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Coronaen stjal BEBOERHUSETS generalforsamling i marts. Derfor har vi flyttet datoen til september. 

Vi gentager indkaldelsen fra sidste nummer – du kan lige nå at tilmelde dig (sidste frist er søndag den

20. september).

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
Tja, nyt og nyt, det er måske så

meget sagt…

Coronaen holdt jo – som næppe

nogen har kunnet undgå at op-

dage – sit indtog i marts og umu-

liggjorde forårets arrangementer i

Beboerhuset. Og så blev det som-

mer, hvor huset altid er lukket, og

for at være nogenlunde sikre på

ikke at blive hotspot for covid-19,

holdt vi også lukket hele august.

Men nu er det slut. Kunståbent

åbnede sæsonen først i septem-

ber, en forrygende koncert med

Friis, Dalager og Mydtskov fulgte

en halv snes dage efter, og så af-

holdes forårets udsatte general-

forsamling lige om lidt, nemlig 23.

september efterfulgt af filmaften

onsdagen efter. Og madklubben

går i gang først i oktober. Læs vi-

dere i kalenderen på bagsiden af

bladet. Vi håber, det hele kan gen-

nemføres. Håndspritten er i hvert

fald på plads ved indgangen.

Generalforsamlingen blev ind-

kaldt allerede i Beboerens juni-

nummer, så vi var sikre på at være

i rigtig god tid. Og som noget nyt

forsøger vi os i år med at bede om

tilmelding – senest 20. september.

Se side 2. Det er af hensyn til for-

plejningen. Der skulle nødig være

alt for lidt eller for meget smørre-

brød tilbage, når kvarterets ver-

denssituation er drøftet og en ny

bestyrelse er på plads.

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se side 31 · Formater og priser – se www.beboerhuset.org ·

Efterårets første koncert i Beboerhuset løb af stablen for kort tid siden. Vores gamle kendinge Friis, Dalager og

Mydtskov spillede forrygende blues, jazz, country osv. for et lidt coronareduceret, men særdeles veloplagt publi-

kum. Så er vi i gang igen…
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Vejen til letbanen er alt 
andet end let

Anlæggelsen af letbanen i Odense har efterhån-

den varet i adskillige år. Det har givet mange ud-

fordringer for beboere og butikker langs bygge-

riet. Trafikken har været plaget af afspærringer,

skiftende ensretninger og andet uvæsen. 

Dette forår kom turen også til Albanigade. I de sene-

ste måneder har biler, cyklister og fodgængere kæm-

pet en ulige kamp om pladsen med entreprenør-

maskiner, orangevestede arbejdsmænd og nyetable-

rede lyskryds.

”Får det dog aldrig en ende?” er der sikkert mange

der har tænkt, mens de har stået på den interimisti-

ske gangbro på vej til eller fra Brugsen.

Vi har kontaktet Odense Letbane for at spørge om

netop det: Hvornår er byggeriet på Albanigade og Be-

nedikts Plads færdig?

Kommunikationschef Benthe Vestergård har sendt os

følgende svar:

”Alt anlægsarbejde på hele strækningen forventes fær-

digt inden årets udgang med undtagelse af ganske få

arbejder specifikke steder.

Det igangværende anlægsarbejde – også på Albani-

gade og Benediktsgade – vil forventeligt være ovre

inden årets udgang. Der vil der således stå et anlæg

med skinner, station, master og køreledninger. Der vil

dog senere komme diverse efterarbejder af kortere 

varighed, fx træplantning, belægningsarbejde samt den

græsarmering, som skal etableres i Albanigade med

henblik på udrykningskørsel. Der kan også foregå reste-

rende mindre arbejder inde i letbanesporet. Alle efter-

arbejder, vil blive udført i løbet af foråret, og de vil

have minimal påvirkning på byen.” 

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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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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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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Hvad dælen skerder her?
Lamaerne er væk, og den grønne

plæne er nu fyldt med ligge-

stole, farvestrålende plastik-

stole og legetøj. Der er tydelig-

vis gang i et eller andet i haven,

som ligger langs med trappen

fra Kronprinsensgade ned til

Eventyrhaven. Beboeren satte

straks en medarbejder på sagen.

Af Stig Vognæs

Kunst- og filosoficenter Solvognen

har til huse i Kronprinsensgade 7. 

I bygningen længst til højre havde

Isager Arkitekter tegnestue indtil

for nogle måneder siden. Mest

kendt er ejendommen måske for

de to lamaer, der ind i mellem do-

vent har gået og nippet til græsset

på plænen ned mod åen.

I løbet af juli blev plænen fyldt

med havemøbler samt alskens ting

og sager. Derudover voksede en

træterrasse med høje borde og

barstole frem fra huset. Det hele

ser en lille smule kaotisk og ufær-

digt ud – og det er det også, for-

klarer Jan Modberg med et smil,

da jeg møder ham på adressen en

regntung fredag formiddag i au-

gust. Han viser indenfor i caféen,

som ligger i de lokaler, hvor der 

for mange år siden var musikbib-

liotek. Nu står der runde borde og

wienerstole, i hjørnet venter flyt-

tekasser på udpakning, bagerst i

det store rum kan man hvile sig i 

et nydeligt ældre sofamiljø og mel-

lem stabler af loppefund – gamle

telefoner, små skabe, et stort

vægur, legetøj og meget mere.

