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Beboeren
Beboerblad for Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret

Ikke et ord mere om c.....!
– læs om Best of Odense, opladning af elbilen, 

kendte personer, beboerforeningsnostalgi anno1974, 
Odenses vikingeborg og andre julegodter...  

Beboerhuset og Beboeren ønsker glædelig jul!
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Det er også dit beboerhus 
– brug det!

Så husk at forny dit medlemskab af Beboer-
foreningen BEBOERHUSET for 2021. Og hvis du
endnu ikke er medlem, er du meget velkommen

til at melde dig ind, det koster kun 150 kr/år.
Du kan bruge indbetalingskortet, som er indlagt i dette nummer af Beboeren, eller indsætte 
kontingentet – 150 kr. – på Beboerforeningens konto: 9860 – 0000377198 (Folkesparekassen).

PS. Året 2020 har på grund af du-ved-nok været atypisk mht. aktivitetsniveauet i Beboerhuset. 
Vi håber på mere normale tilstande i løbet af nogle måneder, og at du alligevel vil støtte 
foreningen – der er stadig husleje og faste udgifter der skal betales. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vi bor i et dejligt kvarter, men ved du også, at
vi har et aktivt og velfungerende beboerhus?
Mange i kvarteret er medlemmer af Beboer-
foreningen Beboerhuset, men der er plads til
mange flere. Uanset om du er nytilflyttet eller
har boet her længe, tror vi, du kan have glæde
af huset. Kontingentet er kun 150 kr. pr. år for
hele husstanden.

I bladet, som du holder i hånden, kan du altid
læse om kommende arrangementer (se også bag-
siden), hvad der er sket siden sidst og om de
mange årligt tilbagevendende begivenheder for
store og små. Som medlem får du i øvrigt en
email, når et arrangement er på vej...
Som medlem kan du stemme på generalforsam-
lingen, men det vigtigste er selvfølgelig, hvad du
kan opleve i Beboerhuset:

1. Som medlem kan du leje huset til dine egne 
arrangementer og fester. Det er meget populært
(og bidrager til husets økonomi). Læs om reg-
lerne på husets hjemmeside beboerhuset.org
2. Et årligt tilløbsstykke er fastelavn, hvor voksne
og festligt udklædte børn har en dejlig dag med
tøndeslagning, slik, kaffe og kage – udendørs
eller indendørs afhængigt af vejret.

3. Hvis der er tilslutning til det, holder vi et uden-
dørs høst- og loppemarked i september. Med 
beboernes egne stande, musik, fadøl og pølser.
4. Året igennem er der gode musikarrangemen-
ter, nogle gange med spisning. I betragtning af
antallet af tilskuerpladser har vi haft forbløffen-
de gode musikere og bands på programmet. Så
der er altid god stemning – og rift om billetterne!
5. Hver onsdag har caféen åbent kl. 20–22. Her
kan du møde andre beboere, få en kop kaffe, en
øl eller et glas vin og få styr på verdenssituatio-
nen.
6. Og så har vi slet ikke nævnt arrangementer
som fx 1. maj, sankthans, madklub/fællesspis-
ning, og kunståbent, hvor månedens kunstner er
tilstede (der er derfor altid spændende kunst på
væggene i Beboerhuset).
7. Beboerhuset kan bruges til mange ting. Ud
over stueetagen med køkken, bar og café er der
et flot istandsat lokale på første sal. Hvis du har
en idé til en aktivitet, er du velkommen til at
bruge/leje lokalet. Se husets hjemmeside 
beboerhuset.org
8. Historisk set har beboerforeningen været hørt i
kommunale sager, der vedrører kvarteret, og hvor
foreningen har kunnet tale på alles vegne. Det
kan sagtens blive aktuelt igen.  
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Nyt fra bestyrelsen
Årets generalforsamling i beboerforeningen

skulle have været holdt i marts, men det blev

den – af grunde, vi efterhånden ikke længere

behøver at nævne – selvfølgelig ikke. Så den

blev flyttet til september.

Generalforsamlingen forløb uden dramatik.

Bestyrelsen og arbejdsgrupperne aflagde be-

retning, der blev aflagt regnskab, og det hele

blev godkendt. Generalforsamlingen beslut-

tede at kontingentet skal stige fra 125 kr. til

150 kr. i 2021. Og der gik bestyrelsesmedlem-

mer af, og andre blev valgt, så vi nu – som

sædvanlig – sidder med en stærk og funk-

tionsdygtig bestyrelse. Hvem, der sidder i den,

fremgår af næstsidste side her i bladet. 

Bestyrelsens beretning samt generalforsam-

lingsreferatet kan læses på Beboerhusets

hjemmeside, www.beboerhuset.org.

Og så gik det godt – troede vi! Det blev lige til

en enkelt kunståbentaften og et par madklub-

aftener i oktober. Så ville verden og omstæn-

dighederne det igen anderledes, så vi – af

samme grunde, som vi stadig ikke behøver at

nævne – måtte lukke ned igen, foreløbig indtil

nytår. Som det fremgår af kalenderen på bag-

siden af bladet, har vi været optimister og lagt

et program for madklubben og kunståbent fra

januar til og med marts 2021. Vi satser også

som sædvanlig på fastelavn for børnene. Så

må vi se, hvad der kan gennemføres. Og vi

håber selvfølgelig også at kunne præsentere

andre og større arrangementer. Følg med på

e-mail og facebook!

Generalforsamlingen 2021 er fastlagt til 24.

marts. Indkaldelsen bringes i Beboerens

martsnummer. Men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Vi håber meget på en rettidig 

generalforsamling denne gang.

