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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.

Nabo betinger sig ret til at opbevare og 
publicere artikler (tekst og illustrationer) 
også i elektronisk form, fx via CD-rom og 
Internettet.

Annoncer koster 1200 kr. for 1 side, 600 kr. 
for ½ side – mindre annoncer koster 300 
kr. For medlemmer af Beboerforeningen 
koster annoncer ikke noget.

Næste nummer af Nabo kommer den 4. marts. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. februar. 
Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

NABO
Humlebys beboerblad

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: 
Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 –  33 23 16 59 
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 4043 6669

I redaktionen er desuden:
Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11
Gunni Busck, Carstensgade  40 - 33 23 23 37
Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade  31 – 33 24 94 61
Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87
Kurt Rasmussen, Freundsgade 4 – 33 22 73 75
Henrik Sigsgaard, Küchlersgade 4 - 28 19 26 33

Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. 
E-mail: nabo@humleby.dk

Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770  Kbh. V – Giro 7 33 47 53
Formand:  Jesper Dybdal, Jerichausgade 20 – 33 36 35 15

Bliv medlem – besked til kasserer:
Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 33 25 52 82 – j.fenhann@humleby.dk
Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade 15 –  26 27 72 15 - jettep2001@hotmail.com

 
Det har været nødvendigt for Beboer-
foreningens Bestyrelse at præcisere 
reglerne for, hvem der kan benytte 
Beboerhuset til hvad.
Viceværten, Jette, har tidligere trukket 
en grænse ved, “at Beboerhuset ikke 
må benyttes til kommercielle formål”. 
Men det vil hun ikke fortsat uden vi-
dere holde sig til, for det passer jo 
ikke.
Superbrugsen er en forretning, som 
ved flere lejligheder har holdt arrange-
menter i Beboerhuset. Bl.a. har Brug-
sen holdt sine årsmøder i Beboerhu-
set gennem en del år, og der har også 
været tale om et møde i forbindelse 
med en kampagne for særlige grup-
per af produkter – dog kun for sunde 
og for økologiske varer.
Superbrugsen har kun fået nej een 
gang. Det var til et arrangement med 

vinsmagning, hvor det kostede penge 
at deltage.  Der trak bestyrelsen 
grænsen. Den grænse gælder sta-
dig - også efter de nye regler: Firmaer 
kan leje Beboerhuset til møder men 
kun hvis de er åbne og gratis for alle 
i kvarteret.
Det har altid været sådan, at medlem-
mer kan leje Beboerhuset til møder på 
hverdage for 50 kr. Det har i enkelte 
tilfælde været udnyttet af medlem-
mer til at udbyde kurser - som ikke 
har været rettet mod folk i Humleby, 

Brug og misbrug af 
Beboerhuset

og som det kostede penge at deltage 
i. Det er misbrug af et medlemsgode.  
Men fremover bliver det muligt at hol-
de den slags “lukkede” arrangementer 
på hverdage indtil kl. 16. Dog til en an-
den pris end “medlemsprisen”, nemlig 
200 kr.
Det er dog en forudsætning, at der er 
tale om enkeltstående arrangement-
er. Så vi kommer ikke til at opleve, at 
Beboerhuset fra nu af til hverdag er 
optaget til kurser med fast mødetid 
m.v..

Gunni.
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Den gode nyhed er: Vi har endelig 
fået klarhed over standen af vores 
vand og kloakrør. 
Den dårlige nyhed er: De har det 
IKKE godt!

Ved sidste års generalforsamling blev 
der afsat et beløb til undersøgelse 
af foreningens vand og kloakrør. Be-
styrelsen indhentede to tilbud fra 
rådgivende ingeniører og valgte fir-
maet Gaihede til at gennemføre un-
dersøgelserne. Gaihede iværksatte 
med ABC-TV kloakinspektion og 
foranledigede punktvise opgravninger 
og inspektion af vandrør. Resultatet af 
undersøgelserne er nedslående: alle 
vand og kloakrør lever på det yderste 
mandat og Gaihede er nødt til at an-
befale en udskiftning/renovering.

No shit Sherlock!
Der er sikkert flere Humlebyboere, 
som med Gaihedes konklusion i 
hånden kunne stille sig op og sige: ”det 
kunne jeg godt have fortalt jer… og 
helt gratis”, og det er da heller ikke et 
nyt samtaleemne. Vandrørenes stand 
har været diskuteret i årtier. Men den 
anden gode nyhed er, at det behøver 
vi ikke længere! Vi har nu et klart svar, 

Formanden beretter:

Jeg har en god og en dårlig nyhed!

og en hvilken som helst diskussion 
om standen må forstumme. Det kan 
ikke diskuteres: vand og kloak rør har 
det ikke godt.

Det er problemet, 
hvad er løsningen?
Men det giver selvfølgelig mening, at 
vi indleder en debat om, hvad vi gør 
ved problemet. En del af Gaihedes 
opgave er, at de skal fremlægge et 
løsningsforslag på næstkommende 
generalforsamling. Det er et arbejde, 
der stadig pågår, men den foreløbige 
konklusion er, at vi taler om et projekt 
i størrelsesordnen 14-15 millioner kro-
ner. (kunstpause, tankestreg, udråb-
stegn)

Koldt vand i blodet
Efter man har sundet sig lidt og man 
har tørret kaffen af nærværende Nabo 
blad, så bør man foretage en lille øv-
else. Hvis man dividerer det samlede 
beløb med 235 huse, så finder man at 
det svarer til omkring 60000 pr hus, 
som måske ikke er så overraskende, 
når man tager i betragtning at vores 
vandrør ligger i baghaven og kloakken 
i forhaven, og at der forestår et mas-
sivt gravearbejde for at fortage en 
sådan udskiftning. 

