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Der indkaldes til

Generalforsamling
i Beboerforeningen BEBOERHUSET,
Godthåbsgade 30 B                                                     
onsdag 30. marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

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

fastlæggelse af kontingent for 2023
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 28. marts på mail: carlflemmingschultz@gmail.com

Vel mødt,

bestyrelsen

Et hjertesuk: Beboeren produceres ved frivillig arbejdskraft. Men bladet skal også ud!
En af de (på flere måder) mangeårige omdelere siger stop, så vi mangler et bla’bu’ til hans 
distrikt. Det drejer sig om et par timer 4 gange om året. Hvis du har tid, lyst og overskud, så 
kontakt bladets redaktør, Carl Flemming (se side 31) og bliv en aktiv del af fællesskabet. ™
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Så kører Beboerhuset igen!

Louise og drengene
Men inden vi måtte lukke for for-
håbentlig sidste gang hen over jul
og nytår, nåede vi sidst i novem-
ber at få fikset en festlig sang-
aften med ’Louise og drengene’
De underholdt med fuld musik og
sang, heraf en masse af de gode,
gamle danske (og engelske) san-
ge, som alle kunne synge med på.
Og de medbragte eget madhold,
som stod for en lækker menu, der
passede til. Tak for sangen – og
for mad. I er mere end velkomne
en anden gang.

Onsdage med Oliver
Et af husets nye trumfkort hedder
Oliver Thorsted Krog. Oliver spil-
ler klaver og vil gerne bidrage til
underholdningen på udvalgte 
caféaftener. Første gang, han var
på, var den sidste onsdag i febru-
ar, og succesen var hjemme. Oliver
har lovet også at bidrage med 
musikquiz. Den første af slagsen
bliver 23. marts. Vi annoncerer på
mail og facebook.

Onsdage med brætspil
Er du til skak, dam, backgammon
og andre brætspil? Så kan vi for-
håbentlig også snart få nogle af
onsdagsaftenerne lavet til bræt-
spil-aftener. Vi er i gang med at 
afsøge markedet for spil og har 
allerede fået nogle donationer: To
sæt fine dambrikker af ældre dato
og et lille bordroulettespil fra
Hekkes Genbrug i Albanigade. Tak
for det, Hekke! Skulle andre have
spil liggende, som kunne få nyt liv
i Beboerhuset, så sig endelig til. Vi
vil være glade for det hele.

Fastelavn
Bedre vejr end i år har vi sjældent
haft til fastelavn. Tøndeslagnin-
gen blev afholdt på fodboldbanen
ved beboerhuset, hvor 30 – 40
festligt udklædte børn bankede 
et par tønder til pindebrænde, 
applauderet af stolte forældre og
anden familie, og blev belønnet
med slikposer og fastelavnsboller.
Der var også kaffe til de voksne.

Generalforsamling
Om lidt er det tid til et af årets
højdepunkter: Generalforsamlin-
gen. Den holdes onsdag den 30.
marts. Indkaldelsen findes på side
2 her i bladet. Kom og vær med til
at bestemme, hvad der skal ske i
din beboerforening og dit beboer-
hus i det kommende år.

Nye stole og borde
Som omtalt i et tidligere nummer
af Beboeren, har vi fået en bevil-
ling fra kommunens bydelspulje til
nye stole og borde. De er indviet
nu og er behagelige at benytte.
Og cafélokalet er blevet lysere og
mere indbydende. Alene det nye
møblement er en god anledning
til at komme og deltage i Beboer-
husets arrangementer. Vel mødt.

På bestyrelsens vegne,

Carl  Flemming Schultz

Ny hjemmeside og
Beboeren på nettet

Du skulle tage og besøge Be-
boerhusets nye hammerflotte
hjemmeside, beboerhuset.org
Her kan du læse om og følge
med i alle husets aktiviteter.

Beboeren følger med tiden. 
Som en ekstra bonus kan bla-
det nu også læses på nettet.
På Beboerhusets hjemmeside
finder du bladets gamle num-
re. Arkivet opdateres løbende.
Check det her:
www.beboerhuset.org > 
Beboerbladet > Arkiv. 

Endelig røg de sidste coronarestriktioner, og Beboerhuset kører
igen. Madklubben kører, Kunståbent kører, caféaftenerne kører, 
og vi planlægger flere nye arrangementer i løbet af foråret. 
Foruden de større arrangementer vil vi prøve at gøre nogle af 
onsdagscafeerne til noget særligt – faktisk er vi allerede i gang.

