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Så skinner stearinlysene atter yndigt 
ud gennem Humlebys små ruder, og 
jeg mindes min far, der hvert år ved 
denne tid fremsagde dette bevæ-
gende vers, med stor patos og stærk 
vendsysselsk accent: 
’Det er efterårets dage
skoven fælder sine blade.
Det er høst – vi har kun minderne
om som’rens timer glade’
Det er lige lovlig pessimistisk for 
mig, der holder meget af den ro, der 
sænker sig over tilværelsen i disse 
uger. Tænk, hvis man skulle holde 
sommerens tempo hele året, fare 
fra grillfest til grillfest, drikke alt for 
meget hvidvin og i øvrigt passe have 
og holde sommerferie og blive brun 

Nabo udgives af Beboerforeningen og 
uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 
9 gange årligt i et oplag på 400.

Humlebys hjemmeside: www.humleby.
dk indeholder adresse- og telefonliste på 
Beboerforeningens medlemmer ordnet 
efter både husnummer og fornavn.
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på begge sider. Nu kan man med 
god samvittighed skrue sig ned i 
sofahjørnet og lade vinterens rolige 
aktiviteter komme til sig.
En af dem glæder jeg mig særligt 
til: Den fi ne juleskik, der nåede til 
Lundbyesgade sidste år: Julekal-
ender-komsammen i forhaverne. 
Det begyndte i Bissensgade i 2007, 
året efter kom Øvre Carstensgade 
med, og sidste år bredte ideen sig 
til endnu fl ere gader. Konceptet er 
enkelt: Fra søndag til torsdag indtil 
20. december er gaden inviteret 
på forhavebesøg hos hinanden i et 
kvarters tid fra klokken 19. Man laver 
en liste og skriver sig på den  dato, 
der passer bedst, og så er der ellers 

Pas på: Julekalender forude
frit slag med traktement og eventuel 
underholdning,
I Lundbyesgade var vi gennem 
mange slags, fra kaffe til gløgg til 
portvin, med hjemmebag eller købes-
måkager, æbleskiver og pandekager, 
sang og spil, og vi mødte op i sne 
og frost og blæst og stod tappert 
udendørs i det påbudte kvarter, før 
vi drønede ind i varmen igen.  Den 
slags giver sammenhold og nye 
bekendtskaber, og det er i grunden 
slet ikke så galt. 
Så begynd allerede nu at tænke 
over, hvad der skal bag lågerne i 
din gades julekalender. Det bliver et 
fantastisk skue, hvis alle gader i år 
mødes i julelysenes skær. Samtidig.

edel

voksne hælder i sig ved nytårstide. 
Til gengæld er der grillstegte pølser 
til boblevander, når den kommunale 
borgmester, Pia Allerslev, og Peter 
Gorm fra Idrætsfabrikken har sagt 
rosende om boblepladsen. Den er 
ikke beregnet til at ligge og boble på. 
Du kan faktisk ikke undgå at blive 
aktiv, når du kommer i nærheden af 
de fristende bobler. Det er torsdag 
den 7. oktober klokken 15 ved Pas-
teursvej – gå efter lyden eller kendte 
ansigter.

Kurt

Kom kom kom til bobleland siger 
Carlsberg til alle, som har lyst til at 
spille fodbold eller streetbasket eller 
spise grillpølser.. Du kan også vælge 
at køre cykel, svinge dig i stativer 
eller sidde på solide træklodser og 
iagttage alle de andre. 
Torsdag den 7. oktober klokken 15 
indvies Carlsbergs nyeste plads, 
Boble Pladsen. Alle Nabos læsere 
er inviteret til boblevand på boble-
pladsen. Der er tale om Carlsbergs 
boblevand og ikke den slags, som 

Boblepladsen
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Det begyndte med, at Birger var ve-
jleder for Johans biologihold engang 
i slutfi rserne. Så begyndte Johan at 
spille musik, og Birger hang ud til 
koncerterne. I dag er de voksne og 
følsomme naturvidenskabsmænd og 
har lavet et show.
Vi taler om Birger Brodin, C 80, og 
Johan Olsen, forsanger i det suc-
cesrige band Magtens Korridorer. 
To glade drenge på henholdsvis 45 
og 41 år, begge biologer og begge 
grebet af ideen om at formidle viden-
skab til folket. Derfor står de med 
jævne mellemrum i forsamlinger og 
underholder med et show, der lidt på 

Birger Brodin,C 80, og sangeren Johan Olsen har lavet 
et helt specielt show om videnskab og virkelighed.

