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Ny praksis for betaling af kontingent
Beboerforeningen beder 
om din e-mailadresse
For at lette den daglige arbejdsgang i beboerfor-

eningen, er vi ved at digitalisere vort bogholderi.

Og til det hører, at medlemskartoteket flytter fra

et regneark og ind i foreningens nye økonomisy-

stem (billy.dk). 

Vi har tidligere sendt girokort med ud i december-

nummeret af Beboeren for at igangsætte indbeta-

lingen af kontingentet for det kommende år. Den

praksis ændrer vi nu ved at sende faktura ud via

mail løbet af januar måned. Fakturaen kan betales

direkte med MobilePay eller via en bankoverførsel. 

Vi har derfor brug for at kende din e-mailadresse,

så du kan flyttes i det nye kartotek med rigtige op-

lysninger. Der er allerede mange af jer, som vi har 

e-mail adresse på. Bl.a. for at sende besked om

kommende arrangementer. Men der er flere af 

e-mailadresserne, som i tidens løb har mistet rela-

tionen til medlemmets navn og adresse, og det vil

vi gerne rette op på.

Vi vil bede dig om i løbet af 2022 at sende en e-mail

til kasserer@beboerhuset.org og oplyse for- og

efternavn, samt adresse. Du kan også aflevere op-

lysningerne, når du kommer til arrangement eller

onsdagshygge i cafeen. Der ligger en seddel, du kan

udfylde.

De af jer, som lejer Beboerhuset til et arrangement,

får allerede nu sendt faktura via e-mail. Det samme

gælder nye medlemmer og de fleste af de medlem-

mer, som lige skal have en påmindelse om at betale

kontingent. 

Bestyrelsen håber, at I vil hjælpe os med at opda-

tere medlemskartoteket og bærer over med os,

hvis vi begår fejl ifm. at tage det nye system i brug.

Vi er overbevist om, at det nok skal blive en hjælp

for os alle, når det er er kørt ind i løbet af 2022 og

2023.

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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Godt gammelt og
spændende nyt
Generalforsamling til tiden

Så kunne beboerforeningen ende-

lig igen holde generalforsamling

til tiden. De seneste år har gene-

ralforsamlingerne måttet corona-

udsættes et par gange til Mette

Frederiksens små genåbningspau-

ser, men nu er vi tilbage på sporet:

Generalforsamling som det sig

hør og bør i marts.

Og hvad skete der så? Ikke noget

revolutionerende, som det frem-

går af referatet, der kan læses på

www.beboerhuset.org. Ikke en-

gang ændringer i bestyrelsen blev

det til. De, der var på valg, genop-

stillede og blev genvalgt.

Flagermus, rumvandringer og

andet godt fra Aarhus

Et nyt tiltag i Beboerhuset har i

foråret været livestreaming fra

Aarhus Universitet om naturviden-

skabelige emner. Vi lagde ud med

foredrag om flagermus og rum-

safari, og det tiltrak adskillige in-

teresserede beboere. Og foredra-

gene fortsætter i efteråret med

mere fra naturvidenskabens for-

underlige verden på plakaten. Læs

meget mere om initiativet på side

25 her i bladet.

Hov, Vægter! 

Klokken er slagen…

En fin aften i maj dukkede to af

Odenses berømte vægtere op i

Beboerhuset. De plejer at have

deres gang i Overgade-kvarteret

med base i Den Gamle Kro og en

flok turister på slæb. Men nu op-

trådte de altså her i huset i fuld

vægtermundering inklusive lygter

og morgenstjerner og underholdt

med de gamle vægtervers, histori-

er og skrøner fra før verden gik af

lave, som den jo altid har gjort.

Hyggelig aften, hvor gæsterne

blev meget klogere på tiden den-

gang.

Oliver derudaf…

Oliver Krog, som i foråret nogle

gange har underholdt med klaver-

spil og musikquiz på udvalgte ons-

dage, har lovet at fortsætte i

efteråret. Det glæder vi os til. Så

udover de månedlige kunståbent-

arrangementer har vi nu også mu-

sik og musikquizzer at se frem til.

Onsdagscafeerne er inde i en rig-

tig god gænge nu.

Money from Heaven

Og det bliver endnu bedre: Bebo-

erhuset har fået tildelt ikke min-

dre end 17.500 kr. fra Nordea-fon-

den til projekt ”Liv i Beboerhu-

set”, et projekt, der har været på

bedding i længere tid, og som

også har været nævnt her i bladet

et par gange. Det går ud på at lave

fornyelser især af onsdagscafeer-

ne gennem sang- og brætspilafte-

ner. Nu har vi pengene og kan

gøre det. Vi kan købe en stak høj-

skolesangbøger og vi kan købe en

række spændende brætspil, som,

sammen med de spil, vi allerede

har fået doneret af venlige bebo-

ere, nok kan trække nye folk til 

cafeen. Og så er der ovenikøbet

også penge til en ny grill til afløs-

ning af den gamle, som er brudt

totalt sammen. Tak til Nordea-fon-

den. Bestyrelsen går i gang med

at tilrettelægge de nye projekter

straks efter sommerferien.

Hvad betyder Caféaften*)?

– se kalenderen på bagsiden:

Det betyder, at det er de caféafte-

ner, som de nye initiativer plan-

lægges til. Efter sommerferien

kommer der konkret indhold i

dem, efterhånden som bestyrel-

sen, som nævnt ovenfor, får tilret-

telagt dem.

