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Kommende arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

Onsdag 5. januar kl. 20.00: Nytårskur

Onsdag 12. januar kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 19. januar kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 26. januar kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 27. januar kl. 18.30: Madklub

· JANUAR 2022 ·

Onsdag 2. marts kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 8. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 9. marts kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 16. marts kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 23. marts kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 24. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 30. marts kl.19.00:
Generalforsamling i 
beboerforeningen 
BEBOERHUSET

· MARTS 2022 ·

Onsdag 2. februar kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 8. februar kl. 18.30: Madklub

Onsdag 9. februar kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 16. februar: Vinterferielukket

Onsdag 23. februar kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 24. februar kl. 18.30: Madklub

Søndag 27. februar kl. 14.00: 

Fastelavn, tøndeslagning
for børn

· FEBRUAR 2022 ·

· MERE AT KOMME EFTER ·

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

· DECEMBER 2021 ·

Bestyrelsen arbejder for tiden på at arrangere
særlige events på nogle af onsdagenes caféafte-
ner og på nogle fredage. 
I støbeskeen er bl.a. brætspilaftener, ølbrygnings-
aften, førstehjælpskursus, portugisisk aften med
mad og vine, snapsesmagning, en eller flere kon-
certer... Der bliver noget at komme efter.

Datoerne er endnu ikke fastlagt, men hold øje med
mail og facebook, hvor det hele annonceres i god
tid. 
Er du ikke på Beboerhusets mailliste, så skriv til
carlflemmingschultz@gmail.com – så kommer du
på.

Hold dig orienteret 
på Beboerhusets 

hjemmeside, mail og facebook.

www.beboerhuset.org 
Facebookgruppe: BEBOERHUSET
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Nyt fra 
bestyrelsen

Først skal vi ønske os selv tillykke

med en rund fødselsdag. Beboer-

foreningen BEBOERHUSET fyldte i

sommer 10 år. I sommeren 2011

opstod foreningen som en fusion

mellem Skt. Knuds Gadekvarte-

rets meget gamle beboerforening

BUNKEREN og Godthåbsgade-

kvarterets meget gamle beboer-

forening GODTHÅB, så rødderne

er adskillige årtier gamle. Siden

har vi bestræbt os på at opfylde

foreningens formålsparagraf: at

”arbejde for  trivslen for beboerne

i Skt. Knuds Gade- og Godthåbsga-

dekvarteret, at være talerør for

beboerinteresser i kvarteret, at

koordinere lokale interesser i

kvarteret samt at afholde sociale

arrangementer i beboerhuset

Godthåbsgade 30 B”. Vi håber, det

er lykkedes.

Coronatruslen har i lang tid sat

husets aktiviteter på pause, men

fra september har vi været i gang

igen. Ud over de genoptagne

madklub-, kunståbent- og café-

aftener har der været afholdt et

særdeles velbesøgt genåbnings-

og 10 års jubilæumsarrangement

på husets plæne, hvor man en

smuk septemberdag kunne nyde

hinandens selskab og tapas, vin,

rom og kunst serveret af lokale

producenter og handlende fra

små boder, kaffe, kage, pølser, øl,

vin og vand fra Beboerhusets

egen café samt noget godt til øre-

gangene leveret af folkemusiker-

ne Claus og Søren samt Copen-

hagen Jazz Ensemble. Fantastiske

musikere! Så var vi i gang igen!

Herefter gik det slag i slag: Bebo-

erforeningen kunne afholde årets

coronaudsatte generalforsamling

(se formandsberetning og referat

på www.beboerhuset.dk og den

nye bestyrelse på næstsidste side

her i bladet). Der kunne afholdes

et særdeles velbesøgt vælger-

møde med repræsentanter for 

byrådets partier i anledning af by-

rådsvalget, og vi kunne præsen-

tere en udsolgt koncert med

Sanne Gryholt Trio. Og den kom-

mende vinter- og forårssæson vil

byde på mere endnu – se hvad du

kan forvente dig på side 2 her i

bladet.

Og hermed: Vi ønsker alle i 
kvarteret en rigtig god jul og 
et godt nytår!

På bestyrelsens vegne,

Carl  Flemming Schultz

Så er det blevet tiden til at forny dit medlemskab af 
Beboerforeningen BEBOERHUSET for 2022. 
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).

Du kan også betale med MobilePay, brug telefonnr. 819123. Her skal du huske at skrive navn og 

”kontingent 2022” når du betaler, så indbetalingen ikke forveksles med et køb i Beboerhusets bar.

NB. Kontingentet på 150 kr. dækker husstanden og giver stemmeret til én person på generalforsamlin-

gen. Hvis f.eks. to i husstanden betaler hver 150 kr. har I dermed også to stemmer.

Beboeren og Beboerforeningen 
ønsker foreningens medlemmer, 

de mange frivillige, kvarterets beboere 
og ikke mindst Beboerens trofaste 

annoncører en glædelig jul. 
Læs bladet og besøg Beboerhuset i 2022... 
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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.

Vigga og Liva
Harboe 
Lorentzen 
Bor i Skt. Knuds Gade

Elever på Giersings Realskole

Vores hund hedder Ponyo og er et

ægte gadekryds. Faren er en

fransk bulldog krydset med en

malteser, og moren er en blanding

af chihuahua og dansk-svensk

gårdhund. Ponyo er ½ år, og det

er vores første hund. 

Lillesøster Liva: – Den blev jeg

glad for med det samme, for jeg

har altid gerne villet have en hund. 