Videnskab for folket

skift hedder ’Molekyleshowet’ eller 
’Den naturvidenskabelige gøgler-
trup’.
”Det er faktisk ikke mest for sjov”, 
siger Birger. ”Vores budskab er, at 
videnskab ikke er hævet over vir-
keligheden, og at forskere ikke er 
hvidkitlede guder, der ved alt om, 
hvordan verden hænger sammen 
og har svar på det hele. Tværtimod. 
Mange, især tidens politikere, tror, 
at videnskab handler om at opfi nde 
dimser og produkter, så nogen kan 
tjene rigtig mange penge, men det 
er ikke det der er målet. Videnskab 
handler om at udvide menneskets 

grænser for erkendelse.
Det videnskabelige show blev født, 
da Johan Olsen i 2007 blev bedt om 
at optræde på universiteterne stand 
på Roskilde Festivalen. 
”Johan ville have mig med, og så 
brainstormede vi sammen med et 
par andre aftenen før, vi skulle op-
træde. Det skulle handle om viden-
skabsteori og molekyler, anskueligt 
illustreret. Molekylerne er for ek-
sempel prutter, øl og bøvser, og det 
malede vi på ubleget lagenlærred, 
som vi havde købt i Panduro Hobby”.  

De to biologer bruger stadig lagenet, 
så foruden Johan og Birger be-
står truppen af de to lagenholdere 
Rene Rask og Lykke Nørby samt 
ølhenter Daisy Lykkeberg. De har 
optrådt mange forskellige steder, i 
Roskilde et par gange, sidste år for 
Københavns Universitets studenter-
menighed og for Det farmaceutiske 
Fakultet og i april i år for Dansk 
Naturvidenskabsformidling. 
Lige straks kan Johan og Birger 
opleves på Kulturnatten  15.oktober, 
hvor de er at fi nde på Københavns 
Hovedbibliotek i Krystalgade mel-
lem klokken 19 og midnat. Denne 
gang hedder showet ’Virkeligheden i 
virkeligheden’. 
Og når Johan Olsen kan fi nde plads 
i sin travle kalender, vil han og Birger 
gerne optræde i vores Beboerhus.

edel

YOGA I HUMLEBY
Kl. 17.00-18.30 Blid dynamisk yoga 
Kl. 19.00-20.30 Dynamisk yoga  
 
COACHING & TERAPI 
Har du et fundament, som styrker dig i at  
nå dine mål? Mangler du klarhed over  
nuværende situation og ønskede mål? Ved du hvad der er vigtigt for dig, så du kan skabe nye 
handlemåder og træffe holdbare valg for dig selv?

MINDFULNESS
Mindfulness stress-reduktion er en fantastisk måde at forebygge, håndtere og komme ud af 
stress eller overvældethed på. 
 
Tilmeld dig nyhedsmail på illeborg@mac.com og få informationer om Coaching & Terapi, 
Yoga & meditation. www.christinilleborg.dk

