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Spring ud!
I sidste nummer af Nabo 

jamrede jeg på denne plads 

over, at kalenderen på bag-

siden er for tynd, og at der sker 

for lidt i Beboerhuset.

Men det var i begyndelsen af fe-

bruar, hvor det føltes som om, 

vinteren ikke ville tage nogen 

ende.

 Nu i marts hvor det pibler op 

af jorden, og hvor man mærker, 

at foråret står på spring, ser det 

hele meget lysere ud – også ka-

lenderen.

 På søndag samler Humlebys 

farverige kunstner, Susan Lüth 

Hedegaard, Humlebys børn om-

kring sig i Beboerhuset for at få 

dem til at se på sig selv med fri-

ske øjne og male selv-portrætter.

Og på næste søndag kan vi andre 

så komme til åbningen af udstil-

lingen ”Se mig”, hvor børnenes 

billeder er rammet ind og hængt 

op.

 Torsdag den 8. marts kom-

mer der et kompetent band fra 

Roskilde og spiller gyngende 

blues.

 Kom og gyng med. Det bliver 

helt sikkert en god aften.

 Også Husejerforeningens ge-

neralforsamling den 13. marts 

tegner for en gangs skyld til at 

blive en opløftende aften. Sidste 

år gik vi tyngede fra en general-

forsamling, hvor kontingentet 

var blevet fordoblet og hvor vi fik 

besked om, at vi hver skulle ud 

og finde ca. 60.000 kr. til renove-

ring af vand- og kloakledninger.

 Nu har Husejerforeningens 

dygtige kasserer, Inger Nielsen, 

regnet ud, at vi kan komme helt 

uden om den ekstra regning. Der 

er sparet penge nok op til, at klo-

aksystemet kan renoveres (ca. to 

millioner kr.). I 2011 har der ikke 

været lækager i vandforsyningen, 

så renoveringen af vandrørene 

ser ikke ud til at være så påtræn-

gende. Det kan vente, indtil vi 

igen har penge nok på vedlige-

holdelseskontoen som resultat af 

den løbende opsparing.

 Så nu kan alle Humlebys hus-

ejere springe ud i foråret 60.000 

kr. rigere – eller 60.000 kr. min-

dre fattige alt efter, hvordan man 

ser på det.

 Spring ud i foråret – vi ses i 

Beboerhuset til både det ene og 

til det andet.

Gunni

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Hum-
leby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400.
 Humlebys hjemmeside: www.humleby.dk indeholder 
adresse- og telefonliste på Beboerforeningens medlemmer 
ordnet efter fornavn.
 Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artik-
ler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via 
CD-rom og Internettet.
 Annoncer koster 1.200 kr. for 1 side, 600 kr. for ½ side 
– mindre annoncer koster 300 kr. For medlemmer af Bebo-
erforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forret-
ningsannoncer.

Næste nummer af Nabo kommer den 7. april.
Deadline for indlevering af indlæg er den 25.
marts. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller
afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade 40 - 

33 23 23 37

I redaktionen er desuden:

Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 4043 6669

Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 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

Niels 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

Humlebys beboerblad
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24. – 26. februar holdt Carls-
berg åbent hus, så naboer og an-
dre interesserede kunne danne 
sig et indtryk af de 5 forslag, der 
var udvalgt til den endelige kon-
kurrence om, hvordan det gamle 
bryghus og dets omgivelser skal 
indrettes som brand- og

Brand i Ny Carlsberg 
bryghuset

De 5 forslag var udstillet ved 

hjælp af plancher og mo-

deller, og publikum havde mu-

lighed for at stemme på deres fa-

voritforslag. 

 På den etage, hvor udstillin-

gen var arrangeret, var de gam-

le brygkedler skåret igennem 

og fjernet til genbrug. Lidt ve-

modigt at konstatere. Moderne 

branding går åbenbart ikke nød-

vendigvis sammen med fortidens 

efterladenskaber.

 Men vi må konstatere, at 

Carlsberg stadig formår at træk-

ke folk til huse, selv om de ikke 

frister med fri bar. Der var man-

ge, mange nysgerrige – også fra 

Humleby.