Oliver Thorsted Krog skaber endnu bedre stemning på (nogle af) de tradi-

tionelle cafeaftener om onsdagen. Bemærk også de nye borde og stole...
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Brewpub beliggende i de lokale
Albani-tappehaller i hjertet af Odense

Om du er ude efter et glas øl, en lækker middag eller en 
ølsmagning med vennerne, så er Anarkist klar 

til at byde dig indenfor.

Anarkist er, med sine 24 haner spændende specialøl og 
et køkken med skiftende popup-partnere, altid garant 

for en god oplevelse.

BEER AND FOOD LAB

A D R E S S E  &  T E L E F O N
ALBANIGADE 20, 5000 ODENSE C
29 23 06 16

FOR ÅBNINGSTIDER OG AKTUELLE MENU 
BESØG VORES HJEMMESIDE 

WWW.ANARKISTBREWERY.DK

Å B N I N G S T I D E R
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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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Dyrk dine egne kartofler

Af Stig Vognæs

Der er næsten ingen grænser for,
hvor du kan dyrke kartofler. Du
kan bruge en spand, en stor potte,
en gammel ølkasse, en stor blik-
dåse eller noget helt femte. Det
vigtigste er, at der er hul i bunden,
så overskydende vand/regn let
kan slippe ud af beholderen. 
Ud over lidt jord og nogle lægge-
kartofler skal du blot sørge for
vand, en plet med lidt sol og en
smule tålmodighed. Gør du det,
kan du kalde dig kartoffelavler.

Kartofler i spande
Hvis man vil have tidlige kartofler,
er man selvsagt nødt til at komme

hurtigt ud af starthullerne. Selv
begynder jeg i marts med at sætte
kartofler i en æggebakke og vide-
re til forspiring i vindueskarmen.
Når kartoflerne har 2–5 cm spirer,
er det tid til at gå videre – korte
tykke spirer er bedst.

Fyld spanden/beholderen halvt
med jord og læg – afhængig af be-
holderens størrelse – en, to, tre

eller fire kartofler på jorden med
spirerne opad. Fyld derefter helt
op med jord. Jorden skal være løs
og nem at arbejde med. Suppler
gerne med lidt kompost.

Man kan også lægge kartoflerne
direkte i beholderen uden forspi-
ring, så varer processen dog en
smule længere. Vand jævnligt 
og stil kartoflerne køligt fx i ude-
stuen, vinduet eller baghuset.

En flot grøn top
Efter et par uger vil kartoffelplan-
ten titte frem af jorden. Nu skal
kartoflerne helst stå lyst. I modsat
fald vil planterne blive lange og

Findes der noget bedre end
nyopgravede kartofler? Kartof-
ler, som blot skal skylles, koges
10 minutters tid og serveres
varme med en klat koldt smør.
Det smager af sol og sommer –
simpelthen fantastisk. Og hvor-
for ofre en lille formue på at
købe nye kartofler, når du kan
dyrke dem selv? Det kræver ikke
en gang en have – blot en spand,
en smule jord og lidt kærlig om-
sorg.

Denne artikel er en del af en serie, der alle har bæredygtighed som fællesnævner. Tidligere har vi bragt indlæg om kompostering
(Beboeren nr. 38), opsamling af regnvand (nr. 39), besparelse på el (nr. 40). I løbet af 2022 vil du blandt andet kunne læse om mad-
spild, genbrug og andre emner om bæredygtighed.

Der findes næppe noget mere 

sommerligt end friske nye kartofler, 

eventuelt kogt med en dusk løv-

stikke og serveret med en klat – 

politisk ukorrekt – smør.



Marts 2022 · Beboeren · 7

ranglede. Når risikoen for natte-
frost er overstået, kan kartoflerne
sættes ud i det fri. Kan de suge
lidt sol ind imellem, trives de
bedst.

Kartoflerne vokser hurtigt og får
en flot grøn top. Selv har jeg hvert
år en del kartoffelspande stående
på tagterrassen, hvor de giver et
frodigt pift op ad en lidt kedelig
grå mur. Der er intet i vejen for at
flytte spandene til et nyt sted en
gang imellem.   
Kartofler skal ikke have gødning.
Gødning giver nemlig masser af
grøn top, men derimod ikke ret
mange knolde. Det er imidlertid
vigtigt, at jorden ikke tørrer ud.
Vand gerne et par gange om
ugen, hvis der ingen nedbør er.
Hæld så meget vand i spanden, at
det trænger helt ned i bunden. Ud
over vandet passer kartoflerne sig
selv og behøver ikke yderligere
pleje. Hold dog øje med, om der
er behov for at smide en ekstra
skovlfuld jord i spanden, så kartof-
lerne ikke bliver grønne.