The past 
has no power over the 

present moment.
Eckhart Tolle

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66
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Det er nu på sekstende år, at jeg 
sidder hver dag ved min computer 
og glor ud ad mit vindue på 1. sal i 
Vesterfælledvej nr. 30.
Lige ud for mine øjne har jeg den 
meget store boligblok på nordsiden 
af Lyrskovgade. Det er som bekendt 
en ganske fl ot rødstensejendom 
med hvide kviste, hvide vinduer og 
franske altaner; den er fem etager 
høj og alenlang, den går hele vejen 
ned til kulturhuset og biblioteket. 
Den var meget moderne, da den i 
sin tid blev bygget – den stod færdig 
som råhus i 1940, men først efter 
krigen i 1946 kunne folk fl ytte ind. 
Der er 186 boliger i ejendommen, 
fordelt på to- og treværelsers lejligh-
eder samt lidt erhverv. Posthuset 
er som bekendt lukket for længst, 
så nu er der folkekøkkenet og to 

vuggestuer tilbage, begge ud mod 
Vesterfælledvej.
Københavns kommune solgte ejen-
dommen til andelsboligforeningen, 
A/B Lyrskov, i 1996, og siden har 
jeg med store øjne iagttaget alle de 
mange renoveringer, der er foregået 
– og foregår derovre. Der er kon-
stant gang i den. Taget er renoveret, 
nye kviste, nye franske altaner, 
omfattende renovering af murværket 
osv.
 
Frem med kikkerten
Men nu synes jeg alligevel, at kun-
sten stiger derovre, og at de overgår 
sig selv.
Efter at have været væk en uges 
tid kom vi hjem i sommer, og jeg 
konstaterede med undren, at der 
var blevet sat nogle ejendommelige 

tingester op på taget. 
”Det ligner katte, det de har fået sat 
på derovre,” sagde jeg til min kloge 
mand, som bestemt mente, at det 
måtte være sirener af en slags. Det 
slog jeg mig til tåls med, men blev 
alligevel ved at undre mig over den 
sære facon på alle disse sirener, 
især da jeg en dag kiggede på dem 
i solskin. 
Så tog jeg min kikkert – først den 
almindelige feltkikkert. Nu lignede 
det ikke katte længere … nu lignede 
det snarere … Nej, det kunne ikke 
passe! Frem med mit fi ne teleskop, 
op på 40 ganges forstørrelse … og 
jo, det var sgu rigtigt nok. Det var 
UGLER!  Eller rettere: Det ER ugler! 
Der sidder minsandten femten ugler 
med godt og vel to kvistes mellem-
rum hele vejen hen ad tagryggen på 
huset. 
Det ser fuldkommen absurd ud. 
Duerne er bange
Jeg tænkte, det kunne være meget 
sjovt at indvie NABO’s læsere i den 
iagttagelse, men jeg har jo ikke en 
jordisk chance for at fotografere 
dem, så jeg droppede ideen. Men 
så var jeg i anden anledning inde 
i Naturbutikken på Vesterbrogade, 
hvor Dansk Ornitologisk Forening 
holder til, og der har de dem! Der 
kan man købe dem, og der kunne 
jeg så fotografere dem. De kaldes 
”skræmmeugler” og er nogle cirka 
70 centimeter høje krabater med 
store stirrende øjne. 
Ejendommens vicevært, Ivan 
Hansen, fortalte mig, at de primært 
er sat op for at jage duerne væk. 
Og det er lykkedes – indtil videre. 
De store måger er ligeglade, selv 
om jeg nu nok synes, der sidder lidt 
færre, end der plejer. Vi blev også 
enige om, at det jo nok kun er et 
spørgsmål om tid, før duerne fi nder 
ud af, at bæsterne bare sidder og 
glor og ikke rører sig ud af fl ækken. 
Ivan Hansen må være enhver ejen-
domsbestyrelses drøm om en vice-
vært – det er den mest velpassede 
ejendom, man kan forestille sig. 
Dyrk fortovet! Han fortalte i øvrigt, at 
han ud over mågeproblemerne har 
mange rotteproblemer. Det skyldes, 
at der bliver smidt så meget brød 

En historie om, hvad der sidder på taget af en ejendom i Lyrskov-
gade. Og om hvordan én rotte kan blive til en værre historie. 

Sådan ser de ud, de fl otte skræmmeugler, som man kan 
iagttage på taget af den røde ejendom i Lyrskovgade. 

Foto: Kina

Ugler på taget og rotter på … hjernenUgler på taget og rotter på … hjernen
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ud i Enghaveparken. Det er ikke 
bedsteforældre med barnebarnet, 
han er træt af, nej, det er grillbarer, 
cafeer og restauranter, der vælter 
sækkefulde af gammelt brød ud i 
parken.