Hvor blev maden og 

musikken af?

Bare rolig, det skal der nok blive

mere af. Mad- og musikaftenerne

har altid været populære i Bebo-

erhuset, tænk bare på den portu-

gisiske aften i marts, hvor Niels

Andersen og Henrik Bang kokke-

rerede og serverede på portugi-

sisk for et fyldt beboerhus. Så

mad skal der til, også til efteråret.

Og musik, naturligvis. Så begynd

bare at glæde jer.

OG HUSK at holde øje med mail

og facebook. Der bliver det hele

annonceret.

Rigtig god sommer til alle.

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz
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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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2Timer om Ugen

Af Pia Sigmund 

– stifter og formand i foreningen 

”2 Timer om Ugen.”

Hvad sker der inde hos løven og

elefanten? Her finder du ”2 Timer

om Ugens” hjerte, vores kontor og

samlingssted. Vi er så heldige, at

vi har kunnet leje os ind i Beboer-

husets sidefløj lige siden 2017. Vi

har været og er utrolig glade for

at bo sammen med jer! Vi har et

rigtig godt samarbejde. Og vi er

lykkelige for den centrale og dog

så fredelige beliggenhed og de

gode omgivelser.

Formålet med indsatsen ”2 Timer

om Ugen” er at støtte flersproge-

de børn i alderen 3–8 år sprogligt,

kulturelt og socialt, så de kan få

en god skolestart, en god skole-

gang og på længere sigt gennem-

føre en ungdomsuddannelse.

Det gør vi på to måder: Match og

Sprogklubber. Som regel er det

forældrene, der henvender sig til

os: ”Kan I hjælpe vores barn? Det

har brug for hjælp til at blive bed-

re til at tale og forstå dansk og til

at udvide sit ordforråd”. Vi mat-

cher derefter en voksen frivillig

med det lille barn, og derefter

mødes de to, den voksne og bar-

net, to timer hver uge, hvor de le-

ger sammen og læser billedbøger.

Andre forældre foretrækker, at

deres 6–7-årige barn mødes med

en gruppe jævnaldrende børn og

nogle voksne frivillige i vores

Sprogklubber for børn lige før

skolestarten.

Frivillige: I alle vores aktiviteter

er frivilligt arbejde i centrum. Man

melder sig som frivillig sprog- og

kulturven, og efter et interview på

kontoret møder man – sammen

med projektlederen – et lille barn

og dets forældre. Man gennemgår

et kursus. Derefter bliver man

matchet med barnet. Med jævne

mellemrum er der kontakt med

projektlederen.

Det er Alaa Abdol-Hamid, der er

projektleder, og som står for

match, kontakt med forældre og

Har du lagt mærke til skiltet ”2 Timer om Ugen” ved indgangen til

Godthåbsgade 30B? Har du set ”2 Timer om Ugens” sandwichskilt 

ved indgangsdøren til Beboerhuset? Har du opdaget (legetøjs)løven

og (legetøjs)elefanten i vindueskarmen til venstre for indgangen til

Beboerhuset?

Fotos: https://m.facebook.com/2timeromugen

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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frivillige og for udvikling af Sprog-

klubberne. Hendes seneste kasket

hedder ”udvidelse af 2 Timer om

Ugen til ti danske byer i løbet af

de næste fem år.”

Der er ingen tvivl om, at barnet

har stor nytte og fornøjelse af at

være sammen med sin frivillige

sprog- og kulturven i to timer hver

uge. Vi frivillige mærker tydeligt,

at barnets ordforråd og forståelse

for dansk sprog og kultur forbed-

res. Pædagogerne og lærerne

mærker det også. Vi gør virkelig

en forskel!

Vokseværk: ”2 Timer om Ugen”

har vokseværk, og der er sket

meget for ”2 Timer om Ugen” det

sidste par år. I 2019 startede vi en

ny afdeling i Esbjerg, i 2021 blev vi

optaget i Fonden for Socialt An-

svar, og her i 2022 starter vi endnu

en afdeling, nu i Aarhus. Vi har

netop modtaget en stor bevilling

fra Egmont Fonden på 6,25 mio.

kr., der gør det muligt at udvide til

endnu flere byer i landet i løbet af

de kommende år. I 2020 fik vi en

større bevilling fra Novo Nordisk

Fonden, der har gjort et tæt sam-

arbejde muligt med forskere på

Institut for Sprog og Læring og på

Center for Filosofi på Syddansk

Universitet. Sammen udvikler vi

materialer til Sprogklubberne, og

den 24. august fremlægger vi re-

sultaterne på en konference på

Syddansk Universitet.

Forening: ”2 Timer om Ugen” støt-

tes af en forening, hvis hovedfor-

mål er at bakke op omkring ind-

satsen og omkring projektlede-

rens arbejde. Man kan blive med-

lem for en hundredkroneseddel

pr. år: 

Kontakt kasserer Nancy Lumeh på 

kasserer.2timeromugen@

gmail.com

Læs mere her: 

https://socialtansvar.dk/

indsats/2-timer-om-ugen/ 

Bliv frivillig 
– det giver mening, det vækker glæde, det gør en forskel – og det

”koster” mig kun to timer hver uge. Som frivillig gennem alle årene

mærker jeg tydeligt, hvor stor betydning de to timer hver uge har

for ”mit” barn. Det rykker virkelig, når barnet lærer dansk hverdags-

liv og danske traditioner at kende, og sprogligt rykker det allermest.

