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Coronaen stjal BEBOERHUSETS generalforsamling i marts. Nu prøver vi – i god tid – med en ny dato og

håber, det lykkes os at gennemføre den denne gang.

Der indkaldes til

Generalforsamling
i Beboerforeningen BEBOERHUSET, 
Godthåbsgade 30 B                                                     
onsdag 23. september 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Beretning fra arbejdsgrupperne
4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse af budget og 

fastlæggelse af kontingent for 2021
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Nedsættelse af arbejdsgrupper

10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden, Carl Flemming Schultz, Fredensgade 21, i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

Der vil på generalforsamlingen blive serveret smørrebrød, øl og vand. 

Af hensyn til forplejningen bedes du tilmelde dig generalforsamlingen 
senest 20. september på mail: carlflemmingschultz@gmail.com

Vel mødt,
bestyrelsen
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Nyt fra bestyrelsen
11. marts, på selveste gamle kong

Frederik 9’s fødselsdag, blev Dan-

mark lukket corona-ned, og et par

dage efter udkom ’Beboeren’ frisk

fra trykken med kalenderen fuld

af løfter om spændende arrange-

menter i foråret. De løfter holdt

selvfølgelig ikke. I stedet blev for-

året i Beboerhuset det mest for-

sømte nogensinde. Det var ikke

godt at vide ved deadline.

Som fornuften tilsiger, skal en 

forening selvfølgelig ikke tage

chancer på medlemmernes eller

andres vegne, så derfor har vi

valgt fortsat at holde lukket indtil

sommerferien. Det vil bl.a. sige, at

sankthansaften i år ikke bliver den

festlige afslutning på sæsonen,

som den plejer. Øv!

I skrivende stund lader det nu til,

at tingene er ved at normalisere

sig lige så stille, så vi satser på at

kunne åbne huset igen efter som-

merferien. Så vil Kunståbent, mad-

klubaftenerne og andre arrange-

menter forhåbentlig i god ro og

orden kunne vende tilbage med 

rigelig sæbe og håndsprit, og hvad

der ellers kræves. Se kalenderen

på bagsiden af bladet.

Det betyder også, at vi – med-

mindre alt går helt galt igen – 

afholder Beboerhusets general-

forsamling, som skulle have været

afholdt i marts, onsdag 23. sep-

tember. Indkaldelsen findes på

side 2 her i bladet, så det er i rig-

tig god tid, men vi skal nok minde

om det igen senere.

Foreløbig vil vi blot ønske alle en

rigtig god sommer. Og pas godt

på jer selv, som man for tiden

siger.

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Forsiden og herover: 4. maj bød på en usædvanlig event i kvarteret. Teater Gyda i Allégade lagde forhave til, og 

Liselotte Krogager og Ulf Starup leverede underholdningen: En smuk og rørende udgave af Poul Henningsen og 

Kai Normann Andersens sang fra 1940 Man binder os på mund og hånd. Mange tilskuere var samlet – med 

afstand – på begge sider af gaden. Og så gav Teater Gyda ovenikøbet et glas til de fremmødte. 
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ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

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!

Sol, sommer og 
insekter håber vi på 
snart er på vej.
Nyheder til myggeplage. 

Husk at holde afstand – også når 
du går ud og ind.
Pas også på de spritplagede 
hænder.
Hold øje med de gode tilbud.
10% på hudpleje til studerende 
– vis studiekort.

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

Folkebos Apotek
Hjallesevej 201 - 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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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

g

Albanigade 27 - Odense
Tlf. 66 12 70 35

www.schiang-living.dk

       Dansk og internationalt møbeldesign
    møbler - belysning - tæpper & accessories

HUSK!

DØGN
ÅBENT
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Beboeren har været rundt hos en håndfuld af vore annoncører for at spørge til hvordan det går. 
Har corona-krisen ramt hårdt? Er omsætningen påvirket? Er der nye tiltag?

Åben eller lukket?
Jeg har haft åbent som altid og

truffet nogle forholdsregler. Jeg

har maksimalt haft fire kunder ad

gangen herinde, og det har ikke

været et problem, hvis nogle

måtte stå lidt udenfor og vente.

Kunderne har også været flinke til

at flytte sig rundt i butikken af sig

selv for at undgå at stå for tæt.

Og så har jeg selvfølgelig haft

håndsprit ved indgangen.

Hvad med omsætningen? 
Jeg har haft en lille stigning på

salg af vin til private. Til gengæld

har det stået sløjt til på engrossal-

get. Her har omsætningen været

lig nul. Med hensyn til hjælpepak-

ker har jeg måske kunnet hente

lidt, men jeg har ikke undersøgt

mulighederne. Årsagen er, at jeg

godt kan klare mig uden. Jeg er jo

ikke løntung og kan godt skrue

lidt ned i en periode.

Status?
Det er nemt at svare på, det kører,

som det altid har gjort. Dog glæ-

der jeg mig til, at der igen kom-

mer gang i salget til virksom-

heder og private.