Rottens fl ugt
Nu vi snakker om rotter. Vi har her 
i sommer, for jeg ved snart ikke 
hvilken gang, igen haft besøg af 
rotter. Denne gang var de fl yttet 
ind under vores træterrasse. Det 
er hverken særlig spændende eller 
interessant, og jeg skriver kun om 
det for at afdramatisere sagen. Vi 
havde været væk nogle dage, og da 
vi kom hjem, havde vores nabo hørt, 
at jeg var blevet OVERFALDET af 
en rotte!
Det er ikke sandt.
Sandt er det derimod, at vi en 
lørdag eftermiddag sad på terrassen 
og spiste en lang frokost med vores 
voksne børn, da en rotte pludselig 
kom pilende inde fra naboen – ind 
under vores frokostbord, ind mel-

lem benene på os og som et lyn 
forsvandt ind under terrassen! Vores 
ene datter skreg så højt og gen-
nemtrængende, at man ikke kan 
fortænke nogen i at tro, at det gik 
værre for sig. Det gjorde det altså 
ikke. Men vi synes nu stadigvæk, at 
det var ret frisk gået – af rotten.
Johnny, en energisk kommunal rot-
temand med charmerende born-
holmsk accent, kom og satte en 
giftkasse ud, men var sikker på, at 
der ikke ville blive ædt af giften, fordi 
vores genbo havde de skønneste 
kirsebær – og rotter elsker kirsebær, 
fi k vi at vide. Da han kom en uge se-
nere, var der ædt godt og grundigt 
at giften, så der har helt bestemt 
været mere end én rotte under ter-
rassen. Nu er der stille.
Så i skrivende stund er vi rotteløse 
… så længe det varer.
Og vi skal alle sammen huske at 
melde det, så snart vi ser en, det 
har vi pligt til. Og som bekendt kan 
en lille fjer blive til fem høns. Det er 
det samme med rotter. 

Kina

Ja, den skal lige lukkes først. Det er 
få dage siden, man kunne studere 
en udførlig tidsplan for nyindretnin-
gen og genåbning af vor velslidte 
Brugs. 

Men sådan behøver det slet ikke gå 
Posthusgængerne er så småt ved 
at vænne sig til de afsidesliggende 
postfaciliteter i nærheden af Super-
Brugsens fl askeautomat. 

Nu ser ud til, at vi må væbne os 
med nogen tålmodighed, inden vi 
kan fråde i de mange genåbning-
stilbud i den nyindrettede butik på 
Vesterbrogade. De nålestribede 
advokater fra Posten og Coop skal 
en gang mere gøre gavn for deres 
hyre. Der er opstået uenighed om 
overtagelsen af post-faciliteterne, og 
den uenighed skal først glattes ud, 
inden vi kan nyde frugterne af den 
lange ventetid.

Kurt

SuperBrugsen 
åbner igen
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I september-Nabo skriver Husejer-
foreningen blandt andet:
”Regnvandsriste:
Heldigvis har den seneste tids 
regnvejr tilsyneladende ikke forår-
saget  større vandskader i Humle-
by, men der kan konstateres store 
vandpytter på gaderne som følge 
af tildækkede regnvandsriste. 
Ristene fi ndes ofte under park-
erede biler og cykler og er således 
utilgængelige for kommunens 
renholdsfolk.
Det henstilles til beboerne at fjerne 
blade o.l., som dækker ristene.”
Goddag Mand. Økseskaft!
Fra før sommerens store skybrud 
har regnvandsbrønden foran 
Carstensgade 22/24 været tilstop-
pet med dannelse af en stor pyt i 
hjørnet mellem bump og kantsten 
som følge. Vi har en halv snes 
gange kontaktet kommunen om 
dette, og vores nabo har mindst 
en gang om ugen også pr. telefon 
eller mail kontaktet kommunen om 
deres tilstoppede brønd. Uden der 