Autoriserede kartoffelspande
Man kan købe særlige kartoffel-
spande i byggemarkeder og på
planteskoler. De består af en in-
derspand og en yderspand. Inder-
spanden er åben i siderne og kan
trækkes op af yderspanden, så det
er muligt at høste kartofler ad
flere omgange. Disse specielle
spande koster 35–45 kroner styk-
ket, og mindre kan sagtens gøre
det. Enhver gammel spand kan
bruges og det gør ikke noget, at
den er utæt, tværtimod. Hvis van-
det samler sig i bunden – kan det
få kartoflerne til at rådne.

Kartofler for enhver smag
Der findes sorter for enhver smag;
store eller små, faste eller bløde,
aspargeskartofler og nogle med
alternative farver. Der er også for-

Fortsættes side 8

En glad kartoffelavler med en koloni af kartoffelspande, 

der pynter på tagterrassen.

Du kan sagtens dyrke kartofler i en gammel murerspand. Husk dog at bore

nogle huller i bunden, så det overskydende vand kan løbe ud. 

Fortsættes side 8

En autoriseret 

kartoffelspand 

består af to 

dele  – en 

inder- og en 

yderspand. 

Inderspanden kan 

løftes op og 

kartoflerne kan 

høstes ad flere 

omgange i løbet 

af sommeren.



8 · Beboeren · Marts 2022

skel på, om kartoflerne er tidlige,
midtsæson eller sene kartofler.
Selv har jeg købt læggekartofler
på Grønttorvet, i Silvan og hos
Jem & Fix, der alle i marts/april
har et pænt udvalg og god infor-
mation. Jeg er selv glad for den
tidlige sort ’Solist’, der giver ens-
artede faste rund-ovale kartofler,
der ikke skal skrælles, men blot
skylles rene med vand. En pose
med 20 –25 stk. (2 kg) koster om-
kring 35 kr.

Du kan også bruge gamle kartof-
ler, der har ligget lidt for længe i
grøntsagsskuffen og har fået spi-
rer. En fordel ved at købe autori-
serede læggekartofler er dog, at
de er ensartede og kontrolleret
for sygdom.
Der er forskel på, hvor hurtigt kar-
toflerne vokser, det afhænger
blandt andet af sorten, tempera-
turen og solen. Tommelfinger-
reglen er, at det tager omkring

70 –80 dage. Det betyder, at de
kartofler, som sættes sidst i
marts, kan høstes i første halvdel
af juni.

Høst flere gange
Efterhånden som kartoffelspan-
dene tømmes, kan der sættes
endnu et hold kartofler, så kan du
høste igen i september og okto-
ber. Det kræver blot, at du køber
rigeligt med læggekartofler om
foråret, da de kan være svære at
finde senere på sæsonen.

   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

    

Hvis du har investeret i de autori-
serede kartoffelspande, kan du
følge med i, hvordan plantens rød-
der og knolde udvikler sig. Grav
forsigtigt de største knolde ud og
sæt spandene sammen igen, så
fortsætter kartoffelstænglerne
med at producere nye knolde.

Kartoffelspandene kan også bru-
ges pædagogisk, fordi de giver en
fin mulighed for at følge med i ud-
viklingen af rødder med kartofler.
Når inderspanden tages op, kan
børn og barnlige sjæle ved selvsyn
opleve, at kartoflerne ikke vokser
i plastikposer i Brugsens grøntaf-
deling, men rent faktisk kommer
fra jorden. Inderspanden skal dog
ikke tages op før efter 3 – 4 uger,
når planten har nået en vis stør-
relse, og rødderne er lange nok til
at holde på jorden.

God fornøjelse.



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

Foråret byder på mange gode tilbud
– til gaver eller til dig selv –
hold øje på vores apoteker og på
vores Facebookside.

Høfebersæsonen er startet – vi er
klar til at hjælpe dig. 

Mange nye hudplejeprodukter
og kosttilskud.

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

Apotekerne med det bedste, 
sødeste og mest service-
mindede personale...

Det lysner - foråret er på vej

Marts 2022 · 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.

Mikkel Præst 
Bor i Rosenlunden 

Læge

Jeg solgte et hus på Hunderupvej
efter en skilsmisse og søgte efter
en lejlighed, fordi jeg hverken hav-
de tid eller lyst til at holde stort
hus. Ejendomsmægleren viste mig
alligevel en villa på Rosenlunden,
fordi han ikke mente en lejlighed
kunne matche mine ønsker. Jeg
kiggede og købte i løbet af en
time. Området var næsten ukendt
for mig, men nu er jeg vild med
det. Jeg har boet her siden påsken
2016 og nyder roen, mine søde 
naboer, samt at der er gåafstand
til alt. 
Mange af mine kolleger fra Oden-
se Universitetshospital bor i nabo-
laget, og der er kun 15 minutter til
arbejde på gåben.

Afghanistan, Kosovo og 
Grønland 
Jeg er anæstesilæge på Neuro-
kirurgisk Intensiv Afsnit, hvor mit
speciale er neurointensiv medicin.
Vores afdeling behandler primært
hovedtraumer, hjerneblødninger
og patienter opereret for cancer i
hjernen. Tidligere var jeg militær-
læge i nogle år og fløj med for-
svarets redningshelikopter og
desuden har jeg været udstatio-
neret i Afghanistan, Kosovo og
Grønland. 
Nu er jeg i katastrofeberedskabet
og kan blive aktiveret ved større
hændelser, som fx togulykken på
Storebælt i 2019. Derudover kører
jeg med lægebilen i Odense et par
gange om måneden.

En aktiv investor 
Jeg er ’business angel’ – et kon-
cept i Danmark, hvor man støtter
små virksomheder, der har brug
for hjælp. Det er mega spænden-

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET

de. Lige nu har jeg to investerin-
ger. Den ene er ’Underflod’ – et
bæredygtigt bakkesystem lavet af
genanvendt træ fra Middelfart
Kommune. Og så er der ’Bælg’ i
Ørbæk, der laver konfekt af dan-
ske økologiske råvarer, bl.a. kikær-
ter. Vores produkt, som vi kalder
klimasød konfekt, er fyldt med
protein. Jeg hjælper med at få
styr på forretningen og har efter-
uddannet mig inden for ’business
administration’ (MBA) og i udvik-
ling af medicinsk udstyr. 

Der skal ske noget 
Jeg elsker at blive presset og ud-
fordret. Havde jeg ikke lægebilen
og alt det andet, ville jeg måske
dyrke ekstremsport fx bjergklat-
ring. Heldigvis er mine job både
stimulerende og udfordrende. At
redde liv er enormt meningsfyldt. 
Min kæreste og jeg venter barn til
sommer, og huslånet er lige ble-
vet omlagt, så jeg skal ikke fra 
Rosenlunden foreløbig.

Tekst og foto: Stig Vognæs
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Kronprinsensgade har været
spærret i mange måneder ved ud-
kørslen til Albanigade, det skyldes
det nye byggeri på hjørnet. Hånd-
værkerne har blandt andet brugt
vejbanen til byggematerialer og til
en stor mobil kran. Midt i februar
blev den ene vejbane endelig gen-
åbnet, så det nu er tilladt at køre
fra Kronprinsensgade og til Alba-
nigade. 
Byggesagskontoret ved Odense
Kommune oplyser, at Kronprin-
sensgade bliver åben for trafik i
begge retninger senest den 1. maj
2022. Gennemkørsel bliver dog
ikke tilladt. I lighed med tidligere
er det kun beboere i området, der
må køre i bil fra Albanigade og ind
i Kronprinsensgade.

Kronprinsensgade åbnes mod Albanigade



12 · Beboeren · Marts 2022

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

KUNST
ÅBENT

FØRSTE ONSDAG 
I MåNEDEN 

KL.20–22

Panteliija Milosavljevics smukke ikoner og akva-
reller har vi kunnet nyde i december, januar og fe-
bruar, hovedsageligt af coronarelaterede årsager.
Det førte til, at vi onsdag den 2. februar holdt en
slags genåbningskunståbent med deltagelse af
rigtig mange glade beboere og andre støtter.

Her i marts er udstillingen sat op af en gruppe på
11 fra Seniorhuset. Fællesudstillingen er koordi-
neret af Marlene Ribert.
I april følger Susan Sylvest, og i maj bliver det Ulla
Englichs værker, der pryder væggene.

Den første onsdag i måneden kl. 20 –22 holder
vi Kunståbent, hvor den udstillende kunstner
er til stede, og hvor vi serverer et glas vin og
lidt chips. Alle er velkomne!

Næste kunståbent er onsdag d. 6. april kl. 20–22.

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen
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Absalonsgade ser RØDT

Af Carl Flemming Schultz

Kommunisterne i den gamle 
murermesters hus

Indtil 1991 var Absalonsgade 26
de lokale kommunisters højborg.
”Danmarks Kommunistiske Parti –
Fyns Distrikt” stod der over por-
ten dengang. Men det kunne mu-
rermester Hans Jensen jo ikke
forudse, da han byggede ejen-
dommen (undskyld, da hans folk
byggede ejendommen) i 1887.

Murermesteren syntes, der skulle
pynt på facaden: Gavlkvist med
trappegavl, rundbuede vinduer og
port, profilstens etagegesims, ho-
vedgesims med konsoller og frise
af røde formsten som kontrast til
facadens gule tegl. Alt i alt en flot

og solid håndværkerbygning fra
en tid, hvor man ikke var bange
for at lege lidt med detaljerne.
Huset blev i 1945 købt af Dan-
marks Kommunistiske Parti, DKP,
for 44.000 kr. – penge, som partiet
dels fik fra modstandsfolk, der
havde fået udbetalt erstatning,
dels ved andre frivillige bidrag.
Der blev indrettet partilokaler og
redaktion for DKP’s lokale ugeavis
TRODS ALT, der var startet illegalt
under besættelsen.

Dengang benyttede partiet kun
første sal. Men i 1970 blev hele
huset taget i brug til møde- og
kontorlokaler for DKP, DKU (Dan-
marks Kommunistiske Ungdom),
Komm. S. (Kommunistiske Studen-

ter) og bladet ”Folk i Odense”. 
Der var gang i venstrefløjen i halv-
fjerdserne.

Muren falder

Tiden gik, det blev 1989, hvor Ber-
linmuren faldt, og 1991, hvor Sov-
jetunionen gik i opløsning, og DKP
blev en skygge af sig selv. For at
redde huset i Absalonsgade blev
det overdraget til en nystiftet for-
ening: ”Huset Absalonsgade 26”.
Foreningens formål var at sikre, at
ejendommen stadig kunne være
et sted for politiske aktiviteter –
socialistiske naturligvis. Et ven-
strefløjens  hus i Odense, hvor be-
vægelser, foreninger og grupper
kunne leje sig ind og få stillet

Nogenlunde midt i Absalons-
gade ligger nr. 26. Over porten
står: ”Huset”. Facaden er – uvist
af hvilken grund – malet lyserød
på en kikset måde og ser noget
forsømt ud, men tag ikke fejl: 
Inde bag facaden er farven høj-
rød.

Til venstre: Lenin blev forvist til kælderen.

Herover: ”Klenodiet”.

FØR: Pas på! Kommunister 

bag porten!

NU: Politik på facaden: ”Vi køber

ikke varer fra israelske bosættel-

ser”. (Den nuværende facade, bille-

det til højre).
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møde- og kontorfaciliteter til rå-
dighed. Husets hovedlejer blev
Enhedslisten, som var opstået på
ruinerne af DKP, Venstresociali-
sterne, Socialistisk Arbejderparti
og Kommunistisk Arbejderparti.
Over porten kom der nu til at stå
”Huset”.

Lenin blev forvist til kælderen, En-
hedslistens Ø’er og festlige tema-
plakater rykkede ind, første sal

blev lejet ud, og partiaktiviteterne
henlagt til stueetagen, indtil det i
2016 blev muligt igen at få første-
salen med. Den blev gennemre-
noveret og indrettet med nyt køk-
ken og et stort mødelokale, som
fik navnet ”Per Berga Salen” efter
DKP’s og senere Enhedslistens
navnkundige byrådsmedlem Per
Berga Rasmussen, som sad i byrå-
det fra 1974 til 2017 med kun én
fireårig afbrydelse. Så nu breder

Kilder: Registrant for Albanikvarteret i
Odense (Odense Magistrat 2. afd.) 1977,
troværdige hjemmelsmænd og egne 
iagttagelser.

et parti med tilhørende ungdoms-
organisationer sig igen over to
etager.

Klenodiet

”Huset” rummer et klenodie: En
mindetavle med navnene på de 13
odenseanske kommunister, som
faldt i modstandskampen under
besættelsen 1940 –45. Tavlen er
et billedskærerarbejde i kønt rød-
brunt træ med bogstaverne ud-
skåret i relief og forgyldt, og med
grønne bladranker op langs sider-
ne. Under navnene står et vers fra
den norske forfatter Nordahl 
Griegs digt ”De bedste” (1942).
Billedskæreren er anonym –  lige-
som murermester Hans Jensens
folk.

Valgkamp à la DKP.
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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!

Din lokale
vinhandler

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

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder



Madklubben
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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Beboeren søger
skrivende 
medarbejdere
Bor du i Skt. Knuds Gade-/Godt-
håbsgade-kvarteret? 
Har du lyst til at fortælle historier
fra vores bydel? 
Små beretninger om personer,
steder, erhverv, foreninger, insti-
tutioner, anekdoter om stort og
småt, alt fra de store skelsætten-
de begivenheder til den lille be-
retning 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: 
carlflemmingschultz@gmail.com

Beboeren udkommer fire gange om

året i 2.300 eksemplarer og bliver

omdelt gratis i Skt. Knuds Gade-/

Godthåbsgade-kvarteret. Udgifter-

ne til at trykke Beboeren betales af

reklamerne i bladet. Det redaktio-

nelle indhold diskuteres på et re-

daktionsmøde før hver udgivelse.

Alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Beboerhuset 
efterlyser brætspil
Beboerhuset har planer om at for-
søge sig med et nyt initiativ på
nogle af onsdagscaféaftenerne:
BRÆTSPIL af den gode, gammel-
dags, fysiske slags, så man kan
føle træ, pap og plastik. Måske 
bliver der endda basis for turne-
ringer.

Derfor efterlyser vi brætspil af al-
verdens forskellige slags. Har du
sådan nogle liggende, som du alli-
gevel ikke bruger, tager vi meget
gerne imod dem i Beboerhuset. 
Skriv til nadiatrier@jubii.dk eller
carlflemmingschultz @gmail.com.
Så kan vi lave en aftale om afleve-
ring. Og de glade givere inviteres
selvfølgelig på en øl eller vand i
Beboerhuset ved førstkommende
lejlighed.
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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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Årets Fynbo 2021 bor i vores kvarter

Af Stig Vognæs

På det seneste har opmærksomheden især samlet sig
om Galschiøts skulptur ’Skamstøtten’, en bidende
kommentar til nedslagtningen af studenterne på Den
Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989.

Skamstøtten findes i flere eksemplarer. Et af dem
blev opstillet ved University of Hong Kong i 1997 og
var længe en torn i øjet på de kinesiske myndigheder.
Kort før jul 2021 blev den 12 meter høje statue fjer-

net trods omfattende protester. En begivenhed, der
vakte genklang i store dele af verden og blev kom-
menteret i blandt andet New York Times, CNN, BBC,
The Guardian og Washington Post.

Det var givetvis en af grundene til, at årets Fynbo
2021-jury ikke kunne komme uden om Jens Galschiøt.
Ifølge Fyens Stiftstidende er betingelsen for at blive
årets Fynbo nemlig, at personen ”på positiv vis har
gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for
Fyn eller for den omgivende verden” – og næppe har
disse krav været opfyldt bedre.

Udlært på Lindø
Jens blev født i 1954 og voksede op i Frederikssund.
Han flyttede til Fyn i 1974 og blev uddannet som
plade- og konstruktionssmed på Lindøværftet i 1978.
Han har ikke en traditionel kunstuddannelse, men er
selvlært sølvsmed og skulptør. Hans værksted, galleri
og bronzestøberi ligger på Banevænget 22 i Næsby.
Det er også her ved det tidligere garageanlæg, Gals-
chiøt har etableret en skulpturpark.

Galleriet er åben dagligt, og alle er velkomne. Det er
også muligt at bestille guidede rundvisninger. Har
man brug for plads til mange, kan lokalerne bookes
til debatmøder, koncerter, konferencer, kulturmid-
dage og lignende.

Jens Galschiøt under arbejdet med Survival of the fat-

test. På skulpturens sokkel står: ”Jeg sidder på ryggen

af en mand. Han er ved at segne under min byrde. Jeg

vil gøre alt for at hjælpe ham. Undtagen at træde ned

fra hans ryg”. 

Billedet er venligst udlånt af www.galschiot.dk

Han er mest kendt for sine provokerende statuer:
et svin klædt i herrefrakke og bistert udtryk, en
fed kvinde siddende på en farvet mands spinkle
skuldre, en isbjørn spiddet på spidsen af en opad-
gående temperaturkurve. Kunstnerens navn er na-
turligvis Jens Galschiøt.

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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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.

Helle Hjorth 
Bor i Absalonsgade

Grafiker

Jeg købte mit hus i Absalonsgade i
1986 sammen med min daværen-
de kæreste. Vi ville gerne flytte
sammen og samtidig have plads
hver for sig. Det var vigtigt, at hu-
set også kunne rumme gode ven-
ner og familie. Huset er fra sidst i
1800-tallet og stod umoderniseret
med mange intakte oprindelige
detaljer. Jeg synes, det er vigtigt
at være tro mod en oprindelig stil.
Det er fx synd at skifte fine skiffer-
tage ud med tagsten. Man skal
nøjes med at vedligeholde og ikke
overmodernisere.

I dag fungerer ejendommen som
en lille landsby i byen. Jeg lejer tre
lejligheder ud, og vi som bor i hu-
set har meget med hinanden at
gøre. Vi hjælper hinanden, deles
om vaskemaskinen og haven, og af
og til spiser vi sammen. Jeg har
stadig kontakt med flere af mine
tidligere lejere.

Ny kurs i arbejdslivet
Jeg er selvstændig grafiker med
speciale i natur- og miljøformid-
ling. Efter mange år i reklamebran-
chen sagde jeg mit job op for 18 år
siden. Jeg var 48 og tog en toårig
uddannelse som jordbrugstekno-
log på Dalum Landbrugsskole.
Det var så dejligt at komme
på skolebænken igen.
Jeg vidste ikke, hvad
der skulle ske bag-
efter. Men jeg etable-
rede mig som selv-
stændig og fik hurtigt
til opgave at lave skil-
te for Naturstyrelsen,
og stille og roligt udvikle-
de det sig.

I dag er mine primære opgaver 
oplysningsplancher, som står ved
naturområder i hele landet. Jeg
tegner kort, laver foldere og den
slags, og kan tilbyde at styre pro-
cessen fra idé til færdigt tryk.
Mine nyeste opgaver handler om
en hundeskov ved Randers, en
vandrerute på Møn og en geolo-
gisk opgave til Nationalpark Kon-
gernes Nordsjælland.

Behold hækkene mellem haverne
Jeg er ikke fan af haver med kæm-
pe græsplæner, store terrasser og
plankeværker i stedet for hække.
Det er ikke godt for biodiversite-
ten. Min egen have er ret vild om
sommeren med bunker kvas i hjør-

net. Der var et pindsvin i krattet
sidste år, så nu har haven også et
pindsvinehus af en gammel om-
vendt vaskebalje fyldt med tørre
blade.

Mange byboere gider ikke passe
deres have. De lægger fliser eller
planter græs overalt og køber en
robotplæneklipper. Det er der
ikke meget liv i. Jeg elsker en tid-
lig sommermorgen, når solsorte-
ne sidder i morgengryet og syn-
ger. Solsorte bygger rede i hække,
og hvis de forsvinder, er det slut
med solsortene. Så er der kun ly-
den af bilerne tilbage. 

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Kære beboere i området,

Der er indgået et samarbejde mellem  Giersings 
Realskole og ladestanderfirmaet Base2Charge, 
hvilket giver jer mulighed for at lade jeres elbil ved 
en af de otte udtag med 22 kWh.

 (Og betaler kun for de kWh, du har brugt)

Ladestanderne kan tilgås i alle ugens dage i 
tidsrummet 15-07. 

     Prisen for ladning er 2,95 kr. pr. kWh. og    
       kræver ikke abonnement:

1.   Sæt stikket i
2.   Åben MobilePay
3.   Scan QR kode på standeren
4.   Swipe og 100 kWh reserveres
5.   Bilen lader
6.   Du får en kvittering efter ladning

Med venlig hilsen,

Giersings Realskole og Base2Charge

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 nabo-
laget.

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

E-mail: cutshoptrang@yahoo.dk

www.cutshopsalon.dk
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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 
 
 

Vil du have en annonce i Beboeren?
Kontakt Henrik Lumholdt – se side 31. Du kan se annoncepriser og -formater på Beboerhusets 

hjemmeside: beboerhuset.org > beboerbladet > annoncepriser
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PARKERING: Beboerlicens
til og med Enghavevej 
Skt. Knuds Gade- og Jagtvejs-
kvartererne har haft parkeringsli-
cens længe. Næste skridt bliver
Lahnsgade, Lindeallé og Enghave-
vej, og dermed bliver hele vores
bydel en del af ordningen. Der
kommer dog til at gå omkring et
halvt år før det træder i kraft.

Vi kender problemet med at finde
en p-plads i Odense C alt for godt. I
takt med de særlige p-regler øges
presset i gaderne lige uden for zo-
nerne. Derfor har beboere i de
trængte områder klaget deres nød
til Odense Kommune, og senere i år
sker der noget.

By- og Kulturudvalget vedtog i 
november 2021 at udvide kravet om
en særlig licens for parkering på 
offentlig vej. Tre nye bydele i ud-
kanten af centrum er udpeget. Det
drejer sig om Skibhusvej Syd, Mun-
kebjerg Nord samt Hunderup Nord.
Det sidste område strækker sig fra
Hjallesevej i øst, via Enghavevej og
Platanvej til Odense å i vest.

P-kontoret i Odense Kommune op-
lyser, at etableringen af de nye
zoner kræver en del arbejde, og der-
for vil de nye regler sandsynligvis
først træde i kraft i andet halvår af
2022. Måske skal vi endda helt hen
til oktober eller november, før alt er
på plads.

Hvis man bor i de berørte områder,
koster en beboerlicens 600 kroner

om året, og der kan kun købes én li-
cens pr. husstand. Tilladelsen knyt-
tes til bilens registreringsnummer
og er altså ikke længere et fysisk
kort i forruden. Eventuelle gæster i
bil skal overholde de gældende par-
keringsregler, der skiltes i gaderne.

Virksomheder med CVR-nummer
kan desuden købe et fysisk gæste-/
kundekort, der skal placeres, så det
er synligt i forruden.

Man må naturligvis stadig parkere
gratis og ubegrænset på egen ma-
trikel.

Her ses både de gamle områder med beboerlicens (markeret lyst) samt de

tre nye områder (markeret mørkt).   
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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

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Robert Grandt Jakobsen
Jagtvej 21, st.tv., 5000 Odense C

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Anarkist Beer and Food Lab  
Albanigade 20, 5000 Odense C

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

Se annoncepriser og -formater på Beboerhusets hjemmeside:
beboerhuset.org > beboerbladet > annoncepriser

Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør

Ultralydsscanning

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

Linde Allé 23, 5230 Odense M

 

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

Linde Allé 23, 5230 Odense M
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Hundevenner- se her! Menneskets bedste ven er rigt repræsenteret på 
gaderne i vores kvarter – på næsten alle tider af døg-
net – med deres mennesker på slæb. Men hvor bor
alle vore lodne medbeboere? Hvad hedder de? Og
hvad er det for nogle spændende racer?

Hvis du har lyst til at vise din hund frem i bladet,
så tag et billede af hunden, når I alligevel er

ude for at trække frisk luft, leger eller hyg-
ger i sofaen. Send billedet og skriv gerne
lidt data til almindelig oplysning:
F.eks. gaden hvor I bor, hundens race,

alder, navn osv.
Skriv evt. dit eget navn, men du må også gerne

være anonym. Det er de gode, sjove, søde eller
vilde hundefotos, vi er interesserede i.
Send tekst og foto til: kontakt.ctofte@gmail.com

EN
HUND
FRA KVAR-

TERET

For de ikke-hundekyndige: Her er fx to pomeranians.
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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! ·

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

m.fl.. Eller se de enkelte artikler. 

Beboeren nr. 42 udkommer 11.-12.  juni

2022. Deadline: 28. maj 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
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Kommende arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

Tirsdag 5. april kl. 18.30: Madklub

Onsdag 6. april kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 13. april: Påskeferielukket

Onsdag 20. april kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 21. april kl. 19.30: Madklub

Onsdag 27. april kl. 20.00: Caféaften

· APRIL 2022 ·

Onsdag 1. juni kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 8. juni kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 15. juni kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 22. juni kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 23. juni kl. 18.00: 
Sankthansaften

· JUNI 2022 ·

Søndag 1. maj kl. 19.00: Første maj – fællesspisning

Tirsdag 3. maj kl. 18.30: Madklub

Onsdag 4. maj kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 11. maj kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 18. maj kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 19. maj kl. 18.30: Madklub

Onsdag 25. maj kl. 20.00: Caféaften

Tirsdag 31. maj kl. 18.30: Madklub

· MAJ 2022 ·

· MERE AT KOMME EFTER ·

Onsdag 16. marts kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 23. marts kl. 20.00: Musikquiz

Onsdag 24. marts kl. 18.30: Madklub

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

· MARTS 2022 ·

Bestyrelsen arbejder for tiden på at give nogle af
caféaftenerne et mere specielt præg. 

Der har allerede været café med hyggepianist, og
der kommer musikquiz og aftener med forskellige
brætspil – skak, dam, backgammon osv – you name
it. Flere større arrangementer kan også sagtens
komme til.

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