Tekster: Helene Dambo

Fotos: Stig Vognæs

Henrik Bang Andersen
Portugisisk Vinhandel, 
Allégade 43.

CORONA
NYE TIDER, 

NYE TANKER 
OG EN 
STATUS

Corona - nye tider, nye tanker     
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Nedlukningen
14 dage før den officielle nedlukning mærkede vi et

pust af det, der ville komme. En del af vores kunder

begyndte at melde afbud, fordi de var nervøse for

smitte. Allerede der besluttede jeg, at mine to med-

arbejdere måtte hjemsendes. Undervejs fik vi mange

fine beskeder fra kunder, der tilbød at købe gavekort

eller betale for klipninger, de ikke kunne få. Det er vi

utrolig taknemmelige over.

Alternative skridt?
Desværre kan frisørerne jo ikke levere en klipning pr.

take-away, og da jeg ikke var klar over, hvorvidt salo-

nen kunne få en hjælpepakke, hvis jeg hentede om-

sætning fx ved salg af gavekort, turde jeg ikke binde

an med det. Så det var en noget låst situation. Heldig-

vis fik jeg støtte til medarbejdernes løn fra det tids-

punkt, hvor vi blev officielt lukket ned. 

Hvordan med omsætningen?
Ganske kort, så mangler vi en måneds omsætning. Vi

havde alle tre godt nok fjorten vildt travle dage efter

åbningsdagen. Udfordringen lige nu er, at vi har kla-

ret ’bunken’ af ventende kunder, og så kan vi helt

klart mærke, at bryllupper og konfirmationer er af-

lyst. Ærlig talt, så er vi lidt pressede lige nu.

Ændringer i procedurer?
Vi har ændret indretning og i det hele taget fulgt alle

anbefalinger og krav fra myndighederne. En lille 

ændring med sidste lempelse fra to til en meters 

afstand er, at vi igen kan begynde at farve bryn og

vipper, hvor vi er ret tæt på kunden i kort tid. Så må vi

eventuelt bruge visir og i hvert fald undlade at tale

sammen imens. Sådan vil det nok blive i lang tid frem-

over. Vi mærker i øvrigt også, at vores kunder selv er

opmærksomme på sikkerheden, mens de bliver klip-

pet.

Status?
Jeg er optimist med et lille ’men’. For vi har jo i lang

tid været udfordret af letbanebygning, og det varer

noget tid, før Albanigade kan slappe af igen. Heldig-

vis har vi gode og trofaste kunder, vi har været her

længe, og så handler vores fag også meget om den

personlige kontakt. Det skal nok gå!

Christina Søndergaard
Vision Coiffure, Albanigade 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    - og hvad med fremtiden?

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
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Krisens konsekvenser?   
Vi valgte fra begyndelsen at sætte ekstra fokus på

vores netbutik og sendte vores syv medarbejdere

hjem med lønkompensation. Men begge vores forret-

ninger har haft åbent gennem hele forløbet. Det er

gået fint, men indimellem oplever vi, at nogle kunder

glemmer det med at holde afstand til irritation for

andre. Men så hjælper vi bare hinanden.

Hvad med omsætningen? 
Faktisk har vi øget omsætningen målt i forhold til

samme tidspunkt sidste år. Og vi har også knoklet for

det, Søren og jeg. At vi har haft en fin omsætning,

skyldes nok, at mange har været hjemsendt og har

udnyttet tiden til at gå deres indretning efter i søm-

mene. Vi vurderer også, at det

kan have noget at gøre med

et nedprioriteret rejse-

budget, der giver øko-

nomisk luft til andre

valg.

Status
Lige nu er alt, som det

skal være hos os, men

vi er bevidste om, at

sommer og efterår kan se

helt anderledes ud. Har vi mon

set de sidste fyringer? Det tror jeg personligt ikke.

Vores medarbejdere er tilbage på job, og det er en

udfordring konstant at skulle forholde sig til ’hvad nu

hvis’. For os handler det altså om at trække vejret

dybt og tage bestik af situationen måned for måned.

Kim Madsen
Schiang Living, Albanigade 27

CORONA
NYE TIDER, 

NYE TANKER 
OG EN 
STATUS

Corona - nye tider, nye tanker     

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Tina Leetmaa
Rosenlunden 13, 5000 Odense

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Hekkes Genbrug 
Albanigade 47, 5000 Odense C
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Sybergsvej 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78
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Har Saras Blomster været lukket?
Vi valgte frivilligt at lukke butikken i en måned efter

første pressemøde. Det gjorde vi, fordi vores butik er

lille, og fordi vi også gerne ville skærme både kunder

og personale. Den beslutning har i øvrigt givet mas-

ser af respekt og god karma tilbage til os. Vi lavede

også straks en plan baseret på en forventet nedgang

i omsætning og fandt løsninger for personalet.

