
Nr. 39 · September 2021 · 10. årgang

Beboeren
Beboerblad for Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret

Fra Godthåbs-
gade til guld-
medalje:

Godt
begyndt...

HUSK! Generalforsamling i BEBOERHUSET 
onsdag den 29. september kl.19.00.
Se indkaldelsen her i bladet på side 4.
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...er helt
fuldendt!
Et stort 
tillykke fra
blad og 
beboere!

En olympisk guldmedalje er noget helt særligt. Og

at baggrunden for en sådan medalje findes lige midt

i vores kvarter er bestemt ikke hverdagskost. 

For mere end tyve år siden var den lille Viktor en 

talentfuld lilleput på OKS fodboldbaner ved Øster-

bæksvej. I længden var temperamentet hos den 

ambitiøse knægt dog mere til en individuel sport.

Valget faldt på badminton bl.a. fordi OBKs hal i

Godthåbsgade ikke lå langt fra barndomshjemmet. 

I klubben fortæller de, at Viktor nærmest boede i

hallen og gerne spillede mod alle og enhver. 

Resten er historie: 

2016: VM i herresingle. 

2020: Vinder af All England  

2021: OL-guld i Tokio. 

Vi ønsker tillykke.
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Nyt fra bestyrelsen
Så er vi i gang igen. Sommeren er

forbi, coronaen er – forhåbentlig

for altid – forbi, og en ny sæson i

Beboerhuset er i gang.

I skrivende stund står første 

Kunståbent i flere måneder på

spring, og i læsende stund er den

forhåbentlig vel gennemført. 

Det samme gælder første mad-

klubaften i flere måneder.

Tjek kalenderen på bagsiden af

bladet. Her kan man læse, at der

bliver genåbningsfestivitas for

små og store lørdag 18. septem-

ber – forhåbentlig udendørs, og

helt sikkert med masser af musik.

Læg vejen forbi og slå ørerne ud,

mens du får en forfriskning, en

grillpølse eller en kop kaffe med

kage. Der bliver også spændende

boder med vin, kunst, rom, smags-

prøver på lækre delikatesser osv.

Og hvad med et slag petanque

eller vikingespil? Vi håber på et

stort fremmøde af både børn og

voksne til festlighederne.

Beboerhusets årlige general-

forsamling skal langt om længe

afvikles. Det skulle den allerede

have været i marts, men… nå ja.

Nu bliver det onsdag 29. sep-

tember. 

Indkaldelsen kan du se på side 4

her i bladet. Der er fem bestyrel-

sespladser i spil (ulige år):

René Krarup 

Dorte Lassen 

Carl Flemming Schultz 

Frauke Schaumburg 

Gary Sheridan 

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se side 31 · Formater og priser – se side 30 ·

De tre førstnævnte er villige til

genvalg, de to sidstnævnte stop-

per efter mange års godt arbejde.

Har du lyst til at gå ind i et spæn-

dende bestyrelsesarbejde, hvor

ideerne for tiden står i kø, så kom

og stil op.

Og der er mere endnu: 

Hvad med at komme til et godt

gammeldags vælgermøde i anled-

ning af det forestående byråds-

valg? Eller en koncert med Sanne

Gryholt Trio? Eller en sangaften

med Louise Skøt og Birger Obling

akkompagneret af lækker mad?

Sæt endelig krydser i kalenderen,

men vent med at tilmelde dig, til

de enkelte arrangementer annon-

ceres. Det vil de blive via Beboer-

husets mailliste og facebookside.

Og så er der godt nyt til alle Bebo-

erhusets gæster. Husets gamle,

mere eller mindre værkbrudne

stole vil snart blive skiftet ud med

splinternye. Det kan lade sig gøre

ved hjælp af en bevilling, vi har

fået fra kommunens bydelspulje.

Endnu et godt argument for at

komme og slå rumpen i sædet til

Beboerhusets arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Beboeren søger
Skrivende medarbejdere
Bor du i Skt. Knuds Gade-/Godthåbsgade-kvarteret? 

Har du lyst til at fortælle historier fra vores bydel? 

Små beretninger om personer, steder, erhverv, foreninger, 

institutioner, anekdoter om stort og småt, alt fra de store 

skelsættende begivenheder til den lille beretning fra daglig-

dagen. 

Har du en håndfuld timer til overs hver tredje måned, 

som du gerne vil bruge til glæde for naboerne i din bydel? 

