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Ansvarhavende redaktør  for dette nummer:  Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11

I redaktionen er desuden:
Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 40 43 66 69
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
Annette Davidsen, Carstensgade 13  - 29 93 27 50
Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4- 33 23 26 42
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 – 20 64 67 69
Bliv medlem – besked til kasserer:
Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk
Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade 15 – 26 27 72 15

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til 
alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et 
oplag på 400.
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 
Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset 
fra forretningsannoncer.

H u m l e b y s  b e b o e r b l a d

Næste nummer af Nabo kommer den 7. december. 
Deadline for indlevering af indlæg er den 27. november. 
Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et 
af redaktionsmedlemmerne.

Nabo på tryk
Beboerforeningens generalforsamling blev som for-
udset i Nabo den måske kedeligste nogensinde med 
mindre man synes, det er underholdende at se en 
bestyrelse sidde og klappe hinanden på ryggen og 
rose sig selv og hinanden for, at Beboerhuset, Nabo 
og foreningen i det hele taget er i de bedste hænder.
 
Aftenen forløb dog ikke helt uden løftede og rynke-
de øjenbryn. Under beretningen fra Nabos redaktion 
kom det frem, at Husejerforeningens bestyrelse må-
ske vil foreslå, at Nabo fremover udkommer elektro-
nisk - altså ikke som trykt blad men kun som en del 
af Humlebys hjemmeside. Ikke kun for at spare penge 
men også af miljøhensyn.
 
Husejerforeningen yder et tilskud til Nabo, som knapt 
dækker udgiften, hvis foreningen skulle betale for den 
plads i bladet, som stilles til dens rådighed.
 
Hvis forslaget om at standse tilskud til Nabo kommer 
på dagsordenen til Husejerforeningens generalfor-
samling, så bliver den generalforsamling ikke kedelig.
 
Det blev på Beboerforeningens generalforsamling en-
stemmigt besluttet at fastholde Nabo som trykt blad. 
Hvis Husejerforeningen vil foreslå  at ophæve samar-
bejdet om Nabo ved at standse sit tilskud, vil der blive 
kamp til stregen. 

Garvede internetbrugere, der dagligt bruger internet-
tet til at orientere sig om, hvad der sker her og der, 
sagde på Beboerforeningens generalforsamling, at 
det er i den trykte Nabo, de finder ud af, hvad der sker 
hvor og hvornår i Humleby. Hvis de i stedet for at få 
stukket et Nabo i hånden selv skal klikke sig ind på en 
internetside, vil de overse det meste.
 
Nabo har næste år 40 års jubilæum. Og uanset hvad 
Husejerforeningen bestemmer sig for, så står det fast, 
at Nabo fremdeles vil udkomme på tryk i Humleby ud-
givet af Beboerforeningen men ledet af en redaktion, 
der er valgt direkte på en generalforsamling, og som 
derfor ikke er underlagt hverken den ene eller anden 
forenings bestyrelse.  

Gunni
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Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

Slik eller ballade!

Halloween har udviklet 
sig til en skattet tradition 
i vores bydel.
Søndag den 29. viste 
børnefilmklubben igen i 
år Peter Plys’ Halloween 
i beboerhuset og onsdag 
den 31. oktober hjemsøgtes 
gaderne af alskens grufulde 
små djævelskaber. ”slik eller 
ballade” råbte rædslerne 
utrætteligt, når døre blev åbnet.
Det blev vist nok mest til slik! 

Foto og forsidefoto: Sidsel Svane

Camilla
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 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN
Sdr. Boulevard 104

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

Luk lyset ind men hold på varmen

Det medfører spild 
af varme.
 
En billig og simpel 
måde at få lysnet op på 
er at erstatte dørenes 
fyldinger med glas.
 
Vores lokale tømrer, 
Nicholas Wændelin, brugte 
kun en enkelt dag på 
at gøre vort hus meget 
rarere at være i.
 

Nu hvor sommertiden er forbi, gælder det om at få så meget dagslys 
som muligt ind i Humlebys små stuer. Mange har revet vægge 
ned og pillet døre af for at gøre rummene lysere og større. 

 
 
Gunni, Carstensgade 40.
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Formand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Mail: GustavJensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforeningen  

 - Kontakt til andre byggeforenings-  
 kvarterer

Suppleant :Gader – Gartner - Lege-  
 plads 

Udvalg :  Carlsberg  -  Fremtidige    
 tilskud til Beboerforening og Nabo.

Næstformand
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.: 40 25 02 18
Mail: psa@ef.dk
Ansvar :  Kloak / Forsyningsnet
Suppleant : 
Kontakt til beboerforeningen
Udvalg : Carlsberg

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf.: 51 92 53 62
Mail: inger@humleby.dk
Ansvar :  Gader - Gartner  -  Legeplads
Suppleant :    Kontakt til andre byg-  

 geforeningskvarterer
Udvalg:   Byggeforeningsenergi 

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st
Tlf.: 33 79 88 08 / 29 23 51 11
per@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til gaderepræsen- 

 tanter
Suppleant :  Hjemmesiden  - Mail 

 administration 
Udvalg :   Trafik på Vesterfælled- 

 vej og Ny Carlsberg Vej

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Mail: brianjensen1@me.com
Suppleant: Lokalplan / Forsikring
Udvalg: God byggeskik i Humleby 

Bestyrelsesmedlem
Christian Maegaard
Küchlersgade 43, st.
Tlf.: 29649301
Mail: Christian@maegaard.dk 
Suppleant: Kloak / Forsyningsnet 

-  Ansvar: Forsikring

Bestyrelsesmedlem
Jens Lauritsen
Jerichausgade 45
Tlf.: 33 22 01 11 / 21 95 04 74
l@uritsen.dk
Ansvar: Hjemmeside -  mailadmi- 

 nistration
Suppleant :   Parkeringsordning –  

 Kloak / forsyningsnettet   
Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej  

 og Ny Carlsberg Vej   

Bestyrelsessuppleant
Morten Eriksen
Jerichausgade 36
Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32
morten-eriksen@hotmail.com
Ansvar : Parkeringsordning
Suppleant : Forsikring

Bestyrelsessuppleant
Christian Duch
Küchlersgade 39
Mail: duch@humleby.dk
Tlf.: 33 22 00 53
Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt  

 Salg af Humleby 120 år
Udvalg: God byggeskik i Humleby

K o n t a k t a d r e s s e r :
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Arnold Nielsens Boulevard 64 A
2650 Hvidovre 

www.byernesvarme.dk
mail  cni@byernesvarme.dk
Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

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

Medlem nr. 300 kan få
Beboerhuset gratis til fest
Beboerforeningens fremgang fortsætter på alle områder.  Snart er foreningens 
lån betalt helt ud, så tilskud fra Husejerforeningen  til Beboerhuset kan undværes.  

Beboerforeningen er i løbet af 
det sidste år kommet op på 296 
medlemmer.

Der har været pæn tilslutning til stort 
set alle foreningens arrangementer, 
og økonomien er yderst betryggende 
trods en omsætning på ca. en kvart 
million kr. om året. Foreningen havde 
i det forløbne år et overskud på godt 
40.000 kr.

Formanden Jesper Dybdal påskøn-
nede i sin beretning de beboere, der 
stiller op, hver gang, der er brug for 
det.

Årets gadefest var et godt eksempel 
på, hvor meget Humleby kan få 
op at stå, fordi så mange bidrager. 
Udgifterne var ca. 90.000 kr..

Anna Tovborg, Bissensgade 18, 
bidrog alene med ca. 4000 kr. , som kom 
ind ved hendes forskellige initiativer - 
ishus, lotteri m.v.. I loppemarkedet var 
der igen i år rekordstort overskud.

Med en sådan opbakning fra 
medlemmerne er det rart at være i 
bestyrelsen, sagde Jesper Dybdal.

Det er nok forklaringen på, at hele 
bestyrelsen stillede op til genvalg.

Efter bestyrelsens beretning var 
der beretning fra foreningens udvalg: 
Nabos redaktion, Madklubben 
Farinelli,  Børnefilmklubben og 

Humleby Idrætsforening.
Nabos redaktion opfordrede 

generalforsamlingen til at afvise 
et forslag om kun at lade Nabo 
udkomme på internettet og droppe 
den trykte udgave.

Det forslag blev stillet på Husejer-
foreningens generalforsamling.

Det blev enstemmigt besluttet at 
fastholde Nabo, som det er. Bladet er 
på vej ind i sin 40. årgang og vil også 
fremover udkomme både som trykt 
blad og være at finde på Humlebys 
hjemmeside.

40 års dagen vil blive markeret med 
en udstilling i Beboerhuset af samt-
lige numre. Christian Kirkeby har en 
komplet samling. Jørgen Fenhann  
mangler kun få numre af første 
årgang.

Hele Nabos redaktion blev genvalgt 
og rost for sin indsats. 

Redaktionens efterlysning af flere 
bidrag blev på stedet imødekom-
met ved, at Sidsel Jacobsen, Lund-
byesgade 4 og Annette Davidsen, 
Carstensgade 13, stillede op og blev 
valgt til redaktionen.

Humleby Idrætsforening har vok-
sende tilslutning til sine børneakti-
viteter fredag eftermiddag. Successen 
kalder på, at flere voksne hjælper med.

Børnefilmklubben er i god gænge. 
I det nye år vil klubben også byde på 
film for større børn.

Madklubben Farinelli kører også 
fint, Beboerhuset har nytte af, at Fari-
nelli løbende tjekker, om der mangler 
noget i køkkenskabene.

Beboerforeningens regnskab viser 
et så pænt og stabilt overskud, at 
foreningen efter kassereren Jørgen 
Fenhanns mening helt kan spare at 
have en kassekredit, som er forholds-
vis dyr i renter og gebyrer.
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Jesper Dybdal (Je20), formand,
Gunni Busck (Ca40), Tine
Damsgaard-Sørensen (Bi8), Ulla
Baarsgaard Hansen (EM10), Anna
Begga Madsen (Lu19), Ejvind Lüth
Hedegaard (Em4) og suppleant
Hatla Johnsen (Vf28). Derudover
deltager Jørgen Fenhann, kasserer
(Kü19) i bestyrelsesarbejdet,
og regnskabet kontrolleres af  Christian
Kirkeby, revisor (EM 20). Viceværterne
Jette Poulsen(Ca15,1)
og Jesper Ellegaard/Heidi Snedker
(Ca15,2) er også faste medlemmer
af  bestyrelsen.

Det blev vedtaget at droppe 
kassekreditten.

Kassereren ser også med fortrøst-
ning frem mod næste år, hvor det år-
lige tilskud fra Husejerforeningen til 
Beboerhusets drift på ca. 40.000 kr. 
bortfalder.

“Vi har ikke brug for de penge, 
når vi har betalt vort bankllån til 
husets ombygning ud”, sagde Jørgen 
Fenhann. Den næste større udgift 
bliver udskiftning af taget på den ene 
af husets sider. Det var der ikke råd til, 
da der sidst blev lavet tag. Den udgift 
mener kassereren, at foreningen godt 
kan finansiere.

Efter hans mening har foreningen 
brug for, at der bliver brugt flere 
penge på medlemsaktiviteter. 
Beboerforeningen skal ikke være en 
overskudsforretning.

Der blev efter godkendelse af regn-
skabet ikke fundet grund til at ændre 
kontingentet. Der er sat 40.000 kr. af til 
medlemsaktiviteter i det kommende 
år.

Så kom frit frem med forslag til, hvad 
vi skal bruge de penge til.

De grå synger

I Februar står sangforeningen “Vi-
oler til mor” for et arrangement “De 
grå synger”. Vi vil afsynge sange fra 
den lettere ende af vores sangskat ak-
kompagneret af en professionel gård-
sangertrio - harmonika, kontrabas og 
guitar. 

Ellers ser vi frem til de faste arrange-
menter - irsk aften, julemarked, jule-
banko, fastelavn og selvfølgelig først 
og fremmest næste års store sommer-
fest 2. lørdag i juni.

Gunni

Malekursus for voksne
Susan Lüth Hedegaard, som med stor 
succes har stået for et malekursus for 
børn, har mod på stå for et tilsvarende 
kursus for voksne.
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Måske kaster du op over ord, der 
begynder med jule-, men vi må 
til det. Næste nummer af Nabo 
udkommer den 7. december, 
og da er gaderne i Humleby 
allerede langt inde i julekalender-
arrangementerne i vore beskedne 

forhaver. Så det er nu, der skal laves 
lister over, hvem der er vært hvornår, 
og man kan begynde at tænke over, 
hvad man skal glæde naboerne med. 
Julekalenderne er en af de senere års 
mest succesrige ideer, en ny tradition 
der formentlig vil holde i masser af 

år. De begyndte i al stilfærdighed 
for tre år siden i Bissensgade og 
spredte sig siden, så alle gader 
nu er med – altså lige undtagen 
dem, der har små eller ingen 
forhaver: Jerichausgades bare ende 
og Vesterfælledvej. De står som 

Så’ det jul igen
Vi mødes i forhaverne fra 1. december. 
Undtagen dem, der ikke har nogen forhaver.
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Grønlunds Alle18, 
2610 Rødovre.

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

Tlf.: 28 19 60 40

Pigen med svovlstikkerne og 
trykker næsen mod ruden og 
al den glans og herlighed, de 
kan se og lugte, når gløggen 
eller den irske kaffe eller 
den varme chokolade eller 
teen med rom til de voksne 
spreder sin milde duft hver 
aften klokken 19 til 19.15 
fra søndag til torsdag lige 
indtil de sidste dage før jul. 
Jerichausgade – som i paren-
tes bemærket nok kommer 
hinanden mere ved end de 
fleste andre gader, netop for-
di man ikke kan gemme sig 
i en forhave – har dog kom-
penseret med et enkelt ad-
ventssøndag-arrangement på 
gaden i det sidste par år. Men 
Vesterfælledvej tænker stadig 
over, hvordan de skal kom-
me med på vognen. Imens 
synes jeg, vi bare skal invite-
re dem over i Lundbyesgade. 

edel
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Hjælp at hente på humlebys
hjemmeside mod ny støjsender
Husene langs nordsiden af Carstensgade plages af en ny støjsender i form af et konstant larmende ventilation-
sanlæg, der er installeret i den bygning, som Carlsberg har lejet.

“Oplever du støj fra Humlebys naboer?
Humleby har den senere tid 
oplevet en del gener fra forskellige 
aktiviteter på Carlsberg grunden. 
Husejerforeningen har et løbende 
samarbejde med repræsentanter fra 
Carlsberg Byens administration, hvor 
vi bl.a. diskuterer vores oplevelser 
vedr. især støjgenerne.
Fra husejerforeningens side vil 
vi gerne opfordre alle berørte 
beboere i Humleby til at tage affære, 
når der opleves gener. Der er tre 
fremgangsmåder:

Den vedvarende støj har taget meget 
af glæden ved at opholde sig i bagha-
verne. En del klager er sendt afsted – i 
første omgang til ejendommens ejer - 
forvaltningsselskabet Aberdeen.

Det er der indtil videre ikke kommet 
noget ud af. Næste skridt bliver en 
underskriftsindsamling og et forsøg 
på at få Aberdeen i tale og overtale 
firmaet til at investere i lyddæmpning.

Humlebys nye hjemmeside har også 
i denne sag vist sig uhyre nyttig. Efter 
få klik får man en god vejledning i, 
hvordan man klager over støjgener:

 1) Kontakt den ansvarlige
• Kontakt arrangøren mens det foregår 
og gør opmærksom på de gener, du 
oplever.
• Hvis ikke dette hjælper, eller du ikke 
kan få kontakt til en ansvarlig, så kan 
du kontakte politiet. 

2) Kontakt Politiet
Ring til 114 og spørg efter vagtha-
vende
• Beskriv problemet og oplys, hvis 
du allerede har været i kontakt med 
arrangøren
• Bed Politiet om at kontakte ar-
rangøren med henblik på at reducere 
støjen
• Hvis du får at vide, at de ikke har tid, 
så bliv ved: Gentag forklaringen og 
bed vagthavende fortælle dig, hvad 
du så skal gøre, hvis Politiet ikke vil 
komme forbi.
• Bed vagthavende registrere din an-
meldelse 

3) Klag til Kommunen/Center for Miljø
• Du kan på Center for Miljøs 
hjemmeside læse om, hvordan du 
klager over støjgener fra caféer, 

restaurationer og spille-steder – og 
om, hvor meget de må larme.
• Klager sendes til klage@tmf.kk.dk.
• Husk at skrive dit navn og telefon-
nummer /e-mail, da Center for Miljø 
ikke kan behandle anonyme klager, 
og husk at skrive, hvilken virksomhed 
eller aktivitet, du vil klage over.
Du kan også ringe på 33 66 30 15.

• Du kan læse mere om de forskellige 
krav i “Forskrift vedrørende miljøkrav 
i forbindelse med indretning og 
drift af restaurationer i Københavns 
Kommune” 

Det er vigtigt, at Center for Miljø 
bliver gjort opmærksomme, når vi 
har støjproblemer, da de bl.a. står for 
at kontrollere at caféer, restauranter 
og spillesteder overholder deres 
bevilling."

Ved at følge hjemmesidens anvisning 
ender man hurtigt det helt rigtige 
sted med det aktuelle problem:

Støj fra ventilationsanlæg

Nabo har gentagne gange beklaget sig over, at det er svært at komme over i Søndermarken, 
når man er jogget/spadseret/hundeluftet hele vejen op ad Ny Carlsbergvej.
 
Nu bliver det nemt på grund af en ny fin og stor helle. Men pas på cyk-
lerne – de kommer på frihjul og i stor fart ned ad Valby Bakke.
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Den nye stålkasse på taget udsen-
der en konstant påtrængende støj. 
Naboer blev ikke spurgt eller adva-
ret. Heller ikke da, der blev fjernet en 
baghave og lavet ny indkørsel klods 
op af Humlebyhuset Vesterfælled-
vej 12, så Aberdeen nogen grund til 
at spørge eller advare. Men før den 
mørke antennemast til højre blev sat 
op, blev samtlige husejere på Car-
stensgades nordside spurgt om, de 
havde noget at indvende ved en ”lo-
kalplanhøring”.   Gunni

Jens Lauritsen fortjener ros for at have udviklet Humlebys hjemmeside til et nyttigt redskab og til en god nyhedskilde, 
så vi kan følge med i, hvad der foregår i og omkring Humleby, og som gør det let for os at finde hinanden.
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Pizza Pizza
- varm og fra hjertet

Der boede en bager. Ikke 
en rigtig bager, men en 
halvtrist forretning, der solgte 
noget kedsommeligt brød-
væsen, som han ikke selv 
havde bagt. Selvom bageren 
var sød og rar, så gik den 
ikke – ikke her. 

Hvad er en dili?

Nu står der Dilis Pizza på 
skiltet over Ny Carlsbergvej 
38, og her bor en, der ba-
ger noget rigtigt. Han var 
egentlig maler, men i årevis 
har han gået og drømt om 
at lave mad, mens væggene 
i folks huse skiftede farve 
under hans pensel. Den 18. 
juni åbnede butikken, der 
forhåbentlig får Fadils drøm-
me til at gå i opfyldelse. 
Væggene må andre tage sig 
af, for nu bages der pizza, 
så det står efter!

Vores område har længe 
trængt til et kvalitetsløft, me-
ner Fadil, og det vil han 
bidrage til med sit lille sted:

”Jeg har satset alt, min 
lejlighed og det hele for at 
gøre det her, og nu vil 
jeg holde en høj standard 
med gode, friske råvarer, en 
ordentlig stenovn, som giver 
meget bedre pizzaer og et 
lidt anderledes udseende end 
andre take away steder her 
omkring. Sådan er jeg nok, 
mit motto er: Enten gør du 
det, eller også lad være. Nu 
gør jeg det!”. 

Fadil har ikke vundet i Lot-
to, så her er ham, én ansat 
og lidt ekstra hjælp en gang 
imellem. 

Mund til mund

Fadil har ikke tænkt sig at 
drøne rundt i kvarteret med 
blinkende skilte og flyers og 
råbe ”Pizza, Pizza”, han går 
efter et mere enkelt udtryk 
både hvad angår indretning, 
markedsføring og produkt, og 
så sætter han sin lid til 
mund til mund metoden og 
til en forretningsmodel, hvor 
solidt håndværk og gode rå-
varer reklamerer for sig selv. 

”Det kan da godt være, at 
vi får lidt mere travlt, når 
der er arrangementer på 
Carlsberg, og strategisk har 
de ting, der sker i området, 
da også gjort, at jeg tør 
kaste mig ud i det her nu, 
men for mig handler det alt-
så ikke om at lokke hurtige 
penge ud af turister. Det 
handler om at give folk en 
god oplevelse første gang 
de kommer ind, så de kom-
mer igen og igen og igen”

.. og igen kunne man tilføje. 
Undertegnede har i hvert fald 
slæbt mad i papæsker med 
hjem fra Dilis stenovn mindst 
fire gange i sommerens løb, 
og jeg er ret sikker på, at 
festen ikke er slut med det.

”Jubi vi skal have pizza” 

Min store piger er begejstrede, 
og når de også gerne vil 
med hen og hente, hænger 
det muligvis sammen med et 
flot fad slikkepinde på Dilis 
disk, som det står enhver 
frit for at forlyste sig med 
i ventetiden. Lille Sigrid på 
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1½ år er hjemme i stuen 
optaget af at lave små hop 
med begge ben, for det har 
hun lært, pludselig råber 
hun også klart og tydeligt 
”PIZZA”, mens hun hopper 
henover gulvet.

Jeg takker Dilis for, at vi 
nu ikke længere skal langt 
ned ad Vesterbrogade for at 
få en god pizza. Det er en 
stor fordel, da det mest er 
noget, vi spiser, når vi føler 
os lidt dovne. Det er også 
dejligt at maden er varm, 
når den når frem. Vi takker 
dertil Dilis for, at ”PIZZA” 
nu er en del af mindstepi-
gens vokabular, som ellers 
begrænser sig til absolutte 
nødvendigheder som ”Far”, 
”Nej”, ”Miaw” og den slags.

Når Fadil nu ikke selv 
vil springe badutspring og 
råbe, så skal der lyde en 
anbefaling herfra - Dilis er 
en velkommen tilføjelse til 
nabolaget, prøv selv. Og 
Sigrid råber gerne ”PIZZA, 
PIZZA”, for det har hun lært.

Nå ja, og navnet Dilis kom-
mer af ”Fadili”, som er no-
get Fadil blev kaldt, da han 
som klarøjet Vesterbro-purk 
løb rundt og drømte om at 
lave dejlig mad.. 

Nu gør han det!

Fadil er Vesterbro-
dreng helt ind i kernen. 
Han er vokset op her, 
og i dag ligger hans 
lejlighed i samme hus 
som hans pizzaria. 
på menuen er både 
traditionelle pizzaer, de 
såkaldt ”hvide” pizzaer 
med mascarpone 
og kartofler i stedet 
for tomatsauce og 
dertil pasta og en 
række sandwich med 
hjemmelavet dressing. 

God appetit!   

På adskillige opfordringer fra latte-tørstige kunder 
har Dilis anskaffet den helt store kaffebrygger. 
Nu kan du få god kaffe med på legeplads i 
Enghaveparken, eller hvor dine ben nu bringer dig.

Camilla
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Moonshiners i Beboerhuset!
Musik, kunst og irsk øl.

Der er igen i år Moonshiners i Beboerhuset – lørdag den 3. nov. kl 20.
og Susan Lüth Hedegaard udstiller igen i år sine malerier.

Der vil være Irsk øl på hanerne, irsk kaffe m.m. allerede fra kl. 13 – så kig forbi se på billeder og nyd en 
lille en, inden det om aftenen går løs med Moonshiners 
på scenen.

Moonshiners består af Birger David Viggo og Ejvind der 
alle har været en del af den danske folkescene i mange 
år. Fire solide stemmer, der synger stærke, sprøde, sanse-
lige og stemningsfyldte vokaler – fælles og hver for sig, 
understøttet af diverse instrumenter som guitarer man-
dolin banjo harmonika div. fløjter og violin.
Udover irske engelske og amerikanske sange og ballader 
krydres Moonshiners repertoire med barbershop, drikke-
viser m.m. og deres repertoire udvides konstant med nye 
spændende numre.

www.moonshiners.dk
www.susanluth.com

Susan Lüth Hedegaard - Humlebys internationalt anerkendte kunst-
ner havde i fjor stor succes med et malekursus for børn. I år vil 
hun lave et tilsvarende kursus for voksne.
Lørdag er der mulighed for at se hendes nyeste værker i Beboerhu-
set.
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Jazz i Beboerhuset

No Problem Jazz Quartet har spillet sammen i mange år og optrådt i en 
lang række forskellige offentlige og private sammenhænge. Repertoiret er 
nyere akustisk jazz med numre lige fra Duke Ellington til Wayne Shorter 
og fra Gershwin til egne kompositioner af orkestrets saxofonist Bjørn 
Bech. Kendingsmelodien No Problem er skrevet af pianisten Duke Jordan. 
Stilen er tilbagelænet med swingende elegance og intensitet og ofte 
latinamerikansk islæt. Og der kan både lyttes og danses. 

Udover Bjørn Bech på både sopran, alt og barytonsax består kvartetten 
af pianisten Jørgen Rasmussen, bassisten Birger Heide og trommeslageren 
Hans Jürgen Stehr.

No Problem Jazz Quartet spiller torsdag den 8. November kl. 20

Jørgen Fenhann
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Leje af beboerhuset
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun le-

jes af Beboerforeningens 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 arran-
gementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv.

Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. 
søndag/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 ar-
rangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af 
hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboer-
huset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlem-
mer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange 
ved private fester er dog tilladt.

Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamø-
der, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til vicevær-
ten. 

Husejerforeningen orienterer
Kloak-projektet - første hug er overstået

Per Aarsleff er nu færdig med at strømpefore 
Küchlersgade, Freundsgade og Jerichausgade - 
både den bare ende - og den med forhaver. I 
den bare ende var der som ventet lidt ekstra 
problemer, men det forløb stort set godt. 

Det var første store hug. Næste store hug kommer til 
foråret, hvor de resterende gader skal have samme 

tur: Først tv-inspektion, så i med strømpen, som bliver 
dampet op - og endelig en sidste tv-inspektion.

Men røg og damp og parkeringsrestriktioner er færdig 
for denne omgang. Tak til alle, der tålmodigt kørte 

over på Carlsbergs parkeringsplads, mens det stod på.
ABC-Kloakker var været en tur nede i brøndene 
i forhaverne og lavede inspektion. En del brønde 
skulle repareres og det er blevet gjort. Nu mangler 
de brønde, der ligger i baghaverne, hvor ABC vil 
komme og banke på hos de berørte husejere. 

Endelig mangler nogle brønde, som er dækket over 
af cement, fliser, brændestabler eller stillads. De 
berørte husejere får henvendelse om adgang.

ABC har haft lynende travlt, men skulle så småt gå 
i gang med de enkelte husejeres egne inspektioner 
i denne måned, så man kan få lavet evt. skader 

medens det stadig er muligt at få håndværkerfradrag.

Og så kan Husejerforeningen heldigvis konstatere, 
at vi overholder budgettet til den gode side.

Parkering på Carlsberg
Inden midten af december kan der bestilles 
kort til Carlsbergs parkeringsplads. Nærmere 

om det i næste nummer af Nabo.

Kalender 
lørdag 3. november: 
Irsk dag og aften

tirsdag 6. november: 
Storskrald

torsdag 8. november kl. 20:
No Problem Jazz Quartet
fredag 9. november kl 17: 
Børnegymnastik
fredag 16. november kl. 17: 
Børnegymnastik
fredag 23. november kl. 17: 
Børnegymnastik

søndag 25. november kl. 14:
Børnefilmklub i vinterstemning

1. - 20. december kl. 19-19.15: 
Julekalender (søndag til torsdag)
fredag 30. november: 
Børnegymnastik 
søndag 2. december: 
Julemarked 