Carlsbergs brygkedler er fle-

re etager høje. De har en flot 

yderside. Set indefra er de 

mere skumle. Her ses en gen-

nemskåret kedel nedefra

Der var mange gæster til 

Carlsbergs åbne hus – også 

gamle kendinge fra Humleby 

havde fundet vej
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Tag kloakkerne først, lad vand-
rørene vente lidt og slip for at 
tage et kollektivt lån. Det er be-
styrelsens forslag til generalfor-
samlingen 13. marts

Et lån på 15 millioner kro-

ner. Det vil sige 65.000 

kroner pr. hus. Det var 

de dystre udsigter, da Husejer-

foreningen i foråret 2011 fortalte 

Humlebys 235 husejere, at både 

vores kloakker og vores vandrør 

var i en så jammerlig forfatning, 

at noget bør gøres og gøres hur-

tigt.

 Og så kom sommeren, og så 

kom skybruddet 2. juli, der fyld-

te mange af Humlebys kældre, 

og der har været møder og un-

Vi laver kloakker, når 
der er penge til det

dersøgelser og diskussioner.  Og 

her kommer det glade budskab, 

formidlet af Husejerforeningens 

kasserer Inger Nielsen forud for 

generalforsamlingen 13. marts:

 Det kan lade sig gøre at ord-

ne kloakkerne, uden at husejer-

ne skal ryste op med en stor sum 

penge. 

 »Modellen er, at vi i stedet 

for det store projekt med kloak 

og vand samtidig starter med at 

koncentrere os om kloakkerne 

og tager et område ad gangen. I 

øjeblikket ligger der små 2 milli-

oner kroner i forsyningsfonden, 

og for dem kan vi gå i gang med 

de første gader i Humleby«.

 Hvilke vil bl.a. afhænge af 

resultatet af den tv-inspektion, 

som Københavns Energi gen-

nemførte i begyndelsen af denne 

uge. Her blev kloakkerne spulet 

igennem og fotograferet, så man 

kan se, hvor der trænger mest. 

Nogle kan muligvis nøjes med en 

såkaldt strømpeforing, mage til 

den som Københavns Energi har 

udført i hovedledningerne midt i 

gaderne, mens andre skal have en 

mere grundig renovering.

 »Københavns Energi er over-

raskende positive over for vores 

projekt, og vi håber de vil bidra-

ge, men vi ved endnu ikke med 

hvor meget«, siger Inger Nielsen.

Men hvad så med vandlednin-

gerne, der heller ikke har det for 

godt?

 »De kan tåle at vente lidt«, si-
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Det var ikke just duften af 

violer til mor, der strømme-

de mig i møde, da jeg kom ind ad  

gadedøren mandag formiddagen. 

Måske var jeg ikke rigtig vågen. 

Havde jeg været det, ville jeg nok 

noget hurtigere være kommet til 

at tænke på de rød-orange-klædte 

mænd fra FKSSlamson A/S, som 

jeg noget tidligere på dagen havde 

udvekslet dybsindigheder omkring 

rotter og kloakker med. 

 Nu måtte jeg til genæld san-

de, at jeg kun havde fulgt halvde-

len af de råd, der var kommet ind  

via den lovmedholdelige brevkasse 

ugen før. 

 Toiletlåget var omhyggeligt 

lukket ned og forsynet med husets 

tungeste bog, Cunningshams text-

Mandag formiddag gik FKS-

Slamsons medarbejdere i 

gang med et grundigt check 

af Humlebys kloakkerger Inger Nielsen. »Faktisk havde 

vi ingen rørskader sidste år. Det 

er vigtigere at komme i gang med 

kloakkerne, og vi tror på model-

len med at ordne kloakkerne i 

den takt, foreningen har råd til«.

 »Skulle vi havde været ud og 

låne de 15 millioner kollektivt, 

ville renterne af det lån alene ud-

gøre omkring 1 million om året. 

Hvortil kommer afdragene. Vi 

synes, det er bedre at bruge den 

million på at lave kloakker for«.

Arbejdet med de første kloak-

strækninger ventes at gå i gang 

allerede i år. 

edel

book of Anatomy 10. udgave. 

 Den tyngede godt nok ned på 

låget; men kunne ikke deformere 

det så meget, at det sluttede tæt 

til porcelainet. 

 Nu må jeg rundt med vand-

kanden og opsøge de mange 

vandlåse i kælderens gulv, inden 

jeg sætter mig ned og afventer de 

spændende optagelser af kloak-

ledningernes indre. 

 Det er Københavns Energi, 

som har bedt FKSlamsom under-

søge tilstanden af Humlebys klo-

akrør.