En anden øvelse er, at man går i 
tænkeboks og gøre sin stilling klar: 
hvad synes jeg? Hvad synes jeg er en 
god ide? Det kommer ikke til at blive 
nemt at blive enige om, hvad vi gør, 
men det er vigtigt, at så mange som 
muligt deltager i beslutningen, så den 
bliver så repræsentativ for Humleby 
som muligt. En ting er sikkert, vi skal 
tage en beslutning.

Har vi råd?
En måske lidt overmodig generalfor-
samling besluttede for en halv snes 
år siden at standse indbetalingerne til 
vores forsyningsfond, hvorfor beløbet 
på kistebunden set i dette projekts lys 
er begrænset. Men det er en start, og 
disse penge skal selvfølgelig bruges 
hertil. Men uanset hvad vi beslutter, 
så skal vi overveje, hvordan vi finan-
sierer projektet. 

DELTAG, MØD OP!
Gaihedes konklusion er nyt for os alle, 
og der er stadig et stykke vej, før vi 
kan begribe, hvad der giver mening at 
gøre. Derfor er det vigtigt, at vi kom-
mer i gang med den proces. Vi kan 
derfor kun opfordre til, at I kommer op 
af stolen og ind i debatten. 
Husejerforeningen holder generalfor-
samling 8 marts. 
Bestyrelsen forventer at se jer!   

Kasper Beknes

fotos: Gustav C. Jensen
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Fra 1774 Kbh V til 3905 Nuussuaq. 
Marianne Moesgård var i Danmark 
på julebesøg og fortæller her om sin 
nye tilværelse i Grønland.

Lejligheden i Küchlersgade er fremle-
jet, og i maj rejste bygningskonstruk-
tør Marianne Moesgård til Nuuk for at 
tiltræde et arbejde i Anlægs- og miljø-
forvaltningens teknikafdeling.

Det er ikke første gang, Marianne slår 
sig ned i Grønland. Hun boede og ar-
bejdede der i 1978-84 og fik sønnen 
Qillaq med sin grønlandske mand. Sine 
venner deroppe har hun hele tiden haft 
kontakt til, og sproget er holdt ved lige 
gennem besøg.

I december var Marianne hjemme for 
at besøge Qillaq og alle vennerne her. 
Vi mødtes til en snak, og jeg fik lov 
til også at plukke af hendes mail for 
at fortælle om det nye liv i Grønland, 
blandt mennesker, som er så positive, 
så nærværende, som hun siger: ”Det 
er det bedste ved det. Man bliver ac-
cepteret, som man er. Og så griner de 
meget, og det siger man jo, er sundt!”

20.5.10: Hej alle! Solen har skinnet, 
siden jeg kom, der er taget godt imod 
mig, og jeg er løbet ind i gamle venner.
Lige nu bor jeg i en fire-værelses 
luksuslejlighed med havudsigt ude i 
Qinngorput, 1 times gang fra centrum. 
Den 1. juni flytter jeg så ind i min lille 

to-værelses lejlighed Nuniaffik 14-201, 
3905 Nuussuaq, ½ times gå-afstand 
fra byen, med meget små vinduer, dog 
udsigt til Sermitsiaq, områdets højeste 
fjeld på 1200 m og byens vartegn. 
Jeg glæder mig, har ringet til Kaalat, 
der bor i det område, hun er i Århus 
nu, men hun kommer retur 1. juni. Jeg 
sidder i kontor med Fari, grønlandsk 
ingeniør, og Thorolfur, islandsk bygn-
ingskonstruktør. Min nærmeste chef 
er Pavia, grønlandsk bygningskon-
struktør, og fagchefen Jan er svensk 
ingeniør.
 Al sne er væk, og det har været en vin-
ter næsten uden sne. Jeg kan mærke 
kulden i kroppen (det har svinget fra 
0 til 15 grader), så i dag er der dømt 
ekstra uldundertøj. Jeg løb ind i Buu-
ti, gammel veninde fra Qaqortoq, nu 
fuldtidskunstner: ”Marianne, du ser 
fuldstændig afklaret ud”. Hi, hi, det tror 
da pokker, når bopælen er pakket, og 
der er ingen vej tilbage. 

Ordentlige huse
Der bliver bygget meget i Grønland. I 
Nuuk gælder det en del sociale institu-
tioner, bl.a. for ældre – der bliver også 
flere ældre her. 
”I 30 år har jeg siddet på tegnestuer og 
tegnet og projekteret,” siger Marianne. 
”Nu laver jeg behovsanalyse og oplæg 
til byggeprogrammer”. Hun mødes 
gennem et par måneder med folk fra 
Velfærdsforvaltningen (hvad der svarer 
til vores socialforvaltning) for at finde 

ud af brugernes behov, inden hun kan 
beskrive det eller de huse, der skal by-
gges, helt ud i rumfordeling, overflader 
og farver. Hvorefter byggeprogrammet 
sendes ud til byens 10 tegnestuer, der 
kan komme med tilbud.
Også alment byggeri med lejeboliger 
beskæftiger man sig med. Der byg-
ges huse i 4 etager med høj kælder, 
det går hurtigt, men det er ordentligt 
byggeri. Sådan et hus bor Marianne i. 
Udsigten er fantastisk, fra altanen mod 
vest til Sermitsiaq og solnedgange, der 
skifter hele tiden, og fra soveværelset 
til fjeldet Store Malene, hvor man kan 
gå op til toppen.

21.07.10: Jeg nyder min lejlighed, når 
jeg kommer hjem, kan også sidde på 
altanen, drikke kaffe og læse i en god 
bog.  
Var ude at vandre i fjeldet søndag, den 
der natur gør noget ved én, samtidig 
med, at jeg var ved at blive bidt af 
glubske myg. Skulle ha haft besøg af 
Karen (mor til Qillaqs brødre)!