Tog I skridt til alternative muligheder for salg?
Vi har jo døgnbutikken, som vi åbnede i august ’19,

og som vi reklamerer for på de sociale medier. Og jeg

skal love for, at handlen der har været overvældende

– og stadig er det. Vi har haft en flot omsætning.

Mange kunder har glædet sig selv med blomster, vin

og lækkerier. Og de har glædet venner og nærmeste.

Aldrig har jeg oplevet så meget kærlighed i luften

gennem 25 år i branchen. 

Hvordan er det gået med omsætningen?
Vi er så privilegerede, for vi har ikke mærket krisen

økonomisk takket været døgnbutikken, vores trofa-

ste og rigtig mange nye kunder. Selvfølgelig har vi

mistet ordrer blandt andet i forbindelse med bryllup-

per. Omvendt har mange brudepar så købt en stor

flot buket til sig selv på den bryllupsdag, de skulle

have fejret.  

Nye idéer, når det bliver hverdag igen?
I ’gamle’ dage kunne kunderne kun handle i døgnbu-

tikken, når vores fysiske butik var lukket. Nu er den –

og vil blive ved med indtil videre – tilgængelig hele

døgnet. Der er nemlig stadig kunder, der ønsker at

handle i fred og ro uden at være i kontakt med andre

mennesker. Og det er ikke bare de mest sårbare. 

Status?
Jeg er optimist. Faktisk har vi fået flere kunder end

tidligere, og jeg vil også stærkt fremhæve lokalområ-

det. Folk er loyale og gode til at bruge os. Vi har fx

hørt kunderne sige, at de også handler, fordi de gerne

vil beholde butikken i deres nærområde. 

Iben Pedersen
Saras Blomster, Hjallesevej 10

    - og hvad med fremtiden?
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Hekkes Genbrug

www.hekkesgenbrug.dk

Albanigade 47, Odense C
Telefon: 25 32 20 71

Mail: hekkesgenbrug@gmail.com
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Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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· DIGT AF OLE KNUDSEN ·

Eventyrhaven 

Vi sidder i parken og mæsker os 

i efterårshimmel 

og lader hinanden drive 

ind og ud af erindringen: 

Tilbagelænet i solen 

mellem myrer der forsvinder 

ud i sidegaderne 

står skyggerne og skovler 

tiden sammen 

til bjerge af luft.  
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Beboeren taler i hvert nummer med en eller flere personer fra kvarteret. For eksempel om hvor de kommer fra, og hvad de laver. 
Vi prøver på, at få et lille glimt af hvem der gemmer sig bag de ansigter vi møder i dagligdagen.

Gulla Maguire 
Bor på Jagtvej

Handicaphjælper  

Det var lidt af en tilfældighed, der gjorde at jeg

havnede her for godt 20 år siden. Jeg var blevet

alene med to børn på 13 og 17 år. Jeg flyttede fra

Hjallese, hvor vi boede i hus, og jeg ville gerne

finde en lejlighed i en mindre bebyggelse. Så jeg

skrev rundt til byens private udlejere, og det ene-

ste svar, jeg fik tilbage, gav pote. Nu kan jeg slet

ikke forestille mig at bo andre steder.

Jeg glæder mig hver dag over, at jeg bor så tæt

på centrum, og alligevel er der helt stille og ro-

ligt. I de første år var Jagtvej meget mere trafike-

ret, og taxaerne drønede igennem døgnet rundt.

Det var også Jagtvej, kvarterets unge brugte, når

de i støjende tilstand til fods og på cykel skulle

finde vej ind til centrum. Nu er her nærmest villa-

vejs-agtigt. Lidt mere stille er her også blevet

efter parkeringsordningen.

Jeg nyder, at vi har en have med både bede og

græsplæne. I virkeligheden er jeg nok den, der

fjerner det meste ukrudt, men sådan er det nok,

når man er gartnerdatter. Men det sker, jeg får et

par hjælpende hænder, og det er virkelig hygge-

ligt, når vi er flere om det. I det hele taget har vi

et godt sammenhold blandt ejendommens

syv lejligheder. Jeg er også husets 

vicevært, hvilket dog ikke inklude-

rer havearbejde. Det eneste, jeg

skal, er at skovle sne, fjerne

ukrudt på fortovet og holde øje

med, om belysningen fungerer,

som den skal.

Min fremtidsplan er, at jeg skal

bæres ud herfra, så kort kan min

begejstring nok bedst beskrives.

Tekst: Helene Dambo

Foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør

Ultralydsscanning

High Power Laser
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.alleens-fysioterwww
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M

 

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

Linde Allé 23, 5230 Odense M
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Din lokale
vinhandler

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

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder



NB! På grund af covid-19 
holder Beboerhuset lukket

indtil sommerferien.  

Det betyder, at 

Caféaften onsdag 17. juni
Sankthansaften 23. juni 

og Caféaften onsdag 24. juni 
er aflyst. 

Vi regner med at åbne huset igen fra 

1. september 
med caféaftener og arrangementer. 