Jan fortæller, at han har levet af

at lave software til finanssekto-

ren, og at han måtte kapitulere

med stress efter 30 år i jobbet.

Nu bruger han sin tid på at hjælpe

sønnen Jonas H. Modberg med at

stable en café på benene. Loka-

lerne har de lejet af Solvognen,

som stadig råder over en del af

bygningen.

Eventyrcaféen – som stedet kal-

des – åbnede så småt i begyndel-

sen af august. Jan og Jonas har

mange planer både med den store

have, indretningen og den tag-

terasse, de er ved at bygge over

caféen. Der er udelukkende brugt

genbrugsmøbler, ”jo mere farve-

strålende og specielle jo bedre,”

fortæller Jan, der har fundet in-

teriøret rundt i hele landet. Fak-

tisk fik han købt så mange møbler,

at han i juli og august solgte ud af

overskudslageret i den tidligere

tegnestue. Dette lokale, som i 

tidernes morgen også har huset

Folkesparekassen og børnebiblio-

teket, er i øvrigt tænkt som udlej-

ning. I skrivende stund bruges det

af og til af yoga- og zumbahold.

Jan fortæller, at han regner med

at leje den store sal ud til private

fester og diverse sammenkom-

ster.

Eventyrcaféens åbningstider er

lidt flydende, udgangspunktet er

dog mandag til fredag klokken 7-

10 og 13-19. Lørdag og søndag er

der åbent mellem 10 og 16. Der er

af og til levende musik – især i

weekenden. Planen er at udvikle

caféen til et lokalt mødested, som

både familier, ældre og unge har

lyst til at besøge. Du kan læse

mere om Eventyrcaféen på deres

facebook-side.
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Sybergsvej 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

Jan Modberg, Eventyrcaféen
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Specialiserede  
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Over 30 hold

Massør
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Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M
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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
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Fine film i Beboerhuset
Corona-krisen har betydet aflysning af forårets film-

fremvisninger, men nu inviterer vi igen til farverige

film i Beboerhuset. 

Vores lokale filmmand Hans Wessing vil vise udpluk

fra sin omfattende produktion af dokumentarfilm om

mennesker, samfund, miljø og historie. 

Det foregår den sidste onsdag i september, okto-

ber og november – alle dage klokken 20. Hans 

Wessing introducerer og svarer på spørgsmål.

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 sammen med sin mand

Niels forkæmper for den sønderjyske sag. 

2. Autoriteter skal man vogte sig for 

Portræt af Niels Bøgh Andersen (1908-1991)

lærer, forfatter, højskoleforstander, tysk soldat i

Sovjet og krigsfange.  

3. Poul La Cour – Danmarks Edison

La Cour (1846-1908) opfinder, lærer i naturviden-

skab ved Askov Højskole, Danmarks første me-

teorolog og ophavsmand til moderne vindkraft.

Anna Kjems Niels Bøgh Andersen Poul La Cour 

Onsdag den 28. oktober kl. 20

Fire portrætter, der går tæt på en hel tv-station

samt tre energiske personligheder.

1. Kvægtorvet i centrum 

Arkitekt Kristian Isager gør et kvægtorv til Tv-sta-

tion, hvor kalve, kvæghandlere og håndslag viger

pladsen for journalister, stylister og mediefolk.

Filmen fortæller TV2’s tidlige historie over 16

måneder, og fortælleren er fynske Ove Sprogøe.

2. Egil Borre

Borres evne til at skrive, finde historier og lave

spas er legendarisk. Han begyndte som journalist

i Ringkøbing og rykkede til Fyns Stiftstidende i

1926. I gamle filmklip fra 30’erne oplever vi Borre

i jagten på historier til dagens avis.

3. Mennesker under huden 

Gurli Nielsens havde fotoatelier i Ny Vestergade.

Hendes børne- og familieportrætter er fulde af

liv og Gurlis brudepar får lov til at vise, at de el-

sker hinanden.

4. Søster Antonie 

En nonne klædt i hvidt og blåt i en skolegård er

et usædvanligt syn i Danmark, men for eleverne

er hun det samlende midtpunkt. Søster Antonie

kommer fra Dalum Kloster, og børnene spekule-

rer på, hvad der gemmer sig under sløret.
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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

Onsdag den 25. november kl. 20

Aftenens program går tæt på fattigfolk i Klare-

gade, farende svende, en ballonskipper og en hi-

storieinteresseret prins.

1. Tvangen i Odense

I Klaregade ligger et hus, som gennem tiderne

bl.a. har heddet Odense Tugt- og Manufakturhus,

O.T. og Tvangen. H. C. Andersen har beskrevet

den gule bygning i sine erindringer og i romanen

O.T.

2. Mellem klunsere, vagabonder og sigøjnere

Anders Enevig fra Seden optog billeder, stemmer

og sange fra samfundets originaler på en tid,

hvor ingen andre interesserede sig for fattigfolk

og farende svende. Hvordan gik det til, at en poli-

timand blev folkemindesamler?