”Lejligheden har en sjov detalje,” 
fortæller Marianne grinende: ”Man 
kommer ind i et vindfang med stålbord 
med vask, så man kan lægge jagtbyttet 
fra sig, hvis man nu skulle have fanget 
en sæl. Sådan havde fangerne indret-
tet sig, men sådan byggede myndigh-
ederne ikke før.”

- og mennesker
29.8.10 Er sommeren mon forbi? Det 
stormer og regner, har dog været ude 
at gå med Anna, min ’gamle’ grønland-
ske veninde, som nu flytter herop. Da 
vi var ved at være næsten gennem-
blødte, gik vi ind på Katuaq, kulturhu-
set, og spiste os mætte i lækre kager, 
bl.a. blåbærtærte. Så nu har jeg blå 
tænder.

I går var jeg så heldig at være til ver-
denspremiere på ’Eksperimentet’ sam-
men med nogle arbejdskammerater 
(der tudede højlydt). Det er et sort ka-
pitel i danmarkshistorien, hvor 22 grøn-
landske børn, i fremskridtets navn, 
skal være danske og leve afsondret fra 
deres familie på et børnehjem i Nuuk i 
1952. Tine Bryld skriver om det i bogen 
’I den bedste mening’. Ellen Hillingsøe 
spiller forstanderinden på børnehjem-
met - hun var osse til stede sammen 
med børnene, der spiller med.
Jeg blev dog ikke så grebet af fil-
men, og nogle steder var den ret 

Hvis man nu skulle have fanget en sæl
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langtrukken. Alle byens borgerspidser 
var til stede, og jeg kindkyssede med 
borgmesteren, Aasi.
Og så var jeg osse til fødselsdag-
skaffemik i går eftermiddag - Qillaqs 
lillebror (halvbror).

Konkurrence i kaffemik
Kaffemikker og fødselsdagsselska-
ber er et kapitel for sig. Der er vild 
konkurrence. Marianne fortæller om 
en fødselsdag, hun var til i november: 
Der blev serveret moskusoksebov, 
rensdyrbov, sushi, fiskesuppe, matak, 
tørret torsk og sælspæk. Så var der 
selvfølgelig kaffe, lagkage og boller, øl 
og vin. 
Kvinderne får dog tid til andet end at 
lave kaffemikker. Der er mange kvinder 
på høje poster i det grønlandske sam-
fund, som skoleinspektører, politikere, 
journalister, fagforeningsfolk. De til-
hørte venstrefløjen i 1970’erne, og de 
fik gode uddannelser, bl.a. den grøn-
landske læreruddannelse. Marianne 
kan se over på universitetet, som hun 
synes ligner en stor isskosse med træ 

på, der bliver patineret. Hun kan godt 
lide det, men mange grønlændere kan 
ikke, de er vant til farver på husene. 

Klimaet er ændret
23.10.10: Fuldmånen ligger og bal-
ancerer på et fjeld. Jeg har det fint, 
bortset fra, at jeg faldt lige på rumpen 
i dag ned ad en bakke. Der var nemlig 
rimfrost (hvor bli’r sneen af?). Der er en 
gylden solnedgang på klar blå himmel 
lige nu kl. 17.50, og fuldmånen lyser op 
inde over Godthåbsfjorden. Den flytter 
sig så hurtigt, drejer vist hurtigere rundt 
heroppe på toppen af jorden?!
Jeg kan ikke lade være med at spørge, 
hvordan klimaændringen opleves. Det 
er noget, man taler meget om, siger 
Marianne. ”Der er så stor forandring. 
Det var et langt forår, meget grønt. Så 
kom efteråret, og endelig kom sneen i 
oktober. Det blæser og regner meget 
i Nuuk. Der kan pludselig komme en 
fønvind, der smelter det hele. Frem og 
tilbage, frost og tø.”
Hun tænker tilbage: ”For 30 år siden 
var der sne fra september til maj. I 

Nuuk er der fem timers lys om dagen 
nu. Når der ingen sne er, bliver der 
meget mørkt.”

Retur til Nuuk
Det var lidt vemodigt at sige farvel 
igen den 6. januar, men samtidig godt 
at vide, at Marianne trives, og at man 
måske en dag kan låne en seng i lej-
ligheden med udsigt til to fjelde.

7.1.11: Kære venner og familie!
GODT NYTÅR! Så er jeg hjemme igen 
i min egen lejlighed, og det har været 
en fed tur. Tænk, at jeg har så mange 
venner; det kan da virkelig stive ens 
selvtillid af at være så populær. Der 
var desværre nogen, jeg ikke nåede! 
Så de står for tur næste gang. 
Da vi nærmede os Nuuk, var der et ui-
gennemtrængeligt vattæppe under os, 
farvet af den opstigende sol, gudes-
mukt. 0 grader i Nuuk, og overskyet og 
’gammel’ sne på fjeldet.

Sidsel, Lu 4,1.

Fra sin altan mod vest ser Marianne over på fjeldet Sermitsiaq
foto: Marianne

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN
Sdr. Boulevard 104

1720  København V
Telefon. 33 24 77 58
Hele døgnet: 30 31 32 95
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Vandre falk på Carlsberg
Foto: Jesper

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

”Der sidder dæleme en van-
drefalk på Carlsberg-tårnet, lige 
over g’et på Carlsberg skiltet!” - 
panik, panik, jeg fløj ind og hentede 
teleskop og kamera. En af Dan-
marks sjældneste rovfugle, sad 
pludselig deroppe på Carlsberg 
tårnet i 80 meters højde og skuede 
majestætisk ud over Humleby og 
hele Vesterbro.
Det var en solrig og kold lørdag ef-
termiddag sidst i januar. Midt i ek-
samenslæsningen blev jeg lokket 
ud i forhaven for at nyde solen der 
varmede en smule efter at sneen 
var forsvundet. Som altid tjekkede 
jeg lige himlen og Carlsberg-tårnet 
for fugle – måske kunne tårnfalken 
være dukket op. Et par tårnfalke 
har gennem flere år ynglet i en 
redekasse på det hvide KB-tårn, 
som kan ses fra SuperBrugsen, 
men tårnfalkene sidder også ofte 
på Carlsberg-tårnet. Tårnfalkene 
kommer dog kun sjældent til deres 
kasse om vinteren, formentlig for at 
besigtige kassen inden ynglesæso-
nen starter.
Denne gang var det bare ikke en 
tårnfalk der sad deroppe, men 
til gengæld den næsten dobbelt 
så store og sjældne vandrefalk. 
Hvilket prægtigt syn. Naboer blev 
tilkaldt og flere nåede at få et fint 
kig på denne elegante rovfugl. Efter 

20 minutter forsvandt den uden, at 
vi så hvorhen.  Men på internettet 
(www.dofbasen.dk) kunne vi læse, 
at der umiddelbart efter var set en 
vandrefalk komme susende med 
bytte hen over Bryggen. Som noget 
helt nyt i København har der gen-
nem det meste af januar måned 
opholdt sig et par vandrefalke på 
Radisson Blu hotellets høje bygn-
ing på Bryggen. Sandsynligvis var 
Carlsberg fuglen en af de to fugle 
fra Radisson.
 I de godt 15 år vi har boet i Hum-
leby, har jeg kun én gang før set 
vandrefalk over Humleby. Det var 
sidste år, en varm sensommeraf-
ten, hvor en fugl kom trækkende 
mod syd. 

Vandrefalken er en af verdens 
hurtigste dyr. Den er en fantastisk 
luftakrobat og er i stand til at nå 
hastigheder på op mod 390 km i 
timen, når den styrtdykker. I 70’erne 
og 80’erne var vandreflak udryddet 
som ynglefugl i Danmark og store 
dele af Europa pga. af indsamling 
af falkeunger til falkonérvirksomhed 
og pga. forgiftning med miljøgifte 
som DDT. Dengang og op gennem 
90’erne var vandreflak et sjældent 
syn i det danske landskab. I 2002 
begyndte vandrefalk atter at yngle i 
Danmark og i 2010 ynglede tre par, 
henholdsvis på Stevns og Møns 
klint samt på Bornholm. 
Læs mere om vandrefalken i Dan-
mark på www.dofbasen.dk/ART

Jesper J. Madsen, Ca66

 Majestætisk besøg
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Ordinær generalforsamling

Husejerforeningens generalforsamling 
afholdes hvert år den anden tirsdag i 
marts, det er i år den 8. marts kl. 19 
i Cafe Elefanten, Dansehallerne, Pas-
teursvej 20 på Carlsbergområdet.  
Officiel indkaldelse med dagsorden vil 
blive husstandsomdelt en uge før gen-
eralforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal skriftligt 
være formanden – Kasper Beknes, 
Jerichausgade 41 – i hænde senest 
tirsdag den 15. februar.
To medlemmer genopstiller ikke, derfor 
opfordres man til at lade sig opstille til 
nyt medlem af bestyrelsen.

Fortovenes fremkommelighed

Humleby har atter i år mærket vin-
teren. Is og sne skaber problemer for 
trafikken, for parkering og for renova-
tionen. Efter kommunens overtagelse 
af gaderne er det deres opgave at 
holde vejarealerne ryddet, men det 
er os beboere der lider under van-
dansamlinger på grund af tildækkede 
rendestensbrønde, husejerne opfor-
dres derfor til at fjerne sne og blade fra  
ristene.
Det er den enkelte husejers pligt at 
holde eget fortov forsvarligt  ryddet, 
hvis en fodgænger kommer til skade 
på grund af manglende rydning, er 
den pågældende husejer erstatning-
spligtig. 

Fortovene skal i øvrigt være passable 
hele året også for gangbesværede og 
barnevogne, generende bevoksning 
skal beskæres, cykler skal placeres 
hensynsfuldt, opbevaring af byggema-
terialer skal begrænses og effekter til 
storskrald skal først sættes ud aftenen 
før forventet afhentning.

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 – Trafik på Vesterfælled-
vej

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
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

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

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

Christian Duch
Küchlersgade 39
Tlf. 3322 0053
duch@humleby.dk
Ansvar: NABO-kontakt, lokalplan, 
boghandler (Humleby 120 år)
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Foran scenen i Enghaveparken er det 
blevet sat  en kunstskøjtebane op af 
Kulturkartellet, med støtte fra Vester-
bro Lokaludvalg.

Her kan man stå på skøjter indtil den 
20. marts. Man kan låne skøjter gratis 
og købe varm kakao og kaffe.

andrea

Skøjtebane 
i Enghaveparken

med gratis skøjteudlån

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

Nyholmsallé 19 
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOG VARME OG 
VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder
Servicevagt alle ugens dage i  perioden 01.10 -  30.04 kl.  08.00 -  22.00

Mobil 28 19 60 40

Foto: Kenn Thomsen

Foto: andrea
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NABOS
Børne-
Hjørne

ª

Denne gang er børnene i Børne-
Hjørnet Anna fra Küchlersgade 
og Vilma fra Jerichausgade. Hvis 
du også kunne tænke dig at bli-
ve tegnet ind i BørneHjørnets op-
gave, skal du bare sende et bil-
lede af dig selv og dit navn og din 
adresse til nabo@humleby.dk. 
Du må også gerne skrive til os, 
hvis du har en god idé til Børne-
Hjørnet. 

GÅDE:
I hvilken måned snakker folk i 
Humleby mindst med hinanden?

Hvad er det?

Og hvad er så det?

Anna og Vilma er på  sketur. 
De har ikke fanget nogen  sk, men 
de har da fanget noget ... og hvem 
har mon fanget hvad? 

Løsninger: Hvad er det: Øverst: En giraf der går forbi et vindue! Nederst: En skaldet mand der går forbi et vindue! Gåden: I februar - det er jo den korteste måned!
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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

Familierne Duch og Spanner flyttede begge ind i Humleby 
i starten af 1970erne, endnu før kvarteret var navngivet. 
Ole og Agnes i Jerichausgade 10, som de renoverede 
bl.a. med etablering af en sauna til stor glæde for kvar-
terets nye, unge beboere, som benyttede enhver lejlighed 
til fest og stemning. Således fejredes min kones runde 
fødselsdag med et gevaldigt  gilde, selv om vi opholdt 
os  på Island, og vi kunne senere glæde os over Ole og 
Agnes  besøg i Tanzania.

I Küchlersgade var der dengang musikanter nok til et jaz-
zorkester, det spillede bl.a. i Vognporten i Huset i Mag-
stræde, som også rummede Spisehuset, hvor Ole var 
gæstekok, de dage satte Humleby sit præg på stedet.  

Ole Spanners fingeraftryk
Oles gastronomi nød vi yderligere godt af i vores hjemlige 
spiseklub.

Med et bidrag til Garantforeningen var Ole med til at sikre 
købet af Beboerhuset i 1980. og som formand for Huse-
jerforeningen var han med til at skaffe legepladsen i 1984.

Familien Spanner forblev tro mod Humleby. Da de flyttede 
fra Jerichausgade 10,  slog de sig ned i Lundbyesgade 7.

Ole har sat sit fingeraftryk på Humleby.Personligt må jeg nu 
nøjes med at dvæle ved minderne om glade stunder med 
Ole og hans familie.

Christian Duch 

Tine Charlotte Dannerfjord 
udstiller i Beboerhuset.
Tine har deltaget i en række kurser 
på Århus Akademi og Kunst & De-
signskolen i Århus samt hos kunst-
ner/arkitekt Line Juhl Hansen. Hun 
har udstillet i forskellige sammen-
hænge, beboerhuse, kirke, caféer 
mv. og senest været tilknyttet Galleri 
11 i Skagen. 
Tine Dannerfjord inspireres af mang-
foldighed. Derfor er hendes billeder 
og billedtavler meget forskellige 

og mangfoldige. Nogle af hendes 
billedtavler er madonna-billeder, som 
hun har fundet inspiration til på rejser 
til Italien. Nogle vinkler og udtryk. 
Hun maler impressionistiske natur-
billeder - indimellem er det forskellige 
blomstermotiver, hun kaster mig over. 
Senest har hun malet en form for 
popkunst med indlagte klip. Deru-
dover abstrakte billeder hvor hun 
arbejder med farverne. Tine synes 
det er spændende at kunne bevæge 
sig ind i forskellige udtryksformer alt 
efter, hvad hendes aktuelle inspira-
tion tiltrækkes af.

Jørgen K19

Billeder af mangfoldighed
Fernisering i Beboerhuset
søndag 13. februar kl. 14-17
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Ole Spanner lå for døden i huset over 
for vores i Lundbyesgade. Vi spurgte, 
om Agnes ville over til lidt mad, eller 
have noget bragt. Nej tak, hun ville 
blive. Nogle gange stod der tre sorte 
og ens udstyrede Kildemoes-cykler op 
ad stakittet. Det var hjemmeplejerne, 
som skiftedes til at gå ud i kulden og 
få sig nogle dybe hvæs. En morgen 
var cyklerne og Ole væk, så det gik da 
heldigvis hurtigt, som man siger, når 
man ikke ved hvad man skal sige.
Han var min tandlæge i 40 år, så det 
er hans skyld, at jeg stadig har et par 
vigtige pløkker i behold. De bærer 
nemlig en art pyloner til den hænge-
bro, der både virker som tyggeredskab 
og bøjle; og de minimerer min følelse 
af at have et ulækkert fremmedlegeme 
i munden.
Oles afløser havde aldrig set sådan en 
konstruktion før og roste sin kollega i 
høje toner. Det samme gjorde Mari-
anne Rohweder, der til og fra har boet 
forskellige steder i Humleby. Hun er 
journalist, men også udlært tandlæge: 
”Hvis jeg havde været lige så god som 
Spanner, var jeg blevet ved boret”.
Ole holdt ud og blev samtidig en stor 
del af Humlebys 125-årige historie, 
og selvfølgelig var her sjovere i gam-
le dage. Selv om vi ser bort fra, at vi 
med tiden er blevet mere noble og 
mavesure, skete der mere. Vi var fat-
tige, men ikke så gældsatte (lige bort-
set fra mig) som mange af jer i Karriere 
& Knoklegeneration Humleby er i dag. 
Man skal ikke være økonomisk vis-
mand for at gennemskue, at I sidder 
hårdt. Husk at lege, mens I kan danse 
m.m. Skrot eventuelt den ene bil og 
væn afkommet af med (nyt) mærketøj.
Nå, apropos sidespring: Der går fra-

sagn om gård- og gadefester udløst af 
første spadestik til en udgravet kælder, 
erhvervelsen af en lettere brugt gynge 
til en kommende lejeplads for enden af 
Carstensgade, en Citroën 2CV skub-
bet i gang, et halvstynet træ, årets 
første vintergæk oppe i Den Bare 
Ende – eller bare en pludselig opstået 
tørst og længsel efter naboskab.
Men så blev husene pludselig skide 
dyre, og meget fes ud. Bilerne blev 
større og der kom både konkrete og 
åndelige bump i gaderne. Tandlægen 
trappede ned og delte tilværelsen mel-
lem sommerhus, Humleby og rejser. 
Sophie var fløjet af reden, og alt var 
så godt. Ole og Agnes begyndte at gå 
til tango og blive helt nyforelskede. De 
rejste til det lukkede land Bhutan og 
gjorde hvad de kunne og fandt indhold 
ved det. De tog også lige til Argentina 
og viste indbyggerne, hvordan man 
danser tango.
For 10 år siden fik Ole konstateret en 
sort plet på lungen. Ikke så underligt 
med et forbrug på op mod 30 King’s 
a day. Han fik skåret en større luns af 
indmaden og kvittede røgen.
Det forærede Ole nogle gode år, men 

så var det altså også slut med ham. 
Han blev bisat fra Kristkirken fredag i 
sidste uge. Tisvildepræsten, som for-
rettede handlingen, var en gammel 
veninde, der talte fint og personligt og 
kaldte sin tandlæge ”bandsat god” og 
”fandenivoldsk”. Benny Andersen blev 
også rundet. Vi sang tre salmer af In-
gemann plus den uundgåelige Se, nu 
stiger solen af – Jakob Knudsen. For-
inden havde Humlebys Uffe Markus-
sen på sax og pianisten Ole Kock 
Hansen fraseret uendelig smukt over 
stykket After the Rain. 
Kirken var stopfuld af mennesker og 
blomster. Sidst jeg oplevede noget 
ligeså varmt og overvældende var til 
Bent Jædigs bisættelse fra Vor Frelser. 
Vi kom i god tid til Oles, men der var så 
mange, også hjemmehjælperne, at vi 
måtte så højt op, at vi kunne sidde og 
se sidelæns ned i kirkens skibsmodel. 
Bagefter var der gravøl på Carlsberg 
med harmonika og endnu et blomster-
hav. 
Fredag blev Oles kiste sat ned i Tis-
vilde tæt ved skoven. Rådyrene er ikke 
færdige med at æde tulipaner, fortæller 
enken.

 Petter

Min genbo er væk. En nekrolog med sidespring

Der skal to til en tango. Agnes og Ole var sammen i 40 år, og blev gift i 1985. 
Brylluppet varede i tre døgn på Als, Agnes’ fødeø.   

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 
VED OLES BEGRAVELSE

Tusind tak – kære naboer – for alle jeres blom-
ster, jeres deltagelse og tanker mens Ole lå syg
herhjemme. Og tusind tak for den helt over-
vældende opmærksomhed ved Oles begrav-
else.
Ole hviler nu på Tibirke Kirkegård med et væld 
af blomster over sig. I aftentusmørket og
morgenskumringen får han besøg af skovens 
rådyr der stopper op og nipper til blomsterne.

Sophie og Agnes Witzke, L 7.
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Decembers julebanko holdt i enh-
ver henseende, hvad der var lovet 
– spændende spil med flere vindere 
end tabere. Ikke mindst de mange 
teenagere levede intenst med og var 
med til at løfte stemningen.
Det var også rart at se en del ældre, 
som sjældent kommer til Beboerfore-
ningens arrangementer.
Der var rigeligt at spille om.
De lokale handlende var også i år 
utroligt gavmilde.
Punkt 1 på Enhave Plads gav en 
kaffemaskine af godt fabrikat. Oste-
handleren på samme plads en frem-
ragende fransk luksusost. Tre Bjørne, 
Kusine Bodil, Vildbassen og Riccos 
kaffebar fra samme ende af byen bid-
rog med en række gode gaver.
Spar2 gav en stor familiepizza, De-
signer Zoo en stor julestjerne af glas, 
Superbrugsen gav en stribe gode 
flasker. Rahbek vin - en fremragende 
rødvin og Frk Trepile gav en flot deko-
ration og en del mindre gaver.
Fra Urtegaarden.dk, der har buktik 
i St. Peders Stræde nr. 10 - og ikke 
som opråberen råbte i nr. 30 - bid-
rog med gavepakker, så man selv 
kan lave økologiske skumfiduser og 
rigtige flødeboller. Der var også flere 
fine flasker dagcreme fra samme for-
retning.

Gunni.

 
Tue West meldte afbud for et år siden, 
da han skulle give koncert i Beboer-
huset. Han fik et tilbud fra Danmarks 
Radio om at optræde i TV netop den 
aften, og det tilbud kunne han ikke 
sige nej til. Men heldigvis har han ikke 
glemt Humleby og sin brudte aftale 
med Beboerforeningen. Så nu kan vi 
glæde os til at høre ham fredag den 
25. marts.

Tue West brød igennem med et brag 
med sit debutalbum i 2003 og san-
gene ‘Hun er fri’ og ‘En sang om kær-
lighed’, blev hurtigt folkeeje. Tue turn-
erede næsten uafbrudt i to et halvt år.
Undervejs modtog han Statens kun-
stfonds musikpris, P3s talentpris og 
9 Danish Music Award-nomin eringer 

- hvoraf han modtog den ene.
Debutalbummet, der fik titlen ”Tue 
West”, udkom 6. oktober 2003. 6. 
september 2004 modtager Tue plat-
inpladen for 30.000 solgte eksem-
plarer, og knap halvandet år efter 
udgivelsen - ved indgangen til 2005 
- har albummet rundet 50.000 solgte 
eksemplarer. Tue West ligger 23 uger 
på den officielle danske top 20-salg-
sliste i løbet af foråret og sommeren 
2004.

Tue West får stor ros og anerkend-
else for sine originale, underfundige 
tekster og sine iørefaldende pop/rock-
melodier. Fælles for dem er kærligh-
eden som det gennemgående tema. 
Hans karakteristiske nasale stemme 
afstedkommer sammenligninger med 
Peter Belli i dennes yngre dage, lige-
som der er paralleller til koryfæet C.V. 
Jørgensen. Tue West har på sine tre 
albums bevist sin musikalitet med en 
stribe gode popsange, en stemme 
der ikke ligner nogen andres og en 
charme der smitter.

Folk er vilde med den underfundige 
sangskriver fra Hundested - han er 
blevet folkeeje, og alle kan synge med 
på En Sang Om Kærlighed, Sig Du Er 
Sikker og Hun Er Fri.
 
Beboerhuset åbner kl. 19.00. Der vil 
være salg af øl vand og vin
Billetter købes hos vicevært Jette,  
Carstensgade 15 fra 1. marts.

Tue West (solo)
Fredag d. 25 marts kl. 20.00
 
Billetpris 50,-

Flere vindere end tabere

Lejerne i Carlsbergs store lagerbygn-
ing langs banen vil ikke få forlænget 
deres lejemål efter 2011.
Men det betyder ikke, at Carlsberg 
omsider tager hul på opførelsen af 
“Vores By”. Efter planen skal Enghave 
Station opføres på den grund, hvor la-
gerbygningen ligger, og der skal op-
føres en ny vejbro over banen over til 
Vigerslev Allé.
På Carlsbergs Ejendomsadminis-
tration siger de om “opsigelsen” af 
lejerne i lagerbygningen, at den på 
ingen måde er begrundet i aktuelle 
planer.
“Lejerne har et års opsigelse, og vi 
har valgt ikke at forlænge kontrakten 
ud over 2011. Hvem ved. hvad der 
sker i 2012?
Vi er nødt til at sikre os, at hensyn til 

Måske et skridt på vej mod 

“Vores By” i 2012

et par lejemål ikke binder os så langt 
ud i fremtiden.”
Ejendomsadministrationen forsikrer 
om, at uanset hvad der sker efter 
2012, så vil der blive taget vare på 
lagerbygningens fine tilbygning med 
de “hængende haver”, der vender ud 
mod Akademiets Have.

Gunni.
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Kig i havebøger, mens du venter på 
foråret. Lone har plukket i sæson-
ens høst.
For tiden er der ikke meget at gøre i 
haven udover at skrabe sne. Der er 
kommet mange nye havebøger, og jeg 
vil omtale et udpluk fra sidste år. Man 
kan sidde i en god stol med en bog 
og planlægge aktiviteter for den kom-
mende sæson. Man kan også bare 
kigge-bladre de pæne billeder uden at 
planlægge noget som helst.

Blomster

Sølager, Laila: Vejen til din drømme-
have. Lindhardt & Ringhof, 2010. 176 
sider
Forfatteren er havearkitekt og medar-
bejder ved Haveselskabets blad ”Ha-
ven”.. Bogen inspirerer til anlæg af en 
romantisk have. Hun anbefaler planter, 
som er nemme at dyrke, så man har 
chance for at opnå det ønskede frod-
ige resultat uden at slide sig selv op.

Familieliv

Lauridsen, Irma: Plant en kerne. Hob-
bybog for børn og voksne. Cadeau, 
2010. 115 sider
En anvisning i at plante kerner i pot-
ter i vindueskarmen. Der er omtale af 
citron, appelsin, grape, avocado, dadel 
mm. Det er sjovt at dyrke de planter, 
som leverer vores eksotiske frugter. 
Planterne kan sættes ud i forhaven, 
når det bliver varmt, og de kan blive ret 
store. Nogen høst skal man dog nok 
ikke forvente.

Sommer

Miriam Sasha: Friske spirer – en 
guide til spiring. 2010. 82 sider.
Miriam Sasha Sommer ejer og vedlige-
holder hjemmesiden www.friskespirer.
dk. Her giver hun oversigtligt råd og 
vejledning i at dyrke og spise mange 
forskellige slags spirer. Det er enormt 
sundt.

Se på haver

Henriksen, John: Blomsterdronnin-
gen. Dronning Ingrids slotshaver. 
Gyldendal, 2010. 125 sider
Forfatteren er tidligere slotsgartner 
ved Gråsten Slot. Han fortæller om 
Dronning Ingrids haver ved Gråsten 
og Fredensborg. Dronning Ingrid var 
nok den sidste eksponent for de meget 
personalekrævende haver i engelsk 
stil, og meget er lavet om efter hendes 
tid. Hendes præg kan dog mærkes no-
gen tid endnu, når man besøger
haverne.

Nu kommer den fagre tid…

Dalby, Claus: Mit haveliv. Klematis, 
2010. 351 sider
Claus Dalby har skrevet flere inspir-
erende havebøger og denne er den 
nyeste. Han tager udgangspunkt i sin 
egen store have ved Århus. Ydermere 
er der omtale af forskellige andre fine, 
engelske haver. Der er beskrivelse og 
billeder af løgplanter, roser, aurikler og 
valmuer og også noget om drivhuset, 
som han tidligere har skrevet en bog 
om. Det er en meget flot bog at nyde.

