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Nabo
Udlodning af gratis 
P-pladser 
på Carlsberg

Beslaglæggelsen af otte P-pladser, hvoraf en invalide-

plads, på grund af arbejde med omfangsdræn på en en-

kelt side af et hus understreger behovet for mere P-plads.

 Derfor er der ekstra grund til at glæde sig over Carls-

bergs gestus med udlodning af gratis P-pladser til Hum-

leby i aften, den 1. april, ved Elefantporten kl. 20.



På Husejerforenin-
gens generalforsam-
ling, hvor vi imod be-

styrelsens indstilling valgte 
at fordoble et i forvejen 
højt kontingent, fik et for-
slag der kunne spare os for 
60.000 kr. til supplerende 
vejnavne-skilte kun to stem-
mer. Skide være med de 
60.000 kr., når vi snart skal 
af med 235 gange 60.000 kr. 
til nye vand- og kloakrør.
 Vi går ikke i små sko i 
Humleby men ruster os tap-
pert til at få gravet alle for- 

og baghaver op, så udtære-
de rør kan blive skiftet. 
 Hvad der venter os, kan 
man danne sig et indtryk 
af i Carstensgade omkring 
Beboerhuset og Madsens 
Plads, hvor der lægges be-
slag på otte P-pladser til 
jord og grus, fordi de i Car-
stensgade 13 får lavet om-
fangsdræn - foreløbig kun 
på siden ud mod Ernst Me-
yers Gade. Det bliver endnu 
værre, når der også skal gra-
ves ud og lægges omfangs-
dræn mod Carstensgade og 
på gårdsiden. 

 Gang det med 235 – så 
ser man for sig, hvordan der 
kommer til at se ud i hele 
Humleby, når arbejdet med 
vand- og kloakledninger går 
i gang.
 Det igangværende pro-
jekt i Carstensgade belærer 
os om, at vi må stille krav til 
hovedentreprenøren om, at 
opgravet jord skal i contai-
nere eller fjernes, så der bli-
ver grænser for, hvor stort 
et gadeareal, der beslaglæg-
ges.

Gunni.

Advarsel om hvordan det bliver 
når der graves i hele Humleby 

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: 

Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade 4 - 28 19 26 33

I redaktionen er desuden:

Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 4043 6669

Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 33 25 31 87

Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade 31 – 33 24 94 61

Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 33 23 16 59

Kurt Rasmussen, Freundsgade 4 – 33 22 73 75

Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11

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

Nabo udgives af Beboerforenin-

gen 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 hus-

nummer og fornavn.

 Nabo betinger sig ret til at op-

bevare og publicere artikler (tekst 

og illustrationer) også i elektronisk 

form, fx via CD-rom og Internet-

tet.

 Annoncer koster 1200 kr. for 

1 side, 600 kr. for ½ side – mindre 

annoncer koster 300 kr. For med-

lemmer af Beboerforeningen ko-

ster annoncer ikke noget.
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Næste nummer af Nabo kommer den 7. maj. Deadline for indlevering af indlæg er den 29. april Indlæg sendes 
til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.
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Bilerne ud af Humleby
Carlsberg giver os et vist antal parke-
ringspladser – gratis! 

Verdensfirmaet Carlsberg er let 

at danse med, når NABO pe-

ger på et påtrængende pro-

blem: Vores biler, som ødelægger bør-

nenes leg, tager udsigten og humøret 

– og hvad ved jeg? Sig ordet ”miljø”; 

det er lige Carlsberg!

 Hvad ingen havde troet muligt i 

går, er fra i dag en dejlig realitet. Hen 

mod 20 % af bilerne, som fylder op i 

Humlebys gader, kan kvit og frit holde 

på Carlsberggrunden. Det vil selvsagt 

give mere legerum og plads til cykel-

stativer i vores lille Shangri-la. Renere 

luft og alt muligt. Men først forhisto-

rien:

 Det er ingen hemmelighed, at der 

har været gnidninger mellem store 

Carlsberg og vores lille Husejerfor-

ening/Beboerforening i Humleby. 

Sådan har det altid været, men meget min-

dre nu, hvor en handlekraftig hånd er strakt 

frem. Og Carlsberg i øvrigt scorer milliarder 

på ”Vores Øl” på de oversøiske markeder – 

ikke mindst grundet de nyrige kinesere og 

tørstige indere. 

 Det var en af Carlsbergs utallige direktø-

rer, områdechef Albert Buyman, der i følge 

Nabos oplysninger, tys-tys i slutningen af 

februar kontaktede formanden for Hum-

lebys husejerforening, Kasper Beknes. Di-

rektør Buyman havde en plan, men vores 

formand gik stille med dørene. Efter hvad 

NABO erfarer, ligger papirerne imidlertid 

klar til underskrivelse. Kort sagt: Der bliver 

drukket ”Lidkøb” ved 12-tiden oppe på mu-

seet, hvor der er åbent hus for humleboere. 

Men først til sagen:

24 biler ud af gaderne
Samtlige tværgader skal ifølge planen afla-

stes for to fast parkerede personbiler, som 

har parkeringskort til Humleby. For Jeri-

chausgade er antallet – pga. længden 

og trængslen – fire personbiler. Begge 

”langgader” – altså Carstensgade og 

Küchlersgade – får lov til fast at parke-

re seks personbiler på Carlsberggrun-

den. Det er jo ikke så dårligt – med 

mindre folk køber flere biler!

 Det vides, at vores formand kæm-

pede hårdt for, at tilbuddet om fri 

parkering på Carlsbergrunden også 

skulle komme bilejere på Vesterfælled-

vej til gode, men her forhandles sta-

dig, og Buyman køber den ikke uden 

videre. ”De hører ikke rigtig til”, skal 

han have sagt. Bortset fra dette strids-

punkt har han været særdeles åben, 

men er af hensyn til de andre overdi-

rektører ikke til citat. Sådan foregår 

det åbenbart på de bonede gulve i den 

jacobsenske ånd.

Du skal møde op  

Ifølge Carlsbergdirektøren er det ”først-til-mølle”-princippet, der gælder. 

Interesserede bilejere mødes ved skulpturen til parkeringspladsen, op mod 

Elefantporten. Hvis der er flere end to bilejere pr. gade, trækkes der lod om 

gratis parkering fra dags dato og et år frem. Der vil være repræsentanter 

til stede fra såvel Euro Park, Carlsberg og Humleby, i øvrigt også Vesterbro 

Bladet, og der udskrives et stemplet certifikat – lige til at sætte i bilruden. 

Husk kørekort og registreringsnummer på bilen. Lodtrækningen er i dag, 

fredag klokken 20. Det er ok med fuldmagter, hvis vedkommende medbrin-

ger jeres bils registreringspapirer. Pøj-pøj!
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Store – og små – beslutninger på 
Husejerforeningens generalfor-
samling

Så er vi gået i gang med at 

spare op til vores nye klo-

akker og vandrør: På gene-

ralforsamlingen i Husejerforenin-

gen blev det vedtaget at fordoble 

kontingentet fra 900 til 1800 kro-

ner i kvartalet. 

Beslutningen sendte et sus gen-

nem forsamlingen – som var stor 

sammenlignet med de sidste man-

ge års fremmøde. 89 husstande ud 

af 234 stemmeberettigede var re-

præsenteret på mødet. For der er 

store beslutninger forude og in-

gen vej udenom: Vi skal have re-

noveret vores kloakker og vand-

ledninger. Som næstformand Per 

Skovgaard formulerede det: »De-

res tekniske levealder er langt 

overskredet«. 

 Alene i 2010 blev der anmeldt 

14 rørskader til vort forsikrings-

selskab Codan, som af samme 

grund har meddelt, at der frem-

over kun er 20 procents dækning 

ved brud og skader mod tidligere 

80 procent. Codan vil nemlig ikke 

betale for manglende vedligehol-

delse.

Nyt møde 11. maj

At det ser slemt ud, kan enhver 

konstatere ved at læse ingeniørfir-

maet Gaihedes notat, som nu er 

lagt ud på Humlebys hjemmeside. 

Gaihede har lavet stikprøve-un-

dersøgelser af kloaknet og vand-

ledninger, og især rørstrækningen 

Kontingentet stiger 
med 100 procent

fra kloakbrønden foran husene og 

ind under husene er i meget dår-

lig stand. 

 Renoveringsprojektet er fore-

løbig anslået til cirka 15 mio. kro-

ner. Det skal vi snakke mere om 

på et orienteringsmøde onsdag 

den 11. maj kl. 19 i ’Kroen’, Carls-

bergs fritidscenter på Ny Carls-

berg Vej 68. Her vil repræsentanter 

for firmaet Gaihede gennemgå un-

dersøgelsen og svare på spørgsmål 

fra husejerne. 

 Derefter vil bestyrelsen udar-

bejde en indstilling til en beslut-

ning, som skal godkendes af en 

ekstraordinær generalforsamling i 

efteråret 2011 eller senest i foråret 

2012. I denne indstilling skal der 

være en afklaring af den juridiske 

ansvarsfordeling mellem forsy-

ningsselskaberne, husejerforenin-

gen og den enkelte husejer. Og af 

de forskellige tekniske løsninger, 

finansieringsmuligheder og den 

økonomiske administration af 

projektet. 

 Vi er i øvrigt ikke bundet til fir-

maet Gaihede, sagde Per Skovga-

ard på generalforsamlingen. Pro-

jektet skal udbydes i licitation, når 

vi kommer så langt. 

Oplysende skilte

Rimeligt nok var det kloakkerne 

og vandrørene, der dominerede 

generalforsamlingen, men andre 

ting blev også drøftet. Vi får for 

eksempel nye og mere oplysende 

gadeskilte i form af tillægsskilte, 

som forklarer, hvem de enkelte 

gader er opkaldt efter. Eksempel: 

Under skiltet med Carstensgade 

opsættes et ekstra skilt med tek-

sten ’Asmus Jacob Carstens, teg-

ner og maler 1754-1798’.

 Desuden blev bestyrelsen på-

lagt at oprette et postkasseudvalg, 

som skal arbejde for, at vi får lov 

at beholde vores nuværende post-

kasser og ikke bliver nødt til at 

oprette nye helt ude ved vejen, så-

dan som den nye postlov foreskri-

ver, Og bestyrelsen skal kigge på 

den aftale, vi har med Københavns 

Kommune om vedligeholdelse af 

vore udendørsarealer, især beskæ-

ringen af vejtræerne.

 Og så fik vi en ny formand: 

Den tidligere næstformand Gu-

stav Jensen, Je 12, afløser Kasper 

Beknes, der træder ud af bestyrel-

sen. Nyt medlem er Margit Huus, 

C. 16.

 Bestyrelsens referat af general-

forsamlingen omdeles i disse dage 

og vil også blive lagt på hjemmesi-

den.

edel.   
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Beboerforeningen indkalder til 
planlægningsmøde vedr. gadefe-
sten torsdag d. 5. maj kl. 20:00 i 
beboerhuset. Beboerforeningen gi-
ver øl/vand til de fremmødte.

Gadefesten er lørdag d. 11. juni 

fra 10 om formiddagen til 5 om 

natten! 

Gadernes ansvarsom-
råder i år:
Kü: Børneunderholdnig

Bi: Festplads (borde og stole – 

hentes lørdag og afleveres søndag)

Fr: Oprydning søndag

Je: Bar

EM: Voksenunderholdning

VF/Lu: Mad

Ca: Oprydning lørdag og loppe-

marked

Gadefesten er beboerforeningens 

fest for alle i Humleby. For at fe-

sten bliver til noget, kræver det at 

så mange som muligt hjælper til. 

Grib derfor fat i din nabo og vær 

med til at skabe festen.

 Det endelige program kommer 

i juninummeret af Nabo og bliver 

husstandsomdelt ugen før.

Venligst

Beboerforeningens bestyrelse

Planlægningsmøde for 
Humlebys Gadefest 2011

Santanas 
Venner 
spiller op
Santanas Venner er et dansk or-

kester bestående af syv musikere, 

som med original instrumentering 

spiller Santanas energifyldte musik.

Santanas Venner har en fælles pas-

sion for Santanas musikalske og 

spirituelle univers.

 Musikken fremføres med livs-

glæde og respekt for Carlos Santa-

na, som i over 40 år har turneret 

verden rundt.

 Santanas Venners sprællevende 

og livsbekræftende musik er ægte 

livemusik. Her kører absolut ingen 

sequencers eller computer-lydspor.

Santanas Venner, et dansk 

kopiband, spiller til Humle-

bys Gadefest
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Løgvækster er smukke, har-

moniske blomster, hvor 

antallet af kronblade kan 

deles med tre. Det er fint at bestil-

le løgene nu her, og så plante dem 

i bed eller potte midt i maj, når 

der forhåbentlig ikke længere er 

nattefrost.

At lægge løg

En tommelfingerregel siger, at løg 

skal lægges i en dybde, der svarer 

til 2½ gange løgets højde. Løg ta-

ger sig bedst ud i grupper, så man 

kan grave en grube og lægge 3-7-

10 løg med lidt indbyrdes afstand. 

Antallet af løg afhænger af plan-

tens størrelse: jo mindre plante, 

desto flere løg. Vores jord er noget 

leret, og de fleste løgplanter fore-

trækker en porøs jord, så man kan 

med fordel blande grus eller sand 

i jorden.  Liljer skal have jord-

brugskalk.

 Løgblomster jeg holder af (og 

et par stykker, jeg ikke kan lide):

Kranslilje, Lilium martagon er 

vildtvoksende i Danmark og gan-

ske hårdfør. Den egner sig dårligt 

til vaser, da den lugter grimt af-

skåret. Den har rødlilla blomster, 

bliver 100-150 cm høj og blom-

strer i juni. Kongelilje, Lilium re-

gale, har hvide trompetformede 

blomster i juli og er en af de liljer, 

man lettest får succes med. Liljer 

angribes ofte af liljebiller, som er 

orange og lette at fange. Deres lar-

ver æder det hele.

    Gladiolus hedder på dansk 

jomfrufinger, men det hører man 

næsten aldrig. Der findes vildt-

voksende arter fra Europa, f.eks. 

Gladiolus communis eller Gladi-

olus byzantinus. Jeg synes, de er 

smukkere end de mere forædlede, 

som mange foretrækker. De kan 

lige akkurat overvintre på friland, 

hvis man dækker dem med løv. 

Den fine, orange blomst, som har 

heddet Montbretia, skal nu hedde 

Crocosmia. Den har fresiaagtige 

blomster, som sidder parvis på et 

buet skaft. Den kan overvintre på 

en lun plads og er meget velegnet 

til afskæring.

   Nøgen jomfru, også kaldet høst-

tidløs (Colchium) kommer med 

smukke, lyslilla blomster i okto-

ber-november. Den sætter nogle 

ret grimme blade om foråret, så 

man må overveje om man vil finde 

sig i dem for blomsternes skyld. 

Knolden er ekstremt giftig. Dah-

lia, georgine og begonia kan man 

sætte, hvis man bryder sig om 

dem. De findes i stort sortiment i 

planteskolerne. Knoldene kan for-

spires inde og plantes, når jorden 

er lun. Knoldene skal graves op 

om efteråret og opbevares køligt 

om vinteren.

   Hagelilje, Crinum er eksotisk 

og flot, dog får den mange bla-

de. Den bliver 120 cm høj, og kan 

dyrkes i en potte sommeren over. 

Foran det store væksthus i Bo-

tanisk Have står der en rabat af 

Smukke løgblomster 
til sommer og efterår
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hagelilje. Jeg tror det er Crinum 

powelii, som er den mest hård-

føre. Guernseylilje, Nerine har en 

smuk, lyserød skærm af liljeblom-

ster i oktober-november. Den skal 

sættes helt inde ved huset ved en 

sydmur for at kunne overvintre og 

Nerine bowderii er den mest hård-

føre. Skærmlilje, Agapanthus er 

meget flot på terrassen om som-

meren. Den skal ind om vinteren, 

helst køligt, men kælderen går an. 

Man kan bestille løg nu eller vente 

til senere på sæsonen og købe den 

i potte, hvad der måske er nem-

mere. Føtex og Superbest har haft 

den. Der er to relevante arter, Aga-

panthus africanus, som er stor 

(100 cm) og en mindre, Agapant-

hus praecox (60 cm).

Billeder og forhandlere

Når jeg har skrevet planternes la-

tinske navn, er det fordi, det er 

yderst praktisk at kende, når man 

søger oplysninger på nettet. Nabo 

er jo ikke så stærk hvad angår far-

vebilleder, men man kan nemt 

finde flotte illustrationer, f.eks. 

ved at skrive det latinske navn i 

Google billeder. Forhandlere fin-

der man ved at google det latin-

ske navn og søge sider på dansk. 

Zimtrade (www.zimtrade.dk) er 

nok det mest velassorterede firma, 

men det er temmelig dyrt og har 

sommetider lange leveringstider.

Plantetorvet (www.plantetorvet.

dk) er billigere og pålideligt. Jeg 

har også handlet hos Lundhede

(www.lundhede.com) og det gik 

fint. Man skal ikke nødvendig-

vis gå efter de billigste løg, da de 

dyrere kan være af bedre kvalitet. 

I supermarkeder er udbuddet ret 

smalt og løgene opbevares ofte for 

varmt. Lidt bedre ser det ud i plan-

teskolerne, men jeg tror nok, at 

flere af de her nævnte løgvækster 

kun ´kan skaffes i postordre.

Lone C54
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Månedens butik

Vores lokale brugs er af Coop udnævnt til månedens butik. 

(Foto: Kurt)
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Vi gik lige og troede, at Carlsbergområdet var 

faldet lidt ro med nogle enkelte arrangementer, 

der en gang imellem kunne fylde parkeringspladsen 

med biler. Men på det seneste har der været livlig ak-

tivitet med hamren og banken. Det over 100 år gam-

le bryghus er ved at blive tømt for brygudstyr, så der 

kan blive plads til andre aktiviteter.

  Og hvad er et bryghus uden skinnende brygked-

ler, og hvad er Humleby uden duften af varm malt, 

Der sker noget hos Carlsberg
som mange af os fejlagtigt forbandt med humle. Carls-

berg forsøger nu sammen med Realdania at finde med-

investorer til den fremtidige udvikling af området.

 Fredag den første april klokken 19 åbner Carlsbergs 

Frizonen med en koncert med fire bands: Spejderro-

bot, M-C natet, Mambe MC & M.A.N.D og Iceage. Den 

ventes at vare til klokken 2 lørdag. Der skal nok komme 

gang i Frizonens nedhængende tovværk.

Kurt

Bobs Hytte redesignet

Knapt var hullerne spartlet ud, 

malingen tør og gulvtæppet 

lagt til rette, før den nye indehaver 

af Bobs Hytte på Vester Fælledvej 

slog dørene op og lukkede de nys-

gerrige stamgæster ind.

 Anledningen var Kirsten 

Axelsens 65 års fødselsdag, men 

hun havde selv gaver med til inde-

haveren Jesper Jensen, som på bil-

ledet står mellem Kirsten og Heidi, 

der er Bobs altid-smilende dagtje-

ner.

 Kirsten er et mangeårigt kendt 

ansigt på vores brokvarter. Hun er 

gift med Preben, der i mange år var 

hestekusk på Carlsberg. Men Kir-

sten er også en rigtig københavner-

historie og formentlig den eneste, 

der er blevet kaldt horeunge i Politi-

ken.

 Kirsten er nemlig datter af  den 

tidligere venstrefløjspolitiker og 

foregangskvinde indenfor pædago-

gikken, Inger Merete Nordentoft. 

Hun var skoleinspektør på Katri-

nedalsskolen i Vanløse, men endte 

med at splitte efterkrigstidens sner-

pede borgerskab, fordi hun ikke var 

gift og heller ikke ville oplyse fade-

rens navn. 

 Konsekvensen var en deling af 

skolens elever, da ca. halvdelen af 

forældrene valgte at starte Rødkil-

devej Skole som modpol til sæder-

nes forfald.

 Men Kirsten havde allerede in-

den sin fødsel skrevet sig ind i Dan-

markshistorien med store overskrif-

ter og som nævnt også i Politikens 

spalter, hvor hun som måske den 

eneste blev kaldt horeunge.



Formand
Gustav Jensen

Jerichausgade 12

Tlf.: 61 71 79 13

Gustavjensen@gmail.com

Ansvar :  Kontakt til beboerforeningen  -  

Kontakt til andre byggeforeningskvarterer

Udvalg : Opdatering af forsyningsnettet  -  

Carlsberg

Næstformand
Per Skovgaard Andersen

Küchlersgade 57

Tlf.: 40 25 02 18

psa@ef.dk

Ansvar : Parkeringsordning

Udvalg : Opdatering af forsyningsnettet  -  

Carlsberg

Kasserer
Inger Nielsen

Jerichausgade 30

Tlf.: 51 92 53 62

inger@humleby.dk

Ansvar :  Kontakt til andre byggefor-

eningskvarterer – Gader/Gartner

Udvalg :  Postkasser

Sekretær
Margit Huus

Carstensgade 16

Tlf.: 21 90 59 43

mahu01@frederiksberg.dk

Ansvar : Legeplads

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg

Küchlersgade 6, st

Tlf.: 33 79 88 08

per.vesterberg@mail.dk

Ansvar :  Hjemmesiden  -  Mailadmini-

stration

Bestyrelsesmedlem
Irene Bjerregaard

Ernst Meyers Gade 13

Tlf.: 27 12 93 07

irbj@webspeed.dk

Ansvar :  Gader/Gartner  - Kontakt til ga-

derepræsentanter - Lokalplan

Udvalg :  Vejskilte 

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen

Carstensgade 4, st.

Tlf.: 40 61 90 27

Brianjensen1@me.com

Ansvar :  Kloak/Forsyningsnet  -  Forsik-

ring 

Udvalg :  Trafik på Vesterfælledvej

Bestyrelsessuppleant
Christian Maegaard

Küchlersgade 43, st

Tlf.: 29 64 93 01

Christian@maegaard.dk

Ansvar :  Kloak/Forsyningsnet  -  Forsikring

Bestyrelsessuppleant
Christian Duch

Küchlersgade 39

Tlf.: 33 22 00 53

duch@humleby.dk

Ansvar :  Lokalplan  -  NABO kontakt  -  Salg af 

Humleby 120 år

Kom i kontakt med  
Husejerforeningen
E-mail til bestyrelsen: 

husejerforeningen@humleby.dk

K o n t a k t a d r e s s e r :

13
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Den aften hvor hele Danmark iføl-

ge stort set alle medier udeluk-

kende gik op i, hvem der har mest 

X-factor, var vi tilstrækkelig man-

ge i Humleby, der i stedet valgte at 

fylde Beboerhuset for at være sam-

men med Tue West. Han har mas-

ser af X-factor, så vi gik ikke glip af 

noget.

Tue West i Beborhuset:

Underfundig og 
god underholdning

 Selv i de af hans sange, som 

han selv kalder banale,  er der un-

derfundigheder, som gør dem værd 

at høre på. 

 Hans sange går tit til kanten af 

det banale, for han holder sig til 

det alment menneskelige, og for 

det meste er stemningen positiv og 

kærlig, men han er ikke bare lalle-

glad. Dårskab som medfører jalou-

si og tømmermænd kommer vi ikke 

uden om.

 Hans tekster støttes af gode 

melodier og bakkes op af et meget 

udtryksfuldt guitarspil.

Så det blev en god aften i godt sel-

skab i Beboerhuset.

 Gunni
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Norsk-dansk 
kunst i 
Beboerhuset

I april udstiller norsk-danske Silje 
Anberit Dahl i Beboerhuset. Der 
er fernisering den 10. april kl. 14 
- 17.

Hendes billeder er let tilgængeli-

ge og venlige i tonen i både form 

og farver. De, der er så heldige at 

skulle holde fest eller sammen-

komst i Beboerhuset i april, kan 

glæde sig; – væggene bliver en for-

nøjelse at se på.

Hvad driver en billed-
mager som hende?

”... Glæden ved fordybelsen, legen, 

og det at gå i dialog med ens un-

derbevidsthed. 

Nogle gange er det sådan, at lær-

redet vil sig selv, og uden det skal 

lyde for mystisk, så må jeg under-

lægge mig det. 

 Max Ernst var en meget experi-

menerende kunstner, og udtrykte 

det således. ”Der dukker 

væsner op, og tilbyder sig selv ” 

 Det kan jeg skrive under på, 

(uden sammenligninger iøvrigt). 

Men jeg har også mange andre in-

spirations kilder. 

 Naturen,- min baggrund som 

nordmand,- det norske grund-

fjeld. 

 Luften og lyset, og nogle gange 

dukker der fortolkninger af uni-

verset op..... 

 Så mine kodeord er Naturen, 

farver, lyset og den experimente-

rende leg.”

 

Gunni.
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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 (obs! Nyt nummer)

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 forud, og bestil-

lingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til 

stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets bebo-

ere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboer-

foreningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt.

Orienterings-
møde
Der afholdes møde om vand- og 

kloakundersøgelsen onsdag den 

11. maj kl. 19 i 

 ” Kroen” Carlsbergs fritidscen-

ter, Ny Carlsberg Vej nr. 68

Ingeniørfirma Gaihedes rapport 

om rørenes tilstand findes på net-

tet.

Gør mor – og 
Humleby – Glad!

Årets kvarterrengøring  finder sted på Mors dag, søndag den 

8. maj. 

 Gaderepræsentanterne orienterer senere om arrangemen-

tet.

Generalfor-
samlingen
Hele referatet fra den årlige ge-

neralforsamling vil blive lagt på 

hjemmesiden og blive husstands-

omdelt. Til almindelig oriente-

ring kan oplyses, at det bl.a. blev  

besluttet, at indbetalingerne  til 

Husejerforeningen for de næste 4. 

kvartaler udgør 1800 kr. / kvt.   fra 

april kvartal.

Ad hoc ud-
valg
Vi har med glæde konstateret at 

flere har meldt sig til forskellige 

udvalg. Der er behov for endnu et 

par stykker som er interesserede 

i  at deltage i. energi og aktivite-

ter i forbindelse med Arbejdernes 

Byggeforenings forestående ju-

bilæum. Henvendelse ka` ske til 

foreningens kasserer  inger@hum-

leby.dk