er sket noget som helst.
Endvidere har vi kontaktet Huse-
jerforeningens bestyrelsesm-
edlem med ansvar for kloak mm. 
Ligeledes uden der er sket andet, 
end han har fortalt, at også han 
har meldt det til kommunen.
Husejerforeningsansvar
I stedet for at pege fi ngre ad en 
mulig (men uundersøgt) anklage 
om manglende risterensning 
og utilgængelighed på grund af 
parkerede biler (et problem, der 
IKKE har været ud for Ca24 i 
dagtimerne), bør Husejerforenin-
gen påtage sig ansvaret med at få 
udbedret skaden inden vinterens 
frost.

Povl, Ca22

PS.
At Kommunen af og til reagerer 
hurtigt, så vi, da vi efter et par 
dage at have konstateret en 
sødlig, rådden lugt i kælderen 
og efter at have renset alle afl øb 
opdagede, at der lå en død rotte 

bag vores fritstående vaskemask-
ine. Vi ringede fl uks til Kommunen, 
og efter tre hurtige viderestillinger 
endte vi hos vagthavende ’rotte-
fænger’. 
Han lovede at komme, så snart 
han havde afsluttet sin frokost, og 
en god times tid senere arriverede 
han og konstaterede, at det i sand-
hed var en død rotte, som han 
forseglede i en plastpose og smed 
i skraldespanden (som derefter 
svagt lugtede sødligt og råddent, 
men heldigvis var der afhentning 
dagen efter)..
Han mente, at rotten havde taget 
rigeligt for sig af de mange rot-
tegiftfælder, der var opsat i kvar-
teret, og at den derefter ville fi nde 
et fredfyldt sted at udånde. Og 
det blev så bag vaskemaskinen i 
vores kælder, som den listede ned 
i, mens kælderdøren til baghaven 
var åben.

Vandet har stået op af den tilstoppede 
regnvandsbrønd i Carstensgade siden de 

store regnskyl sidste sommer. 
Foto: Gunni

Something is rotten…
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Undersøgelse af forsyningsnettet
TV – Nu fra din kloak !

Der har i lang tid hersket usikker-
hed, om vi sidder på en tikkende 
bombe i form af et rottebefængt 
kloaksystem, eller om vi kun en 
gang imellem skal have poetiske 
rotter at se – apropos Finns digt i 
sidste nummer af Nabo.
På generalforsamlingen beslut-
tedes at bruge penge på at under-
søge  tilstanden for vores kloakker 
og vandrør – Står  vi overfor en 
totaludskiftning eller bare nogle 
hensigtsmæssige forbedringer.

Husejerforeningen har nu fået 
tilbud hjem og efter at have vur-
deret dem og indhentet referencer, 
har vi hyret fi rmaet Gaihede a/s 
til at forestå en undersøgelse af 
kloak-  og vandsituation. De vil 
indhente oplysninger om alder, 
ejerforhold og sædvanlig levetid, 
ligesom der vil  blive foretaget 
stikprøver i form af mindre opgrav-
ninger, TV-undersøgelser ect.  Alt 
sammen skal munde ud i en rap-
port til generalforsamlingen næste 
år med anbefalinger af, hvad vi 
bør gøre.

Det bliver nok ikke så spektakulært 
som da ”Forbrydelsen” blev 
optaget i Humleby, men lad os 
se om vi ikke kan få et par gode 
TV-optagelser fra det virkelige rot-
teræs.

Tag godt imod Gaihede når de går 
i gang

For Humlebys yngste
Renovering af legepladsen er 
igangsat og forventes afsluttet 
inden dette nummer af Nabo ud-
kommer.