Og jeg får en stor gave igen: Et dejligt venskab med en skøn unge og

dets familie. 

Jeg havde fornøjelsen af at være den allerførste frivillige i 2 Timer

om Ugen, da jeg blev matchet med 4½-årige Heba i 2008. Hun er

datter nummer syv af ni piger i en familie med irakisk baggrund. 

Hun elskede at fortælle historier sammen med mig. Vi mødtes, til

hun blev 10 år. ”Mit” næste barn var Temesgen, 6½  år gammel og

lige ankommet til Danmark efter en flugt fra Eritrea over Middelha-

vet. Temesgen kunne ikke et ord dansk, men tillidsfuldt fulgte han

med mig hjem, og efter adskillige billedbøger gik det rigtig godt

med hans sprog. Også han blev 10 år, og nu er jeg frivillig for Lemar

på 6 år med pakistansk-afghansk baggrund. Jeg hentede ham første

gang, da han var 2½ år og stadig brugte ble. Han elsker at læse

bøger og spille spil og lege med bamser. Vi har en fest sammen, og

pludselig er vores to timer gået, og det er tid til at komme hjem til

aftensmad hos mor og far.

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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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



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.

Annette 
Andreasen 

Bor i H.C. Andersens Gade

Tidl. chocolatier og syerske

Jørn og jeg flyttede ind i lejlighe-

den i maj 2004, og min mand nåe-

de at bo her 10 år, før han døde af

modermærkekræft. Det var året

efter vores guldbryllup, så vi var

gift i 51 år. Han havde Kino Salo-

nen over for den gamle Kino-bio-

graf nær Asylgade. Begge vores

børn er også frisører, og vores

datter overtog salonen. Nu er den

flyttet til Damhusvej og har taget

navnet med sig.

Da jeg havde været kæreste med

Jørn i nogen tid, ville vi gerne flyt-

te sammen. Jørn klippede en vice-

vært, som hed Beck, og sagde til

ham ”hvis du skaffer mig en lejlig-

hed, skal du aldrig betale for at

blive klippet resten af dit liv”. Han

skaffede en lejlighed, men betin-

gelsen var en vielsesattest. Det

klarede vi også og flyttede til

Østerled 15 lige ved siden af mit

barndomshjem.

Da vi fik børn, rykkede vi til Søn-

der Nærå, hvor vi boede i 38 år. Vi

havde også sommerhus i Hasmark

– en yndlingsplet, hvor vi boede

hele sommeren.

Eliteshokolade og Moresco-Elbi

Jeg er chocolatier, det kaldte man

det godt nok ikke dengang,

jeg arbejdede hos Elite

Chokolade i 60’erne.

Elite havde tre butik-

ker i Odense, og var

Kongelig Hofleveran-

dør. Vi lavede alt i

hånden, jeg har trillet

mange chokolade- og

marcipankugler.

Mens jeg gik hjemme med

vores første barn blev mit choko-

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET

ladehåndværk overtaget af maski-

ner, så jeg sadlede om og blev sy-

erske. Der var masser af arbejde,

og efter et kursus på specialarbej-

derskolen fik jeg job på Moresco-

Elbi, der bl.a. lavede uniformer.

Det var lige noget for mig. Jeg fik

alle de svære opgaver fx med at

lave kraver og indsnit.

Dannebrog i frit fald 

Jeg syer stadigvæk meget. Lige

siden 2015 har jeg stået for kostu-

mer til Kerteminderevyen og har

også lavet flere 20 m2 store Dan-

nebrogsflag, som kan blafre i luf-

ten, når faldskærmsudspringere

daler mod jorden. Et af mine flag

kom i luften, da min søn fyldte 40.

Jeg gav nemlig ham og min datter

et tandemspring med landing i

Hasmark tæt på sommerhuset.

Jeg skulle også selv have sprun-

get, men ham jeg skulle springe

sammen med fik forfald – det var

jeg ærlig talt lettet over.

Tekst og foto: Stig Vognæs
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Det er sjovt at købe
og sælge brugt

Af Stig Vognæs

Jeg elsker genbrug. Jeg er vild

med tanken om, at mit klaver, som

alt for længe stod og samlede

støv, nu bor hos en ung knægt,

der øver sig flittigt på det hver

eneste dag. Og jeg nyder den

gamle bænk, jeg købte hos en

sød, ældre dame for ’en hund’, og

som efter lidt blå maling står og

pynter hjemme i vores baggård.

Genbrug er sund fornuft. Du slip-

per af med de ting, der fylder, og

som ingen bruger. Til gengæld kan

du få dig en spansk guitar, en 

lænestol eller en støvsuger til en

brøkdel af, hvad en ny koster og

oven i købet spare miljøet for en

smule af det overforbrug, der

langsomt er ved at kvæle vores

klode. Så hvis du ikke allerede kø-

ber og sælger brugt, er det bare

om at komme i gang. Her følger

nogle praktiske råd.

Find din platform

Der er mange muligheder for at

handle brugt eksempelvis i gen-

brugsbutikker, på loppemarkeder

eller ved at hænge til-salg-sedler

op i butikker og lignende. Den

mest omfattende handel foregår

imidlertid via internettet. Det er

hurtigt, det er nemt, og udbredel-

sen er enorm. På sekunder er dine

annoncer tilgængelige i hele lan-

det – ja strengt taget i hele ver-

den.