Hold øje med mail og facebook.

Marts måneds coronaaflyste 

generalforsamling regner vi med at 

gennemføre onsdag 23. september. 

Se side 2.

Venlig hilsen og god sommer,

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 
 
 

Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

Til medbeboerne i Jagtvejkvarteret
Kære alle.

Parkeringsbestemmelserne i kvarteret har nu

stået på i ca. halvandet år, og vi må vel tilstå, at

de er til at leve med – blot der ikke kommer flere

biler!!

Men – et faktisk irriterende forhold, som opleves

gang på gang, er vi selv skyld i:  afstanden mellem

de parkerede biler! Det virker som om, vi er

bange for bilen foran og bange for de vinkelrette,

korte striber. Er vi det? Igen og igen kommer man

hjem sent på aftenen (ja, også om dagen), og så

· LÆSERBREV ·

kan man måle ¾ bils afstand hen til slutstriben

ved lygtepælene og også ¾ bils afstand mellem

de enkelte biler.

Denne irritation kan undgås – og betydeligt flere

biler kan parkeres – hvis vi alle tænker betænk-

somt og hensynsfuldt, og Jagtvejkvarteret vil for-

blive et rart og venligt sted.

Tak.

Venlig hilsen

Annette Winther, Jagtvej 8
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Sådan oplevede jeg 
Godthåbsgade 
– erindringer fra 1930’erne og 1940’erne

Af Erik W. Jensen

Den splinternye lejlighed

Mine forældre var de første leje-

re, der flyttede ind i ejendommen,

og de kunne selv bestemme, hvil-

ken lejlighed, de ville have. Det

blev 1. sal til højre.

Ejendommen var centralopvar-

met. Lejligheden bestod af en

stue og et pænt stort soveværelse

med udgang til en altan; sovevæ-

relset var så stort, at både min

brors og min seng kunne stå der,

og der sov vi, til jeg var tolv år.

Køkkenet havde udgang til en

bagtrappe. Inventaret bestod af

køkkenbord med vask, men der

var kun koldt vand i hanen; på gas-

bordet, som var en terrazzoplade,

stod to gasapparater og en gas-

ovn, og under gasbordet var der

anbragt en automat til 10-ører.

Der var pænt forsynet med skuf-

fer og skabe, men det var dog ikke

så stort, at det kunne bruges som

spisekøkken. Til lejligheden hørte

også WC med håndvask – også

kun med koldt vand i hanen – og

ikke bad. I kælderen var der der-

imod et rum med badekar og bru-

ser, og det var for alle ejendom-

mens beboere. Vi fik bad en gang

om ugen, og vores faste badetid

var lørdag aften. Før vi kunne

komme i badekarret, skulle van-

det gasopvarmes, og ude på kæl-

dergangen hang automaten til

10-ører. Dette system gjorde, at

min mor altid var på jagt efter 10-

ører.

Vi havde også et lille kælderrum

samt et værelse på loftet, som

mine forældre i begyndelsen leje-

de ud; det var forsynet med radia-

tor, og min mor stod for rengørin-

gen af det. Min bror Henning og

jeg overtog senere værelset, og

om morgenen, når vi skulle op,

slog min mor på varmerøret, og så

kvitterede vi med at banke igen.

Ejendommens øvrige beboere 

accepterede denne form for væk-

ning. Til fælles afbenyttelse af le-

jerne af de fire loftsværelser var

der et ret uhumsk toilet med

håndvask.

Moderne bekvemmeligheder og
driftige drenge

Fra gaden førte en trappe ned til

cykelkælderen, hvor cyklerne blev

hængt op i nogle bøjler, så plad-

sen var udnyttet optimalt. I den

anden ende af kælderen var der

opgang til en cementeret gård, og

bag den var bagerens private

have, som husets øvrige beboere

ikke havde adgang til. I starten var

der græs over det meste af haven

og et smukt, forsænket firkantet

guldfiskebassin i midten. I de

strenge isvintre i begyndelsen af

40’erne sprængte isen bassinet,

og der kom aldrig mere vand i det.

Fra cykelkælderen førte en dør

ind til gangen, hvor lejernes kæl-

derrum, baderummet og bagerens

lagerrum var, og videre til ejen-

dommens centralfyr. Desuden var

der fyret til bageovnen samt et

mindre fyr, der leverede damp til

hævning af brødet. Disse tre fyr

gjorde, at kælderen altid var dejlig

lun, men til at opbevare kartofler

o.l. i duede den ikke.

Når der skulle vaskes storvask –

hvilket dengang var meget be-

sværligt og ofte tog i hvert fald en

hel dag – foregik det ved hånd-

kraft. Man brugte vaskerummet i

kælderen, og der var en gasfyret

gruekedel, der blev fyldt vand i;

det blev varmet og tilsat sæbe-

spåner og pisket godt. Så kom

tøjet i og blev kogt, og efter

nogen tid kom tøj og sæbevand

over i et trækar, hvor tøjet nu blev

Erindringer fra Godthåbsgade
Der kom en mail fra Helle Werenberg Larsen i Godthåbsgade. Hun

havde fra sin far fået et hæfte med erindringer fra Godthåbsgade i

1930’erne og 1940’erne, skrevet af hendes farbror, Erik W. Jensen.