3. Ballonfærd over Storebælt

Luftskipper og uromager Ole Flensted inviterer

på en flyvetur fra Sjælland til Fyn. Turen foregår i

2.000 fods højde og kommer forbi de enorme

fundamenter til den lange bro, der nu forbinder

Fyn og Sjælland. 

4. Guldhornene for evigt – borte 

Hør prins Joachim fortælle om, hvor tæt Dan-

mark var på at blive udslettet i 1660 under krigen

med svenskerne. Filmen følger også eleverne i en

tredje klasse, mens de knokler med et projekt om

Guldhornene. 

Tugthuset i Klaregade. Foto: odensebilleder.dk
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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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· BEBOERANNONCE ·

Bolig søges i ”vores” kvarter
Jeg hedder Karla og er 21 år. Jeg læser Medicin på

SDU. Så nu må det vist være på tide, at jeg flytter

hjemmefra. Så kender du nogen, der kender

nogen – eller har du selv en lille lejlighed, som skal

lejes ud, vil jeg blive rigtig glad for at høre fra dig.

Jeg er på SU, så der er selvfølgelig grænser for,

hvor høj en husleje jeg kan betale. 

De bedste hilsner fra Karla, Oluf Bagersgade 

Telefon: 60 69 92 32 

Mail: karlajelsingkrarup@gmail.com 

PS. Jeg vil være frisk på mindre viceværtopgaver. 

Husk: Også du kan som 
medlem af Beboerforeningen 

få en gratis annonce i 
Beboeren.

Læs mere på side 27
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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.

Karla Jelsing Krarup 
Bor i Oluf Bagers Gade

Studerende  

Jeg har boet i Oluf Bagers Gade i 21 år, vi flyt-

tede ind, da jeg var tre uger gammel. Tidligere

boede mine forældre i Gerthasminde, men der

blev brug for noget større, da familien blev udvi-

det. De syntes området her var hyggeligt, og jeg

gætter på, at de ikke flytter igen. Huset, vi bor i,

er en andelsforening med kun tre familier. Vi har

boet sammen i så mange år, at det føles, som om

jeg er vokset op med ekstra familie. 

Jeg læser medicin på SDU på 2. semester. Det har

længe været min drøm at blive læge. Jeg er

mega fascineret af kroppen og kunne virkelig

godt tænke mig at blive kirurg. Nu må vi se, det

kan være det ændrer sig – der er mange år til-

bage på studiet.

Sidste år blev jeg student fra Katedralskolen.

Jeg nåede kun at have et halvt sabbatår, før jeg

startede på universitetet. Det blev brugt i USA på

at besøge de familier, jeg var Rotary-udvekslings-

student hos i 2015/16. Ved siden af SDU har jeg

to fritidsjob. Jeg gør rent i Beboerhuset og arbej-

der som studentermedhjælper hos ingeniørfir-

maet Cowi. Min fritid går med volleyball, venner

og familie.

Vi kommer meget i Beboerhuset til forskellige

arrangementer, først og fremmest i Madklubben.

Vi har lavet mad mange gange og spiser der fast

hver anden uge. Det betyder, at jeg kender

mange fra kvarteret, som jeg hilser på – det

kan jeg godt lide, det giver tilhørsforhold. 

Jeg er glad for at bo her. Kvarteret ligger

så centralt i byen. Gaderne er gammel-

dags, og husene er forskellige med hvert

deres særpræg – det er hyggeligt. 

Det er ved at være tiden at flytte hjemme-

fra, og jeg vil meget gerne blive boende i om-

rådet. Drømmen er en lille lejlighed her i en af

gaderne.  

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Hekkes Genbrug

www.hekkesgenbrug.dk

Albanigade 47, Odense C
Telefon: 25 32 20 71

Mail: hekkesgenbrug@gmail.com

   BESØG OGOMK   ORESV BESØG  BORES      
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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

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Jytte Askholm og Ebbe Albirk
Skt. Knuds Gade 12, 5000 Odense C

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Sara Blomster 
Hjallesevej 10, 5000 Odense C
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Nærmere
Gud til dig
Nogle troner på en central plads, 

andre ligger halvt skjult på en villa-

vej. Nogle er mange hundrede år 

gamle, andre er opført i nyere tid. 

Nogle er tårnhøje, andre rager ikke op.

Vi taler naturligvis om kvarterets kirker.

Hele syv trosretninger kan man finde i

vores nabolag. Det er uvist, om antallet

skyldes, at vores bydel bærer på en 

særlig spiritualitet, eller om beboerne

har et usædvanligt behov for frelse.  

Her er en teologisk kvik-guide til de 

lokale kirker.

Af Stig Vognæs

� Godthåbskirken
Rosenlunden 15 . Kristent 

Fællesskab, Missionsforbundet

www.kfodense.dk

Kristent Fællesskab opstod i

København i midten af

1950’erne. Godthåbskirken er

en uafhængig og selvforval-

tende frikirke. Teologisk står

Kristent Fællesskab i gæld til

reformationen og de senere

evangeliske bevægelser. 