Her kommer en håndfuld platfor-

me, hvor du kvit og frit kan handle

tøj, bøger, møbler og 1.000 andre

ting. Der findes naturligvis langt

flere muligheder for at sælge og

købe online – men er du ny i faget,

er disse et godt sted at starte.

Facebook

Facebook har via funktionen 

’Marketplace’ et stort forum for

handel med brugte varer. Market-

place dækker hele landet. Du kan

også finde undergrupper inddelt

enten efter geografi (fx Fyn eller

Odense SV) eller efter indhold.

Det er specialgrupper med brugte

musikinstrumenter, håndarbejde,

værktøj osv. Du skal typisk søge

medlemskab til grupperne og love

at overholde gruppens regler. 

Den Blå Avis

Den Blå Avis (DBA) er den klassi-

ske handelsplatform, når det kom-

mer til køb og salg. Her kan man

finde næsten alt lige fra lejlighe-

der, kattekillinger og husbåde til

mobiltelefoner, poloskjorter og

kogebøger.

DBA er som udgangspunkt en gra-

tis tjeneste. Man kan dog tilkøbe

DBA+ abonnement, som giver

sælgere fordele og øget synlig-

hed.

Gul og Gratis

Gul og Gratis fungerer stort set li-

gesom Den Blå Avis. Ud over den

digitale platform udkommer Gul

og Gratis også på papir som et til-

læg til seks forskellige regionale

aviser bl.a. Fyens Stiftstidende.

Gul og Gratis er gratis, sælgere

kan ved indrykning af hver annon-

ce købe sig til ekstra synlighed.

Trendsales

Trendsales er en stor markeds-

plads for genbrugstøj og livsstils-

varer, og her kan du sælge alle de

sko og alt det tøj, du ikke længere

får brugt. Især populær blandt

kvinder.

Trendsales er brugervenlig og

kan – ligesom Den Blå Avis samt

Gul og Gratis – både ses på en app

og findes via en søgemaskine på

computeren. 

Reshopper

Reshopper kalder sig Danmarks

største markedsplads for børnefa-

milier. Her kan du købe brugt til

børn, men også til mor samt til bo-

ligen. Reshopper bruger, i lighed

med de andre onlineplatforme, en

geotracker, så købere kan søge

efter varer i nærområdet.

Undgå at blive snydt

Hvor der handles, er der desværre

også folk, der forsøger at snyde.

Der er beklageligvis eksempler på

uærlige online-sælgere, der slet

ikke har den vare, de hævder, eller

at effekterne som udbydes er

stjålne. Det kan du dog i høj grad

undgå ved hjælp af nogle simple

forholdsregler. 

Har du en cykel stående, som ingen bruger, en gammel barnevogn

eller en mobiltelefon, som du for længst har afskrevet? Hvorfor ikke

sælge det? Dine brugte ting får nyt liv hos andre, du skåner miljøet

og får lidt penge ud af indsatsen. Og skal den standerlampe, du

mangler til stuen, absolut være splinterny? Nej vel!

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) samt kartoffelspande (nr. 41). 
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Vær sikker på hvem du handler

med. På platforme som Den Blå

Avis samt Gul og Gratis fremgår

det, om sælgeren er NemID-vali-

deret. Med en NemID-validering

kan sælger ikke udgive sig for at

være en anden, end han/hun i vir-

keligheden er – det skræmmer de

fleste svindlere væk.

Det er desuden en rigtig god idé

at benytte MobilePay til overfør-

sel af penge. MobilePay er nemlig

tilknyttet brugernes CPR-nummer

og betyder, at man ikke kan lyve

om sin identitet. 

Spørg efter den originale kvitte-

ring, hvis du køber nyere varer.

Særligt hvis du køber elektronik.

Sådan minimerer du risikoen for at

købe en hælervare.

Endelig er det en god idé at mø-

des med sælger personligt. Sådan

kan du se varen, inden du betaler

og sikre dig, at varen er i den

stand, som du har betalt for. 

Og husk: Hvis prisen lyder for lav

til at være sandt, så er den det sik-

kert også.

Sælger du fx et større møbel eller

et klaver, så kan du i værste fald

blive kontaktet af en ’køber’, der

ikke har tid til at komme selv, men

i stedet lover at sende en fragt-

mand med kontanter. Det er fup,

efter nogen tid bliver du bedt om

først at sende 400 kr. til fragt – et

beløb, som du ’selvfølgelig’ får se-

nere. Den grøft skal du også und-

gå at falde i.  

Start i det små

Lad dig ikke skræmme væk fra

nethandel af potentielle svindlere

og fupmagere. Hvis du ikke har

købt eller solgt brugte ting før, så

start i det små. Sælg en vase eller

dine gamle cd’er. Du kan også

købe den bog, du savner eller en

retrolampe til entréen. Senere,

når du er tryg ved processen, kan

du begive dig ud i lidt større hand-

ler. Rigtig god fornøjelse.

Alt kan sælges/købes

Der findes – stort set – ikke noget, du ikke kan købe eller sælge på

nettet, det er groft sagt et spørgsmål om pris og tålmodighed. Som

sælger kan du selv gøre en hel del for at få afsat varerne. 

Her er fem gode råd til et hurtigt salg.

1. Mange gode fotos

Det vigtigste ved online-annoncer er billederne. Tag altid fotos i

dagslys og brug lidt tid på at sætte dine varer pænt op, enten med

neutral baggrund eller i et relevant miljø. Hvis du tager billedet in-

denfor, er det en god ide at flytte tingene hen ved vinduet, så der er

godt lys. En god præsentation er altafgørende. Fotografer langt fra,

tæt på og fra alle sider. Husk også billedet af eventuelle skrammer –

du kommer nemlig længst med ærlighed. Tag gerne minimum seks

til otte forskellige fotos.