Om vi var interesserede i dem? Selvfølgelig var vi det. 

Erik W. Jensen er født i januar 1933. Hans far var repræsentant og

hans mor hjemmegående, og da han var 9 måneder gammel, flyt-

tede familien til en lejlighed i den nyopførte ejendom Godthåbs-

gade 40, ejet af en bager og med bagerbutik og bageri i stuen. Her

boede Erik til 1953. Erindringerne er formodentlig skrevet i slutnin-

gen af 1990’erne. Vi bringer dem her i let redigeret form. cfs
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gnubbet på vaskebrættet og der-

efter skyllet i mindst to hold

(koldt!) vand; efter hver skylning

blev det lagt på en træbænk til af-

drypning, og så til sidst en tur

gennem vridemaskinen. Om som-

meren blev tøjet hængt til tørre

på snore trukket oppe i gården,

men om vinteren måtte det tørres

på loftet på 4. sal. Min mor vaske-

de storvask en gang om måneden,

og jeg husker, at hun var virkelig

træt, når hun var færdig – og så

skulle der jo også stryges, når

tøjet var tørt.

Begreber som kulmand og skor-

stensfejer er næsten ukendt i dag.

De var jo som regel sorte i hove-

det, og på grund af sod og kulstøv

var deres tøj altid ret snavset,

skønt det i forvejen var sort. Min-

dre børn blev ofte truet med, at

var de ikke ordentlige, så kom

skorstensfejeren. Jeg mindes, at

jeg en dag kom op på loftet sam-

men med min mor, og der så jeg

skorstensfejeren. Jeg blev stiv af

rædsel, men han passede ganske

fredeligt sit arbejde, og min mor

det gav fem kr. om ugen. Henning

kørte så med brød om eftermid-

dagen – det gav også fem kr. om

ugen. Af og til skulle han køre

over med et franskbrød til vin-

handler Andersen, Vingården –

han var også konsul – som boede

på Helgavej. Denne leverance var

bagerfruen meget stolt af, og or-

dren til konsulen blev omtalt man-

ge gange, inden Henning drog af

sted – og helst, når der var flere

kunder i forretningen.

Lejerne og den nysgerrige bager

I stueetagen boede bagermester

Hansen, som ejede ejendommen.

Jeg husker ham ikke, men min

mor har fortalt, at han måtte

stoppe efter tre års virke, da han

ikke kunne komme op om morge-

Fortsættes side 18

beroligede mig da også, da hun

bemærkede min uro. Jeg mener,

at alle ejendommene omkring os

havde kakkelovn – det var det al-

mindeligste dengang; det var vist

kun nr. 40, der havde noget så

avanceret som centralfyr. Jeg hu-

sker også, at man i nr. 44 havde

lokum i gården, altså ikke WC i lej-

ligheden, så det var ned i gården,

hver gang man skulle – også om

vinteren – og så vaskede man sig i

køkkenet.

Fra bageriet førte en dør ud til

gården, og foran døren var der an-

bragt et arbejdsbord i hele bageri-

ets bredde, så den ikke kunne

benyttes, men den stod ofte åben

om sommeren, når det var varmt,

og her stod min bror og jeg man-

ge gange og kiggede på og fik en

god snak med bagerne. Kunne jeg

se mit snit til det, dyppede jeg fin-

geren i fadet med glasur eller re-

monce (jeg har alle dage været

glad for søde sager). Som tolvårig

fik jeg et job hos bageren med at

køre ud med morgenbrød inden

skoletid. Jeg mødte kl. 6.30, og

Godthåbsgade 49, skråt overfor

Eriks hus, blev bygget 1929. Bille-

det er udateret, men drengenes tøj

peger på 1930-40’erne. (foto:

Odense Bys Museer).
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nen. Forretning og ejendom blev

solgt til en bagermester Petersen,

som jeg ikke har nogen erindring

om, og i 1942 blev der handlet

igen, nu med bagermester Laurits

Broe, som tidligere havde haft for-

retning i Bred. Han er den bager,

jeg virkelig forbinder med bager-

forretningen og som vært. Der var

fire familiemedlemmer: bagerme-

steren, fruen, der var i forretnin-

gen sammen med datteren Inge,

og sønnen Max, der var bager-

svend hos sin far. Max overtog for-

retningen, formentlig i 1947, og

flyttede ind i stueetagen. Senior

flyttede ved overdragelsen af for-

retningen; dog fortsatte han som

medhjælper i bageriet, passede

fyrene og det øvrige arbejde med

ejendommen. Samarbejdet søn og

far imellem var imidlertid ikke

altid gnidningsfrit.