Storesøster Vigga nikker: – Liva

har plaget om at få hund, siden

hun var fire, ja måske før.

To tidsoptimister
Når vi skal i skole, tager vi

hjemmefra i sidste øjeblik,

og når man bor så tæt på

skolen, er man nogle

gange tidsoptimist, så

det hænder, at vi kom-

mer lidt sent af sted.

Det er heldigt, at dagen

begynder med morgen-

sang, så vi alligevel godt kan

nå første time til tiden.

Giersing er en meget privilegeret

skole, hvor der er fokus på trivsel

og det faglige, og så er der gode

lærere. Det er bare en super god

skole. Den tager børnene seriøst,

og vi elever bliver også spurgt om,

hvad vi synes og sådan noget.

Mor og far slog lejlighederne
sammen
Vi har altid boet her i Skt. Knuds

Gade, det er vores barndomshjem.

Det er et flot område. Her er dej-

ligt, et godt miljø med mange

grønne områder fx Eventyrhaven,

der er vores yndlingspark. 

Det var vores far, der først havde

lejlighed i ejen-

dommen. Vores mor

og far arbejdede det samme

sted, og så begyndte de at komme

sammen. Først havde de hver de-

res lejlighed i huset. Da de begynd-

te at date og komme sammen, de-

signede vores far en trappe inde

fra den ene lejlighed op til den an-

den, så vi bor på to etager.

Feva-jolle og håndbold 
med harpiks
Vigga: – Jeg går til sejlads i Sejl-

klubben Egensedybet. Vi sejler i en

2-mands jolletype, der hedder

Feva XL, men det er mest om som-

meren. 

Liva: – Jeg kan også godt lide at

sejle, men helst med motorbåd –

det går nemlig hurtigere.

Om vinteren går vi begge til hånd-

bold i OH77 i hallen ved Rosen-

gårdsskolen. 

Liva: – Træneren vil have, at jeg

skal lære Mathias Gidsel-finter på

fløjen – altså at snurre hurtigt

rundt og skyde.

Vigga: – Jeg spiller venstre back,

ligesom Mikkel Hansen, og mit

hold har lige vundet en kamp i

søndags over et tophold. Vi vinder

ellers ikke så tit, for vi er lige ryk-

ket op på U15-holdet og er be-

gyndt at spille med harpiks. Det er

svært. 

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

(ELLER TO...)

FRA KVAR-
TERET



December 2021 · Beboeren · 10-års jubilæum · 5

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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Sæt el-forbruget ned, spar
penge og hjælp miljøet

Af Stig Vognæs

En dansker har et gennemsnitligt

elforbrug om året på omkring

1.600 Kwh, og det svarer til om-

kring 4.000 kroner. Erfaringen

viser, at de fleste ved hjælp af lidt

omtanke og et kritisk blik på gam-

le vaner, let kan spare 25 til 35%

på deres strømforbrug. For en fa-

milie på fire vil det betyde en årlig

besparelse på mellem 4.000 og

5.600 kroner. Det er ikke alene

skattefrie penge lige ind på kon-

toen, det er også en håndsræk-

ning til miljø, klima og CO2-udled-

ningen. Der er altså ingen grund

til at tøve.

Her følger otte gode råd til, hvor-

dan du sparer på strømmen og

samtidig er med til at redde ver-

den.

1. Sluk på kontakten
Mindst 10 procent af vores sam-

lede strømforbrug går til standby-

strøm. Der er mange penge at

spare ved at slukke på stikkontak-

ten, når du ikke bruger opladere,

tv, spillekonsol, computer eller

radio. En typisk familie bruger om-

kring 1.000 kroner om året alene

på standby-strøm, et forbrug som

uden problemer kan nedbringes. 

2. Sluk lyset efter dig
Det handler ofte om vaner, når vi

ikke slukker lyset. Tag en snak

med familien om, at et tomt rum

udmærket kan klare sig uden lys.

3. Brug LED
Nye LED-produkter finder jævn-

ligt vej til markedet, og priserne

falder løbende. LED-pærer er gan-

ske vist dyrere at anskaffe, men

med en levetid på 15.000 – 25.000

Prisen på el er steget over 25% i
løbet af det seneste år og er lige
nu historisk høj. Der er derfor
både penge at spare samt gode
miljømæssige grunde til at skrue
ned for dit elforbrug. Der er
med andre ord en stor gevinst 
at hente ved at være ekstra 
opmærksom og ændre lidt på
vanerne.   

Hvad er prisen på el?
Det er desværre ikke helt enkelt at

sige, hvad strøm koster. Prisen på

én Kwh kan variere fra husstand til

husstand afhængig af leverandør

og indgået ’el-aftale’ hos den på-

gældende. Prisen på el er sam-

mensat af fire elementer – 

1. betaling for el, 2. betaling for

transport, 3. afgifter til staten

samt 4. moms. Prisen for en Kwh 

er typisk mellem to og tre kroner –

lige nu tættest på tre kroner. 

Herover: Et tænd-/sluk-ur er en bil-

lig og effektiv måde at begrænse

husstandens strømforbrug på.

Til venstre: Husk at slukke på kon-

takten! Standby-strøm til bl.a. 

opladere, tv, spillekonsol, internet,

computer og radio udgør en bety-

delig del af danskernes strømfor-

brug.

Denne artikel er en del af en serie, der alle har bæredygtighed som fællesnævner. Tidligere i år har vi bragt indlæg om kompostering
(Beboeren nr. 38) og opsamling af regnvand (nr. 39). I løbet af det kommende år vil du blandt andet kunne læse om madspild, kartof-
felspande, genbrug og andre spændende emner. 



Prisen er højst mellem 
klokken 17 og 20
Det koster mere at få transporteret 

el, når der er spidsbelastning på el-

nettet. Fra oktober til og med 

marts måned er prisen derfor 

højere mellem klokken 17 og 20. 

Du kan spare penge, hvis dit el-

forbrug flyttes til andre tidspunk-

ter på døgnet. Det er altså en god 

idé at tænke over, hvornår du f.eks. 

starter vaske-/opvaskemaskinen, kører 

en tur med støvsugeren eller oplader el-bilen.
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timer er de en god investering.

Når du køber LED, skal du blot

være opmærksom på varierende

kvalitet, og et godt råd er at gå

efter pærer med den bedste ener-

gimærkning.

4. Styr lyset med bevægelses-
sensorer og tænd-/sluk-ure
Du kan med fordel bruge bevæ-

gelsessensorer på trapper, gange

og til udendørs belysning. Har du

brug for, at lyset er tændt på be-

stemte tidspunkter hver dag, kan

du købe et eller flere tænd-/sluk-

ure. De er billige og kan også bru-

ges, mens du er på ferie, så huset

ser beboet ud.

5. Fyld vaskemaskinen
Fyld vaskemaskinen helt op og

vask ved lave temperaturer. Drop

kogevasken. Den sæbe og de en-

zymer, vaskepulveret indeholder,

medfører, at 60⁰ er en tilstrække-

lig temperatur til at vaske rent. 

Til en kulørtvask kan du nøjes med

at vælge 30⁰ i stedet for 40⁰. Når

temperaturen sættes ned, skåner

du ovenikøbet tøjet, så det holder

sig pænt længere. Vaskemaskinen

har dog godt af en kogevask fire-

fem gange om året, så maskinen

bliver ’kogt af’ og renset. Husk at

afkalke maskinen ved samme lej-

lighed, så varmelegemet ikke bru-

ger mere strøm end højst nødven-

digt.

Fyld altid maskinen helt op. Vaske-

maskiner kan typisk vaske mellem

5 og 8 kilo tøj ad gangen (kik i ma-

skinens manual). 5  –8 kilo tøj er

overraskende meget, prøv at veje

tøjet næste gang du vasker.

Stort set alle vaskemaskiner har

desuden en funktion, hvor vaske-

tiden typisk forkortes til det hal-

ve. Halv vasketid er nemlig fuldt

tilstrækkeligt, hvis tøjet ikke er

meget snavset.

6. Brug tørresnor
Hæng tøjet ud for at tørre, når

vejret tillader det. Det gør tøjet

smidigt og friskt. Brug eventuelt

almindeligt husholdningseddike i

stedet for skyllemiddel, da eddi-

ken gør tøjet blødt uden at efter-

lade duft. I den koldeste tid kan

en tørresnor eller et tørrestativ i

kælderen være en god løsning,

hvis du har god udluftning. Brug

kun tørretumbler, når det er abso-

lut nødvendigt, den slider på tøjet

og bruger meget strøm.

7. Energisparetips til køkkenet
De husholdningsapparater, der

kører uafbrudt, fx fryser og køle-

skab, er oplagte steder at opnå en

energibesparelse. Først og frem-

mest ved at være opmærksom på

energimærkningen, når der skal

købes nyt, mærkning A er den

bedste og mest energiøkonomi-

ske.

Lad være med at fylde køleskabet

med madvarer, som ikke behøver

stå på køl. Det drejer sig for ek-

sempel om sodavand, øl, uåbnede

smøreoste og marmelader. Jo

mere indhold i køleskabet, jo hår-

dere skal det arbejde. På denne

årstid kan du i stedet sætte varer-

ne på altanen, terrassen eller i

kælderen.

Du kan også bruge køleskabet til

at tø frossent mad op i. For hvert

Ny energimærkning
En ny fælles europæisk energimærkning har set 

dagens lys i november 2021. Det betyder, at det

produkt, der før var mærket med A og flere plusser,

nu bliver mærket med A, B, C eller D uden efterføl-

gende plusser. Skalaen er ens for alle el-produkter

og har en QR-kode, som giver ekstra information.

Det nye energimærke findes på: Opvaskemaskiner,

vaskemaskiner, vaske- og tørremaskiner, køle- og

fryseskabe og elektriske skærme som tv og compu-

tere. 

På både det nye og det gamle energimærke gælder

det, at jo højere mod toppen af skalaen et produkt ligger, jo mere

energieffektivt er det.

Fortsættes side 8
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kilo frosne madvarer du sætter i

køleskabet til optøning, sparer du

en times kølestrøm. Optøning i

køleskabet tager typisk op mod et

døgn.

Husk at fylde opvaskemaskinen

helt før du vasker. Skyl eventuelt

beskidte tallerkner og fade af i

koldt vand, inden de sættes i ma-

skinen, så betyder det ikke noget,

at der går et par dage før de bliver

vasket.

8. Hold øje med dit elforbrug
Det kan betale sig at holde øje

med elforbruget i dagligdagen.

Undersøgelser viser, at alene øget

opmærksomhed på husstandens

forbrug typisk giver en besparelse

på 7–10 procent om året.