2. Beskriv det hele

En god tekst er vigtig. Beskriv din vare så grundigt som muligt. Hvor

gammel er den? Ser den ud som ny? Er der skrammer? Virker den

upåklageligt, eller er det et ”gør-det-selvtilbud”? Husk også målene –

højde, bredde, dybde, vægt – hvis det er relevant. Er der en lille 

historie, som knytter sig til varen? Har det været dine bedstefor-

ældres? Hvorfor sælger du? Tommelfingerreglen er: ’jo mere tekst, 

jo bedre’.

3. En god pris

Lav lidt research før du sætter prisen. Søg på nettet efter lignede

varer. Hvis du gerne vil sælge hurtigt, så sæt din pris lidt lavere. Hvis

du ikke har så travlt, kan prisen sagtens være højere. Mange forven-

ter eller prøver at prutte om prisen, derfor kan det være en god idé

at sætte varen lidt højere, end det du er villig til at sælge for.

4. Tilbyd at sende

Hvis din vare er af begrænset størrelse og vægt, kan du eventuelt til-

byde at sende varen på køberens regning. Dette udvider antallet af

potentielle købere enormt. Med fragtfirmaer som fx DAO og GLS

kan du sende pakker på op til 10 kilo til køberens nærmeste pakke-

shop for knapt 50 kr. Når du afleverer pakken, får du en kvittering,

og køberen får automatisk besked om, at den er på vej. Husk at være

meget omhyggelig, når du pakker ind.

At handle på den måde kræver høj grad af tillid, da det er almindelig

praksis, at køberen på forhånd betaler det aftalte beløb via Mobile-

Pay, hvorefter sælgeren straks sender pakken.

5. Tidspunktet har betydning

Det er en god idé at time sine annoncer. Det gælder eksempelvis om

at få lagt annoncerne med vintertøj op i slutningen af efteråret, og

havegrillen sælges hurtigst i de tidlige forårsmåneder. Hvis det, du

skal have solgt, er i den lidt dyre ende, kan det være en god idé at

lave annoncen op mod lønudbetaling eller fx når restskatten udbeta-

les.
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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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 skrivende stund har vi fornøjelsen af fine

værker af Ulla Englich på Beboerhusets

vægge – udstillingen fortsætter i juni.

I april prydedes væggene af forårsværker af

Susan Sylvest.

I marts kunne vi glæde os over en mang-

foldighed af værker lavet af en gruppe 

fra Senioerhuset med Marlene Ribert

som koordinator.

I juli holder vi sommerferie.

Og efterårssæsonen byder på

endnu flere spændende kunst-

nere.

Vi holder Kunståbent den første ons-

dag i måneden kl. 20 – 22. Her serverer vi

et glas vin og lidt chips.

Næste gang er onsdag den 7. september,

hvor alle er velkomne.

Venlig hilsen, god sommer og på gensyn.

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Øverst Ulla Englich, i midten Susan Sylvest, 

nederst fernisering med kunstnergruppen 

Kamæleonen fra Seniorhuset.

KUNST
ÅBENT

FØRSTE ONSDAG 
I MåNEDEN 

KL.20–22
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”Den Grønne”– nyt koncept i Godthåbsgade
Af Carl Flemming Schultz

Flaget er oppe og et lille bord

med et par stole stillet frem foran

kælderen i Godthåbsgade 25a. På

skiltet står ”Den Grønne”. Hvad er

nu det for noget? Vi må ned ad

trappen og kigge.

Dernede finder vi en disk og en 

salatbar med alt hvad hjertet be-

gærer af sunde sager. Og vi finder

Oliver Andersen og Carsten Ran-

drup. Det er tid til en snak. For

hvordan i alverden kan nogen

finde på at åbne en salatbar i en

kælder i Godthåbsgade?

Oliver Andersen ejer stedet sam-

men med sin bror Daniel, og Car-

sten Randrup er butikschef og

daglig leder. Og forklaringen på,

hvorfor det lige skulle være i

Godthåbsgade, er enkel: Oliver og

Daniel syntes, at der manglede en

salatbar netop her: et tæt bebyg-

get område med sin helt egen

charme. Så for et års tid siden kon-

taktede de Carsten, som er prof i

restaurationsbranchen, og så var

den hjemme. De går op i kost og

motion – Oliver spiller endda ba-

sketball i 1. division. Så hvad var

mere naturligt end at forsøge sig

med et sundt alternativ til de evin-

delige fastfoodforretninger? Her

kan både seriøse sportsudøvere

og ganske almindelige familier,

der ønsker at leve godt og sundt,

være med.

Og hvad byder menukortet så på?

Det bestemmer man sådan set

selv, for man kan bare blande. Der

er så stort et udvalg i salater, at

det er svært at komme på noget,

der ikke er der. Med samtlige

dressinger og toppings, naturlig-

vis. Og kød er der også: paneret

kylling og kalkunfrikadeller. Og

varme retter som paprikagryde og

karrygryde. Børnene er der selv-

følgelig også tænkt på. Nuggets,

kartoffelbåde og chili chease tops

er hittene her. Man finder også jui-

cer og shakes i kælderen. Farve-

rige, sunde juicer uden tilsæt-

ningsstoffer, men med masser af

vitaminer, antioxidanter og mine-

raler.