På 1. sal til venstre boede murer-

mester Laursen med kone og tre

børn. Fru Laursen var hjemmegå-

ende husmoder, men hjalp ofte til

i en rulleforretning. Den ældste

søn, Harry, var murersvend i sin

fars forretning og meget aktiv i

FDF. Datteren Grethe var et par år

ældre end jeg og kom i kontor-

lære ved postvæsenet. Så var der

Karl Peter, en fræk gut, som mo-

deren ofte – men forgæves – for-

søgte at rette på. Når hun tjattede

til ham og sagde: ”Så, Karl Pe-ter”,

sagde han altid: ”Mutter kan s’gu

ikke slå”. Karl Peter og jeg legede

meget sammen. Min mor og fru

Laursen overfor snakkede tit sam-

men; det foregik på den måde, at

de havde køkkendørene stående

åbne ud til gangen, alt imens de

arbejdede hver med sit. Vistnok i

1946 flyttede familien ud i en af

de nyopførte murermestervillaer

på Østerbro.

Ind flyttede så Marie og Arnold

Ringsted med datteren Inge. Han

var en meget stille person og ar-

bejdede som ni-måneders gartner

på kirkegården, dvs. at han i de tre

vintermåneder fast gik på under-

støttelse. Fruen var i modsætning

til ham meget livlig; hun var fa-

briksarbejderske på Kamgarnspin-

deriet. Om onsdagen var hun altid

i et gevaldigt humør, da gik hun

nemlig på restaurant Alcazar i

Overgade. Datteren var en meget

kraftig pige og på alder med Hen-

ning. Hun var nem at drille, så det

gjorde vi af og til. Så hylede hun

altid meget højt, men stoppede

med det, når hun løb op ad trap-

pen, idet bageren i truende ven-

dinger havde sagt, at han ikke ville

have det hyleri i opgangen.

Vi boede som sagt på 1. sal til

højre. Da vi flyttede ind, var min

far repræsentant i tobaksfirmaet

Erik Stokkebye i Overgade, men

da tyskerne i 1940 besatte Dan-

mark, var det slut med at køre ud

som repræsentant. I stedet for

blev han bogholder i firmaet og

havde som sådan halvanden times

middagspause, så han kunne nå at

komme hjem og spise. Min mor

havde middagsmaden parat; hun

kunne se i gadespejlet, når han

kom cyklende, så maden var på

bordet, når han kom op, og der

var altid både forret og efterret.

Bagefter nåede han altid at få en

middagslur på divanen, og jeg 

husker, at han snorkede højlydt.

Arbejdsdagen sluttede kl. 18.30,

men han havde ofte noget regn-

skab med hjem, som han sad og

arbejdede med ved spisebordet,

mens min mor stoppede strømper

og lappede vores tøj. Min mor var

hjemmegående husmor, indtil min

far i 1953 købte en tobaksforret-

ning i Overgade.

På 2. sal til venstre boede et æg-

tepar uden hjemmeværende børn,

hr. og fru Andersen. Manden, der

var tømrer, var også en meget

stille person. Hans kone syntes vi

var lidt underlig, hun gjorde altid

rent, og havde hun været ude at

handle, kaldte hun på manden

hele vejen op ad trapperne, han

1930: Godthåbsgade 40 var ikke bygget endnu – og i nr. 42 lå der øjensyn-

ligt en slagterbutik (foto: Odense Bys Museer).
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havde så bare at stå med døren

åben, når hun nåede op. Hver uge

vaskede hun hans overall, og de

søm han havde i lommerne, smed

hun i skraldespanden. Det opda-

gede bagermester Broe, og han 

fiskede sømmene op og holdt

fremover øje med, når fru Ander-

sen afleverede skrald, så var han

der straks efter sømmene, som

han vist ikke skulle bruge til

noget, men man smed bare ikke

sådan noget ud! 

På 2. sal til højre boede frk. Mei-

bom. En ældre, stilfærdig dame,

smilende og rar, men noget speci-

elt om frk. Meibom kan jeg ikke

huske.

På 3. sal til venstre boede også en

ældre, enlig dame, fru Hansen.

Hun var meget bestemt, og der

herskede et markant modsæt-

ningsforhold til bageren. Han var

ret nysgerrig og havde engang

fundet på, at han ville rundt og

smøre hængslerne på alle lejlighe-

dernes døre. Så fik han jo set,

hvordan lejerne havde indrettet

sig – men den gik ikke hos fru Han-

sen! ”Nej tak”, sagde hun, ”skal

der smøres døre nogen steder,

skal jeg nok gøre det selv”, og så

blev døren lukket i. Fru Hansen rå-

dede over et af værelserne på lof-

tet, og i det boede gamle Jensen,

der fik aldersrente – en hyggelig

gammel københavner. Når mine

forældre skulle i byen, passede

gamle Jensen os; min mor lavede

en kaffebakke til ham og med en

cigar til kaffen, og han fik vist ti kr.

for ulejligheden. Han sad imens

og læste i en bog, og når mine for-

ældre kom hjem, måtte de høre,

hvad bogen handlede om, og resu-

meet kunne godt tage noget tid!