Kurt

Ikke lutter lagkage
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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen Humleby

Tirsdag den 13. marts kl. 19 i restaurant Haven, Ny Carlsberg Vej nr. 68
• Medlemmer der er i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen
• Kvittering for januar kvartal 2012 skal forevises ved indgangen, med mindre der betales via PBS

• Der er kun én stemme pr. hus• Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning3. Regnskab 2011

4. Indkomne forslag
    a) Bestyrelsens handlingsplan 2012 / 2013    b) Tilskud til beboerforeningen nedsættes    c) Tilskud til annoncering i NABO nedsættes    d) Udvalg om god byggeskik5. Budget 2012

6. Kontingentfastsættelse til husejerforeningen7. Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden8. Valg
    a) Bestyrelsen ( der skal vælges 2 nye medlemmer )    b) Ekstern revisor

    c) Kritiske revisorer
    d) Gaderepræsentanter9. Eventuelt

Denne indkaldelse med formandens beretning og regnskab samt ordlyden af de indkomne forslag 

bliver husstandsomdelt lørdag den 3. marts.  TV inspektion af kloakkerneKøbenhavns Energi har påbegyndt den varslede TV inspektion af kloakkerne. Første aktivitet er spu-

ling af alle kloakrør. KE informerer løbende de aktuelle husejere, det er vigtigt at samtlige brønde / 

afløb er frit tilgængelige.

Husejerforeningen orienterer

NABO_marts_2012.indd   6 02-03-2012   10:43:15



7

NABO_marts_2012.indd   7 02-03-2012   10:43:17



BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • MARTS 2012

8

Det plejer at være isnende koldt, 
når der skal slås katten af tøn-
den i Humleby, så ungerne har 
været stoppet ud med tøj under 
deres flotte kostumer.

I år var det forår, næsten 

da, og det vrimlede med 

skønne børn i opfindsom-

me udklædninger. Der var 

en computer, en tube tandpasta, 

et køleskab, en mælkekarton, et 

stearinlys og sågar en mafiaboss i 

kridtstribet habit, slips, solbriller 

og hatten på sned. Plus naturlig-

vis utallige prinser og prinsesser, 

drager og dyr af alle arter.

 Der var fire tønder, og da de 

var slået til pindebrænde, var der 

kakao og boller. Siden hærgede 

børnene de omliggende gader og 

sang for slik og småmønter. 

Fastelavn i Humleby er en dejlig 

begivenhed, og heldigvis overle-

ver den i bedste velgående, med 

energiske forældre til at styre 

showet. Og børn synes der at bli-

ve flere og flere af. Hvor mange 

vides ikke, men det kunne være 

sjovt at få dem optalt. Det ville 

nok aldrig komme op de gen-

nemsnitligt syv børn pr. hus, 

som der var, da Humleby var 

ung. Men mindre kan gøre det.

edel

Mild fastelavn
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Fodbold midt i 
maden ved dette 
års gadefest
Danmark spiller sin første EM-
kamp mod VM-finalisten Hol-
land kl. 19 lørdag den 9. juni. 

Det er lige midt i den hyggelige 
middag under årets gadefest i 
Humleby.

Det er trods ihærdige an-

strengelser ikke lykkedes 

beboerforeningens bestyrelse at 

overtale EM-arrangørerne til at 

flytte kampen, som vi opfatter 

som en alvorlig trussel mod vores 

gadefest.

 Vi frygter, at mange enten vil 

sidde meget uroligt på stolene el-

ler, at de simpelthen vil trække sig 

ud af festen for at se fodbold.

 Bestyrelsen ser derfor ingen 

anden udvej end at lade kampen 

udspille sig midt i festen.

 Det gør vi på den måde, at 

den hyggelige fælles spisning fore-

går i Carstensgade som sædvanlig.

 I Ernst Meyers Gade vil der 

blive vist fodbold for dem, der kan 

se fodbold med mad i munden el-

ler som allerede har spist.

 Beboerforeningens projektor 

blegner under åben himmel en lys 

sommeraften. Vi arbejder derfor 

på at finde en anden og mere lys-

stærk løsning. 

 Har nogen af læserne viden 

om, hvor man kan leje en god 

storskærm for rimelige penge, så 

vil vi være taknemmelige for et tip. 

Skriv til gunni@humleby.dk.

 Alternativt vil vi klare os med 

to-tre store TV-apparater, som vi 

gjorde den fornøjelige juni-aften 

i 1992, hvor det meste af Humle-

by stod  på Madsens Plads og så 

Danmark vinde EM-finalen over 

Tyskland.

