/vej du står i nu?

i juni-udgaven inviterede vi på en gåtur i kvarteret, hvor opgaven var at finde et bestemt hus ud

fra otte retningsanvisninger. Og det lykkedes for en lille håndfuld at finde lahnsgade 34.

Spørgsmålet var: Hvad står der med sorte bogstaver på muren? Svaret var: KiOrA. den korrekte

rute er tegnet på kortet nederst på denne side.

Her er en ny rute, som alle Beboerens læsere inviteres med på:

Til venstre ses den korrekte rute fra 
konkurrencen i juni måned.

vinderne blev Anne-Sofie & Peter samt Sara,

der alle bor i godthåbsgade. 
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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 

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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Sommeren er forbi nu – og Kunståbent er atter på
banen.

desværre var omtalen af marts måneds kunstner,

laura Petersen, faldet ud i sidste nummer af beboer-

bladet. laura Petersens flotte, farvestrålende bille-

der var delvis latinamerikansk inspirerede.

Kurt Kærhaves udstilling, som i juni satte

punktum for forårssæsonen, var lige så

flot og farvestrålende, men her var vi

ovre i det mere abstrakte.

efterårssæsonen indledes af niels 

fabricius Stærmose med fine land-

skabsbilleder, mest i dæmpede blå-grøn-

gul-brune nuancer. Udstillingen løber

september ud.

Herefter følger i oktober Marlene ribert Jørgensen, 

i november Torben dinesen og i december Pia Svane.

næste års første udstiller bliver Agnete Strandgaard i

januar, og hun efterfølges i februar af Birthe Hansen.

i april måned får vi fornøjelsen af en udstilling af Pia

Sigmund.

Den første onsdag i hver måned er der Kunståbent,
hvor den udstillende kunstner som regel er til ste-
de og fortæller om de udstillede værker. 

Vi serverer et glas vin og lidt chips, og alle er vel-
komne.

venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Øverst: Laura Petersen, marts måneds udstiller.

I midten: Kurt Kærhave, juni måneds udstiller.

Nederst: Niels Fabricius Stærmose, som du kan se 

resten af september måned.

Kunståbent i
Beboerhuset

KUNST
ÅBENT

førSTe OnSdAg 
i Måneden 

Kl.20–22
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Fransk aften i Beboerhuset

Denne side skulle egentlig have vist billeder af en masse glade og købelystne mennesker på det årlige høst-

marked. Desværre måtte vi aflyse på grund af manglende deltagelse. I stedet får du nogle glimt af en festlig og 

udsolgt aften i beboerhuset med fransk musik og ditto køkken.
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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 
 
 

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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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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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

Kvartalets lodtrækning
blandt BeBOerHUSeTS medlemmer og 

støttemedlemmer. dette kvartals vinder blev:

Birgit Mulvad Fabrin
Albanigade 25B, st., 5000 Odense C

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Buch Style 
Hjallesevej 10, 5000 Odense C

· DIGT AF OLE KNUDSEN ·

Odense å

Bladene der flyder på åen

danner skygger på den

algebeklædte bund.

Over det hele skinner solen.

lydene fra menneskene

i kajakker, nærmer sig

og det hele sitrer

et øjeblik, mens de sejler forbi,

så fader det ud igen:

Stilheden rummer fuglene i træerne

og snakken fra de gående oppe på stien.

der er hvide sommerfnug i luften

omkring de to edderkopper ved min fod 

der folder sig ind i hinanden.

vandet og bladene driver igen 

roligt forbi under solen.
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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 31 ·
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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, Wikimedia Commons. 

Se i øvrigt de enkelte artikler. 

forsidebilledet: Her skider vi ikke på for-

tovet...

Beboeren nr. 32 udkommer december

2019. deadline: 24. november 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, 

fredensgade 37, st., 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

miakeinke@gmail.com

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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Tirsdag 3. december kl. 18.30: Madklub

Onsdag 4. december kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 11. december kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 18. december kl. 20.00: Caféaften

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 sand-
synlighed blive arrangementer, som annonceres 
løbende. Flere arrangementer kan komme til, 
ligesom ændringer kan forekomme. 

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· December 2019 ·

Tirsdag 5. november kl. 18.30: Madklub

Onsdag 6. november kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 13. november kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 20. november kl. 19.00: Mad, musik, café:

Christensen & Nielsen (se inde i bladet)

Onsdag 21. november kl. 18.30: Madklub

Onsdag 27. november kl. 20.00: Caféaften

· November 2019 ·

· Husk også ·

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 2. oktober kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 8. oktober kl. 18.30: Madklub

Onsdag 9. oktober kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 16. oktober: Lukket pga. efterårsferie

Onsdag 23. oktober kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 24. oktober kl. 18.30: Madklub 

Fredag 25. oktober kl. 19.00: 
Fisk- og vildtaften (se inde i bladet)

Onsdag 30. oktober kl. 20.00: Caféaften

· Oktober 2019 ·