Bestyrelsesformand
Kasper Beknes
Jerichausgade 41
Tlf.: 20 94 66 78 / 33 25 39 49  arb.  33 24  
06 26 lok. 215
kasper@beknes.dk
Ansvar : Kontakt til beboerforeningen – 
Kontakt til andre byggeforeningskvarterer
Udvalg : Vandrørsundersøgelse – Carls-
berg – Parkering – Trafi k på Vesterfælled-
vej

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf. 5192 5362
inger@humleby.dk Ansvar :  Kontakt til  
Humlebys oprydningsfolk  -  Gartner

Sekretær
Merete Engberg
Küchlersgade 11
Tlf.: 33 22 86 65 / 23 26 02 48   
mereteengberg@gmail.com
Ansvar : Gaderepræsentanter - Forsikring

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st.
Tlf.: 33 79 88 08 
per@humleby.dk
Ansvar : Hjemmesiden / mailadministration
Udvalg : Carlsberg - Parkering

Kom i kontakt med Husejerforeningen
E-mail til bestyrelsen: husejerforeningen@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Brianjensen1@me.com
Ansvar : Kloak, forsyningsnet  - Legeplads 
- Lokalplan
Udvalg : Carlsberg - Trafi k på Vesterfæl-
ledvej

Christian Duch
Küchlersgade 39
Tlf. 3322 0053
duch@humleby.dk
Ansvar: NABO-kontakt, lokalplan, 
boghandler (Humleby 120 år)

Bestyrelsesmedlem
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.:  40 25 02 18
psa@ef.dk
Ansvar : Gaderepræsentanter 
Udvalg : Vandrørsundersøgelse -Carlsberg

Bestyrelsessuppleanter

Irene Bjerregaard
Ernst Meyers Gade 13
Tlf.: 27 12 93 07
irbj@mail.tele.dk
Ansvar:  Gader  -  Gartner -  Lokalplan
Udvalg:  Vejskilte

Næstformand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
GustavJensen@gmail.com
Ansvar : Forsikring – Legeplads -  Kloak, 
forsyningsnet  
Udvalg.: Vandrørsundersøgelse
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Nyholmsallé 19
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOG VARME OG 
VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tag ar bej der
Servicevagt alle ugens dage i  perioden 01.10 -  30.04 kl.  08.00 -  22.00

Mobil 28 19 60 40

Beboerforeningen Humlen afholder den ordinære generalforsamling 
Onsdag d. 27. oktober 2010 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15.

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen og lyder som følgende:

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Beretning fra diverse udvalg 
4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent 
7. Valg af formand 
8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af suppleanter 
10. Valg af kasserer
11. Valg af revisor plus revisorsuppleant
12. Valg af Chefredaktør for Nabo
13. Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Beboerforeningen byder på kaffe og øl/vand.
Bestyrelsen har ingen forslag til afstemning under punkt 5.

Deltag i Humlebys sociale og kulturelle netværk
Den nuværende bestyrelse består af: Jesper Dybdal (Je20), formand, Michael Petersen (EM3). Gunni 
Busck (Ca40), Tine Damsgaard-Sørensen (Bi8), Ulla Baarsgaard Hansen (EM10), Hatla Johnsen (Vf28) 
og suppleant Anna Begga Madsen (Lu19). Derudover deltager Jørgen Fenhann, kasserer (Kü19) i be-
styrelsesarbejdet, og regnskabet kontrolleres af Christian Kirkeby, revisor (EM 20). Viceværterne Jette 
Poulsen(Ca15,1) og Jesper Ellegaard (Ca15,2) er også faste medlemmer af bestyrelsen. Alle ønsker at 
genopstille!

Der er stadig mulighed for nye og gamle beboere i Humleby at få en plads i bestyrelsen. Arbejdet med 
gadefest, fastelavn, musikaftener, udstillinger osv. kræver at vi i Humleby gør et stykke arbejde. Kom gerne 
med i bestyrelsen, for derigennem at påvirke og ændre vaner og traditioner.

Følg med i beboerforeningens gruppe på Facebook. Søg efter: Humlen – Beboerforeningen i Humleby. Her 
kan du modtage oplysninger om arrangementer.

På bestyrelsens vegne
Jesper Dybdal

Generalforsamling i beboerforeningen Humlen
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På Vesterbro Ny Skole blev der i forleden uge holdt en 
anderledes emneuge.
Skolen var forvandlet til bysamfund, VNS-Købing og alle 
skolens elever til samfundsdygtige borgere.