Så send et par ord til os på: 

carlflemmingschultz@gmail.com

Beboeren udkommer fire gange om året i 2.300 eksemplarer og 

bliver omdelt gratis i Skt. Knuds Gade-/Godthåbsgade-kvarteret. 

Udgifterne til at trykke Beboeren betales af reklamerne i bladet. 

Det redaktionelle indhold diskuteres på et redaktionsmøde før hver

udgivelse. Alle arbejder frivilligt og ulønnet.
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Coronaen stjal BEBOERHUSETS generalforsamling i marts. 

Nu prøver vi med en ny dato og håber, det lykkes os at gennemføre den 

denne gang.

Der indkaldes til

Generalforsamling
i Beboerforeningen BEBOERHUSET,
Godthåbsgade 30 B                                                     
onsdag 29. september 2021 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 fastlæg-

gelse af kontingent for 2022

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 general-

forsamlingen.

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

Af hensyn til forplejningen bedes du tilmelde dig generalforsamlingen

senest 26. september på mail: carlflemmingschultz@gmail.com

Vel mødt,

bestyrelsen
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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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Brug regnvandet til haven

Af Stig Vognæs

I gennemsnit bruger hver eneste

dansker 105 liter vand i døgnet –

det bliver til 38.325 liter vand om

året (kilde: VandCenterSyd). 

Grundvandet er dog ikke en uud-

tømmelig kilde, og heldigvis får vi

en del vand fra oven, der sagtens

kan bruges til forskellige gøremål, 

så vi kan spare på drikkevandet.

Havevanding, blomsterkrukker og

udendørs rengøring kan snildt kla-

res med det vand, der gratis kan

hentes via nedløbsrøret. 

Vælg den rette regnvandstønde

Et stort hustag opfanger mange

liter vand, når der kommer et

regnskyl, og dette vand bliver ty-

pisk sendt direkte ned i kloakken

sammen med spildevandet. Når

du har en regnvandstønde koblet

til nedløbsrøret, mindsker du altså

belastningen af kloakker og rens-

ningsanlæg en smule.

Selv har jeg en tønde på cirka 150

liter, som er tilsluttet nedløbet fra

vores baghus. Huset er cirka 30

m2, og nedløbsrøret aftager ude-

lukkende vandet fra den ene halv-

del af taget. Det er ikke helt nok

til at kunne vande hele haven i

ugevis i løbet af en tør sommer,

men det er et fint supplement.

Hvis vandtønden skal kunne klare

en varm, tør sommer, skal den

være noget større. En stor vand-

tønde kræver imidlertid en tilpas

stor tagflade for at kunne blive

fyldt hurtigt.

Regnvandstønder kan købes i alle

byggemarkeder, og de kan typisk

rumme fra 150 til 400 liter. Priser-

ne begynder ved omkring 150 

kroner for de mest enkle model-

ler. Men det er dog også muligt at

købe tønder, der koster væsent-

ligt mere. De billigste regnvands-

tønder er lavet af plastik, men du

kan også købe rustikke beholdere

i træ, der ligner gamle vintønder.

Det er vigtigt, at regnvandstøn-

den er hævet minimum 40 cm

over jorden, så det kan lade sig

gøre at fylde en vandkande eller

en spand fra tøndens hane.

Alle former for vandtætte behol-

dere kan bruges. Den beholder,

jeg har, stammer vistnok fra Al-

bani-bryggeriet og har sandsynlig-

vis været brugt til ingredienser i

ølbrygningen. Tønden var ikke så

køn, da jeg fik den, og derfor har

jeg malet den.

Regnvandstønden skal stå tæt ved

Grundvand er en vigtig ressource. Vi drikker det, vi bader i det, 

vi bruger det til rengøring, til havevanding og mange andre ting i

dagligdagen. 

Når du genbruger regnvand, er du med til at mindske forbruget af

drikkevand. Du aflaster samtidig kloakkerne i dit boligområde, 

så der bliver lidt bedre plads, når skybrud fører til oversvømmelser. 

Endelig er der også penge at spare på vandregningen.

En gammel vandtønde kan let 

friskes op med lidt akrylfarve.

Vandtønden skal stå i nærheden af

nedløbsrøret og være hævet lidt fra 

jorden. 
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et nedløbsrør og tilsluttes med en

nedløbsventil og en slange. Venti-

len virker således at vandet fra

nedløbsrøret ledes over i tønden.

Når tønden er fyldt, lukker venti-

len. På den måde løber det over-

skydende vand ikke ud på jorden,

men i stedet videre ned i røret og

ud i kloakken. Nedløbsventilen og

den tilhørende flexslange kan

købes for 125-150 kroner.

Regnvand er ikke drikkevand

Regnvand kan også bruges til at

skylle ud i toilettet og til vaske-

maskinen. Regnvand er kalkfattigt

og kræver mindre sæbe, rengø-

ringsmidler og kalkfjerner, og alt

det er godt for miljøet. At udnytte

regnvandet på den måde kræver

imidlertid ændringer af den eksi-

sterende rør-installation. Profes-

sionel hjælp plus kommunal til-

ladelse er altså nødvendig, hvis

man går all-in. derfor handler

denne artikel udelukkende om

regnvandstønder, som opsamler

vand primært til havevanding.

Det er vigtigt at slå fast, at regn-

vand ikke er det samme som drik-

kevand. Fugleklatter, insekter og

støv kan komme ned i regnvand-

stønden fra taget, så selv om van-

det ser rent ud, kan der være bak-

terier i det. Regnvand bør heller

ikke bruges i ude-badet  eller i

soppebassiner.

Skal tømmes inden frosten

Når havesæsonen slutter, bør du

tømme tanken helt eller delvist.

Hverken regnvejrsbeholdere i

plast, træ eller metal, der er helt

fyldte, kan tåle hård frost. Når du

tømmer den, er det vigtigt, at du

ikke hælder det overskydende

regnvand i kloakkerne, der allere-

de er overbelastede af sæsonens

regnskyl. Held det ud i haven i ste-

det for. Det er også vigtigt at tage

slangen mellem nedløbsrør og

vandtønde af, så der ikke kommer

nyt vand i tønden i vintermåne-

derne.

En fin forretning

Ifølge VandCenterSyd er prisen på

1.000 liter drikkevand cirka 54 kro-

ner i 2021. Prisen er inklusiv den

afløbsafgift, man skal betale af

vandforbruget. Det betyder at 

udgiften til at etablere en vand-

tønde kan være tjent ind i løbet af

et år eller to. Så der er ikke meget

at betænke sig på: Få dig en regn-

vandstønde og spar på drikkevan-

det.

Denne artikel er en del af en serie, der alle har bæredygtighed som fællesnævner. Første artikel handlede om at omdanne grønt- og
haveaffald til kompost, den blev bragt i Beboerens juni-udgave. 
Hvis du har nogle gode idéer til artikler om, hvordan vi kan leve lidt mere bæredygtigt i dagligdagen, er du velkommen til at skrive til:
stig.vognaes@gmail.com. 

En flexslange leder vandet fra nedløbsventilen til 

regnvandstønden. Når tønden er fyldt lukker ventilen

automatisk for vand til tønden. 

Nederst på tønden sidder en vandhane, så man kan

tappe vandet over i en vandkande eller spand.

Der findes flere måder, hvorpå man

kan lede vandet fra nedløbsrøret til

tønden. Denne nedløbsventil er

enkel, nedløbsrøret saves over,

hvorefter ventilen sættes ind mel-

lem de to stykker rør.
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Raa Spruthus Hjallesevej 15
– dit andet beboerhus – åbent hver dag...

mandag-onsdag 14-22 · torsdag 14-00 · fredag 14-02 · lørdag 12-02 · søndag 14-20



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

Folkebo 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

Vi har stadig fokus på sol, insekter,
allergi og smerter.

Vores eget ”Helseblad” kommer 3 gange
årlig – kom gerne og hent det – gratis.

Pensionistrabat: 10% på hudpleje
første mandag i måneden.

Husk: Gratis medicinsamtale med 
farmaceut, når du får ny medicin eller har
udfordringer med at huske at tage det.

Åbent: Mandag-fredag: 9.00-17.30,
Lørdag: 9.00-13.00.

Apotekerne med det bedste, sødeste
og mest servicemindede personale...

Vi har sommertid lidt endnu...

September 2021 · Beboeren · 9
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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.

Marlene 
Ravenfeldt 
Bor i Oluf Bagers Gade

Sundhedscoach og stifter af 

Institut for holistisk sundhed 

Jeg har boet i Oluf Bagers Gade

i omkring to år. Jeg flyttede til

Odense fra Nordsjælland for

nogle år siden i forbindelse med

en skilsmisse og landede i gaden

efter lidt tid i Læssøegade. At bo i

Odense er ligesom at komme

hjem, og Oluf Bagers Gade er 

virkelig rar uden hurtig trafik og

larm. Livet i Odense er langsom-

mere og mere behageligt end

både Nordsjælland, Kuala Lumpur

og USA, hvor jeg også har boet.

Jeg har en pige på seks og en

dreng på otte år, og vi tager tit

en ’tour de legeplads’ og leger

lidt på alle dem, der ligger i

gåafstand inden frokost.

Nogle gange tager vi dem

igen om eftermiddagen

bare i modsat rækkefølge.

De grønne områder herom-

kring er dejlige, og jeg elsker

også stemningen, medmenne-

skeligheden og den ordentlig-

hed, der er her i kvarteret.  

Min kæreste og hans børn bor tæt

på, så vi er en moderne sammen-

bragt familie med to hjem på

samme gade.

Jeg er uddannet erhvervsjurist,

men da jeg blev alene, kunne jeg

mærke, at jeg var nødt til at skifte

tempo og arbejdsmængde. Jeg

tog en coachuddannelse og 

ændrede retningen på mit liv. At

være coach er som at ’lyse på en

person med en lommelygte’ bare i

form af spørgsmål. Vi er alle eks-

perter i eget liv, og nogle gange er

der behov for en person udefra,

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET

der kan sætte fokus på nye sider i

livet.

Midt i november starter jeg min

egen on-line uddannelse, hvor

man bliver certificeret Holistisk

SundhedscoachTM. At være sund

omfatter nemlig det hele menne-

ske og i særlig grad det mentale.

Hvis du kun har fokus på kost og

motion, symptombehandler du.

Jeg vil et skridt dybere og kigge

på årsagen til de udfordringer, du

har. Så du kan leve det liv, du

gerne vil, og træffe valg, som er i

overensstemmelse med dit indre.

På den måde får man et naturligt

forhold til kost og motion og har

automatisk lyst til at passe på sig

selv. Det er nødvendigt at kigge

på alle valg i livet og vurdere, om

det er de rigtige valg. Det kræver

styrke og mod, og mod er en mu-

skel, der skal trænes.

Tekst og foto: Stig Vognæs
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Er du også 
’Et ansigt fra kvarteret’?

Vi søger frivillige fra vores kvarter, der har lyst til at gøre vores fælles 

blad endnu mere vedkommende. 

I hver udgave af Beboeren taler vi med en eller flere beboere fra vores område. 

For eksempel om hvor de kommer fra, og hvad de laver. 

Det korte interview skal, sammen med et foto fra egen gade, 

give et lille glimt af personerne bag de ansigter, vi møder i nabolaget. 

Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv? 

Så send straks en e-mail til: stig.vognaes@gmail.com
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Din gamle lampe kan 
få nyt liv!

Reparation af lamper 
og salg af ældre 

reservedele til lamper

Salg af godt genbrug

GODT GENBRUG
ALBANIGADE 47 
5000 ODENSE

HANS HENRIK JULIUSSEN
TLF: 25 32 20 71
HEKKESGENBRUG@GMAIL.COM

WWW.HEKKESGENBRUG.DK

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22

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!



Madklub
Har du lyst til at være med til 

fællesspisning i BEBOERHUSETS madklub?

Her møder du andre beboere fra kvarteret 

til hyggeligt samvær og lækker mad.

Vi skiftes til at være kokke og 

hjælper hinanden med oprydningen.

Priser:

Voksne (alle over 11 år) kr. 60

Børn (fra 6 til og med 10 år) kr. 30

Børn under 6 år spiser gratis med

Du tilmelder dig til Stinne på 

stinne@ffsm.dk

NB: Drikkevarer skal  købes 

i Beboerhuset til de sædvanlige 

fornuftige beboerhuspriser.

Da Stinne svarer på alle mails, er jeres 

tilmelding først registreret når hun 

besvarer mailen. Husk at I ved framelding 

senere end dagen før, eller hvis I glemmer 

at komme, skal betale det fulde beløb.

Alle er velkomne – I skal bare være 

medlem af Beboerforeningen.

Venlig hilsen Madgruppen

Stinne, Pia, Marianne, Jette

Se mere på www.beboerhuset.org
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Så er sæsonen startet.

Væggene i Beboerhuset prydes i august 

og september af fine værker af Pia Sigmund. 

Kunståbent den 1. september vil blive omtalt i

næste nummer af Beboeren.

I oktober får vi fornøjelsen af værker af 

Ulla Englich. 

Hun efterfølges i november af Marianne Weber.

I december og januar vil Panteliija Milosavljevic

vise sine ikoner.

Vi holder Kunståbent den første onsdag 

i måneden kl. 20–22, hvor vi serverer et glas 

vin og lidt chips. Alle er velkomne.

Næste Kunståbent er 

onsdag den 6. oktober kl. 20 – 22.

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Kunståbent

KUNST
ÅBENT

FøRSTE ONSDAG 
I MåNEDEN 

KL.20–22

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Lisbeth Johannesen
Skt. Knuds Gade 29, 5000 Odense C

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Carlsens Kvarter  
Hunderupvej 19, 5000 Odense C
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På sporet af den lokale 
verdenspresses historie

Af Carl Flemming Schultz

Tegninger: Inge-Lise Øzer

Der var en tid før ’Beboeren’

Men hvad var der egentlig før?

Bladet opstod jo ikke ud af den

blå luft. Beboeren står på skuld-

rene af to tidligere beboerblade,

Bunkeren og Godthåb, som dæk-

kede henholdsvis Skt. Knuds 

Gadekvarteret og Godthåbsgade-

kvarteret. Da beboerforeningen

Bunkeren og beboerforeningen

Godthåb blev slået sammen i

2011, blev det besluttet at slå de

to blade sammen fra 2012.

Bunkeren

Her skal vi se lidt på det ene af de

to blade, nemlig Bunkeren.

Bunkeren så dagens lys i maj 1979.

Første nummer hed faktisk ikke

Bunkeren, men Beboerblad for 

Albanikvarteret, og i det blev der

udskrevet en konkurrence om et

mere mundret navn. Forslaget

Bunkeren vandt – navnet refere-

rede til den bunker, der ligger på

hjørnet af Skt. Knuds Gade og 

Fredensgade, og som i dag er for-

vandlet til Professor Labri med

den høje hat.

Bunkeren dækkede et behov for

fælles kommunikation mellem og

fra de tre gadeforeninger, der

dækkede henholdsvis Skt. Knuds

Gade/Gormsgade, Fredensgade

og Alexandragade/Dagmargade,

som hidtil havde husstandsomdelt

mindre foldere i de pågældende

gader. Jo tættere samarbejdet

mellem gadeforeningerne blev, jo

større blev behovet for en fælles

platform, og det blev altså Bunke-

ren.

I formålsparagraffen i bladets før-

ste nummer hed det:

…vi har tænkt os, at det bl.a. skal

bruges til:

– meddelelser og orientering til og

fra gadernes beboere,

– debat os alle imellem om bebo-

ersynspunkter/-problemer.

Vi håber på denne måde at kunne

medvirke til at styrke sammenhold

og miljø i gaderne og gaderne imel-

lem.

Hvad var der så i 

Bunkeren?

Den formålsparagraf 

gjorde bladet i de 

33 år, det kom 

til at eksistere, hvad det kunne for

at leve op til. Indholdet var afvek-

slende, alt efter hvem redaktio-

nen i de mange års forløb kunne

få til at skrive, og hvad den selv

kunne præstere. Der var meddel-

elser fra gadeforeningerne og, da

de blev slået sammen, fra den nu

fælles beboerforening. Der var

omtaler af arrangementer i Bebo-

erhuset i Skt. Knuds Gade. Der var

korrespondancer med kommunen

i samarbejds- såvel som konflikt-

situationer. Der var en børneside.

Der var ’Vi med hus og have’ og

’Brændevin-blanderens Hjørne’.

Der var føljetoner. Der var por-

trætter af nogle af kvarterets 

historiske koryfæer som markeds-

gøgleren Professor Labri og 

kvindesagsforkæmperen Frida

Schmidt. Der var en masse om tra-

fiksanering. Der var omtaler af Be-

boerhusets udstillende kunstnere.

Der var interviews med gamle be-

boere, som kunne huske laaaangt

tilbage i tiden. Osv. osv. Hvis

nogen skulle synes, det kunne

Tiende årgang af beboerbladet ’Beboeren’ skrider stille og roligt

frem. Første nummer af bladet udkom i marts 2012, og med fire

numre om året er vi nu nået til nummer 39. Nummer 40, som 

udkommer til december, har vi valgt at gøre til en slags jubilæums-

nummer. Det kan man allerede nu godt begynde at glæde sig til.
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være sjovt at kigge i de gamle

blade, ligger de samlet i Histori-

ens Hus på Klosterbakken.

Hvem lavede bladet?

Bladet blev lavet af en redaktion

bestående af række engagerede

medlemmer af beboerforeningen,

og der var naturligvis adskillige

inde over i løbet af de mange år.

Nogle indsamlede stof, nogle

skrev, nogle tog billeder, nogle

tegnede annoncer, nogle layout-

ede. For det meste gjorde alle lidt

af det hele; kollektiviteten i fore-

tagendet var udpræget. Nogle var

med i rigtig mange år, nogle var

med i mange år, nogle var med i få

år, nogle flyttede til, nogle flyt-

tede fra.

Ingen nævnt, ingen glemt. Men én

skal alligevel nævnes:

Tegneren, der ikke ville kaldes

kunstner

Bunkerens visuelle udtryk blev

igennem de fleste af årene præ-

get af Inge-Lise øzer, som boede i

Skt. Knuds Gade. Inge-Lise døde

desværre tidligere på året i år.

Hun havde tegnet siden skoleti-

den og var udannet reklameteg-

ner fra Fyens Stiftstidende og

gennem tiden ansat på forskellige

reklamebureauer, og allerede fra

midten af 1970’erne deltog hun

aktivt i beboerarbejdet i kvarte-

ret, hvor hun bl.a. var med til at

dekorere beboerhuset og også la-

vede illustrationer til gadeforenin-

gernes publikationer. Hun udstil-

lede ved en lejlighed også nogle

af sine tegninger i beboerhuset i

Skt. Knuds Gade (”Kunståben”,

som de månedlige udstillinger

hed), men ville ikke kaldes kunst-

ner. Derimod syntes hun, det kun-

ne være ”sjovt at vise en række

tegninger, kommercielle og fri-

tidstegninger med bemærkninger

og tanker om livet og hverdagen”.

Beboerhusets gamle logo, som

nogle måske kan huske, var hun

også kvinden bag. Det var rundt

og viste et hus, nr. 53, og et træ

med krone. Huset symboliserede

Beboerhuset, træets stamme

symboliserede Skt. Knuds Gade,

og grenene var placeret så de

symboliserede Gormsgade, Fre-

densgade, Alexandragade og Dag-

margade. Bag det hele strålede en

glad sol.

Inge-Lises tegninger satte straks

fra 1983 deres præg på bladet. 

Til venstre hendes første forside.

Fortsættes side 16
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Den slidstærke streg

I 1983 gik Inge-Lise ind i bladgrup-

pen, og det kunne ses med det

samme. Hun stod for bladets lay-

out og for de fleste tegninger, vig-

netter, overskrifter, annonce-

illustrationer og ikke mindst rekla-

merne for Beboerhusets arrange-

menter. De sidstnævnte blev også

blæst op i plakatstørrelse. Det

hele var selvfølgelig håndlavet.

Sådan var det jo dengang. Og det

hele viste sig yderst slidstærkt.

Efter at Inge-Lise gik ud af redak-

tionen og flyttede til Svendborg i

1995, fortsatte hendes streg med

at karakterisere bladet, til det gik

ind i 2011.

Godthåb?

Men som nævnt var der også et

andet blad, Godthåb, som dæk-

kede Godthåbskvarteret. Hvem

kan fortælle noget om det? Hvis

du kan og vil, eller hvis du kender

nogen, som kan og vil, så giv ende-

lig Beboerens redaktion et praj.

Det kunne være sjovt at få begge

Beboerens ”forældre” på plads.

Kilder: Gamle numre af Bunkeren og Eli
Birthe Gotfredsen, Allégade
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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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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 op til en kvart side.

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.

Specialiserede  
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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 
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Albanigade 41, 5000 Odense C
Tlf. 40 93 32 58

E-mail: cutshoptrang@yahoo.dk

www.cutshopsalon.dk
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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.

Kim Elaine 
Jakobsen 
Bor på Jagtvej

Socialpædagog  

Jeg har altid været lejer hos

Fyns Almennyttige Boligselskab,

og det var herigennem, jeg fik til-

budt denne lejlighed på Jagtvej.

Den er større og kun lidt dyrere

end min tidligere bolig på Vand-

værksvej. Jeg faldt for den fælles

baghave, hvor vi både har mulig-

hed for at rode i jorden og en hyg-

gelig krog, hvor vi kan slappe af. 

Det er et halvt års tids siden, jeg

flyttede ind, kvarteret er dog

langtfra nyt for mig. Inden jeg flyt-

tede til Vandværksvej boede jeg

på Sct. Joseph Kollegiet, som også

administreres af Fyns Almennyt-

tige Boligselskab. Så jeg er faktisk

bare vendt tilbage til mit gamle

kvarter.

Det, som gør kvarteret godt, er

den herlige blanding af unge,

etablerede familier, sjove små

skæve huse, store ejendomme

med mange lejligheder, ejerboli-

ger og almennyttige boliger – her

er det hele.  Og så er her er livligt

og ’gang i den’ ind i mellem, det

elsker jeg. Da jeg boede på Vand-

værksvej, så jeg eksempelvis al-

drig en lastbil med nye studenter,

og denne juni tror jeg, at der kørte

mindst fire biler forbi her på Jagt-

vej. Jeg kan godt lide at bruge

byens kulturtilbud; fx H.C. Ander-

sen Festival og filmfestival. Det er

dejligt at bo så tæt på centrum, at

jeg kan gå til den slags ting.

Et af mine yndlingssteder er den

lille skøre legeplads ovre ved

’manden med den store hat’, det

er et fedt område. Derudover er

Oluf Bagers Gade og H.C. Ander-

sens Gade hyggelige gader at gå

igennem og kigge på sjove huse,

her er ikke to ejendomme, der er

ens. Endelig er der en bænk på

hjørnet af Godthåbsgade og Ro-

senlunden, hvor det er fint at sid-

de på og observere livet.

Jeg er socialpædagog, og de sid-

ste fire år har jeg arbejdet i Ny-

borg i et støttecenter for døve.

Jeg kører i bil, og så er det prak-

tisk at bo her, hvor det er let at

komme ud til de store centrale

veje. Det tager blot 25 minutter at

komme på arbejde. Til gengæld

kan det være en udfordring at

finde en parkeringsplads, når jeg

kommer hjem fra aftenvagt.

Nogle gange er der kun betalings-

parkering i Godthåbsgade tilbage,

og så skal man tidligt op og flytte

bilen næste morgen. Det synes

jeg er lidt træls.

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Hvor bliver ladestanderne af?

I decemberudgaven af Beboeren skrev vi, at der er 

offentlige ladestandere til el-biler på vej i vores kvar-

ter. Det er firmaet Clever, der har fået kommunal til-

ladelse til at opstille fjorten standere, otte på parke-

ringspladsen ’Gruseren’ mellem Skt. Knuds Gade 32

og 38 samt seks ladestandere på den lille p-plads til

venstre for OBK i Godthåbsgade. Den kommunale til-

ladelse betyder, at arbejdet skal være færdigt ved

udgangen af 2021.

Meldingen lød dengang at Clever ville påbegynde 

anlægsarbejdet inden for kort tid. ”El-kablerne er ble-

vet gravet ned,” fortæller Trine Ring Johansen, som

er projektleder hos Clever. Hun forventer at elinstal-

latøren vil få standerne ”oppe og køre i løbet af sep-

tember måned.” Hun tager dog et lille forbehold da

bagpladerne til ladestanderne er i restordre. Beboe-

rens el-bilmedarbejder følger fortsat sagen nøje.  

Stig Vognæs

Vil du annoncere i Beboeren?
Kontakt Henrik Lumholdt, Fredensgade 26, 5000 Odense C, henlumholdt@gmail.com, tlf. 20 20 99 49

I begyndelsen af juni gravede man op fra hjørnet af 

plejehjemmet og et stykke ned ad Skt. Knuds Gade og

lagde elkabler. Og dækkede det pænt til igen.

Som de gulklædte mænd bemærkede: ”Når de kommer

med ladestanderne, graver de hele lortet op igen”. 

Man har lyst til at tilføje: ”Og firmaet hedder Clever...”
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Sybergsvej 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78
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Online booking: vision-coiffure.dk
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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

� 

Velkommentil
VisionCoiffure

Christina
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Hjallesevejs lille monument
med den store betydning
Nogle få hundrede meter syd for

vores kvarters sydøstlige

hjørne, i fortovet ud for Hjalle-

sevej 98, blev der i august ned-

lagt en såkaldt snublesten. 

En snublesten er en sten med

messingplade indgraveret med

navn og data for et af nazismens

ofre, nedlagt ud for den pågæl-

dendes sidst kendte adresse eller

arbejdssted – beregnet til at snu-

ble over, ikke fysisk, men i over-

ført betydning. Ofrene var jøder,

kommunister, modstandsfolk eller

andre befolkningsgrupper og poli-

tiske modstandere, der blev

dræbt af nazisterne.

Der er, siden den tyske kunstner

Gunter Demnig i 1990’erne påbe-

gyndte projektet med at ned-

lægge snublesten, nedlagt et

stort antal i mange europæiske

byer. Nu er turen kommet til

Odense, hvor der indtil videre er

blevet nedlagt 10.

Stenen på Hjallesevej er den før-

ste, der blev nedlagt i Odense.

Den er lagt for Axel Mogens Metz,

som blev deporteret til Theresien-

stadt, hvor han omkom i 1944.

Metz’ kone og søn blev deporte-

ret samtidig, men overlevede

begge. Sønnen, Steen Metz, som i

dag bor i USA, er en af initiativta-

gerne til nedlæggelse af snuble-

sten i Odense.

cfs

· BEBOERANNONCER ·

P
Parkeringsplads 
P-plads på Allegade 25
udlejes. 
Pris 400 kr. pr. måned
Kontakt Bjørn, gerne per SMS
på 40 55 25 22.

Mere om snublesten på www.snublesten.org og www.snublestenfyn.dk

HUSK!
Som medlem af 

Beboerforeningen kan du 
få en gratis annonce i 

Beboeren.
Størrelse som dette opslag.

Læs mere på side 18.
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Gør døren
høj,gør
porten vid 
I juni-udgaven af Beboeren bragte

vi historien om den flotte dør i

Kronprinsensgade 32. 

Det var arkitekt Kristian Isager,

der fortalte om den solide mahog-

nidør og dens eventyrlige rejse fra

det tidligere H.C. Andersen-mu-

seum i Hans Jensen Stræde via

skrothandelen Hellig Alfred og til

Kronprinsensgade.

Historien blev krydret af det fak-

tum, at mange verdensberømte

notabiliteter havde gået gennem

netop denne dør, mens den var

indgangsdør til digtermuseet.

Isagers hus er imidlertid langt fra

det eneste i vores bydel som har

en solid dør eller en imponerende

port. Vi tog en hurtig tur gennem

tre-fire gader på en solskinsdag,

og her er et lille og ukomplet ud-

valg af de mange flotte og tidsty-

piske indgangspartier vi alle kan

glæde os over hver eneste dag.

Tekst og fotos

Stig Vognæs  

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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   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

    



26 · Beboeren · September 2021

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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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.
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Tlf. 66 12 50 14

TRYKSAGER 
når det skal gå stærkt!

Vores nye digitalprinter kører hurtigt!

Vi har 67 års erfaring i at arbejde med papir, så vi leverer 

kvalitet til tiden og til priser der matcher markedet.

Gå på opdagelse på www.printodense.dk 

og bestil dine tryksager online fra sofaen.

Visitkort

Postkort

Foldere

Kuverter

Hæfter Kalendere Flyers Bøger Løsblade Brevpapir

Indbydelser

Blokke

Plakater 
64x32 cm

foldere
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

· 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...
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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. 23 60 02 77,

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. 

Forsidecollage: Christen Tofte

Beboeren nr. 40 udkommer i december

2021. Deadline: 21. november 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

Stener Bonde

Oluf Bagers Gade 38,1, tlf. 25 11 37 12, 

stener.bonde@gmail.com

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 6. oktober kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 13. oktober kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 14. oktober kl. 18.30: Madklub

Onsdag 20. oktober: Efterårsferielukket

Tirsdag 26. oktober kl. 18.30: Madklub

Onsdag 27. oktober kl. 19.30: 

Vælgermøde med byrådspartierne

· OKTOBER 2021 ·

Onsdag 1. december kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 8. december kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 15. december kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 22. december kl. 20.00: Gløggaften 

Beboerhuset er lukket mellem jul og nytår

Flere arrangementer kan komme til, 

ligesom ændringer kan forekomme.

· DECEMBER 2021 ·

Onsdag 3. november kl. 20.00: Kunståbent

Fredag 5. november kl. 20.00: Koncert med Sanne

Gryholt Trio (dørene åbne kl. 19.00)

Onsdag 10. november kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 11. november kl. 18.30: Madklub

Onsdag 17. november kl. 20.00: Caféaften

Tirsdag 23. november kl. 18.30: Madklub

Fredag 26. november kl. 18.00: 

Sangaften med Louise Skøt og Birger Obling

· NOVEMBER 2021 ·

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 15. september kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 16. september kl. 18.30: Madklub

Lørdag 18. september kl. 14.00: 

Genåbningsfestivitas for små og store

Onsdag 22. september kl. 20.00: Caféaften

Tirsdag 28. september kl. 18.30: Madklub

Onsdag 29. september kl. 19.00: 
Generalforsamling i beboer-
foreningen BEBOERHUSET

· SEPTEMBER 2021 ·