Kristent Fællesskab mener, at

Bibelen er Guds ord til os i

dag, og at evangelisterne var

inspireret af Helligånden,

mens de skrev evangelierne.

Den røde tråd i Bibelen er

Jesus Kristus, som har opfyldt

alle Guds løfter. Kristent Fæl-

lesskab tror på det personlige

forhold til Jesus som frelser

og herre.

ü�Sankt Knuds Kirke, 
Domkirken
Klosterbakken 2 . Folkekirke, evangelisk-

luthersk . www.odense-domkirke.dk

I den evangelisk-lutherske kirke er Bibe-

len den eneste autoritet for tro og lære,

samtidig med at læren om retfærdig-

gørelse ved tro alene er central og afgø-

rende. Bygger på munken Martin Luthers

reformidéer og opgør med den katolske

kirke. Den evangelisk-lutherske lære blev

indført i Danmark ved reformationen i

1536. Folkekirken er det største kirkesam-

fund i landet og har en grundlovsfæstet

særstilling i den danske stat. Cirka 4,35

millioner danskere er medlem af Folke-

kirken – det svarer til omkring 75% af 

befolkningen.

� Sct. Albani Kirke
Adelgade 1 . Romersk katolsk . www.sct-albani.dk

Den katolske kirke er verdens største trossamfund med cirka 1,2 milliarder

troende. Katolsk kommer af det græske ord katholikos, som betyder: ”dét,

der gælder til alle tider.” Den katolske kirke regner sig for apostolisk, dvs. at

den i sit væsen og tradition bygger på en ubrudt række af efterfølgere efter

apostlen Peter – kirkens første overhoved. I dag er Paven kirkens overhoved

og dermed Peters efterfølger i lige linje. Der er 35.000 katolikker i Danmark.

Sct. Albani Kirke i Odense har messer på dansk, vietnamesisk, polsk og en-

gelsk.
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Kilder: De syv kirkers hjemmesider (se 1 - 7)  samt www.religion.dk og https://da.wikipedia.org

Nærmere, Gud, til dig er titlen på en engelsk salme med tekst af Sarah Adams (1841), oversat til dansk af Henry Ussing i 1881, 
melodi af Lowell Mason (1856). Salmen blev spillet på Titanic, da skibet sank.

� Metodistkirken
Alexandragade 8 . Metodister . www.metodistkirken-odense.dk

Metodisme er en protestantisk retning, der lægger vægt på en ’metodisk’

from levemåde kombineret med medlemmernes personlige helliggørelse ved

bøn og studiet af de hellige skrifter. Udgangspunktet er, at metodisterne

værdsætter fornuften og den moderne videnskab, og de ser på Bibelen 

som guide og rettesnor for tro og liv. Derudover er de moderate og ikke 

fundamentalistiske. Metodistkirken i Danmark er en del af United Methodist

Church. Der er cirka 2.000 medlemmer i Danmark fordelt på 11 kirker. 

I Odense er kirken måske især kendt for deres dygtige gospelkor.

� Odense Adventkirke
Hunderupvej 51 . Syvendedags adventister  

https://odense.adventistkirke.dk/

En adventist er en person, som tror på Jesu genkomst. Bevægelsen

stammer fra første halvdel af 1800-tallet og anses for at være en

konservativ protestantisk retning. Teologien har flere ligheder med

generel protestantisme. En variation er, at adventister tror på sjæ-

lens udødelighed. Kirken mener, at lørdag – som regnes for den sy-

vende dag – er en hviledag og en gave til alle mennesker. I Bibelen

viser Jesus, at man skal tjene andre uden at forvente gengæld, og

derfor er adventister optaget af hjælpe- og omsorgsarbejde.

� Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige
Lahnsgade 58 . Mormoner . www.komtilkristus.org

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er almindeligt kendt som Mormon-

kirken, som har hovedkvarter i Salt Lake City i Utah. Medlemmerne tror, at Jesus

Kristus leder deres kirke via åbenbaringer givet til kirkens præsident, som anses

for profet. De regner sig selv som kristne, men hverken som en del af katolske,

ortodokse eller protestantiske traditioner. Mormonernes tror, at deres kirke er

en genoprettelse af det 1. århundredes kristendom, og de anser Jesu Kristi

Kirke af Sidste Dages Hellige for at være den eneste sande kirke i verden.

� Kristuskirken
Klosterbakken 11 . Baptister . www.baptistkirken-odense.dk

Kristent trossamfund inden for den protestantiske tradition. Baptist-

kirken blev stiftet i 1609 af engelske prædikanter. Baptisterne er den

største retning inden for den protestantiske tradition og har på verdens-

plan flere tilhængere end de lutherske kirker. Baptisterne mener, at for-

holdet mellem Gud og mennesket er direkte personligt. For at være

sammen med Gud behøver man ingen bestemte ritualer, mennesker,

bygninger eller institutioner. Kirken bruger voksendåb ligesom Pinse-

kirken og Missionsforbundet.
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I det seneste nummer af bladet Bolius

sætter man fokus på kvaliteterne ved

at bo hhv. på landet og i byen. Til at 

illustrere ”det gode byliv” har man

valgt et foto, der viser – ja se selv. Vi

kunne ikke være mere enige!

Bolius udgives af Realdania. Som bo-

ligejer kan man gratis blive medlem af

Realdanina og få tilsendt bladet, som

indeholder artikler om hus, have, 

arkitektur, økonomi, og tips og råd om

boligen. 

Det gode
byliv...
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Sådan oplevede jeg 
Godthåbsgade 
– erindringer fra 1930’erne og 1940’erne, anden del

Af Erik W. Jensen

Så kunne han lære det

Lige i nærheden af vores ejendom

var der ikke mange jævnaldrende

børn. Jeg har omtalt naboens Karl

Peter; overfor boede min klasse-

kammerat Bent og hans yngre

bror Flemming, som Henning gik i

klasse med, og vi legede meget

sammen.

På hjørnet af Lahnsgade boede to

jævnaldrende drenge, Tommy og

Jimmy. De havde lavet en hule,

dvs. gravet et hul i jorden og lagt

nogle brædder over. Henning

havde en dag været sammen med

dem i hulen, og de havde snakket

om, at de ville ryge, men det at

skaffe tobak dengang var jo et

problem. Henning vidste dog råd

og fik organiseret et par af min

fars cigarskod, som de fik ild på.

Pludselig måtte Henning hjem –

han skulle kaste op! Efterfølgende

måtte han gå til bekendelse og

love, at han aldrig mere ville ryge.

26 forretninger 

– det var dengang…

Et gammelt ord siger, at forbry-

dere altid vender tilbage til ger-

ningsstedet. Let omskrevet: Jeg

kører vel en gang om året gennem

Godthåbsgade på cykel. Jeg ken-

der ikke mere nogen af dem, der

bor der, men jeg skal altså lige se

I sidste nummer af Beboeren bragte vi første del af Erik W. Jensens

erindringer fra Godthåbsgade i 1930’erne og 1940’ne. Her kommer

anden og sidste del i let redigeret form. Erik W. Jensen er født i

1933 og boede i Godthåbsgade 40 fra 1933 til 1953. Erindringerne

er formodentlig skrevet i slutningen af 1990’erne.

cfs

Godthåbsgade, hjørnerne af Lahnsgade med trikotageforretningen til højre og Ellen Petersens købmandsforretning

til venstre. (Foto: Odense Bys Museer).
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gaden, se hvordan det står til.

Meget er forandret, siden jeg var

barn, også selv om der ikke er nye

huse, for allerede dengang var

Godthåbsgade fuldt udbygget.

Ændringen af kørebanen er nok

det første, man bemærker. Nær

Rosenlunden er den indsnævret,

der er lavet bump på vejen, køre-

banen til Lahnsgade er planet ud

med parkeringsbåse i begge sider,

dens beboere mødtes ved køb-

manden, bageren, slagteren osv.,

og man lærte på den måde hinan-

den at kende. Jeg vil efter hukom-

melsen prøve at beskrive de tidli-

gere og nuværende forretninger i

skematisk form (nogle af adres-

serne hører egentlig ikke til i

Godthåbsgade, men ligger på et

hjørne; jeg har taget dem med,

fordi man dengang betragtede

dem som hørende med – se ske-

maet til venstre).

Gang i handelslivet

Hver dag kom en hestetrukket

mælkevogn gennem Godthåbs-

gade. Kunderne var vældig flinke

til at komme med rugbrødsskor-

per til hesten, Marie, som var en

stille og halvgammel krikke. Mæl-

kemanden behøvede kun at sige:

”Kom så” til hesten – så gik den

hen til næste hus. Et par gange

om ugen kom der også to fiske-

handlere; den ene var en ældre

mand med trækvogn, og det var

umuligt at forstå, hvad han råbte.

Den anden, der havde bil, sang

med en operastemme så flot: ”Sild

er godt!” Disse kørende forretnin-

ger eksisterer heller ikke mere.

Forretningerne mellem Jagtvej og

Lahnsgade og deres indehavere

var dem, jeg kendte bedst, og

nogle af dem, jeg vil knytte et par

kommentarer til. Ostehandleren

var vel nok den mest sejlivede;

han overtog forretningen omkring

1947 og stoppede først i 1994 i en

alder af 90 år! Brændselshandler

Ahrenkilde tror jeg ikke fik bil, jeg

mindes kun, at han sad på sit he-

stekøretøj med sine sække med

brænde og koks på ladet. Skoma-

ger Møller i nr. 55 var en ungkarl

på omkring 50 år. Han haltede.

Han havde sit værksted i en høj

kælder, og her sad han bag vin-

duet og arbejdede og kunne sam-
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og der er plantet træer i begge

sider af hele gaden. Det, der også

er så forskelligt fra før, er, at næ-

sten alle de gamle forretninger er

forsvundet. 