Markedsdag i VNS-Købing

Mad til jeres fest i Beboerhuset
eller god og billig mad ud af huset til hverdag 

Vesterfælledvej 8
33 21 90 80

Åbent 17 - 23. Tirsdag lukket.

Arbejdet var på tværs af alle klassetrin, og eleverne kunde 
selv søge om at arbejde på Cafeen, Posthuset, Smykke-
butikken, Galleriet eller på Rådhuset. 
De fi k også at mærke velfærdssamfundets struktur med at 
alle borgere skulle betale 50% skat af sin brutto-indkomst.
Der blev inviteret til Markedsdag den 23. september hvor 
elever viste forældre og søskende rundt i VNS-Købing, her 
var der rig mulighed at handle, se på kunst, drikke kaffe, 
spise kage og hjemmelavede bolsjer.
Det var en meget vellykket emneuge og en fantastisk 
markedsdag. 

Andrea

66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi 

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

DET INDISKE SPISEHUS

TAP 1, dansehallerne, gallerier, café elefanten, KBHs 
åbne gymnasium og Visit Carlsberg holder åbne arange-
menter på Kulturnat den 15. oktober.
Bryghuset på Ny Carlsberg vej holder åbent med en lys/
lyd event i samarbejde med Distortion.
Der bliver lysshow på bryggernes plads og fest i Visit 
Carlsberg med bar, DJs mm.
Jeg vil anbefale alle at kikke forbi til det formidable lyss-
how, på www.darkmatters.dk kan der ses optageser fra 
lysshowet under Distortion på Carlsberg i foråret.
Det bliver vist et brag af Kulturnat på Carlsberg, langt ind i 
Kulturnatten.     Andrea

Kulturnatten på Carlsberg
Foto: Andrea

Foto: Darkmatter



Nabo oktober 2010
10   



   Nabo oktober 2010    
11

Alessandra Sicuro er bosiddende 
i København, og ud over at male 
arbejder hun bl.a. som journalist og 
underviser. Alessandra er opvokset i 
Italien i en meget kunst interesseret 
familie. Hun har holdt fl ere udstillinger 
i København, Bologna m.m. Kunst 
interesserer hende meget. Hun har 
læst kunstsociologi og æstetik ved 
italienske universiteter. 

For Alessandra er at male at fortælle. 
Eventyr og myter fortæller om de 
basale ting i livet og i psyken på 
en måde som på én gang er enkel 
og kryptisk. De balancerer naturligt 
mellem det alvorlige og det lette. De 
taler til alle, men siger ikke alt. Dette 
fascinerer hende. Hun kan godt lide 
den tanke, at et af hendes malerier 
kan hænge på et ukendt væg og give 
farve, hviske en historie.

Når hun maler i dag, føler hun sig på 
en måde forbundet med sin familie, 

Malerier i Beboerhuset

Mit navn er Charlotte og jeg venter mit første (og 
eneste) barn den 26. oktober.
Gennem venner som bor i Humleby, har jeg fået 
kendskab til jeres interne blad til denne søgning.
Jeg bliver enlig mor, med en meget lille familie og 
ingen bedsteforældre som kan repræsentere den 
gave for mit kommende barn, og da jeg selv havde 
et fantastisk forhold til min egen mormor ønsker jeg 
at mit kommende barn får samme mulighed, derfor 
søger jeg bonus bedsteforældre som ønsker og har 
lyst til at være en del af vores liv.
Da jeg skal have en søn, er det vigtigt at der også er 
en mandlig rollemodel, som kan indfører de facetter 
som jeg ved han vil søge med tiden.

Fernisering for Alessandra Sicuro
Søndag 3.oktober kl. 14-17

Bonus Bedsteforældre?

Byernes Varme & SanitetsService er en del af Bristen Gruppen A/S, som har tre hovedaktiviteter i form af ejendomsinve-
stering, ejendomsudvikling og facility service. Koncernen er siden sin start i 2004 vokset kraftigt. Koncernen omfatter en 
række entreprenør- og håndværksvirksomheder. Se mere på www.bristen.dk.