Der var et meget højt loftrum i

ejendommen; i siden ud mod

gaden var der som nævnt fire væ-

relser, og resten af rummet funge-

rede som tørreloft. Det ene væ-

relse var det, min bror og jeg

boede i. Det næste havde bager-

lærlingen, som engang fortalte

mig, at en dag, hvor han havde

besøg af sin pige, hørte han plud-

selig noget pusle uden for døren.

Han listede hen og flåede døren

op, og der stod mester og kiggede

ind ad nøglehullet; for resten var

bagerlærlingen bokser, men han

lod ikke sit talent tale ved den lej-

lighed. Værelse nr. tre havde ba-

gerens datter, og det fjerde var jo

altså gamle Jensens.

I Beboerens næste nummer fortæl-

ler Erik W. Jensen om Godthåbs-

gades butikker og Godthåbsgade i

besættelsestiden.

2020: Godthåbsgade 40 fylder 87 år

– og butikken i nr. 42 er for længst

væk.



20 · Beboeren · Juni 2020



Juni 2020 · Beboeren · 21

Coronakrisen har også sat sine

spor på Kunståbents virksomhed.

Vi holdt Kunståbent den 4. marts,

hvor Lars P. Marcussen præsente-

rede sine seneste finurlige bille-

der og causerede over kunst og

kultur med fokus på Eventyrkvar-

teret. Lars driver som bekendt

den krummelurede butik ”Kunst

og Håndværk” med tilhørende

galleri i Claus Bergs Gade.

Ugen efter blev Danmark og her-

med også Beboerhuset lukket

ned. 

Kunståbent i Beboerhuset
Men bare vent, vi kommer stærkt

tilbage efter sommerferien.

Fra medio august til udgangen af

september udstiller Karen Ullet-

ved sine billeder.

I oktober har vi en dobbeltudstil-

ling med værker af Fatima Al-

Zakraa og Majken Koch Hansen.

I november er udstilleren Ulla

Englich.

Vi holder Kunståbent den første
onsdag i hver måned, hvor den
udstillende kunstner som regel
er til stede og fortæller om sine
værker. Vi serverer et glas vin
og lidt chips, og alle er vel-
komne. Næste Kunståbent er
onsdag den 2. september.

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og 

Ingelise Bech Hansen

KUNST
ÅBENT

FØRSTE ONSDAG 
I MÅNEDEN 

KL.20–22

   BESØG OGOMK   ORESV BESØG  BORES      

Vi glæder os til at se jer i butikk

allegaarå vice. Pog god ser
alg i pålæg, pølsert udvorVi har et st

  

enVi glæder os til at se jer i butikk

.dkdensslagterallegaar
ersk kød, middagsr, falg i pålæg, pølser

  
eersk kød, middagsr

    

Kunståbent den 4. marts:

Lars P. Marcussen fortæller.
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Skt. Knuds Gades 
fødselsdags-gadeorkester

16. april var der musik og sang i Skt. Knuds Gade. Det var som bekendt

dronningens fødselsdag, som pga. coronaen foregik i stilhed. På initiativ af

Charlotte Sandvei og Anders Møller blev der sunget forårs- og fødselsdags-

sange af de fremmødte beboere og enkelte måbende forbipasserende. 

Anders dirigerede løjerne bag sit orgel og Charlotte anslog tonen.
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Film skal da ses i 
Beboerhuset
Den sidste onsdag i september, oktober og novem-
ber slukker vi lyset i Beboerhuset og tænder pro-
jektoren – vi skal nemlig se film. Film fra Odense,
film om originaler og skæve eksistenser, film om
usædvanlige personligheder. Filmaftenerne var
oprindeligt planlagte til dette forår, men efter to
velbesøgte arrangementer i januar og februar har
vi holdt en midlertidig corona-pause. 

Det er vores lokale filmmand, Hans Wessing fra Absa-

lonsgade, som viser udpluk fra sin omfattende pro-

duktion. Der er film fra Odense og omegn samt fra

resten af kongeriget. Specialet er dokumentarer om

mennesker, samfund, miljø, kunst og kultur samt hi-

storiske film baseret på gamle filmklip.

Hans Wessing vil introducere aftenens program og

svare på spørgsmål efter fremvisningerne. Vi slutter

klokken 22.

Onsdag den 30. september kl. 20

År 2020 er hundredåret for genforeningen med

Sønderjylland. Det fejrer vi med film om tre be-

mærkelsesværdige sønderjyder:

1. Anna Kjems – om at skabe sig selv og leve
livet ud
Anna (1893-1990) var forkæmper for den sønder-

jyske sag. Hun og manden Niels flyttede i 1922

syd for grænsen for at støtte det danske arbejde

i Sydslesvig efter genforeningen.