Så tag en tur ned i kælderen og

bland. Overtegnede har prøvet

det og kan stærkt anbefale det.

Og er man et firma eller en skole,

som ønsker noget særligt og sær-

lig sundt i en eller anden anled-

ning, er ”Den Grønne” også frisk

på at lave en aftale om det. Og så

skal vi da også lige have med, at

der er 10% rabat til studerende.

Velbekomme!

Har du lyst til at vise din hund frem i bladet? Så send et billede til: kontakt.ctofte@gmail.com sammen med  lidt data til alminde-
lig oplysning: Fx gaden hvor I bor, hundens navn, race, alder osv. Evt. også dit navn, men du må også gerne være anonym.

Det her er Albus
Han er en Dansk Spids, er halv-

andet år gammel og han bor i

Alexandragade sammen

med sin familie (præste-

familien). Racen har en

meget udtalt hyrdetrang.

Den har det bedst, når 

familien er samlet, og det

er en af grundene til, at han

er så god en familiehund.

EN
HUND
FRA KVAR-

TERET



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

Filorga – nyt produkt til moden 
hud og nye deodoranter fra Vichy
med længere effekt.
Kom med annoncen og du får 20%
rabat indtil 1.8.22.

Ny medicin: Få en gratis 10 min.
samtale med en farmaceut. 

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

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

Sol, sommer- forkælelse

Juni 2022 · Beboeren · 17
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HHeellsseemmaassssaaggee ii AAllllééggaaddee 

Bestil tid på 4422 4400 4433 3322  
Odense Yoga, Wellbi & Helsemassage v / Annelise Petersen 

1 time 400 kr. 
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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.

Camille Dam
Trier 
Bor i H.C. Andersens Gade.

Gymnasieelev, kirkesanger 

og tjener.

Min familie har boet i H.C. Ander-

sens Gade i omkring to år. Vi flyt-

tede hertil fra Højby. Som barn

cyklede jeg tit hele vejen fra Høj-

by til Henriette Hørlücks, hvor jeg

gik i skole. Og jeg har aldrig været

glad for at cykle. Nu går jeg i 2.g

på Katedralskolen og kan gå der-

hen. Det er virkelig rart at bo tæt

på alting. Tidligere havde jeg kon-

stant buskøreplanen i baghove-

det, når jeg skulle lave aftaler. Det

er meget mere frit at bo her. Jeg

er også vild med miljøet, her er

hyggeligt, og vi er tættere på

vores naboer. I gaderne møder jeg

kendte ansigter hele tiden.

Sopran og angriber

Jeg har sunget i Gråbrødre Klo-

sterkirke, siden jeg gik i 2. kasse. 

I begyndelsen var det en hobby –

nu er jeg ansat kirkesanger. Jeg er

sopran – det er superfedt. Sopra-

ner har alle overstemmerne, dem

der er sjove at synge. Hvert andet

år er vi på korrejser, fx til Tyskland

og England. Så giver vi koncerter

og synger sammen med andre kor. 

En gang om ugen spiller jeg hyg-

gefodbold i OKS. Lige nu er

det mig, der står for træ-

ningen. Vi er ikke så

mange, men håber vi

snart bliver flere, så

vi kan få gang i hol-

det igen. Fodbold er

alle tiders motion, du

tænker ikke over, hvor

meget du løber, fordi det

er sjovt, og du er fokuseret

på bolden.

Fodbold og korsang kan virke

som to meget forskellige verde-

ner, det er ikke helt rigtigt. Begge

steder er du en del af en gruppe,

hvor man støtter hinanden, og

hvor det er nødvendigt at samar-

bejde for at få helheden til at fun-

gere. Et af mine idoler inden for

fodbold er Nadia Nadim. Hun er

angriber lige som mig og gør det

godt. Hun er en god teamspiller.

Ømme fødder på Cuckoo’s 

Jeg er tjener på Cuckoo’s Nest.

Det er hårdt, du skal gå vildt

meget i løbet af en arbejdsdag.

Efter første vagt havde jeg så

ondt i fødderne, at jeg næsten

ikke kunne kravle op ad trapperne

derhjemme. Det går bedre nu, og

jeg er virkelig glad for det – det er

en fed arbejdsplads.

Måske vil jeg læse statskundskab

på universitetet, når jeg skal væl-

ge uddannelse. Det er et bredt

studium, som giver mange jobmu-

ligheder. Jeg er ret samfundsin-

teresseret og har altid en hold-

ning til debatter i fx fjernsynet. 

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Frederik VII’s Stiftelses 
160-årige have 

har nu fået dødsstødet

Af Lise Lyng Falkenberg

Stiftelsen og dens have har haft

en lang og interessant historie.

Hovedbygningen ud mod Albani-

gade blev ligesom baghuset og

haven anlagt i 1862 af en række af

byens fremtrædende borgere og

står som et tidligt eksempel på

velgørenhed i Odense. Stiftelsen

husede nemlig pensionerede

håndværkere og enker efter pen-

sionerede håndværkere, der hver

fik stillet en 1½- eller 2-værelses

lejlighed med eget køkken til rå-

dighed, ligesom de havde adgang

til fælles vandkloset i hver op-

gang. Her boede de gamle billigt, i

nogle tilfælde gratis, og beboerne

havde desuden adgang til Stiftel-

sens have, der var opdelt i en min-

dre, fælles prydhave og et større

areal udstykket i lodder tilhøren-

de de enkelte husstande, hvor be-

boerne kunne dyrke grøntsager.