Midtager 20
2605 Brøndby

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

Vi har overtaget Rørbi og tilbyder
 
·Tagarbejde
·Fjernvarne
·Ejendomsvedligeholdelse
·Badeværelser
·Rensning af faldstammer

Jeg har valgt at gå hjemme det første år, men ønsker at 
kontakten etableres så tidligt som muligt, så vi kan lære 
hinanden at kende og samtidig får mulighed for at, få 
snakket om de forventninger vi hver især måtte have.
Jeg arbejder på en døgninstitution og det indebærer 
bl.a. at jeg vil få brug for, at han ind imellem overnatter 
eller kan blive hentet i vuggestue/børnehave af jer. Han 
vil blive tilmeldt Vartorvs institution hvor der er mulighed 
for at overnatte når jeg har døgnvagt, men på sigt vil jeg 
søge nyt arbejde som foregår i dagtimerne.
Hvis dette har skabt nysgerrighed og interesse for nogle 
her i Humleby, så kan jeg kontaktes på mobil 20 62 96 64. 
Ps: Er bosiddende på Vesterbro.

Hilsner Charlotte.

Jacobs trommer
Nabos udsendte gik efter lyden nys 
afviklede søndag, da det var Jacob 
Melchior og hans håndgangne 
musikanter og hans gamle pladesæl-
gende moder, som også optrådte som 
værtinde i det gamle Huset i Rådhus-
stræde, der var målet. Der er ingen 
grund til at hænge plakater op eller 
reklamere på anden vis, når det er 
Emilies søn, Jacob, der for en stund 
vender New York ryggen og trakterer 
trommer med kærlig hånd, stikker og 
viskere for at sikre, at vi alle fristes af 
at høre Summer Fair og andre gode 
numre. Storslået musik i overværelse 
af en lang række folk fra Humleby og 
andre notabiliteter.

Kurt

idet faderen havde en stor interesse 
for kunst og bedstefaderen også var 
kunstmaler. Det er en måde for hende 
at genfi nde og udforske noget fra 
barndommens verden -  fantasi, livs-
glæde og undren. Hendes personer 
og situationer kan være lidt sjove, lidt 
tegneserieagtige. 

Kom og se hendes malerier til et glas 
kold hvidvin.       

 Jørgen Fenhann K19



LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1. - Telefon: 26 27 72 15 - e-mail: jettep2001@hotmail.com
Det koster 200 kr. fredag, lørdag el. søndag og 50 kr. for møder og andre aktiviteter på hverdage.

Ved fester på hverdage betales 200 kr. Leje gælder fra kl. 10  til næste dag kl. 10. Lejen betales for-
ud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Det medlem, der lejer Beboerhu-

set, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til na-
boer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for al-
le medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt.

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN
Sdr. Boulevard 104

1720  København V
Telefon. 33 24 77 58
Hele døgnet: 30 31 32 95

Fredage kl. 17    Børnegymnastik Carlsbergs gymnastiksal 

Onsdage kl. 20   Badminton for voksne i Carlsbergs gymnastiksal

Mandage kl. 18 30   Fælles spisning i Beboerhuset. 

Søndag 3. oktober kl. 14   Fernisering Alessandra Sicuro i Beboerhuset.

Torsdag 7. oktober kl. 15  Boble Plads på Carlsberg indvies.

Fredag 15. oktober   Kulturnat på Carlsberg.

Mandag 25. oktober fra kl. 16  Græskar og børn foran Beboerhuset. Medbring selv græskar.

Onsdag 27. oktober kl. 20  Beboerforeningens generalforsamling i Beboerhuset.

Søndag 31. oktober   Børnebio og Halloween i Humleby

Haveaffald hentes 26. oktober.

Storskrald hentes 15. november.

Pap, karton og elektronik-affald hentes 16. november. 

PVC og imprægneret træ hentes 17. november.

HUMLEBY - KALENDERHUMLEBY - KALENDER