Omtrent 90% af husstandene i

Odense centrum er kunder i

Energi Fyn, og de har udviklet en

app, så elforbruget kan følges via

smartphone eller tablet. App’en

kan downloades fra Google Play

En elmåler bliver aflæst on-line af

elselskabet, derfor kan du se dit 

elforbrug fra time til time via en

app på en smartphone, tablet eller

computer.

og App Store – ved at søge på

’Energi Fyn’. Via denne service kan

du nøje følge elforbruget i din

husstand.

Læs mere om elforbrug på Energi

Fyns hjemmeside:

https://www.energifyn.dk/

privat/ el/

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

   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

    

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se side 35 · Formater og priser – se side 32 ·



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

December måned byder på
mange gode tilbud – til gaver eller
til dig selv. 
Hold øje på vores apoteker og på
vores Facebookside.

Influenzavaccination fortsæt-
ter til 15. januar 2022 eller så
længe lager haves – vi er klar til
at hjælpe dig. 

Apotekerne med det bedste,
sødeste og mest servicemin-
dede personale...

Velkommen i dit lokale apotek

December 2021 · Beboeren · 10-års jubilæum · 9
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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
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Kunståbent i Beboerhuset
I august prydedes Beoerhusets væg-

ge af Pia Sigmunds spændende vær-

ker, og i skrivende stund (november)

er det Marianne Webers lige så

spændende, men ganske anderledes

værker, vi har fornøjelen af. 

Marianne Weber efterfølges i decem-

ber og januar af Panteliija Milosavl-
jevic, der blandt andet udstiller 

ikoner. I februar får vi fornøjelsen af

Ulla Englich, hvis udstilling i oktober

blev aflyst. I marts udstiller Malene
Ribert, og i april Susan Sylvest.

Vi holder Kunståbent den
første onsdag i måneden
kl. 20 – 22, hvor vi ser-
verer et glas vin og lidt
chips. Alle er velkomne.
Men da Panteliija Milosavl-
jevics udstilling varer både
december og januar, er der ikke
Kunståbent igen før første onsdag i
februar.

Kunståbent 5. januar erstattes derfor

af beboerhusets nytårskur, hvor der

vil være festlige bobler i glassene. 

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Øverst Pia Sigmund. 

Nederst Marianne weber.

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

KUNST
ÅBENT

FøRSTE ONSDAG 
I MÅNEDEN 

KL.20–22



12 · Beboeren · Nummer 40 · December 2021

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.

Jesper Håkansson Qvick 
Bor i Godthåbsgade

Socialpædagog

Hele familien flyttede til H.C. Andersens Gade for

omkring 15 år siden fra Rahbeksvej på den anden side

af ringvejen. Huset i H.C. Andersens Gade passede

bedre i størrelsen, og kvarteret her er klart mere 

hyggeligt og charmerende. Tre år og en skilsmisse 

senere flyttede jeg ind i en andelslejlighed i Godt-

håbsgade, så jeg var tæt på børnene, og nu har jeg

boet her i 11 år.

Jeg er kommet i kvarteret stort set hele mit liv. Min

oldemor boede Jagtvej 17. Når vi besøgte hende, 

legede vi på gaden og spillede fodbold. Dengang var

der stort set ingen biler, for de folk, der boede her,

havde ikke råd til bil.

Andelsboligforening med fælles ånd
Huset, jeg bor i, er en andelsboligforening med 10 

lejligheder og 21–22 beboere. 

Der er et fint fællesskab. Her bor både unge og æl-

dre, og selvfølgelig kan der være gnidninger, når man

bor så mange i samme hus, men jeg synes det går

godt. Her er ingen udlejer, som kommer og ordner

ting og sager på fællesarealerne, det klarer vi selv. 

Vi har fx havedag et par gange om året. Vi deles om

vaskemaskinerne i kælderen og tørrerummet. Vi har

planlagt julehyggekomsammen. Fællesskabsånden er

stadig intakt.

Til forhør i bestyrelsen
Da jeg søgte om at blive andelshaver, blev jeg sat på

en stol for bordenden foran hele bestyrelsen og blev

grundigt udspurgt, bl.a. om størrelsen på mine

højttalere. Nu er proceduren for at blive

godkendt mere lempelig. Det er som regel

de gamle lejere, som anbefaler nye og

siger god for dem. Der bor flere læger i

huset, så hvis du bliver dårlig, kan du

bare sætte dig ud i opgangen, så skal du

nok blive samlet op.

Mekaniker, smed og pædagog
Jeg er uddannet mekaniker, men har lavet

lidt forskelligt i årenes løb, bl.a. arbejdet som

smed og i 11 år som medarbejder på Odense Teater.

Da jeg var sidst i 30’erne, søgte jeg på pædagog-

seminariet. Nu er jeg socialpædagog på en særforan-

staltning for borgere, som ikke kan bo på et normalt

bosted på grund af udadreagerende adfærd eller en

dom.

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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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 per-

sonerne bag de ansigter, vi mø-

der i nabolaget. 

Har du lyst til at fortælle lidt
om dig selv? 
Så send straks en e-mail til:
stig.vognaes@gmail.com

Professor Labris Plads på plads

Endelig skete det – Professor Labris Plads fik sit navn på et rigtigt, officielt

skilt. Faktisk har legepladsen haft sit navn siden renoveringen i 2014, men

kun uofficielt. Derfor har mange, især udenkvarters gæster, ikke rigtig

vidst, hvad de skulle stille op, når børnene spurgte, hvem ”manden med

hatten” var. Men nu kan det læses hvidt på sort: ”Professor Labris Plads.

Den fynske gøglerkonge Professor Labri (1863–1935)”.

Læg endelig vejen forbi, mine damer og herrer, hils på den dejligt politisk

ukorrekt cigarrygende professor, tag en runde om pladsen og gå på op-

dagelse i hans vrøvleunivers, eller slå rumpen i plyssæderne af træ, mens

De gyser over ungernes halsbrækkende stunts på hatteskyggen.
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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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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
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Mette Richter 
Bor i Oluf Bagers Gade

Cand.phil. i filosofi og projektleder

Oluf Bagers Gade har været mit

hjem siden oktober 2019. Jeg er

flyttet hertil efter nogle år i Ecua-

dor og Argentina og vendte til-

bage, fordi jeg skulle være mor-

mor. Da jeg forlod Danmark, skaf-

fede jeg mig af med alle mine

ting, solgte noget og gav resten

væk. Så jeg måtte etablere det

hele på ny, og det lykkedes med

hjælp fra familie og venner.

Jeg rejste til Sydamerika, fordi der

skulle ske noget nyt i mit liv. Jeg

havde været i 20 år på samme ar-

bejdsplads og vidste, at hvis jeg

skulle lave en forandring, så skulle

den være radikal – og det lykke-

des. Jeg ville gerne lære akade-

misk spansk, og undervejs under-

viste jeg i tysk. I Argentina holdt

jeg foredrag om den danske vel-

færdsstat. Jeg var også med i et

projekt om gadebørn, og kvinder,

der havde været udsat for vold.

At kunne gøre en forskel
Tilbage i Danmark besluttede jeg

mig for at arbejde inden for et

område hvor jeg kunne gøre en

forskel. Så jeg søgte ind i psyki-

atrien, hvor nogle af de mest ud-

satte og sårbare er tilknyttet. Jeg

har altid været optaget af menne-

skesyn og de udstødte i vores

samfund – og hvordan man kan

hjælpe dem.

Lige nu er jeg projektleder i Oden-

se Kommune for et projekt under

Socialstyrelsen om dobbeltdiag-

nosticerede. Den officielle titel er:

Recovery-orienteret indsats for

mennesker med psykiske vanskelig-

heder og samtidigt skadeligt for-

brug af rusmidler. Det er et såkaldt

modningsprojekt, hvor man har

taget det bedste fra forskellige

specialpsykiatriske bosteder og

afprøver det, inden det eventuelt

skal gøres til lov.

Årets gang i baghaverne
Jeg har altid syntes, at det her

kvarter var charmerende. Jeg kan

godt lide de gamle huse og den

hyggelige stemning i gaderne un-

der vejtræerne. Fra min lejlighed

har jeg en skøn udsigt over fine

baghaver med frugttræer, selvom

vi befinder os lige midt i Odense.

Det er også dejligt at følge med i

årets gang – noget jeg med årene

er begyndt at sætte stor pris på.

Jeg kan også lide at gå i teateret

og til koncerter, og alt det ligger

tæt på og i gåafstand. 

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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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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Så var vi i gang igen! Festlig ge   
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    nåbning i Beboerhuset18/9...
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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Villaen på Nonnebakken
Af Johnny Wøllekær, stadsarkivar

og Jørgen Thomsen, fhv. stadsarki-

var, Odense

Der arbejdes i øjeblikket på at få
Nonnebakken og de andre ring-
borge på Unescos verdensarvs-
liste. Men Nonnebakken har
også efter vikingetiden haft en
spændende historie. I middel-
alderen lå der eksempelvis en
overgang et nonnekloster på
stedet.

Marken Nonnebjergløkken hørte i

1800-tallet til en af gårdene i Hun-

derup. I 1835 blev den købt af

overretsprokurator Rasmus Ras-

mussen, der i nogle år havde for-

pagtet den nærliggende Munke

Mølle, og i de næste to år opførte

han et landsted på Nonnebakken.

Den midterste del af bygningen

var i to etager, mens sidebygnin-

gerne var i én etage, alt dog

hævet over en høj kælder. Land-

stedet afspejlede en ret ny ten-

dens, hvor velhavende folk var

begyndt at bygge uden for byen.

Kort før Rasmussens død i 1862

begyndte Albanikvarteret at sky-

de op, og i 1876 kom der gang i

udstykningen af grunde ved Absa-

lonsgade og Kronprinsensgade.

Landstedet på Nonnebakken for-

blev længe i familiens eje. Først

var det enken og siden parrets

søn, der ejede ejendommen, men

efter sønnens død overgik Nonne-

bakken ved arv til korpslæge 

A. Mørch, som i 1905 solgte ejen-

dommen til Odense Kommune.

Omkring 1914 rykkede Jens Ras-

mussen og familie ind i villaen.

Han stammede fra Stegsted og

slog sig i 1901 ned som sagfører i

Odense. Livet på Nonnebakken

kan man få et indblik i gennem de

erindringer, som Jens Rasmussens

ældste datter, Magna Toft, har

skrevet, og som delvis er trykt i

Odensebogen 2001 og 2002.

”Vi havde 11 værelser, hvoraf spi-

sestuen var den største, og derfor

spiste vi, hvis vi engang imellem

ingen gæster havde, i anrettervæ-

relset”, fortæller Magna Toft. 

”Herfra gik en elevator ned til køk-

kenet, som lå i kælderen og var

stort som en balsal. Elevatoren

hang i et tykt reb og blev trukket

op og sænket ned ved håndkraft.

Man råbte bare ned gennem skak-

ten, hvad man ville have, så satte

kokkepigen det ind i elevatoren,

som havde to rum, og så trak man

den op.” 

Madelevatoren var selvfølgelig en

stor fristelse for Magna og hendes

søskende, og somme tider fik 

fa-miliens store schæferhund,

Bobby, en tur i elevatoren, hvis

den var sulten og ikke selv gad gå

ned. Det skabte gerne lidt panik i

køkkenet, når hunden sprang ud

af elevatoren.

I den store kælder lå der en stor,

aflang sten. Magna havde hørt et

sagn om, at hvis stenen blev flyt-

tet, så fandt man indgangen til en

hemmelig gang, der gik fra Non-

nebakken under Odense Å til Skt.

Knuds Kirke. Hun forestillede sig,

at nonnerne og munkene mødtes i

den hemmelige gang og drak

munkelikør eller forlystede sig på

anden måde.

Jens Rasmussen blev tidligt ramt

af sygdom, og i 1921 døde han

under en rekreationsrejse til Ra-

pallo ved den italienske Riviera.

Hans familie blev boende på Non-

nebakken efter hans død. I 1925

købte Odd Fellow logerne Nr. 5,

Fyen, og Nr. 36, Treuga Dei, ejen-

dommen, og i 1933–34 lod loger-

ne bygningen ombygge og udvide.

Familiehygge i haven på Nonnebak-

ken i 1915. Magna Tofts forældre

Ingeborg og Jens Rasmussen sam-

men med døtrene Else-Marie og

Grethe. Den store pige i græsset er

mosteren. Den enorme have var et

overflødighedshorn af træer og

buske, der kunne forsyne familien

med masser af frugter om efter-

året. Foto: Stadsarkivet
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Kunsthåndværk 
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Specialist i luxusrom 
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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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Alternativ julemenu?
– eller bare en god mandelgave

Ulla Birkerød:

Hjælp - min søn
er vegetar
Vegetarretter med kød som tilbehør
Ca. 80 opskrifter · Handy A5-format  
140 sider · Brugervenlig spiralryg

Se og køb bogen  i

Kunst & Håndværk
Claus Bergs Gade 5a, Odense C

Kun

50
kroner

HUSK!
Som medlem af 

Beboerforeningen kan du 
få en gratis annonce i 

Beboeren.
Størrelsen er 1/8 side
– som denne annonce.
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Vi har den bedste bar i byen
Carlsens Kvarter har vundet prisen som årets bed-
ste specialbar. Det skete ved det store Best of
Odense-show fredag den 19. november i Odeon.
Hvert år kårer Ugeavisen Odense det bedste i byen
indenfor 16 forskellige kategorier ved hjælp af en
afstemning blandt læserne.

Det traditionsrige værtshus på det spidse hjørne af

Hunderupvej og Læssøegade løb med prisen som

årets specialbar i Odense. De øvrige nominerede i

denne kategori var Visit, S’vineriet, Christian Firtal og

Bar Malt. Carlsens Kvarter vandt også Best of Odense

i 2016 og 2018, men værtshusets historie går næsten

50 år tilbage. I dag er stedet blandt andet kendt for

sit meget store udvalg af specialøl ikke mindst fra

Belgien.

Schiang Living var den anden virksomhed fra vores

kvarter, som var nomineret til en Best of Odense-pris.

Det var i kategorien ’Bedste specialbutik’. Her blev

Schiang dog slået på målstregen af tilbehør- og livs-

stilsbutikken Tante Grøn.

Vores kvarter har stolte traditioner for at have de

bedste butikker i Odense. I 2020 vandt Allégårdens

Slagter prisen som årets special-

butik og prisen som byens bedste 

café blev sidste år tildelt Café 

Unika i Albanigade.

Vi ønsker tillykke.

Her er Karlsens Kvarters historie ifølge deres
egen hjemmeside:

Huset på hjørnet af Hunderupvej og Læssøegade

blev bygget i 1898 og de senere Carlsens Kvarter-

lokaler var fra starten indrettet til Albani Apotek.

Det er stadig muligt, at se det oprindelige loft

lavet af opalglas.

Apoteket flyttede i 1963 til nye lokaler i Albani-

gade. Herefter blev lokalerne benyttet som ud-

salg af tegnemaskiner og andet til tegnestuer, og

der blev taget lystryk og fotokopier for alle fir-

maer.

Carlsens Kvarter blev åbnet som værtshus den 28.

januar 1972. Henning Carlsen var en kendt restau-

ratør i byen og han havde umiddelbart inden han

overtog Carlsens Kvarter haft Sortebro Kro. Han

var en fin mand, som gerne ville have at det skulle

være et pænt sted, så han havde nogle regler for

værtshuset som:

– enhver passer sit eget bord.
– ingen servering fra baren.
– og ingen måtte stå og drikke ved baren.
– damer skulle helst sidde ved vinduet, så man

udefra kunne se, at det var et roligt sted.

Efter hans død overtog hans tre børn stedet, som

de solgte til John Milton, der videreførte det til 1.

februar 1991, hvor den nuværende ejer, Benny

Weble, overtog.

I januar 1997 modtog Carlsens Kvarter de første

tre egen-importerede Belgiske øl, nemlig Hoe-

gaarden, Chimay Bleu og Westmalle Double.

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Michael Husen
Kronprinsensgade 12, 5000 Odense C

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

CUTSHOP SALON  
Albanigade 41, 5000 Odense C

Julestemning i byens bedste specialbar.
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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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Det er en mørk og kold novemberaften. Klokken er

for mange til at begynde på en helt ny bog. Jeg

åbner alligevel den lille ”Dødsruten” på 127 sider.

Det skulle jeg aldrig have gjort.

Et par timer senere, lukker jeg den igen. Går rundt

om mig selv og tænker på gamle klassekammera-

ter, der ’sprang lidt i øjnene’, om Bruno og Kri-

stian, der fra de absolut bagerste rækker larmede

og skød med elastikker og fik skæld ud. På min

nethinde er der billeder af deres forældre, jeg 

aldrig så; højst et glimt i et vindue tilført rygtet

om en far, der vist nok drak for meget. Om Pia,

der lugtede af hest og aldrig fik veninder, og

Jette, der fyldte alt for meget på sin træstol.

Hvad blev der mon af dem?

”Dødsruten” er hurtigt læst, og jeg var revet med fra

start til slut på turen gennem Odenses natteliv, hvor

fire venner turer rundt med sprit i blodet. Og jo mere

sprit, jo bedre. De fire er genforenet, fordi de dagen

efter skal til begravelse; en fra kliken har taget sit

eget liv på dramatisk vis.

Og mens jeg er med på bl.a. Lørups, Grønttorvet, Sir

Club og ’Tinneren’, holder fortællerstemmen mig fast

i hånden og spejler drenges barndom og ungdomsår

med fatale fejl, druk, sex, stoffer og famlen efter me-

ningen med livet. Det føles som nålestik ned i den tid

og de spor, der – måske – gjorde dem til de menne-

sker, de blev som 30-årige og måske næsten voksne. 

Det er en fortælling om venskab og kærlighed. Det er

en roman, der griber tidsånden, hvor mennesker

jager det uopnåelige og måske bliver ’ramt’ under

jagten fra første færd. Det er en historie om, at vi har

brug for nærvær, at nogen griber os – også når vi

hænger i en tynd tråd. Og at det – nogle gange –

måske alligevel er for sent, fordi vi ikke tør eller har

nok i vores eget.

Fortælleren er den ’artige’ dreng i klassen; ham, der

tilsyneladende er den mest ’normale’ – hvad så end

det indebærer. Det må være op til læseren at vur-

dere.

Forfatterens direkte sprog går rent ind, uanset om

det er replikker eller beretning. Jeg er vild med den

bog, og jeg kunne godt finde et par stykker i min om-

gangskreds og familie, der fortjener ”Dødsruten”

i julegave.

Helene Dambo

Journalist, cand.mag.

Dødsruten
Anmeldelse af romanen ”Dødsruten” af Kristoffer
Lind, der er født og opvokset i Skt. Knuds Gade.
Forlag: Byens forlag

Kristoffer Lind, født 1987, 

opvokset i Odense, bosat i 

København, er cand. mag. i 

litteraturvidenskab, arbejder

som journalist, tv-reporter og

radiovært. Blandt andet for

DR2, Radio4 og tidligere

Radio24syv. Vandt i 2019 en

Radio Prix for årets bedste 

interview. To gange vinder af SAXO’s novellekon-

kurrence Metro-Litteratur, udkom med føljeton-

novellen »Skybruddet« i Dagbladet  Information,

novellen »India nerkrydset« udkom i bogen Glimt

fra tiden der var os. Dødsruten er hans debut-

roman.

Fra Byens Forlags hjemmeside
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Derskeraltid noget i huset...

Øverst: Velbesøgt vælgermøde den 2. november med veloplagte kandidater foran et talstærkt publikum.

Nederst: Gensyn med Gryholt. Sanne Gryholt Trio i Beboerhusets store sal 5. november.
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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, for-

eninger, institutioner, anekdoter om stort og småt,

alt fra de store skelsættende begivenheder til den

lille beretning fra dagligdagen. 

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 eksem-

plarer og bliver omdelt gratis i Skt. Knuds Gade-/Godt-

håbsgade-kvarteret. Udgifterne til at trykke Beboeren

betales af reklamerne i bladet. Det redaktionelle ind-

hold diskuteres på et redaktionsmøde før hver udgivel-

se. Alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Beboerhuset efterlyser 
brætspil
Beboerhuset har planer om efter nytår at forsøge sig

med et nyt initiativ på nogle af onsdagscaféaftener-

ne: BRÆTSPIL af den gode, gammledags, fysiske

slags. Ikke noget med virtuel reality her, nej, fingrene

skal helt ned i brikker og brædder, så man kan føle

træ, pap og plastik. Måske bliver der endda basis for

turneringer.

Derfor efterlyser vi brætspil af alverdens forskellige

slags. Har du sådan nogle liggende, som du alligevel

ikke bruger, tager vi meget gerne imod dem i Beboer-

huset. 

Skriv til nadiatrier@jubii.dk eller carlflemming-

schultz @gmail.com. Så kan vi lave en aftale om af-

levering. Og de glade givere inviteres selvfølgelig på

en øl eller vand i Beboerhuset ved førstkommende

lejlighed.

15. oktober inviterede Letbanen til en lille event på den færdigindrettede Benedikts Plads – med smagsprøver fra 

lokale handlende, taler, musik, politikere og rimeligt godt vejr. 

Mens vi venter 
på letbanen...
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Så er der strøm i standerne
Beboeren har fulgt med i opstil-
lingen af ladestandere til el-
biler ved Skt. Knuds Gade og
Godthåbsgade gennem et helt
år. Nu er ladestanderne omsider
på plads og i brug. Flere af bla-
dets læsere har bedt om en ud-
dybning af regler for de særlige
el-p-pladser. 

Der er otte pladser med ladestan-

dere på parkeringspladsen ’Gruse-

ren’ midt på Skt. Knuds Gade og

seks på parkeringspladsen til ven-

stre for OBK’s badmintonhal i

Godthåbsgade. Nogle af pladser-

ne er underlagt særlige regler,

andre er ikke. Vi har atter kontak-

tet firmaet Clever, som har opstil-

let og driver de omtalte lade-

standere, og en medarbejder har

uddybet reglerne for os:

Der er sat nye skilte op (se foto)

ved fire af pladserne på ’Gruseren’

og ved fire af pladserne på parke-

ringspladsen ved Godthåbsgade.

Skiltet betyder, at her kun må

holde el-biler, og reglen gælder

døgnet rundt, uanset om du er in-

dehaver af en beboerlicens.

Skiltet betyder desuden, at el-

bilerne kun må parkere maksimalt

3 timer mellem klokken 8 og 19.

Husk at indstille p-skiven! Det er

ikke et krav, at elbilen er under

opladning i de tre timer, men pro-

jektleder Mikkel Leth fra Clever

opfordrer til, at pladserne udeluk-

kende benyttes i forbindelse med

opladning. 

Alle – også uden beboerlicens –

må bruge de nye ladestandere i

tre timer, og de kræver ikke et

særligt Clever-abonnement”, un-

derstreger Mikkel Leth.

Er tre timer nok til en fuld oplad-

ning? Til det spørgsmål svarer 

Mikkel Leth: ”Det afhænger selv-

følgelig af bilen og dens batteri.

Men skal en bil oplades fuldt, så

er svaret nej. Dog er det en meget

lille andel, der kommer ind på en

p-plads med et tomt batteri, og

derfor giver en tidsbegrænsning

på tre timer mening.

Fra klokken 19 og til klokken 8 må

der stadig kun holde elbiler på de

pladser, som er markeret med de

nye skilte.

På de resterende p-pladser med

ladestandere, som ikke er omfat-

tet af el-bilskilte, er der ingen sær-

lige regler ud over de generelle

p-regler – det gælder fire pladser i

Skt. Knuds Gade og to i Godthåbs-

gade. Der er dog partier i byrådet,

som arbejder på at ændre denne

regel, så samtlige p-pladser med

ladestandere udelukkende må 

benyttes af el-biler. Det er dog

endnu ikke sket.

Beboerens el-bilmedarbejder føl-

ger forsat udviklingen nøje og hol-

der alle kontakter åbne.



�

December 2021 · Beboeren · 10-års jubilæum · 31

Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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10 år med Beboeren

· Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2022 ·

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...

I marts 2012 udkom Beboeren nr.

1. Det var godt et halvt års tid

efter, at beboerforeningen BEBO-

ERHUSET var blevet dannet, som

der kan læses om på side 3. Så nu

kører vi på 10. årgang. Og da bla-

dets nr. 40 (et smukt, rundt tal)

netop falder som det sidste i år-

gangen, har vi valgt at gøre det til

jubilæumsnummer.

Bladet afløste de to meget gamle

beoerblade Bunkeren og Godthåb

og er – mener vi – med til at give

kvarteret dets identitet. Stoffet

bestræber vi os på at få til at dæk-

ke både ”gamle dage” i kvarteret,

give et billede af kvarterets nutid

og af og til også forsøge et kig ud

i fremtiden. 

Desuden mener vi, at det med sin

nære tilknytning til Beboerhuset

og ved fuldt og helt at være finan-

sieret af annoncer fra hovedsage-

lig lokale forretningsdrivende kan

være med til at styrke fællesska-

bet mellem beboerne indbyrdes

og mellem beboerne og det lokale

Beboeren på nettet
Beboeren følger med tiden. 

Nu kan bladet også læses på

nettet.

Gå ind på Beboerhusets hjem-

meside www.beboerhuset.org
> Beboerbladet > Arkiv. 

Der finder du bladets gamle

numre. Arkivet opdateres lø-

bende.

erhvervsliv og hermed bidrage til

et livligt og livskraftigt kvarter.

Og husk: Det er beboernes blad,

så beboernes indlæg er selvfølge-

lig mere end velkomne. 

Skriv til os!

Med venlig hilsen

redaktionen



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! ·

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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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

Fotos: Carl Flemming Schultz, Stig Vognæs,

Henrik Lumholdt, Stener Bonde og 

Christen Tofte. Eller se de enkelte artikler. 

Beboeren nr. 41 udkommer 12.–13. marts

2022. Deadline: 27. februar 2022.

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: Stener Bonde

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

stener.bonde@gmail.com

Sekretær: Tine Tofthøj

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

tine.tofthoej@gmail.com

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

Nadia Trier 

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

nadiatrier@jubii.dk

Paul Thomsen

H.C. Andersens Gade 31, tlf. 61 2636 09

paul_thomsen@ffsm.dk

Erik Kempf

Oluf Bagers Gade 13, 1, tlf. 40 16 60 07

erik@kempf.dk

Suppleant 1: Christina Thorsted

Lahnsgade 27, st., tlf. 41 11 26 29

coctho@gmail.com

Suppleant 2: 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