Noget for de mindste, 

ja! Vi andre må klare os med en 

tv-dinner. Var der nogen, der sagde lørdagskylling?
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Hvad gør man, når vandtryk-
ket i varmtvandshanen bliver for 
lavt?

Hvad gør man, når man har 

afkalket alle vandhaner i 

huset – med eddike/eddikesyre, 

som man hælder en snaps af i en 

plasticpose og lader vandhanen 

suppe i natten over ved at bin-

de posen fast rundt om samme 

med en elastik? Og man deref-

ter noteret sig, at det kolde vand 

strømmer frisk og frejdigt, mens 

det varme, jo højere man kom-

mer op i Humlebyhuset, rent ud 

sagt bliver mere og mere af en 

svagpisser?

 Tja, men kan jo gøre som jeg 

og ringe til NOG, for så kommer 

Erik. Men da han var her for at 

løse det samme problem for an-

Det dumme 
spørgsmål

Forårsbørnetræf i Ernst 
Meyers Gade

den gang, så han på mig og sag-

de: Nu skal jeg lære dig det, for 

det vil ske igen.

 Man gør følgende:

1   tænder for varmtvandsha-

nen i stueetagen for fulde 

gardiner.

2   går ned i kælderen. Øverst 

i venstre side af fjernvar-

meanlægget sidder der en 

femtakket hane. Den skru-

es HÅRDT i. Derefter åb-

nes den igen, og man ban-

ker målbevidst på den med 

håndtaget af en skruetræk-

ker.

3   derved løsnes kalkprop-

pen, som har sat sig fast på 

den ”pind”, der skal kunne 

bevæge sig frem og tilbage 

inde i hanen.

 Man kan tydeligt høre, når 

det lykkes.

 Bagefter skynder man sig op i 

stueetagen og lukker for det var-

me vand, for nu fosser det ud.

 Efter 3 minutters veludført 

gerning kan man jo gøre så me-

get – for eksempel glæde sig over, 

at man lige har sparet omkring 

500, - kr. og selv har løst et såre 

løseligt problem. 

 Hos os sker det med så lange 

mellemrum, at jeg har sat ”op-

skriften” ind i vores hjemlige 

husmappe. Så kan man da i hvert 

fald afprøve ovenstående, når 

vandtrykket falder, inden man 

ringer …

Kina Vf30
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Jeg tilhører en uddøende race, 
som stadig betaler større op-
krævninger med check, således 
to officielle indbetalingskort på 
sammenlagt kr. 4.147, 53.

Af erfaring ved jeg at posteta-

ten beregner sig 25 kroner i 

gebyr pr. indbetaling som erken-

delighed for den ydede service.

 Der er som oftest kødannelse 

foran Super Brugsens postskran-

ke, for ikke at bidrage unødigt til 

køen havde jeg hjemmefra udfyldt 

en check på kr. 4.200, - hvilket 

fremkom som det samlede be-

løb kr. 4.147,53 + to gange 25kr. 

i gebyr i alt kr. 4.197 kroner og 53 

ører.

 Den yngre postmedarbejder-

ske stirrede forfærdet på min ud-

fyldte check og belærte mig om at 

hun ikke måtte give penge tilbage, 

jeg måtte udfylde checken på be-

løbet -

 Trods min henvisning til tid-

ligere indbetalingspraksis i selv 

samme postkontor lod den ret-

haveriske postdame sig ikke slå af 

pinden men fokuserede inkvisito-

risk på den gamle tosse og hans 

forkert udfyldte check.

Logik for burhøns!

 Et forslag om at se bort fra de 

overskydende 2 kroner og 53 øre 

synes kun at forværre situationen 

og kunne absolut ikke imødekom-

mes.

 Køen voksede, postdamen så 

opgivende ud og tilbød generøst 

efter nogen tid, at lade det gå 

denne ene gang, hvis jeg lovede 

at det ikke skete oftere, hvorefter 

hun med et nådigt nik betalte mig 

de famøse to en halv krone.

 For ikke at klodse i det igen, 

forespurgte jeg ydmygt om jeg 

fremtidig kunne betale kontant 

og forvente at få de overskydende 

kroner tilbage.

 Det var der intet til hinder for!

duch
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Når du er ved at være træt af 

påskens tyndskallede påske-

æg, kan du begive dig til Tap 1 10. 

og 11. marts, hvor årets choko-

ladefestival afvikles. Der bliver rig 

lejlighed til at være sammen med 

en lang række af byens slikmunde, 

som deltager i forårets store be-

givenhed. Og hvorfor ikke prøve 

en gang nærende chokolademas-

sage. Er du rigtig heldig, bliver du 

måske rigtig sommerbrun uden at 

Aktiviteter hos Carlsberg

skulle ligge i de kræftfremkalden-

de solstråler.

 Er du ung, og vil du gerne lære 

noget om kærlighed, skal du må-

ske opsøge Dansehallernes fore-

stilling, Hjertebanken 10. – 24. 

marts eller forestillingen Reco-

il, der er instrueret af den Reu-

mertvindende Tina Torpgård. Den 

vises 12.- 24. marts. Billetter på 

billetten.dk

Kurt

Petter skal - så vidt vides i 

skrivende stund - hverken ud-

stilles eller optræde på Carls-

berg, men den gode mand 

viser sig at være en rigtig 

samfundsstøtte, sådan som 

han passer på at Carlsbergs 

vartegn ikke styrter sønder. 

Og så er han vist forresten 

osse lidt af en slikmund, der 

elsker hjemmelavet choko-

lade.
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Lige nu og i de nærmeste dage 

er det en god idé at tag en 

tur ud til Sydhavnstippen, eller 

Tippen som den vist mere rig-

tigt hedder, og opleve et ret fan-

tastisk syn. Hvis man ellers er til 

den slags.

 Vi var derude torsdag formid-

dag den 23. feb. Der var høj sol 

og rigtig hård vind fra nordvest, 

så vi var så heldige, at alle vin-

tergæstende/rastende andefugle 

krøb sammen i læ tæt inde langs 

Sydhavnstippen. Der lå – og vi 

overdriver ikke – flere tusind 

troldænder, de så fantastiske ud 

med deres (hannernes) klare hvi-

de og sorte farver og deres ho-

veddusk, som vinden ruskede i. 

På et tidspunkt var der noget, der 

skræmte dem, og først klumpede 

de sig sammen, så man ikke kun-

Kære  
beboere i  
Humleby
Min kæreste og jeg drøm-

mer meget om at bo i hum-

leby. Min kærestes bedstefar 

har arbejdet på Carlsberg i 

mange år og hans fortællinger 

om området samt vores egne 

gåture omkring har kun gjort 

denne drøm endnu stærkere.

 Så jeg vil høre om der fin-

des en liste, man kan skrives 

på, hvis der bliver et hus til 

leje eller til salg?

 Vi glæder os meget til at 

høre fra jer.

 Bedste hilsner, Mette og 

Andreas

 Kontakt venligst: mette-

windingtop@gmail.com

ne se vand mellem dem, hvoref-

ter de alle – næsten -lettede i én 

lang glidende bevægelse  og fløj 

langs Tippen, inden de slog sig 

ned igen længere mod nord. Det 

var virkelig overvældende både 

at se og høre på. Derudover så vi 

mange store skalleslugere – den 

lille og sjældne var der ikke læn-

gere, men det skal man vel nær-

mest opfatte som et tidligt for-

årstegn. Vi bemærkede os, at 

hunnerne havde voldsomt travlt 

med at nette sig, mens hannerne 

bare gled majestætisk af sted. Ud 

over rigtig mange blishøns så vi 

taffeland pibeand og mange par 

af lille lappedykker. Det er virke-

lig en nuttet lille fugl. Man skal 

i det solide fodtøj, for der er ret 

smattet derude lige nu.

Kina Vf30

Lige nu ved Tippen
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Torsdag 8. marts kl. 2000
                                         

Down the Road Apiece 

(DTRA) er en 3-mands 

halvakustisk blues band bestå-

ende af

• Gordon Mackenzie, 6 og 12 

strenget guitarer, sang

• Jesper Dabelsteen, saxofoner, 

klarinet, mundharmonika                                                                                       

• Erik Friis, elbas

Facebook: https://www.facebook.

com/DTRAblues 

 Gordon og Jesper har spillet 

musik sammen i mere end 25 år 

i forskellige sammenhæng, dog 

mest i folkemusik med forbindel-

se til Roskildes Lirum Larum fol-

kemusikmiljø. Gordons musikal-

ske baggrund er 60’ernes ”beat 

groups” (svarende til pigtråd) i 

Vest Skotland. Jesper har spillet 

klarinet i forskellige folkemusik-

orkestre siden 70’erne og sene-

re saxofon i Madsens Revival – et 

populær ”party band” i Roskilde 

omegn gennem mange år.

 Down the Road Apiece blev 

dannet 2009 af Gordon og Jes-

per i opfyldelse af deres drøm om 

Down the Road Apiece  
spiller i Beboerhuset

at spille deres yndlingsmusik – 

blues – i en akustisk sammenhæng 

- uden trommer - med indflydel-

se fra bl.a.  Dion DiMucci, Hans 

Theessink, Van Morrison og Paul 

Banks. Bandets navn stammer fra 

en populær boogie-woogie sang 

fra 1940, der senere kom til et 

bredere publikum på Rolling Sto-

nes’ 2. LP.

 Efter en kort periode med en 

af Roskildes veteranmusikere Jes-

per Bach på elbas kom Erik Friis, 

Jespers tidligere makker fra par-

tyband ”Madsens Revival”  ind i 

trioen i 2011.

 DTRAs repertoire består af 

gamle bluesnumre fra bl.a. Robert 

Johnson,  Muddy Waters, How-

lin’ Wolf og Big Bill Broonzy, blan-

det med sange fra Chuck Berry, 

the Beatles, Van Morrison, John 

Martyn, JJ Cale,  Dion, Captain 

Beefheart m.m., opført på en unik 

svingende måde med Gordons ka-

rakteristiske 12-strengsguitar og 

Jespers tenor saxofon eller klarinet 

som kendetegn.

 Der er gratis adgang.  Kom og 

lyt til skøn musik.  

Jørgen K19
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Humleby-kalender

Søndag 4. marts 13,30 - 16,30: Male-workshop for 6 - 14 åri-

ge i Beboerhuset med Susan Lüth Hedegaard

Torsdag 8. marts kl. 20: Down The Road Apiece - Bluesband 

i Beboerhuset

10 - 11. marts: Chokoladefestival i Tap 1

Søndag 11. marts kl. 14 – 16: Åbning af udstillingen “Se 

mig”. Humlebys børn udstiller selvportrætter malet under 

vejledning af Susan Lüth Hedegaard.

13. marts kl. 19: Husejerforeningens generalforsamling i 

Haven, Ny Carlsbergvej 68

Hver mandag kl. 18,30: Spiseklubben Farinelli. Tilmelding 

på liste, der findes i røret under Beboerhusets udhængsskab.

Hver fredag kl. 17: Gymnastik i Carlsbergs gymnastiksal for 

de mindste og de lidt større sammen med forældre.

1. onsdag hver måned kl. 20: Håndarbejde i Beboerhuset.

Affald
Haveaffald - 22. marts 2012.

Storskrald - 8. maj.

Leje af beboerhuset
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Bebo-

erforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1.

Telefon: 26 27 72 15

e-mail: jettep2001@hotmail.com

 Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer 

i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv.

 Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søn-

dag/helligdag og 50 kr. på hverdage.

 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.

 Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

 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 beboere kun spilles musik i 

Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle 

medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement 

til sange ved private fester er dog tilladt.

 Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex fir-

mamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til 

viceværeten.

Nu på søndag, den 4. marts, fra 

13.30 til ca.16.30 tilbydes ma-

leworkshop i beboerhuset..

 Aldersgruppen er fra 6 til 14 

år, og børnene skal lære at male 

selvportrætter..

 Tilmelding: (først til mølle) 

Send mig en mail med navn al-

der på barnet og adresse/ jeg 

kontakter jer. 

 Det koster 100 kr. at delta-

ge (pengene går til lærred af god 

kvalitet/beboerforeningen beta-

ler maling m.m.) Det kunne være 

hyggeligt, om et par forældre vil 

servicere med boller og safte-

vand!!!

 Vi udstiller alle billederne i 

beboerhuset søndagen efter alt-

så den 11 marts kl. 14 til 16 til 

en festlig fernisering, som bebo-

Lær at male dit 
selvportræt

erforeningen står for. 

 Børnene kan invitere familie 

og venner, og efter en måned vil 

værkerne blive kunstneres eje. 

 Der kan deltage 12 børn og 

tilmelding er bindende.

 Jeg vil støtte inspirere op-

muntre og vejlede børnene un-

der hele processen.

 (Der skal være mindst 8 børn 

tilmeldt før workshoppen gen-

nemføres).

 Evt. spørgsmål og tilmelding 

på luth.hedegaard@post.tele.dk

Mange hilsner 

Susan Lüth Hedegaard EMG 4
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