Så er der kun tilbage at ønske alle rigtig 

glædelig jul og godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se side 31 · Formater og priser – se side 26 ·

Vi har i 2021 valgt at droppe den husstands-
omdelte indkaldelse til årets generalforsam-
ling, som der ellers har været tradition for. 
I stedet har vi valgt at bruge Beboeren, som jo
også rammer samtlige husstande i kvarteret.

Beboerens martsnummer 2021 udkommer den
6–7 marts. Her kan du se indkaldelsen og læse
dagsordenen til generalforsamlingen.

Vi håber selvfølgelig, du kommer og gør din
indflydelse gældende!

Sæt kryds i kalenderen:
Generalforsamling i 
Beboerforeningen 
BEBOERHUSET, 
Godthåbsgade 30 B                                                     
onsdag den 24. marts
2021 kl.19.00



4 · Beboeren · December 2020

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.

Kell Dalager 
Bor i Allégade

Musiker og lyddesigner  

Min kæreste Tina og jeg boede i en lejlighed i 
Vindegade og var på jagt efter et hus. 
Det var i foråret 1996. Ejendomsmægleren havde os 
med til en masse fremvisninger, der var dog ikke rigtig 
nogen vi var vilde med. En dag havde han hevet os med 
til Palnatokesvej, men heller ikke det hus var noget 
for os. På vejen hjem ville han vise os ”en gammelt slidt 
ejendom” i Allégade, der ikke lød specielt lovende. 
Alligevel var vi ikke et sekund i tvivl, da vi så huset.

Jeg kan huske, at vi stod ude i haven og sagde, ”Det skal
være det her”. Her var alt det, vi havde drømt om. God plads,
perfekt beliggenhed, mange muligheder.
Ejendommen havde været kollektiv i ti år og var ganske 
rigtigt temmelig slidt. Oprindelig er huset bygget af en 
murermester som bolig til hans svende og deres familier. 
Der har været seks små toværelseslejligheder med fælles-
køkken på gangen og lokum i gården.

Ud over musikken laver jeg alt muligt;
spiller teater, er komponist og lyd-
mand. Jeg er uddannet i en musik-
forretning og har derudover en
firårig Masterclass-uddannelse i
musik. Lyd har altid interesseret
mig, og som yngre var jeg en
glad båndamatør, der optog alt
muligt på gamle spolebånd. Nu
har jeg mit eget lydstudie her i
huset og har blandt andet indspillet
solister, orkestre og musik til både film
og teater. 
Kvarteret er det fedeste i byen. Vi kan gå ind til centrum 
på 5–10 minutter. Det er herligt, at man altid møder nogen,
man kender selv på en kort gåtur over til Brugsen. Vi skal
ikke herfra foreløbig – måske bliver det ’med benene for-
rest’. Jeg tror, vi bliver boende, indtil vi ikke kan mere – 
eller måske til vores datter kommer hjem fra København 
og overtager det hele – det er jo ikke til at vide vel?

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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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!

Medicinsamtaler 
Har du fået ny diagnose, hvor du 
skal have medicin, har du krav på en
10 min. samtale med en farmaceut.
Det er gratis.

Hver uge gode tilbud på vitaminer,
cremer mm.

Mine behandlerfarmaceuter kan i
visse tilfælde hjælpe med en ny 
recept – fx på p-piller. Spørg os.

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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Årets bedste i Odense
Ugeavisen Odense har siden
2016 holdt arrangementet ’Best
of Odense’, der via en læser-
afstemning kårer det bedste i
Odense på en lang række områ-
der. Det drejer sig årets bedste
restaurant, kulturoplevelse, 
gå-i-byen-sted, turistattraktion
og så videre, i alt er der 16 kate-
gorier.

Af Stig Vognæs

Den 24. oktober blev vinderne
kåret ved en event i Odeon, og to
af de eftertragtede prisstatuetter
landede hos to familieforetagen-
der i vores kvarter. 

Årets specialbutik 2020 blev Al-
légårdens Slagter i Allégade 34,
og det er andet år i træk de løber
med den pris. Allégårdens Slagter
er ejet af brødrene Per og Steen
Jørgensen, de overtog butikken i
2017 efter deres far Niels Jørgen-
sen, der har drevet den velassor-
terede specialforretning siden
1996.

Prisen som byens bedste café til-
faldt Café Unika, Albanigade 17.
Søstrene Mathilde, Nathalie og
Cille Fjord etablerede caféen – der
ligger overfor Albani Bryggeriet –
for omkring halvandet år siden
med tanke på at lave en morgen-
mads- og frokostcafé med sunde
retter på menukortet.  

Beboeren ønsker til lykke.
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Sybergsvej 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

Cafe Unikas ejere, søstrene Nathalie, Mathilde og Cille.

Allégårdens Slagter ejes af brødrene Per og Steen.
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Vi lader op til nye tider
Af Stig Vognæs

Der er godt nyt for ejere af el-biler i
vores kvarter. Odense Kommune har
godkendt opstilling af nye ladestan-
dere i Odense centrum, heraf i alt
14 i forbindelse med to parkerings-
pladser i Skt. Knuds Gade og i Godt-
håbsgade.

Et enigt By- og Kulturudvalg beslut-
tede den 10. november at give det pri-
vate firma Clever lov til at etablere
omkring 100 nye ladestandere til el-
biler i Odense C. 
Ladestanderne bliver fordelt på otte
områder, heriblandt parkeringsplad-
sen kaldet ’Gruseren’ med indkørsel
mellem Skt. Knuds Gade 32 og 38
samt den lille p-plads, der ligger mel-
lem Godthåbsgade 2 og OBK’s bad-
mintonhal.