2. Autoriteter skal man vogte sig for 
Portræt af Niels Bøgh Andersen (1908-1991),

lærer, forfatter, højskoleforstander, tysk soldat i

Sovjet og krigsfange. Et af Sydslesvigs markante

fyrtårne. 

3. Poul La Cour – Danmarks Edison
La Cour (1846-1908), opfinder, lærer i naturviden-

skab ved Askov Højskole, Danmarks første me-

teorolog og – hvad de færreste nok ved – ophavs-

mand til moderne vindkraft.

Anna Kjems Niels Bøgh Andersen 
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Onsdag den 28. oktober kl. 20

En aften med fire portrætter, der går tæt på en

hel tv-station samt tre energiske personligheder.

Brug et par timer i godt selskab med TV2 på Ru-

gårdsvej, journalist Egil Borre, portrætfotograf

Gurli Nielsen samt den katolske søster Antonie. 

Onsdag den 25. november kl. 20

Aftenens program handler blandt andet om fat-

tigfolk i Klaregade, farende svende, en brav fynsk

ballonskipper og en historieinteresseret prins

Joachim.

Læs yderligere omtale 
af oktober og novembers film 
i næste udgave af Beboeren.

Poul La Cour 

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
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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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Metodistkirken, Alexandragade 8, 5000 Odense C  
 www.metodistkirken-odense.dk

Metodistkirken  
slår  

dørene  
op 

 igen 

- Du er  
- velkommen

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 strikke-

klub. Og de mere sæsonbestemte: 1. maj, fastelavn og sankthans.

Hver onsdag aften er caféen i Beboerhuset åben.

(Dog er der i disse måneder – som i samfundet i øvrigt – begrænsnin-

ger i aktivitetsniveauet. Se andre steder i bladet.)

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 31 her 

i bladet.

Kun for 
medlemmer...
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 an-

noncen 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 sende din tekst +

evt. foto/illustration, samt navn,

adresse, telefonnummer og

email, så sætter vi det op for dig.
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Vorherre til vejrs
Højt oppe på gavlene af Albanigade 65 ses to male-

rier. Begge er fra 1993 og har bibelske motiver. Det

mod syd er malet af Birgitte Lykke Madsen og viser

Jesu nedtagelse af korset. Det hedder ”Menneske-

værd”. Det mod nord er malet af Karin Meisel og

viser Kristus, som sprænger dødens porte. Det hed-

der ”Kristus sprænger dødens porte”. Begge er inspi-

reret af motiver fra Claus Bergs altertavle fra

1500-tallet i Odense Domkirke.

Det er ikke de eneste altertavlemotiver højt til vejrs i

Odense. Der er også to i Nørregade og et på Vester-

bro, malet af andre kunstnere. Det var Odense Kom-

mune og private virksomheder og fonde, der betalte

for malerierne, som nu efter 27 år i al slags vejr har

fået det temmelig skidt. Men en restaurering er på

vej, skrev kirkepartner.dk i marts. Det er dyrt, men en

privat forening, stiftet for to år siden, skaffer fonds-

midler til formålet, så på et tidspunkt skulle maleri-

erne gerne se friske ud igen.

Indtil da må vi her i kvarteret nøjes med at kigge op

på et par noget falmede gavlmalerier i Albanigade

skråt overfor Benedikts Plads. Så kig til vejrs – uden

at miste overblikket i trafikken, som er lettere letba-

nekaotisk der lige nu.

Carl Flemming Schultz

Øverst: Kristus sprænger dødens porte. Nederst: Menneskeværd
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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
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Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se side 31 · Formater og priser – se www.beboerhuset.org ·

Forår i mosen...
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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: Stig Vognæs 

Absalonsgade 14, tlf. 66 13 02 38,

stig.vognaes@gmail.com

Skrivende: Helene Dambo 

Jagtvej 50, tlf. 61 65 13 40, 

dambokomm@mail.dk

Layout: Christen Tofte

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

kontakt.ctofte@gmail.com

Fotografier: Carl Flemming Schultz, Stig

Vognæs, Christen Tofte. 

Se i øvrigt de enkelte artikler. 

Forsidebilledet: 4. maj 2020

Beboeren nr. 35 udkommer september

2020. Deadline: 23. august 2020.

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

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

Grethe Pajbjerg

Fredensgade 37, st., tlf. 23 95 72 50

grethepajbjerg@gmail.com

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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Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

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. 

· Husk også ·

Hold dig orienteret på Beboerhusets 
hjemmeside, mail og facebook.

www.beboerhuset.org 
Facebookgruppe: BEBOERHUSET

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

Onsdag 2. september kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 8. september kl. 18.30: Madklub

Onsdag 9. september kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 16. september kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 23. september kl. 19.00: 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET

Torsdag 24. september kl.18.30: Madklub

Onsdag 30. september kl. 20.00: Wessing film

· September 2020 ·