De gav dengang liv i Godthåbs-

gade, og set med mine øjne er den

i dag en stille, grå og lidt trist

gade; det var den ikke tidligere –

den lokale handel gjorde, at ga-

Tidligere og nuværende forretninger i og ved Godthåbsgade:

Allégade 34F: Slagter – eksisterer i bedste velgående

Allégade 34F: Frisør – butik nedlagt, lokale lagt til 

slagterforretning

Allégade 34F: Blomsterhandel – butik nedlagt, vindue 

blændet

Godthåbsgade 4: Odense Badminton Klub – eksisterer stadig

Godthåbsgade 8: Grønthandel – nedlagt, ejendom revet ned, 

nu parkeringsplads

Rosenlunden 18 B: Mejeriudsalg – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Godthåbsgade 20: Slagterforretning – butik nedlagt, lavet til 

lejlighed

Godthåbsgade 22: Grønthandel – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Godthåbsgade 29: Is og konfekture – butik nedlagt, rude 

blændet

Jagtvej 25: Bageri – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Jagtvej 27: Isenkram – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Jagtvej 36: Købmand – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Jagtvej 40 A: Brugsforening – er købmandsforretning i dag

Jagtvej 40 A: Osteforretning – butik nedlagt, lavet til 

lejlighed

Godthåbsgade 30: Damefrisør – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Godthåbsgade 30 o.g.: Tømrermester – bruges nu af 

beboerforeningen

Godthåbsgade 34: Brændselshandel – lagerrum revet ned, 

udlagt til grønt område

Godthåbsgade 40: Bageri – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Godthåbsgade 42: Is og konfekture – butik nedlagt, lavet til 

lejlighed

Godthåbsgade 42: Vognmandsforretning – eksisterer ikke mere

Godthåbsgade 55 kld.: Skomager, butik nedlagt, lavet til lejlighed

Godthåbsgade 55: Grønthandel – butik nedlagt, rude blændet

Godthåbsgade 61: Købmand – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Godthåbsgade 44 o.g.: Malermester – butik nedlagt, fungerer som 

pulterrum

Lahnsgade 21 B: Trikotageforretning – butik nedlagt, lavet til 

lejlighed

Lahnsgade 23: Købmand – butik nedlagt, lavet til lejlighed

Godthåbsgade 46: Købmand – butik nedlagt, lavet til lejlighed
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tidig holde øje med, hvad der fo-

regik i gaden. Han boede skråt

over for os, og jeg gik ofte over og

snakkede med ham, for han ville

gerne snakke.

Den lille grønthandel i nr. 59 er-

nærede familien Nielsen (mand,

kone og tre børn), som boede i

den lejlighed, der hørte til butik-

ken. En trappe med fire trin førte

op til forretningen, og det fine

messinggelænder ved trappen

pudsede fru Nielsen hver dag. Hr.

Nielsen var meget nøjeregnende;

min mor har fortalt, at når hun

ville købe et kilo æbler og han ve-

jede dem af, spurgte han altid om

der måtte være lidt over eller lidt

under.

I nr. 61 boede købmand Stokholm.

Det var en købmandsforretning

med et beskedent vareudvalg, og

jeg mener, at hans kone havde

udearbejde. Bagerforretningen

har jeg tidligere omtalt.

I nr. 42 var der en isforretning,

men da ismanden var lidt karrig

med isen i vaflerne, drog vi ud på

Hjallesevej ved Helgavej til en is-

mand, der gav bedre vægt, og der

var altid kø. I samme ejendom,

altså i nr. 42, boede vognmand M.

Pedersen på 2. sal. Vi kaldte ham

”M-er”. Han havde to mindre last-

biler (målt med nutidens alen),

men på den tid var det en almin-

delig størrelse. Under besættel-

sen kunne han ikke få benzin;

lastbilerne blev så forsynet med

en gasgenerator, dvs. en slags kak-

kelovn, hvor man hældte en sæk

træklodser i foroven og satte ild

til forneden og en blæser på. Der-

ved udvikledes gas, som så gen-

nem motoren drev lastbilen. Det

tog sin tid om morgenen at få

startet bilen; først skulle aske og

trækul skrabes ud og tjære skylles

ud af rørsystemet. Det lod man

løbe ud i kloakken! – Miljø og alt

det dér var jo ikke opfundet den-

gang. Jeg hjalp ”M-er” med det

om morgenen. Det var vist før jeg

blev bagerbud.

På hjørnet af Lahnsgade lå en triko-

tageforretning, hvor der foruden

indehaveren var en dame til at eks-

pedere. På det andet hjørne havde

Ellen Petersen sin købmandsforret-

ning; der var to medhjælpere, og

der var altid travlt derinde.

Besættelse, bomber, beskydning,

befrielse

Under besættelsen skulle der i alle

ejendomme være et rum, man

kunne gå til, når der var luftalarm,

et tilflugtsrum. Oftest skete luft-

alarmerne om natten, og i de fleste

ejendomme var tilflugtsrummet

meget koldt, men hos os var det

dejligt varmt på grund af fyrene. I

denne periode havde vores vært,

bageren, meget besvær med at

skaffe tilstrækkeligt med brændsel,

dvs. koks, så han måtte supplere

med tørv, der ofte var halvvåde, og

Kig gennem Godthåbsgade. I det lave hus til venstre var en osteforretning, og i nabohuset på hjørnet af Jagtvej en

brugsforening. (Foto: Odense Bys Museer).
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og fortalte om begivenhederne,

og folk stimlede sammen for at

høre nyt. Det var ved at være van-

skeligt at få mælk og brød. Poli-

tiet så vi ofte i de dage, på et vist

tidspunkt var der hele fire politi-

biler i Godthåbsgade. Bevæbnede

tyskere i mandskabsvogne så vi

også, men det blev ved disse trus-

ler. Om natten kunne vi af og til

vågne op ved bragene fra bombe-

attentater, sabotage eller schal-

burgtage, altså enten sprængte

frihedskæmperne en fabrik eller

nogle jernbaneskinner i luften,

eller tyske håndlangere sprængte

forretninger i luften som hævn.

Jeg husker tydeligt den nat, da

mange forretninger i centrum

blev bombesprængt og nogle for-

retninger brændte. Da kom hele

CF-kolonnen til byen for at rydde

op sammen med Brandvæsenet

Bomberamt hus på Bülowsvej. Bra-

get kunne høres i Godthåbsgade.

(Foto: Odense Bys Museer).
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brunkul. Tørv og brunkul afgiver

megen aske, som bageren hældte

i de tre skarnkasser af zink, vi

havde stående i gården, så det var

virkelig et slæb for skraldemæn-

dene at slæbe de meget tunge

kasser først fem trin ned i cykel-

kælderen, gennem kældergangen,

så fem trin op på gaden og så en-

delig løfte dem op på den heste-

trukne skraldevogn. Med hensyn

til brunkullene mindes jeg, hvor

ondt det kunne gøre i lungerne,

når røgen slog ned og trængte ud

på trappegangen.

Besættelsestiden oplevede jeg fra

Godthåbsgade. Min far var hver-

ken frihedskæmper eller værne-

mager, så der var tryghed i hjem-

met. De helt store dramaer fandt

ikke sted i Godthåbsgade, men

der skete alligevel nogle ting, jeg

aldrig glemmer. Jeg har før omtalt

luftalarm og tilflugtsrum. Det var

dog kun i begyndelsen af krigen,

at folk pligttro gik i kælderen, når

der var luftalarm. Senere, da det

nok var mere nødvendigt, blev

folk i deres lejligheder. Vi skulle

faktisk frem til 1943, før vi be-

gyndte at mærke alvoren. Der

havde været luftalarm, som imid-

lertid var blevet afblæst, og vi var

gået i seng, da vi pludselig hørte

bombernes hylen. Ved en fejlta-

gelse faldt der nogle bomber i

nærheden af Bülowsvej.

I august 1943 blev det danske mi-

litær afvæbnet. Militæret i Oden-

se holdt til på Garnisonssygehuset

i Albanigade bag syge- og pleje-

hjemmet, og her kunne vi om nat-

ten høre en del skyderi. Senere

kom så de store strejker og optø-

jer. Jeg husker, at selv min meget

pligtopfyldende far blev hjemme

fra arbejde. Ingen vovede sig på

arbejde, alt var lukket ned, og tin-

genes tilstand blev iagttaget fra

vinduet (og gadespejlet). Nogle af

gadens unge mennesker, som var

med på barrikaderne, kom hjem
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og Falck, og den næste dag vade-

de man i glasskår i Kongensgade

og Vestergade. En dag hentede

min far Henning og mig i skolens

frikvarter; vi skulle ikke gå hjem

alene, fordi der i Lahnsgade ved

en bagbygning, der lå tæt på vo-

res hus, havde været en ildkamp

mellem nogle frihedskæmpere og

Gestapo. Et projektil slog ind gen-

nem vores køkkenvindue. Min mor

havde netop stået ved gasappara-

terne og lavet mad, men var på

grund af skyderiet gået ud i en-

treen, da projektilet for ind gen-

nem vinduet og ramte væggen

ved gasbordet. Hun kunne være

blevet ramt, hvis hun ikke netop

havde forladt køkkenet.

En lun sommeraften – den 4. maj

1945 – sad vi som sædvanlig og

lyttede til radioavisen fra London.

Midt i udsendelsen blev der plud-

selig stille, og lidt efter blev det

meddelt, at tyskerne havde over-

givet sig. Hvad disse ord i radioen

udløste af glædesscener, kan ikke

beskrives. Nogle sad også med

bange anelser, for regnskabets

time nærmede sig. Hvad ville der

ske? Da det var gået op for folk, at

Danmark atter var frit, myldrede

gadens beboere ud på gaden, hil-

ste på hinanden, omfavnede hin-

anden og drog rundt og besøgte

familie og venner. Da det blev

mørkt, satte mange spontant 

levende lys i vinduerne – en tradi-

tion blev født. Nu skulle vi ikke

mere have de sorte rullegardiner

trukket for vinduerne, og efter

nogen tid kom der atter lys i gade-

lamperne.

Under besættelsen og i tiden der-

efter var der ikke mange biler på

gaderne. For det første var der

ikke mange, der havde bil, og de

fleste af dem, der havde, kunne

ikke få benzin eller køretilladelse,

så gaden kunne bruges til leg og

boldspil, og man var rimelig tryg

ved at cykle.

Farvel til Godthåbsgade

I 1953 købte min far en tobaksfor-

retning i Overgade, og han købte

også selve ejendommen. Nogle

måneder senere blev jeg indkaldt

til militærtjeneste i Aalborg, og

kort tid efter min hjemsendelse

halvandet år senere flyttede fami-

lien til lejligheden oven over for-

retningen i Overgade.
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Som bekendt holdt vi Kunståbent

den 4. marts med Lars P. Marcus-

sen. Som også bekendt lukkede

landet og dermed også Beboer-

huset ned ugen efter. Lars er en

tålmodig sjæl og lod sine billeder

hænge til medio august.

Herefter overtog Karen Ulletved

væggene med spændende male-

rier. Ved Kunståbent den 2. sep-

tember gav Karen en levende

skildring af sin vej til kunsten og

sin arbejdsmåde.

I oktober viser vi en dobbelt-

udstilling med værker af Fatima

Alzakraa og Majken Koch Hansen,

der efterfølges af Ulla Englich i

november.

I december og januar udstiller

Pantelija Milosavljevic ikoner.

I april udstiller Pia Sigmund sine

malerier.

Den første onsdag i

hver måned holder vi

Kunståbent kl. 20 –

22, hvor den udstil-

lende kunstner

som regel er til

stede og fortæller

om sine værker.

Vi serverer et glas

vin og lidt chips og

alle er velkomne.

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og 

Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i Beboerhuset

Øverst: Karen Ulletved præsenterer

efterårets første udstilling.

Nederst: Lars P. Marcussen 

pakker forårets og sommerens 

udstilling ned.

KUNST
ÅBENT

FøRSTE ONSDAG 
I MÅNEDEN 

KL.20–22
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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 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 cirka en otten-

dedel 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.

I 300-tallet f.Kr. fandtes der i byen Gordion i Lilleasien

en vogn, som ifølge sagnet havde tilhørt kong Gor-

dios. Vognstangen var fæstnet til vognen med en ual-

mindelig kompliceret knude, og man sagde, at den,

der kunne løse den gordiske knude, ville blive hersker

over Asien. Ingen kunne finde ud af det, før makedo-

neren Alexander den Store på sit felttog i 334 f.Kr.

nåede frem til byen. Han trak sit sværd og huggede

med ét hug knuden over, hvorefter han fortsatte og

erobrede Asien fra Ægypten til Indien.

Albanibroen har indtil for nylig haft sin egen gordiske

knude. Den blev en dag resolut hugget over af en

cyklist, som fortsatte over åen mod det sydlige

Odense. Om han erobrede noget der, ved vi ikke.

Carl Flemming Schultz

Alexander den Store på Albanibroen
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Beboerens trafikservice

Du kender sikkert stedet, hvor Absalonsgade munder

ud i Allégade. Der er nu opsat ikke mindre end to ty-

delige stopskilte. De betyder ubetinget vigepligt, og

at man skal holde helt stille, inden man kører ud. 

Rigtig mange bilister overholder ikke denne regel,

og det har politiet også opdaget, så de stiller sig

jævnligt op i krydset og tjener en dagløn.

I forvejen er det et ret uoverskueligt/farligt kryds,

hvor de tre gader, Godthåbsgade, Fredensgade og

den ensrettede Absalonsgade munder ud i Allégade.

Det bidrager til forvirringen, at cykelstien deler sig,

og samtidig har både biler og cykler oppe fra Hjalle-

sevej ofte fart på. Så lad os passe på hinanden og re-

spektere skiltene... ct



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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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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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: Letbanearbejde i Albani-

gade, september 2020

Beboeren nr. 36 udkommer december

2020. Deadline: 22. november 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

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

Tirsdag 3. november kl. 18.30: Madklub

Onsdag 4. november kl. 20.00:Kunståbent

Fredag 6. november kl. 18.00: Tapas og sangaften

med Louise Skøt og Birger Obling

Onsdag 11. november kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 18. november kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 19. november kl. 18.30: Madklub

Onsdag 25. november kl. 20.00: Wessing film

· November 2020 ·

Tirsdag 6. oktober kl. 18.30: Madklub

Onsdag 7. oktober kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 14. oktober: Lukket – efterårsferie

Onsdag 21. oktober kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 22. oktober kl. 18.30: Madklub

Onsdag 28. oktober kl. 20.00: Wessing film

· Oktober 2020 ·

Tirsdag 1. december kl. 18.30: Madklub

Onsdag 2. december kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 9. december kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 16. december kl. 20.00: Caféaften

Flere arrangementer kan komme til, ligesom 

ændringer kan forekomme. 

· December 2020 ·

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 23. september kl. 19.00: 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET

Onsdag 30. september kl. 20.00: Wessing film

· September 2020 ·

Coronaen rumler stadig i baggrunden, 

og ingen ved, hvad der kan lade sig gøre i 

Beboerhuset resten af året. 

Men vi er optimister og har lagt et program 

– og bliver det nødvendigt med aflysninger, 

udsender vi besked på mail og facebook.