Fem år senere blev det nuværen-

de sidehus opført, og haven udvi-

dedes, så den nåede næsten helt

ned til Skt. Knuds Gade.

Arven efter H.C. Andersen

Blandt dem, der aktivt støttede

Stiftelsen, var H.C. Andersen, der

donerede penge hertil fra sine op-

læsninger, og som også betænkte

Stiftelsen i sit testamente. Han

gæstede flere gange stedet, hvor

han besøgte samtlige beboere i

hovedbygningen, ikke mindst sin

plejesøster, Anne Elisabeth Hen-

richsen, der boede der som enke

efter en bagermester. Hver enkelt

lejlighed havde navn efter en af

de odenseanske velgørere, herun-

der også H.C. Andersen, men i dag

vides det ikke længere hvilke lej-

ligheder, der havde hvilke navne.

H.C. Andersen omtalte et besøg i

Stiftelsen i sin dagbog den 25.

april 1868, og her fremhævede

han især haven: “Der var Brænde-

huus for hver, fælles Vaskehuus

og en stor Have hvori hver havde

sin Lod, og kunde have Kaal, Kar-

tofler & for hele Aaret.” H.C. An-

Tirsdag den 12. april fyldte Frederik VII’s Stiftelse i Albanigade 160

år, og det samme gjorde stiftelsens store have. Hverken stiftelsens

ejer eller beboere markerede dog officielt dette jubilæum, men be-

boerne har nok drukket en gravøl eller to, idet ejeren trods protester

har besluttet at jævne haven med jorden næste år.
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dersen nævnte også, at han godt

kunne se sig selv bo i Stiftelsen,

men det kunne naturligvis ikke

lade sig gøre, da han ikke var pen-

sioneret håndværker.

Forandringer

Stiftelsen, som havde været under

først kong Frederik VII’s protekto-

rat og siden de efterfølgende dan-

ske regenters, ophørte med at

eksistere i begyndelsen af 1980-

erne, hvor haven blev halveret, så

den nu blot når ned til Dagmar-

gade. Den udgør dog stadig stør-

stedelen af Stiftelsens i dag 1.808

m² store grund, og mange af de

gamle træer, herunder to æble-

træer og en hængebirk fra 1860-

erne, er bevaret.

Grunden blev solgt til Odense Al-

mennyttige Boligforening (den

nuværende Fyns Almennyttige

Boligforening), der fra 1984 gen-

nemførte en indvendig renovering

af bygningerne, så boligerne blev

færre, men større, da de blev la-

vet om til 2- og 2½- værelses lej-

ligheder, alle med eget køkken og

bad. Desuden blev der opført lej-

ligheder på loftet i såvel forhus

som sidehus. Også haven var til-

tænkt en renovering med etable-

ring af lysthus, pergolaer og

Drachmann-bænke, men dette

blev aldrig gennemført.

I 1992 må man formode, at de sid-

ste beboere i bygningerne under

stiftelsesordningen var væk, for

her forsvandt lejlighedernes jord-

lodder samt gangstien dertil fra

baghuset, og arealet blev udlagt

til én stor, fælles plæne. Jordlod-

derne var ellers en lige så integre-

Til venstre: 

Stiftelseshaven anno 2022. 

Foto: © Lise Lyng Falkenberg.

Fortsættes side 22

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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ret del af lejlighederne som stue

og køkken, og det var derfor

utænkeligt, at de kunne nedlæg-

ges, mens der endnu var beboere,

der var flyttet ind under den op-

rindelige ordning. De gamle stif-

telsesbygninger, der i over et

århundrede havde været hjem for

samfundets ældste, blev herefter

udlejet til især unge.

Forhuset og det nuværende noget

nyere sidehus er i dag erklærede

bevaringsværdige, dels på grund

af arkitekturen, dels på grund af

stiftelsens fortid som tidligt vel-

gørenhedsprojekt, men trods ind-

vendigt smukt, gammelt bindings-

værk er det gamle baghus ikke

fundet bevaringsværdigt. Alle tre

bygninger er dog i dag skæmme-

de af såvel tidens tand som graf-

fiti og andet hærværk.

Fremtiden

Efter i 2019 at have fået afslag på

at opføre ungdomsboliger i den

gamle stiftelseshave, fik Fyns Al-

mennyttige Boligforening i febru-

ar 2020 på et afdelingsmøde fler-

tal til at opføre en grusvej ind til

naboejendommen samt terrasse-

boliger i op til to etager i bunden

af haven, hvilket afstedkom en del

flytninger fra Stiftelsen. Beboer-

flugten fortsatte, da Odense Kom-

mune i juli 2021 præsenterede et

lokalplanforslag, der ganske vist

indeholdt et nedrivningsforbud af

stiftelsesbygningerne og nærme-

re bestemmelser for deres vedli-

geholdelse, men som også betød,

at hele den gamle have ville blive

jævnet med jorden.

Ud over boliger og grusvej skulle

der nu nemlig også opføres en

regnvandslavning og en vende-

plads i haven til brug for møbel-

huset i naboejendommen, og des-

uden var terrasseboligerne vokset

til tre etager, alle med private

haver og terrasser på bekostning

af de nuværende beboeres fælles-

have.

Trods indsigelser, protester og

klager fra beboere i såvel Stiftel-

sen som lokalområdet i øvrigt

samt fra andre med interesse i

bl.a. H.C. Andersen og et grønnere

Odense blev lokalplanen vedtaget

uden ændringer.