Byg-selv-projekter til haven / Anna 
Jeppson, Anders Jeppson og Hans-
Ove Olsson.
Nyt Nordisk Forlag, 2010. 215 sider
Der er flere ældre bøger om at lave 
ting af træ til haven, men denne nye er 
den mest omfattende. Der er trin-for-
trin anvisninger på f.eks. espalier, fu-
glehus, stakit, terrasse, udhuse og mø-
bler. Man kan også lave et pooldæk, 
men det er nok ikke så aktuelt her.

Stuart, Mory: Haver fra hele verden. 
De store traditioner. Nyt Nordisk For-
lag, 2010. 256 sider
En geografisk orienteret bog om de 
forskellige stilarter inden for havekun-
sten. De store havetraditioner omtales: 
den islamiske, den orientalske, den 
italienske og den amerikanske have. 
Bogen er mest til inspiration og kan 
give indsigt i verdens havekulturer. 
Det kan man have glæde af, når man 
rejser.
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Nye lejeregler for beboerhuset
Kære nuværende og kommende med-
lemmer af beboerforeningen Humlen. 
Der har gennem den seneste
tid været flere forespørgsler fra 
foreningens medlemmer vedr. leje af 
beboerhuset til deres arbejdspladser.
Typisk er der tale om møder med kol-
leger og studiegrupper.

Det har længe været bestyrelsens 
holdning, at beboerhuset er til for fæl-
lesskabet og dens medlemmer.
Vi brænder for at skabe en ramme om 
sociale aktiviteter, der bringer naboer 
nærmere hinanden. Men da
ønsket om at leje beboerhuset til ens 
arbejdsplads er stigende, imødekom-
mer vi det på følgende måde:

Lejebetingelser og priser for beboer-
huset

Uanset lejemålets type eller omfang, 
gælder det til enhver tid, at det kun er 
beboerforeningens
medlemmer der kan leje beboerhuset, 
og at pågældende skal være til stede. 
Man kan ikke ”låne” et
medlemsskab, også selvom det er 
ens bedre halvdel. I bedes også gøre 
viceværten opmærksom på hvad i
lejer beboerhuset til. Hvis ikke, vil I 
blive spurgt.

Alle står selv for rengøringen, og man 
følger de forskrifter der er at finde i 
beboerhuset.

Forenings- og sociale arrangementer 
for beboere i Humleby er gratis. Ex 

spiser Bissensgade sammen
jævnligt. Det samme gør børnegym-
nastikholdet og Farinelli. Det kan også 
være man vil mødes med andre i
kvarteret om dette eller hint. Denne 
form for leje vil altid være gratis.

Private fester koster det samme som 
hidtil. Dvs. 200,- kr. i weekender og 50 
kr. på hverdage. Denne form
kender de fleste. Børnefødselsdage, 
runde fødselsdage, konfirmationer, 
barnedåb, vennekomsammen
mm. Det er en god mulighed for at 
kunne være lidt flere til en fest, end 
der kan være i de fleste af vores
huse. Husk dog, at beboerhuset er 
berammet til max 40 personer, og at 
der ikke må dækkes op til spisning
udendørs.

Firmaarrangementer deles op i to 
udgaver. Den første er, at huset kan 
lejes om dagen på hverdage indtil kl.
16:00 for 200,- kr. Vi ser dette som en 
mulighed for foreningens medlemmer, 
der ønsker at holde møder
med deres kolleger eller samarbejd-
spartnere tæt på egen bopæl. Den 
anden er om aftenen på hverdage,
man-tors. Prisen er også 200,-, 
men her er det en forudsætning, at 
møderne er åbne og gratis for alle i
kvarteret. Det kan være man vil gøre 
reklame for et kursus, man holder 
andet sted i byen. Det er til alle
tider ikke muligt at holde en firmafest i 
beboerhuset.

Med venlig hilsen
Beboerforeningens bestyrelse

Frugt

Futtrup, Inge A.: Frugthaven. Dar-
duse, 2010. 65 sider
En lille, meget elementær bog, som 
man kan have nytte af, når man skal 
vælge sit første og måske eneste frugt-
træ. Der er vejledning i placering, be-
skæring og pleje. Der er omtale af for-
skellige sorter, også nogle til den lille 
have.

Svennevig, Birgitte: Gamle danske 
frugtsorter. Æbler, pærer, blommer 
og kirsebær.
Nyt Nordisk Forlag, 2010. 174 sider
En mere avanceret, kulturhistorisk 
bog. Her er frugtavlens historie i Dan-
mark beskrevet, og der er omtale af 
mange forskellige gamle frugtsorter, 
hvoraf mange stadig er dyrkningsvær-
dige. De giver måske ikke så stort et 
udbytte som de moderne sorter, men 
de kan slå dem på den fine aroma. 
Selv har jeg haft fornøjelsen at dyrke
den gamle æblesort Bodil Neergaard, 
som giver få, hårde, grønne æbler med 
en vidunderlig, krydret smag.

Lone Haugmark, Ca. 54,



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.

Fredage kl. 17    Børnegymnastik Carlsbergs gymnastiksal 
Onsdage kl. 20   Badminton for voksne i Carlsbergs gymnastiksal
Mandage kl. 18 30   Fælles spisning i Beboerhuset. 
Søndag 13. februar kl. 14-17   Fernisering Tine Dannerfjord i Beboerhuset.
mandag 14. februar    Storskrald
Tirsdag 15. februar    Pap og elektronik-affald
Onsdag 16.februar    PVC og imprægneret træaffald
Søndag 6. marts   Fastelavn
Onsdag 8. marts kl. 19  Husejerforeningens generalforsamling i Cafe Elefanten, 
      Dansehallerne, Pasteursvej 20.

Fredag d. 25 marts kl. 20.00  Tue West (solo)

HUMLEBY - KALENDERHUMLEBY - KALENDER