På Gruseren drejer det sig om oplad-
ning til otte el-biler og i Godthåbs-
gade til seks biler. På cirka 60 procent
af pladserne med ladestandere må
der i fremtiden kun holde el-biler,
mens de resterende 40 procent fort-
sat vil være åbne for alle typer biler. 

By- og Kulturudvalgets tilladelse til
opstillingen af ladestandere udløber
ved udgangen af 2021. Clever oplyser,
at de sandsynligvis vil påbegynde dele
af anlægsarbejdet inden for kort tid. Øverst: Godthåbsgade, nederst Skt. Knuds Gade. Fotos: Firmaet Clever.
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Tornøes Hotel
30. maj - 10 juli

Lonnie
Kjer

Kim
Hammelsvang

Farshad
Kholghi

Christine
Astrid

Musik
Peter Bom
Instruktør

Gordon Kennedy

Ét skridt for langt...

Kerteminde Turistbureau 6531121  •  Billetten 70202096 Politikens Kiosk, Odense  •   Kerteminderevyen.dkuristberteminde T TuristburK te  ttten 7Bille•  1  211eau 653uristbur ens Kiosk, Odense  •   Kolitik0202096 Pten 7 erteminderens Kiosk, Odense  •   K dken.yvvyeerteminder

rtKerteminde

RUDER7
BUREAU OG FORLAG

dic
dal N

or
vo

to: Sk
oF

Læg en sommeraften under juletræet...
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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

Hej Beboerbladet
En lille kommentar/tilføjelse til artiklen om kirker i
sidste nummer:

Det var godt set; spændende at læse om de forskel-
lige kirker. Jeg kommer selv i Godthåbskirken, hvor I
har tilføjet Missionsforbundet/Kristent Fællesskab,
og det er ikke helt præcist. Det er sådan, at Kristent
Fællesskab Odense for ca. 4 år købte siden kirken af
Missionsforbundet, så det er altså samme navn, men
et andet kirkesamfund. Faktisk har der sjovt nok væ-
ret en tredje kirke, idet Godthåbskirken allerførst var
Apostolsk Kirke, men de flyttede på et tidspunkt i
60’erne til Jacobskirken i Thorsgade, som dengang
var Metodistkirkens, og så er ringen til kvarteret slut-
tet. 

Jeg lagde mærke til, at I under Adventkirken skrev, at
de troede på Jesu genkomst. Det tror alle kristne kir-
ker på – sådan som det jo er formuleret i det midter-
ste led af trosbekendelsen:

”Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor
Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af
Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet,
død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag
opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende

ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra

han skal komme at dømme levende og døde.”

Med venlig hilsen Anne-Lærke Møller Sørensen

Beboeren har modtaget følgende læserbrev i 
anledning af artiklen ’Nærmere Gud til dig’ i vores
septembernummer.
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Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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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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Hekkes Genbrug

www.hekkesgenbrug.dk

Albanigade 47, Odense C
Telefon: 25 32 20 71

Mail: hekkesgenbrug@gmail.com

   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
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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

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Anna-Marie Aabel
Alexandragade 13

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Allégårdens Slagter 
Allégade 34, 5000 Odense C
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Efter Karen Ulletveds udstilling i
september havde vi en fin åbning
af dobbeltudstillingen med vær-
ker af Fatama Al-Zahraa og Majken
Koch Hansen den 7. oktober.
Desværre blev Beboerhuset 
coronalukket inden måneden var
omme. Og der har været lukket
siden.

Derfor er de planlagte udstillinger
i november og december/januar
med værker af Ulla Engjich og
Panteliija Milosavljevic desværre
udsat på ubestemt tid.

Pia Sigmunds udstilling, der blev
flyttet fra april i år til april næste
år skal forhåbentlig ikke udsættes
endnu en gang.

I disse tider må vi væbne os med
tålmodighed. Vi giver lyd fra os,
når der kommer billeder på væg-
gene igen. Hold øje med Beboer-
husets mail og facebook.

Venlig hilsen og på forhåbentlig

snarligt gensyn.

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i Beboerhuset

Øverst Fatama Al-Zahraa, 

nederst Majken Koch Hansen,  

oktober måneds udstillere.

Kunståbentfotos: 

Ida Marie Tinggaard Hansen.

KUNST
ÅBENT

(NORMALT) FøRSTE 
ONSDAG I MÅNEDEN 

KL.20–22
Hold øje med mail og

Facebook
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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.

Steen K. Thomsen 
Bor i Absalonsgade/Gormsgade

Fundraiser  

Vi flyttede fra Falen og ind på hjørnet af Absalonsgade 
og Gormsgade i november 2019. Begge børn går på 
Katedralskolen og ville gerne tættere på deres venner. 
Tidligere boede vi i Allested-Vejle, hvor min kæreste 
Tine havde hus. Det var lidt tilfældigt, at vi landede 
netop her. Vi kiggede efter en lejebolig, men det 
var svært at finde noget, hvor man må have hund.  
Dem, der ejer ejendommen her, bad os tage hunden 
med, da vi skulle se lejligheden. Da de så, hvor lille den var,
sagde de, at det var ok.

Jeg kender ikke Odense særlig godt, så det var en åben-
baring at opleve de grønne områder, som ligger så tæt på.
Jeg har endnu ikke helt lært at finde rundt i midtbyen, til
gengæld går vi og opdager mange dejlige områder via sti-
erne langs åen.

Beboerbladet lå i postkassen, da vi flyttede ind. Efter at
have læst om musikarrangementer, fællesspisning, onsdags-
cafeer, kunstcafeer og den slags, bliver jeg overbevist om at
det lige er noget for os. 
Vi kendte ikke rigtig nogen her i området, så Beboerhuset
var en oplagt mulighed for at lære folk at
kende. Ved generalforsamlingen blev
jeg valgt ind i bestyrelsen, og det
endte med, jeg blev næstformand
– jeg håber at kunne bidrage til at
udbrede kendskabet til beboer-
foreningen.

Som fundraiser hjælper jeg med
at finde penge til projekter – og det
kan i princippet være hvad til som
helst. Jeg har bl.a. arbejdet med forsk-
ningsstøtte på SDU og i Kolding Kommune. 
Jeg har mit eget firma, Consilia Fundraising, der 
tilbyder rådgivning, som bl.a. indebærer hjælp 
til at tilpasse projekter, så det bliver nemmere 
at finde midler. Måske kan jeg hjælpe nogle 
projekter i gang til gavn for folk her i kvarteret 
– det kunne da være dejligt.

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Online booking: vision-coiffure.dk
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Din lokale håndværker / entreprenør
Specialist i renovering inkl. alle faggrupper

Byggestyring og rådgivning
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Som en service til beboere, nye til-
flyttere og gamle og nye annoncø-
rer viser vi her et kort over bladets
og Beboerhusets distrikt. 
De fede streger viser hvilke adres-
ser distriktet omfatter.

� Beboerhuset ligger, som du
sikkert ved, lige midt i det hele.
Og du er altid velkommen... 

Blad og
Beboer-
hus

� 
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Nyt fra Nonnebakken,
Odenses vikingeborg
Af Mads Runge, forskningscenter-

leder, Odense Bys Museer

Når man bevæger sig rundt i kvar-
teret omkring vejene Nonnebak-
ken, Hunderupvej, Allégade og
Absalonsgade, går man samtidig
rundt oven på Odenses største og
væsentligste fortidsminde, vikin-
geborgen Nonnebakken (fig. 1).
Dette til trods skal man virkelig
have indstillet øjnene godt for at
se borgen i bylandskabet. Årsagen
er, at Nonnebakken gennem
tiden, ikke mindst i 1800-tallet og
starten af 1900-tallet, er blevet
kraftigt forstyrret af byens udvik-
ling. Disse ødelæggelser kan vi
med nutidens opmærksomhed på
at passe på vores alles historie

være forundrede og ærgerlige
over, men i datiden var tankegan-
gen en anden.

Kigger man meget nøje efter, kan
man dog stadig fornemme volden,
dels ved den rundede form af bak-
ken, som Odd Fellow Logen ligger
på, og dels i det kurvede forløb af
skellet i skolegården mellem Gier-
sing Realskoles to bygninger. En
række af chaussésten i skolegår-
den viser desuden, hvor ydersiden
af volden har løbet. Men sporene
er bestemt få og utydelige. 

Indtil for få år siden var opfattel-
sen da også, at vikingeborgen var
nærmest helt destrueret. Men
med en målrettet indsats over de

seneste 5–6 år har Odense Bys
Museer fået vikingeborgen frem i
lyset igen. En række nye erkendel-
ser er kommet til, og vigtigst af alt
har det vist sig, at borgen over-
raskende nok stadig er rigtig godt
bevaret. Ja, faktisk så godt, at den
nu – sammen med de andre sam-
tidige, danske vikingeborge – er
med i opløbet om at blive UNE-
SCO verdensarv.

Denne udvikling har kun kunnet
finde sted ved hjælp af en meget
stor imødekommenhed fra områ-
dets beboere og institutioner. Det
gælder Odd Fellow Logen, Gier-
sings Realskole og en række pri-
vate beboere i gaderne rundt om
borgen. Arkæologer og geologer
med underlige østrigske maskiner,
boreudstyr mv. har således de se-
nere år fundet vej til kvarterets
veje, fortove, haver og parker 
(fig. 2). 

I det følgende skal det seneste til-
tag, en række boringer, beskrives.
Men først lidt om borgen og dens
baggrund. 

Nonnebakken og Harald 
Blåtands andre ringborge

Nonnebakken har været et kæm-
pe, cirkulært bygningsværk med
en diameter på 180 m. Borgen har
været omkranset af en 9 m bred
og min. 4 m dyb, spidsbundet
voldgrav. Bag denne kom et fladt
stykke og derefter en godt 14 m
bred og måske 5–6 m høj, tørve-
bygget og plankeklædt vold. 
Volden har haft porte i de fire ver-
denshjørner, og langs dens inder-
side har der løbet en ringgade.
Voldens fire porte har været for-

Fig. 1. Nonnebakken i den moderne by. De inderste to cirkler definerer vol-

den, mens de to yderste cirkler definerer voldgraven. De omtalte boringer

er markeret med stjerner (MOE Ingeniørers boringer) og firkanter (Natio-

nalmuseets boringer). 

Baggrundskort: ©Geodatastyrelsen. Grafik: Mads Runge. 
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bundet af to såkaldte aksegader,
og i hver af de fire kvadranter,
som herved er skabt, har der
været en karré bestående af fire
store huse (fig. 3).

Nonnebakken er opført af kong
Harald Blåtand omkring år 980
sammen med fire andre og stort
set tilsvarende borge, Aggersborg
ved Aggersund ved Limfjorden,
Fyrkat ved Hobro, Trelleborg ved
Slagelse og Borgring ved Køge.
Borgene er et tydeligt udtryk for
Haralds ambitioner om at samle
riget, præcis som han udtrykker
det på den store Jellingsten om-
kring 965: ”Harald konge bød gøre

disse kumler efter Gorm sin fader

og efter Thyre sin moder, den Ha-

rald som vandt sig Danmark al og

Norge og gjorde danerne kristne”.

Boringer på Nonnebakken

I 2019 modtog museet midler fra
Kulturministeriet til et nyt forsk-
ningsprojekt om borgen, hvor et
af formålene er at få skrevet en
stor bog om borgen med ældre
kilder og de nyeste forskningsre-
sultater. Et led i dette arbejde er

en genskabelse af Nonnebakkens
landskabelige placering.

Til at hjælpe med at analysere
dette er der indgået et samarbej-
de med Nationalmuseets Miljø-
arkæologiske Afdeling. Sammen
med en opsamling på resultaterne
af ældre boringer, en håndfuld
nye boringer foretaget sammen
med MOE Ingeniører i juni i år
samt oplysninger fra arkæologi-
ske udgravninger blev der i august
måned foretaget godt 40 nye bo-
ringer i og omkring borgen. Data
fra boringerne vil senere blive
analyseret af Nationalmuseet og
lagt ind i en computermodel med
henblik på rekonstruktion af land-
skabet, men et par umiddelbare
resultater kan nævnes allerede
nu.

Boringer i borgens nordvestlige
del, græsarealet foran Odd Fellow
Palæet og det sted, hvor borgen
er mindst forstyrret af den moder-

Fig. 2. Jordradarundersøgelse ved 

Ludwig Boltzmann Institute for 

Archaeological Prospection and 

Virtual Archaeology, Wien, ved

Nonnebakken, foretaget marts og

september 2019. 

Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 3. Rekonstruktionstegning af

ringborgen Fyrkat ved Hobro. 

Tegning: Holger Schmidt. 

Fortsættes side 20–21
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ne by, gav flere interessante op-
lysninger. For det første fik vi be-
kræftet, at volden i dele af dette
område er fjernet af senere aktivi-
teter, bl.a. mod nord, hvor et en-
treprenørhold i 1909 på baggrund
af byrådets beslutning fjernede
en del af volden og anvendte fyl-
den til opfyldning af en sidegren
til Odense Å. Andre steder, bl.a. i
et større område omtrent midt på
græsplænen, var volden bevaret i
min. 1 meters højde. Dette resul-
tat svarer fint til oplysninger fra
en mindre gravning nærved fra
2015. Mere overraskende var det,
at et stykke græsplæne mod vest,
foran den nuværende Restaurant
Palæet, dækker over et større
voldstykke, som er bevaret i en
højde af mellem 1,5 og 1,7 m; en
bevaringsgrad, som i det samlede
kompleks af ringborge er noget af
det allerbedste.

Boringer i haverne i borgens syd-

Fig. 4. Boring i en af haverne i borgens sydlige del, foretaget august 2020.

Forrest Catherine Jessen og Peter Steen Henriksen, Nationalmuseet. Ba-

gerst stedets beboere, Marie-Louise og Olav Odgaard samt deres søn René.
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lige del gav tilsvarende gode re-
sultater. Volden blev påvist i ca. en
halv meters højde i en have i den
centrale, sydlige del (fig. 4). I sam-
me have blev voldgravens bund
erkendt i en dybde 3,5 m under
nuværende terræn, og i en have
mod øst kunne voldgraven følges
til ca. 2 m under terræn. Oplysnin-
gerne om voldgravens tilstedevæ-
relse harmonerer fint med tidlige
snit foretaget i kloaktracéer i Allé-
gade og vejen Nonnebakken og er
en meget fin bekræftelse af, at
borgen også i de private haver
mod syd, trods oplysninger om
nyere tids planeringer mv., er vel-
bevaret. Ved kobling af oplysnin-
ger fra de nye boringer med tid-
ligere udgravningskampagner er
vold og voldgrav nu erkendt mod
alle verdenshjørner. Eneste undta-
gelse er, at det endnu er usikkert,

hvorvidt voldgraven har været til
stede helt mod nordvest. Her kan
et større vådområde have overflø-
diggjort en voldgrav.

Boringer på de flade arealer ned
mod Odense Å nord og nordvest
for borgen påviste endelig, at der
i hvert fald i den nordvestlige del
heraf er påført en del materiale
siden vikingetiden. Dvs. at borgen
oprindeligt har ligget meget mere
markant, end situationen afspejler
i dag. 

Fremtiden

Resultaterne af boringerne tilfø-
jer således en række nye, meget
væsentlige brikker til historien om
Nonnebakken. Disse og de mange
andre nye forskningsresultater er
helt afgørende for, at Nonnebak-

ken som omtalt har bevæget sig
op i verdensarvsklassen. Forsk-
ningsresultaterne er samtidig bag-
grunden for, at der inden for de
kommende år kan etableres en
meget mere tydelig markering af
borgen på stedet, hvor den har
ligget og tronet for godt 1000 år
siden. De indledende skitser hertil
er skabt, og forhåbentlig kan ste-
det over de kommende år således
udvikle sig endnu tydeligere og
være med til at grundlægge histo-
rien om Odense som vikingeby.
Dermed er det museets håb, at I,
områdets beboere, får en sjov og
spændende fortælling, som kan
gøre jeres skønne kvarter endnu
sjovere at færdes i. Men disse pla-
ner kan der berettes om en anden
gang. 
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Kun for 
medlemmer...
Vidste du, at du som medlem af Bebo-

erforeningen helt gratis kan sætte en

annonce i Beboeren, hvis du har noget

du vil sælge, købe eller forære væk...?

Det er gratis for private, og annoncen

må fylde cirka en ottendedel side 

(85,5 x 57 mm).

Det er bedst, hvis du kan levere din 

annonce som trykklar pdf, evt. jpg. 

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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”Sct.Knudsgades Beboer-
forening”som first mover
Af Carl Flemming Schultz

Op i helikopteren

1970’erne var blandt meget andet
bevægelsernes årti. Autoriteter af
mange slags blev i forlængelse af
ungdomsoprøret i slutningen af
1960’erne udfordret, og mange
ville ikke længer finde sig i, hvad
de så som urimelig undertrykkelse
af deres interesser. Man dannede
græsrodsbevægelser, og der var
mange forskellige. Nogle havde
store, samfundsændrende mål, fx
kvindebevægelsen, miljøbevægel-
sen, fredsbevægelsen osv. Andre
havde knap så fremtrædende
samfundsændrende mål, men
mindre, konkrete lokale mål, der
blev varetaget i forhold til det of-
fentlige. Til dem hører, hvad man
med et samlende udtryk kan kalde
beboerbevægelsen, som alt efter
de lokale omstændigheder kunne
have forskellige sager på dagsor-
denen.

Ned på jorden

Beboerbevægelsen var et byfæ-
nomen. Fra begyndelsen af 1970’
erne sluttede folk sig mange ste-
der sammen i beboerforeninger
for at skaffe sig mere indflydelse
på egne bomiljøer. Det kunne
gælde trafiksanering, forurening,
støj, manglende institutioner, 
legepladser, gårdrydninger mv. 

En af de første beboerforeninger
var ”Røde Rose” (hov, lød det ikke
lidt venstresnoet?) på Nørrebro i
København (1970), og en anden af
de tidligt aktive var ”Sjællandsga-
dekvarterets Beboerforening” i 
Aarhus (1972). Beboeraviser og 

-blade blev mange steder en inte-
greret del af foreningerne.

I Odense kom Skt. Knuds Gade
først. Her blev grunden til en for-
ening lagt i sommeren 1974 med
noget så festligt som en gadefest.
En lille flok initiativrige beboere
havde delt en skrivelse ud til alle

gadens husstande, hvori man op-
fordrede folk til at deltage i sådan
en fest, og man opfordrede også
folk til at deltage i planlægningen
af den. Ikke mindre end 120 men-
nesker ville gerne deltage i festen,
30 ville gerne deltage i planlæg-
ningen – og så gik man i gang med
forberedelserne.

Hvad man frygtede for, da Sct. Knudsgades Beboerforening blev stiftet.

Tegner ukendt, 1974. 
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En fest med et formål

Det viste sig hurtigt, at skulle der
afholdes en gadefest, måtte man
stifte en forening af hensyn til de
nødvendige bevillinger og tilladel-
ser. Sådan en forening så dagens
lys på et møde den 8. juli og kom
til at bære det forpligtende navn
”Sct. Knudsgades Ve og Vel”. For-
eningens eneste formål var: ”At
medvirke til at kontakten blandt
beboerne i Sct. Knudsgade udvi-
des bl.a. ved fester”. Derfor var
der blandt de 30 deltagere i
mødet også bred enighed om, at

foreningen kun skulle bestå mid-
lertidigt, og at den efter gade-
festen skulle erstattes af en
egentlig beboerforening, som
skulle varetage beboernes inter-
esser i sager, der vedrørte hele
gaden, som fx byplanlægning og
etablering af en legegade – og i
øvrigt medvirke til, at kontakten
mellem gadens beboere stadig
udvidedes, bl.a. ved at fortsætte
den festtradition, man netop var
ved at grundlægge.

Så valgte ”Sct. Knudsgades Ve og
Vel” en bestyrelse på 12 personer,

som skulle stå for den videre plan-
lægning af festen. Bestyrelsen be-
sluttede, at festen skulle afholdes
den 24. august på legepladsen
ved Albanigades Børnehave – med
velvillig accept fra personale og
forældreforening – da det var for-
budt at afholde et sådant arrange-
ment på selve gaden. Deltagerne
skulle selv medbringe mad og
drikke, og i øvrigt skulle adgangs-
kort til festen, kontingent og ind-
meldelse i foreningen betales
samlet og udgøre den fyrstelige
sum af 15 kr.

En tale med visioner

I sin tale ved festen ridsede et be-
styrelsesmedlem situationen og
visionerne op, og der blev blandt
andet sagt:

”Vi, der bor i Sct. Knudsgade, må

ikke glemme, at vi er blandt de pri-

vilegerede, når man ser på, hvilke

muligheder der er for at skabe et

godt miljø. Det er kun os selv, der

har været for tilbageholdne, når

det gjaldt om at udnytte mulig-

hederne. Men efter fremmødet her

at dømme går vi på dette område

lysere tider i møde.

Nu siger vi godt nok, at vi er blandt

de heldige, når man ser på vores

gade, dens beliggenhed, dens udse-

ende og dens muligheder. Men der

er alligevel nogle ting, som vi i fæl-

lesskab udmærket kunne forbedre.

Og deriblandt er den kørende trafik

gennem gaden, der på mange

måder burde få os til at spørge os

selv, om det dog ikke var muligt på

en eller anden måde at få den be-

grænset.

Og – det er det selvfølgelig. Den

bedste løsning ville være en lege-

gade, men efter den ville foran-

staltninger som gennemkørsel

forbudt, ensrettet kørsel og fart-

Hvad man håbede på, da Sct. Knudsgades Beboerforening blev stiftet.

Tegning: Inge-Lise Özer, 1974. Fortsættes side 26–27
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begrænsning også betyde en for-

bedring. Men i første omgang må

målet være en legegade.

Nu er der måske nogle, der til alt

dette vil sige, at det kan ikke lade

sig gøre, men til dem må vi sige:

hvorfor ikke forsøge? Og det er

blandt andet derfor, at vi efter

dette startskud for et bedre miljø i

gaden bør starte en beboerfor-

ening, der kan gå i gang med alle

de udmærkede forslag, der allerede

ligger til en forbedring af gaden.”

Hermed var initiativgruppens
konkrete planer for beboersamar-
bejdet fremlagt. Også ideen om
bedre kendskab til hinanden blev
berørt:

”… denne fest skulle være start-

skud for et bedre miljø i Sct. Knuds-

gade, og derfor må vi også sikre, at

dette startskud rammer plet. Og

det gør det, hvis vi på mandag, når

vi går ned gennem gaden, møder

endnu et par ansigter, vi kan sige

goddav til, eller hvad man nu vil. Så

derfor vil jeg håbe, at denne aften

og den eftermiddag, vi allerede er

kommet igennem, vil betyde, at vi

alle kommer til at lære hinanden

endnu bedre at kende.”

Målet nået

Det blev en vellykket fest med
musik, dans og amerikansk lotteri
med bidrag fra lokale handlende.
Bestyrelsen for ”Sct. Knudsgades
Ve og Vel” kunne indkalde til stif-
tende generalforsamling og ande-
spil i den ny beboerforening ”Sct.
Knudsgades Beboerforening” den
24. november i kantinen ved Fyns
Studenterkursus i Allégade, og
ved den lejlighed kunne man
fremlægge et regnskab for au-
gustfesten, som viste et overskud
på 520 kr. og 25 øre. Midlerne
overførtes til den ny beboerfor-
ening. Hermed var foreningens
økonomiske fundament lagt.

I foreningens love, som blev ved-
taget på den stiftende generalfor-
samling, præciseredes forenin-
gens formål. Det var: ”At varetage
beboernes interesser i forbindelse

med gaden, såsom kulturelle, bo-
ligpolitiske og andre beslægtede
interesser”. Desuden blev det
præciseret, at bestyrelsen kunne
nedsætte udvalg blandt forenin-
gens medlemmer til varetagelse
af opgaver, der faldt ind under
dette formål. Medlem kunne en-
hver, der var bosat eller drev for-
retning i gaden, blive formedelst
15 kr. om året. En bestyrelse på
fem personer blev valgt. ”Sct.
Knudsgades Beboerforening” var
en realitet.

Og hvad så?

Straks efter den nye forenings
stiftelse meddelte den sin eksi-
stens til Odense Magistrats 2. af-
deling og bad om oplysninger om,
hvad der i øjeblikket forelå af in-
teresse for beboerne. Magistraten
svarede, at der ikke forelå aktu-

Beboerhuset blev indrettet i Skt.

Knuds Gade 53, en tidligere køb-

mandsbutik. Fotoet er fra 1922 –

når vi nu er i det nostalgiske hjørne.

Foto: Odense Bys Museer.
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Kilder: Husstandsomdelte foldere fra ”Sct.
Knudsgades Beboerforening” 1974-75,
korrespondancer mellem Odense Magi-
strats 2. Afdeling og ”Sct. Knudsgades Be-
boerforening” 1974-75, manuskript til tale
ved gadefesten for Skt. Knuds Gade den
24. august 1974, Beboerblad for Albani-
kvarteret nr. 1 (det senere ”Bunkeren”),
1979, Beboerblad for Oluf Bagersgades
Beboerforening (”Oluf”) nr. 1, 1978. 
Navne: Vi har navnene på en del af fore-
gangsmændene og -kvinderne i kvarterets
beboerforeninger, men ikke alle. Derfor:
Ingen nævnt, ingen glemt.

elle planer om ændring af forhol-
dene i Skt. Knuds Gade-området,
og tilføjede: ”Man er herfra meget

gerne til tjeneste med oplysninger

til foreningen, ligesom man er villig

til at drøfte eventuelle ønsker eller

forslag fra foreningen.” 

Et fornuftigt samarbejde mellem
kommunen og ”Sct. Knudsgades
Beboerforening” syntes hermed
etableret fra begyndelsen.

”Sct. Knudsgades Beboerfor-
enings” første sag blev en protest
mod nedlæggelsen af gasværket
(se Beboeren nr. 21, 2017). Den
mislykkedes. Næste sag blev at få
gjort Skt. Knuds Gade til legega-
de. Den sag blev lagt i hænderne
på ”Beboergruppen, Distrikt 177”,
som omfattede hele kvarteret
mellem Albanigade-Hjallesevej og
Allégade-Absalonsgade, og som
kommunen havde anerkendt som
bindeled mellem borgerne og
kommunen i spørgsmålet om tra-

fiksanering i hele kvarteret. Trafik-
saneringen lykkedes på længere
sigt. ønsket om et beboerhus for
alle Skt. Knuds Gade-kvarterets
beboere meldte sig også. Det blev
i 1979 indrettet i den nedlagte
købmandsforretning i Skt. Knuds
Gade 53. Og en fælles beboerfor-
ening for alle kvarterets beboere
blev det også til med i årenes løb
mange initiativer på dagsordenen.

Flere foreninger og en paraply

”Sct. Knudsgades Beboerfor-
ening” blev ikke den eneste i kvar-
teret. I årene efter 1974 blev
foreningen udvidet med Gorms-
gade, ”Fredensgadeforeningen”
blev dannet, ”Alexandragade-/
Dagmargadeforeningen” blev
dannet, og syd for Allégade blev
der dannet beboerforeninger i
H.C. Andersens Gade og Oluf Ba-
gers Gade. Det skete også andre
steder i Odense, fx på Vesterbro, i

Skt. Jørgens Gade og Ridehus-
gade og i Edvard Brandes Gade. 
I maj 1977 så paraplyorganisatio-
nen ”Sammenslutningen af Bebo-
erforeninger i Odense” dagens lys
med henblik på at varetage de til-
sluttede beboerforeningers inter-
esser i spørgsmål om sanering,
byplanlægning, miljø osv. og at
være forum for udveksling og ud-
vikling af ideer og erfaringer.

Der kan man se, hvad en gadefest
kan føre til…
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Fest ellermøde i Beboerhuset?
Vidste du, at du som medlem af Beboerforeningen
kan leje Beboerhuset i Godthåbsgade til private 
fester og arrangementer: Fødselsdage, konfirmatio-
ner, sølvbryllupper, receptioner osv. – eller hvis du
bare skal holde en fest.

Der er mange, der benytter sig af tilbuddet, det er
billigt, faciliteterne er gode, og så er udlejningen en
hjørnesten i foreningens økonomi.

Brug for et mødelokale?
– så er Beboerhuset leveringsdygtigt. Du kan leje det
store cafélokale med plads til 40 personer eller det
mindre lokale på første sal med plads til 24 personer.
Udlejning til møder er mandag–torsdag kl. 17–23. 
Prisen er 500 kr. for en aften, uanset hvilket lokale,
du ønsker.

I stueetagen er der alt hvad du behøver mht. møbler,
køkkenfaciliteter, service, bestik osv.
På første sal er der klapborde og stabelstole til 24

personer. Der er intet køkken, men indlagt vand og
en kaffemaskine. Ingen særskilte toiletter, men ad-
gang til toiletter i stueetagen.

På foreningens hjemmeside www.beboerhuset.org
er det udførligt beskrevet, hvordan du lejer huset,
hvad det koster, hvordan reglerne er osv.
Se  under ”Udlejning”, og spørg om ledighed på 
udlejning@beboerhuset.org.

· Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2021 ·

Annonce Format (bredde x højde) Pris for 1 blad Pris for 4 blade (1 årgang)

1/1 side B: 177 mm x H: 246 mm 825,00 3.046,00

1/2 side højformat B: 85,5 mm x H: 246 mm 443,00 1.607,00

1/2 side tværformat B: 177 mm x H: 120 mm 443,00 1.607,00

1/4 side højformat B: 85,5 mm x H: 120 mm 253,00 925,00

1/4 side tværformat B: 177 mm x H: 57 mm 253,00 925,00

1/8 side tværformat B: 85,5 mm x H: 57 mm 170,00 603,00

1/8 side tværformat bred B: 177 mm x H: 25,5 mm 170,00 603,00

Bagside 1.786,00 6.304,00

Indstik 1.403,00

Bladets oplag er 2300, og det bliver omdelt i Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret 4 gange årligt.

Priserne er baseret på færdigt annoncemateriale. Bladet trykkes i sort/hvid.

Vil du annoncere i Beboeren?
– der er altid plads til én til...



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! ·

Beboeren og Beboerforeningen 
ønsker foreningens medlemmer, 

de mange frivillige, kvarterets beboere 
og ikke mindst vores trofaste annoncører

en glædelig jul. 
Vel mødt i Beboerhuset i 2021... 
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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: Ikke et ord om c.....

(Foto: Colourbox)

Beboeren nr. 37 udkommer marts 2021.

Deadline: 21. februar 2021.

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: Steen K. Thomsen, 

Absalonsgade 12, tlf. 30 26 01 60,

steen.k.thomsen@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

René Krarup

Oluf Bagers Gade 36, tlf. 30 66 13 94 

renekrarup@live.com

Gary Sheridan

Skt. Knuds Gade 41, tlf. 40 29 16 96

sheridanhansen41@gmail.com

Tine Tofthøj

Skt. Knuds Gade 39, tlf. 27 51 10 00

tine.tofthoej@gmail.com

Nadia Trier 

H.C. Andersens Gade 50, tlf. 40 26 00 09

nadiatrier@jubii.dk

Suppleant: Jette Pedersen

H.C. Andersens Gade 94, 2. 

tlf. 29 87 11 49, jettep@hotmail.com

Suppleant: Henrik Lumholdt 

Fredensgade 26, tlf. 20 20 99 49 

henlumholdt@gmail.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 150 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

Onsdag 3. marts kl. 20.00: Kunståbent

Torsdag 11. marts kl. 18.30: Madklub

Tirsdag 23. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 24. marts kl. 19.00: 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET

· MARTS 2021 ·

Onsdag 3. februar kl. 20.00: Kunståbent

Torsdag 11. februar kl. 18.30: Madklub

Søndag 14. februar kl. 14.00: 
Fastelavn, tøndeslagning for børn

Tirsdag 23. februar kl. 18.30: Madklub

· FEBRUAR 2021 ·

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

Torsdag 14. januar kl. 18.30: Madklub

Tirsdag 26. januar kl. 18.30: Madklub

· JANUAR 2021 ·

Coronaen rumler stadig i baggrunden, og ingen ved

lige nu, hvad der kan lade sig gøre i Beboerhuset

efter nytår. 

Kunståbentgruppen og madklubgruppen har 

optimistisk lagt et program, bestyrelsen har 

fastlagt en generalforsamlingsdato, og datoen 

for fastelavn ligger selvfølgelig fast. 

Så håber vi, (noget af) det kan gennemføres. 

Det meldes selvfølgelig ud på mail og facebook,

hvis det ikke kan, og det meldes også ud, hvis 

andre arrangementer bliver mulige. 

Vi krydser fingre…