Ønsker man derfor at tage et sid-

ste kig på den gamle have, er det

nu, ligesom man også skal skynde

sig at drikke en sidste, stille grav-

øl. Fra næste år går det nemlig løs,

så bliver et idyllisk stykke Odense

omdannet til en larmende bygge-

plads i et par år for derefter at af-

løses af treetagers huse og en vej

befærdet med varevogne til og

fra nabogrundens møbelhus.

Kilder: 
Albanigadekvarteret i Odense, registrant 1977, Odense Magistrat 2. afdeling.
Frederik den VII.s Stiftelse i Odense 1862-1912 udarbejdet af F. Moreau Andersen, 1912
Geofyn.dk.
Kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 0-1000 Albanigade 25, Odense Kommune.
livetseventyr.dk
Odense Bys Museer
Weblager.dk

Fremtidsvisionen. Kortbilag til lokalplan nr. 0-1000
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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



24 · Beboeren · Juni 2022



Juni 2022 · Beboeren · 25

Nyt i Beboerhuset: 

Livestreaming fra Aarhus Universitet

Efterårets datoer og emner – 7 tirsdage:

27-09-2022: Minik Rosing: Jorden og livet –

3.800 mio. års spejling.

04-10-2022: Klaus Mølmer: Kvantefysikken –

atomernes vilde verden.

25-10-2022: Birgitte Rahbek Kornum: Søvn og

immunforsvaret.

01-11-2022: Bo Holm Jacobsen: Vores urolige

klode.

15-11-2022: Jacob Giehm Mikkelsen: Fagre

nye genetiske verden.

22-11-2022: Kasper Green Larsen og Kaj Grøn-

bæk: Datalogien i din lomme.

Af Paul Thomsen

Vi har i foråret haft to gange med livestreaming af 

foredrag fra Aarhus Universitet. Emnerne er naturvi-

denskabelige, og de to afholdte var om Flagermus og

om Rumsafari blandt mælkevejens planeter. Det kan

lyde avanceret, men det bliver serveret af de ypper-

ste eksperter på området, og på en måde, så vi, der

ikke er akademikere, også kan være med.

Læs mere på https://ofn.au.dk/sted

Der er allerede datoer og emner på foredrag i efter-

året. Tilmelding er nødvendig da vi kun har plads til

ca. 30 pr. gang, så alle kan se og høre.

Tilmelding på mail til

paul_thomsen@ffsm.dk eller sms 61263609.

Du får svar om du har fået plads.

Mødetid er kl.18.45 Det slutter kl. ca. 21, og der vil

være en pause undervejs, hvor der kan stilles spørgs-

mål.

Meld dig til og kom og få en hyggelig aften, hvor der

også kommer lidt ind i hovedet.

Der er salg af diverse drikkevarer og lidt snacks.
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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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Sybergsvej 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

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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Specialiserede  
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.alleens-fysioterwww
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M
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Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Dorte Vildsø
H.C. Andersens Gade 88 st., 5000 Odense C

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Rå Spruthus  
Hjallesevej 15, 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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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! ·

   BESØG OGOMK   ORESV BESØG  BORES      

Vi glæder os til at se jer i butikk

allegaarå vice. Pog god ser
alg i pålæg, pølsert udvorVi har et st

  

enVi glæder os til at se jer i butikk

.dkdensslagterallegaar
ersk kød, middagsr, falg i pålæg, pølser

  
eersk kød, middagsr
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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 
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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: Henrik Lumholdt, Carl Flemming

Schultz, Stig Vognæs m.fl.. Eller se de en-

kelte artikler. 

Beboeren nr. 43 udkommer 10.–11. sep-

tember 2022. Deadline: 28. august 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: Middelfart Sparekasse Reg nr. 1684

Konto nr. 0000377198. 

Eller brug MobilePay, tlf. 819123 og skriv:

Kontingent 2022 + din adresse.

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

Torsdag 1. september kl. 18.30: Madklub

Onsdag 7. september kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 13. september kl. 18.30: Madklub

Onsdag 14. september kl. 20.00: Caféaften*)

Lørdag 17. september 
kl. 14.00: Høstmarked

Onsdag 21. september kl. 20.00: Caféaften*)

Tirsdag 27. september 
kl. 18.45: Livestreaming fra
Aarhus Universitet: 
Jorden og livet (se side 25).

Onsdag 28. september kl. 20.00: Caféaften*)

Torsdag 29. september kl. 18.30: Madklub

· SEPTEMBER 2022 ·

Onsdag 10. august kl. 20.00: Caféaften*)

Tirsdag 16. august kl. 18.30: Madklub

Onsdag 17. august kl. 20.00: Caféaften*)

Onsdag 24. august kl. 20.00: Caféaften*)

Onsdag 31. august kl. 20.00: Caféaften*)

· AUGUST 2022 ·

På en caféaften kan alting ske! Som man kan læse

inde i bladet, har Beboerhuset modtaget en pæn

sum penge fra Nordea-fonden til opgradering af

caféaftenerne – og husets aktiviteter som sådan,

mere konkret til sangbøger, brætspil og en ny grill.

Og så lægger vores huspianist og musikquiz-ma-

ster Oliver nok også vejen forbi en gang imellem.

Større arrangementer kan bestemt heller ikke

udelukkes.

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

*) Caféaften – nye tider i cafeen:


