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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 publice-
re artikler (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 med-
lemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke 
noget bortset fra forretningsannoncer.

Humlebys beboerblad

Næste nummer af Nabo kommer den 2. marts. 
Deadline for indlevering af indlæg er den 23. fe-
bruar. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller 
afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Humleby er det bedst organiserede byggefor-
eningskvarter i København.
Vi har lettere ved at finde hinanden og et 
langt mere udviklet samvær end i de andre 
kvarterer.
Det står klart efter, at samarbejdet mellem de 
forskellige kvarterer er blevet udbygget i de 
senere år.
Noget så indlysende som en fælles husforsik-
ring har de ikke i de andre kvarterer. Vi har 
i Humleby en bedre og billigere dækning, al-
ligevel er vi attraktive som forsikringskunder 
og kan nyde godt af, at selskaberne underby-
der hinanden.
Fælles fjernvarmeløsning, hybridnet, og reno-
vering af kloaknettet  er alle opgaver, som vi 
gennem Husejerforeningen har fået løst i fæl-
lesskab. Det har de problemer med at finde ud 
af i de andre kvarterer.
En beboerforening og et beboerhus er også ret 
enestående for Humleby, og beboerbladet Na-
bo er helt uden sidestykke.
Det ser i øvrigt ud til at komme til at gå helt 
fredeligt for sig, hvis et forslag om at stoppe 
samarbejdet med Nabo kommer op på næste 

generalforsamling i Husejerforeningen. Ingen 
i Husejerforeningens bestyrelse taler længere 
for, at Nabo skal holde op med at udkomme på 
tryk og fremover kun findes på internettet.
Nabo er netop gået ind i sin 40. årgang. Det 
vil blive fejret med et stort jubilæumsnummer 
trykt i farver.
I det nummer vil se nærmere på, hvad der gør 
Humleby så enestående i sammenligning med 
andre byggeforeningskvarterer i København.
Jubilæumsåret vil også blive markeret med en 
stor udstilling af samtlige årgange af Nabo.
Udstillingen vil samtidig give et indtryk af 
den tekniske udvikling – fra skrivemaskine, 
stencil-dublikator og saks og klister til com-
puter, digitalfoto og moderne laserprint.
Fotos fra et arrangement i beboerhuset tors-
dag aften 31. januar er med i dette nummer, 
som lå klar til uddeling fredag eftermiddag 1. 
februar. Teknisk er det nu muligt at komme op 
i dagbladstempo.
I øvrigt mener jeg stadig, det er på høje tid at 
komme med på solcellevognen.       
Gunni.

Humleby er godt organiseret
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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

Instruktøren, pianisten og skuespille-
ren Anders Ahnfelt Rønne har skabt en 
musikalsk og humoristisk soloforestil-
ling ud af Karen Blixens berømte no-
velle. Han spiller selv general Lorens 
Löwenhielm, og det gør han efter an-
meldere og øjenvidners udsagn vældig 
godt. 

Vi skal ikke røbe for meget af hand-
lingen her, ud over at generalen er gæst 
ved en mindekomsammen for den afdø-
de provst i Berlevaag, et lille, strengt 
missionsk samfund i det sene 1800-tals 
Norge. Babette, de fattige provstedøt-
res ulønnede kokkepige, kom til byen 
for 14 år siden under mystiske omstæn-
digheder, og nu kreerer hun en utrolig 
middag …

Der er noget særligt ved at møde en 
skuespiller, som står alene på scenen 
og fortæller dig en historie. Så glæd 
dig til en fin oplevelse og kom i god 
tid, dørene lukkes kl. 19.55. Gratis ad-
gang for alle!

Forestillingen varer 1 time og 50 
minutter, og der kan købes vind og 
vand i pausen.

Sidsel

Gå gratis
i teatret
”Babettes Gæstebud” 
onsdag den 6. februar kl. 20.00 
i Beboerhuset
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Midt i alle de kedelige husfacader ly-
ser grønne og orangerøde farver op på 
nummer 13, på skilt og udhængsska-
be, og på nysselige grønne ”stakitter” 
under de store vinduer. Her lå tidlige-
re Klais Cuisine med finere fransk, nu er 
stedet indtaget af Madglad og kaldes 
et cafeteria, men faktisk er det et far-
verigt folkekøkken. Skønne farver i ind-
retningen, fra glas til vægge, stolesæ-
der og loftsfelter, og skønne, eksotiske 
dufte fra maden. 

Frokostbuffet’en denne januar-lør-
dag er marokkansk inspireret, med 
bl.a. fint krydrede kødboller i en fyl-
dig sauce, en grønsagsgryde, sprøde 
falaffel’er og et smukt udvalg af sala-
ter. Der er også små, tykke pandeka-
ger med forskelligt tilbehør, og det er 
noget, børnene sætter pris på.

 
Trine og Troels Jørgensen fra Lund-

byesgade startede Madglad for fire 
år siden som en lille butik i Oehlen-

schlægersgade med take-away. Sund, 
lækker og billig mad. Det blev en stor 
succes, tit er der kø af ikke mindst 
børneforældre, som køber sig til no-
get aflastning i hverdagen. 

Butikken findes stadig, og nu er 
maden endda blevet endnu billigere, 
også i cafeteriaet. 

”Vi har lige sat priserne ned,” si-
ger chefkok Trine. ”Som gammel ven-
streorienteret tænker jeg: Hvordan 
kan man lave en forretning og have 
hjertet med?” Hun og Troels vil have 
et sted for mennesker med et almin-
deligt husholdningsbudget:” Vi tæn-
ker nok modsat af mange andre: Hvor 
billigt kan vi gøre det? Ville vi selv 
have råd til at spise her?”

Madglad er et familieforetagende, 
hvor Trine og Troels arbejder mange 
timer i døgnet, datteren Olga er sam-
men med Trine i køkkenet, og tvil-

lingerne Karl og Leo tager en week-
end og en hverdag hver. Der er flere 
deltidsansatte, et par stykker af dem 
med anden etnisk baggrund, derimel-
lem en kurdisk flygtning, og man kan 
såmænd også møde en anden hum-
lebyboer bag disken, når man træder 
ind. Gæsterne må hjælpe til ved at 
sætte deres brugte service hen i den 
lille luge med flæsebort foroven og 
skriften OPVASK på væggen.

Et rummeligt fællesskab
”Vi håber på at ende som en stamme 
på landkortet” står der i Madglads bro-
chure. 

Hvad i alverden mener I med det? 
spørger jeg Troels under en pause i 
hans fremstilling af pandekager, for 
jeg opfatter en stamme som noget 
lukket, klanagtigt. 

”Nej, nej”, svarer han: ”Stammen 
er åben, det er ikke noget eksklusivt, 
men et mere rummeligt fællesskab. 
Ligesom når der er én, der står op om 
morgenen for at tænde bål og lave 
grød – det behøver ikke være alle 50, 
der gør det samme – og så kommer de 
andre og spiser grøden.”

Det er den drøm, der ligger bag 
Madglad. I et samfund, hvor værdi-
erne skrider, og det hele er blevet 
meget mere individualistisk, må man 
selv prøve at gøre noget, hvis man øn-
sker et fællesskab, mener Troels. Ikke 
et politisk fællesskab som i 70’erne, 
men vi kan sagtens mødes på tværs, 
hvis der er noget at mødes om.

Madglad satser ikke på et bestemt 
publikum. Blandt andet derfor bliver 
økologi ikke prioriteret. Økonomien 
spiller selvfølgelig en rolle, men det 
vigtigste er at nå bredt ud og få folk 
til at spise mere grønt og mindre kød. 
Gæsterne er da også en broget flok. 
Ved frokosttid kommer mange unge 

Forretning med hjerte
NABO besøger Madglads cafeteria i Eskildsgade

Af Sidsel Jacobsen

Bufetten er righoldig på sund og lækker mad



BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR  2013

5

Cafeteriaet er har både fro-
kost- og aftenbuffet. Og der er 
weekend-åbent.  
Cafeteriaet ligger i Eskilds-
gade 13. 
Åbent fra 11-20.30 på hverda-
ge, og fra 12-20 i weekenden.

fra den kreative klasse, som arbej-
der i området. Men Trine fortæller, at 
der dagen igennem er mange ældre, 
og mange AA’ere, fhv. alkoholikere: 
”- sikkert fordi vi ikke har alkohol, 
så det er rart for dem med et sted, 
hvor man kan spise og hygge sig, 
uden at der skal drikkes.” Lige nu sid-
der her både børnefamilier, unge par 
og et lille selskab af ældre, alle med 
tilfredse miner, og der bliver langet 
godt til fadene.

Sidsel

Caferiet med de farverige skilte lyser op i den mørke og grå Eskilsgade.

Hele familien er med i arbejdet. Her Troels bag disken sammen med datteren Olga.



6

BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR  2013

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN
Sdr. Boulevard 104

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

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Husejerforeningen orienterer
Generalforsamling tirsdag den 12. 
marts kl. 19.

Hermed adviseres om Husejerfor-
eningens årlige generalforsamling, 
som jf. foreningens love holdes den 
anden tirsdag i marts – 

I år er det den 12. marts. kl. 
19,00 i Cafe Elefantens lounge, 
hvortil der er elevator. Adressen er 
Pastursvej 20, i Carlsberg Byen.  Der 
er kaffe og kage fra kl. 18,30.

Forslag som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen skal være 
afleveret skriftligt til formanden, 
Gustav Jensen, Jerichausgade 12, 
senest den 15. februar kl. 18,00. 

Officiel indkaldelse med dagsorden, 
regnskab og beretning, husstands-
omdeles senest en uge før forsam-
lingen.

Status for kloakprojektet
Københavns Energi´s entreprenør 
Per Aarsleff er færdig i Küchlersgade 
og de øverste gader i Humleby. Til 
februar kommer turen til Carstens-
gade og den nedre del af Humlebys 
gader. Der er behov for store maski-
ner, så der kommer midlertidig P-for-
bud i de berørte gader. Husejerforenin-
gen har entreret med ABC Kloak, som 
nu er færdig med at inspicere og repa-
rerer alle gennemløbsbrøndene på nær 
nogle få, der ligger i baghaverne. Der 
har været mange reparationer. Rotter-
ne har haft det lidt for godt indtil nu ! 
Selvom der har været en del overraskel-
ser, så er det gået nogenlunde plan-
mæssigt. Også økonomisk.  ABC er nu i 
gang med de huse, hvor husejerne har 
bestilt tv-inspektion. Selvom det ik-
ke berører husejerforeningen direkte, 
så har vi hørt om en del skader også i 
den private del af kloakkerne. Gennem-
løbsbrøndene bruges til inspektion og 
rensning. De må ikke overdækkes eller 
spærres som det er sket enkelte steder, 
men tilbagemeldingen fra både KE og 
ABC er, at husejerne har været meget 
behjælpelige – Tak for det !

Fremkommelighed
Byggearbejder gør fremkommelige-
den på gader og fortove besværlig 

og det gør sne og is også. Det er 
vanskeligt at undgå gener i forbin-
delse med byggearbejder, men hvis 
der tages behørigt hensyn til de 
omkringboende og trafikken, så må 
vi bære over med besværet og glæ-
de os over at husene istandsættes.  

Brandvæsenets køretøjer har væ-
ret i aktion i Ernst Meyers Gade, så 
parkeringsproblemerne er blevet ty-
deliggjort, det henstilles at parkere 
tæt ved kantstenen selv om evt. sne 
besværliggør det.  

Selv om kommunen har overta-
get gaderne er det stadig den enkel-
te husejers pligt at holde fortovet 
ryddet. Hvis en fodgænger falder 
på grund af is eller sne, er huseje-
ren erstatningspligtig og manglen-
de snerydning kan forhindre at der 
tømmes affald, det kan således ska-
be et problem for hele Humleby.  

Rydningen er for de fleste huses 
vedkommende begrænset til blot 6 
meter. 

Det henstilles at vi alle sammen 
bidrager til Humlebys fremkomme-
lighed, tag en opstrammer med og 
hyg dig med naboen medens forto-
vet ryddes for is og sne.
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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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Fastelavnssøndag falder tidligt 
år. Helt nøjagtigt søndag den 10. 
februar – den første søndag i vin-
terferien. 

Og ja, det kan sagtens be-
tyde færre festudklædte børn…
færre børn til at slå katten af 
tønde…færre børn til at spise 
fastelavnsboller…færre børn til 
at drikke varm kakao med flø-
deskum…færre børn til at spise 
gode slikposer...

Så samlet set fra den positive 
side, så er der bare mere til dem 
der kommer og chancen for at 

Hjælp! 
Bestyrelsen 
er på ferie
Fastelavn står for døren, og det 
er en af de store traditioner i 
Humleby. Bestyrelsen, der plejer 
at organisere og gennemføre ar-
rangementet er stort set væk på 
vinterferier mm. 

Fastelavn er søndag den 10. 
februar, og planlægningsmødet 
er mandag den 4. februar kl. 20-
21 i Beboerhuset. 

Mød op eller meld jer til her. 
Der skal opsættes tønder (er 

købt), købes kakao, fastelavns-
boller og  ryddes op bagefter.

Katten af tønden
Fastelavn er en af de store børnebegivenheder i Humleby. 

blive kattedronning eller kat-
tekonge er større. Så mon ikke 
det bliver ligeså festligt som det 
plejer.

Så altså søndag den 10 febru-
ar kl. 13. Man møder udklædt 
op ved Beboerhuset. I samlet 
flok går alle fremmødte det tra-
ditionsrige optog gennem Hum-
lebys gader.

Ingen kommer til at gå hjem 
uden en øm overarm, for der er 
tønder til alle aldersgrupper.

Annette
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Mandag den 12. december i mørknin-
gen ventede Jette og Sidsel spændt 
med kaffen klar i beboerhuset. Nu vil-
le vi få et indtryk af, hvordan det står 
til med humlinges samvittighed. Har de 
nogen? Ville det bortførte service fin-
de hjem igen, ville der overhovedet vi-
se sig et øje?

Et minut før tidsfristen udløb, ha-
stede en angergiven beboer over ga-
den, trodsende ethvert knivforbud og 
ivrigt viftende med en kniv i det kendte 
design. Det gode havde sejret, og den 
angrende synder fik lov at komme med 
til risengrød og pakkespil i Farinelli.

De næste dage fandt vicevært Jes-
per adskillige poser med knive og gaf-
ler i beboerhusets postkasse. På den 
måde gik vi glip af flere skriftemål, 
men vi er glade for at have fået 11-12 
styks bestik tilbage i skufferne. 

Ingen tvivl om, at frit lejde-aktio-
nen bør gentages. 

Vi vil også opfordre til, at I husker 
at tage jeres eget grej med hjem efter 
brug i beboerhuset; vi pakkede en mas-
se ukurante sager i en papkasse til lop-
pemarkedet. Men lad beboerhusets ting 
blive stående. Og slår I noget i styk-
ker, så vær søde at sige det til vice-
vært Jette. 

Sidsel

Børnebio-udvalget bestående Sine, 
Iwona, Anna Begga, Estella, Trine og 
Anette glæder sig til at se film med 
børn og forældre, for det er tid igen 
til popcorn, saft og hygge i Beboerhu-
set den sidste søndag i måneden. Der 
er kaffe m.v. til forældrene. Husk, at I 
skal være medlem af Beboerforeningen.

Forårets program begynder i januar 
- inden dette NABO-blads udgivelse. 
Ellers ser programmet således ud:

24/2: TEMA: Motorer og fan-
tasi

Kl. 14.00 Brum 
Kl. 14.15 Min nabo Totoro

28/4: RETRO-TEMA
Kl. 14.00 Mumitroldene

Frit lejde-
aktion blev 
en succes

Forårets Børnebio
Kl. 14.15 Busters verden

26/5: TEMA: Verden stærkeste
Kl. 14.00 Pippi Langstrømpe (pro-

grammet udvides evt. ved dårligt vejr)

Foto: Andrea
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Når et hvidkål udsættes for smør, ba-
con, kålpølser og varme, bliver det til 
brunkål. I gamle dage var der vist mas-
ser af sukker i retten, men vi byttede i 
al anarki sukkeret ud med svampesoya 
i Farinelli, Humlebys Spiseklub.

Alle kan være med i Humlebys spise-
klub Farinelli. Det kræver at man typisk 
sammen med en anden står for madlav-
ning to til tre gange på et halvt år. 

I mandags (den 28/1)  ”udsatte” 
undertegnede sammen med min nabo 
Jette og vores børn folk i Farinelli for 
brunkål med kålpølse. Til dessert havde 
min ældste datter My bagt en drømme-
kage. Alt i alt en brun menu eller brun 
mandag, som jeg endte med at kalde 
det, selvom det viste sig at Christian 
Kirkeby havde taget god rødvin med til 
os alle, på nær til børnene (tror jeg). 
Ellers drikker man vand til maden eller 
også bringer man sine egne alkoholiske 
drikkevarer med.

Hen mod slutningen af hver spise-
klubseance sender dagens kokke Fari-
nelli-kalenderen rundt. Altid en god 
anledning til at man skriver sig på en 
mandag og altså stå for madlavningen 
til omkring 15-20 personer, hvis det er 
lang tid siden, man sidst har lavet mad 
i spiseklubben. 

Jette og jeg og vores familier har 
været med i spiseklubben i års tid nu. 
Og det var en mandag i begyndelsen af 

dette herrens år, at Jette og beslutte-
de os for  at lave den gode, gamle hus-
mandskost: brunkål med kålpølser og 
røget flæsk i slutningen af januar. Det 
er jo ikke ligefrem en ret man får hver 
dag, og derfor oplagt at fikse til en 
snes personer, som man ved, værdsæt-
ter al slags mad.  Det bedste ved det er 
vel, at man ikke skal være sammen med 
dem resten af aftenen. Her tænker jeg 
på gasserne! En ret som denne til det 
antal spisende tager vel omkring to ti-
mer at lave. Med indkøb og andet prak-
tisk tre en halv time i alt.

Hele ideen med spiseklubben er at 
man skiftes til at lave mad i spiseklub-
ben og man har dermed mange man-
dage, hvor middagsmaden er noget an-
dre tager sig af. Det er faktisk ganske 
skønt. Man tropper bare op kl. 18.30 
til, ja, ikke bare varierende mad, men 
også lækkert, sundt og nærende.  

En gang brun mandag til en snes 
personer koster noget under firehundre-
de kroner. For det meste er der et lil-
le overskud i kassen, det dækker typisk 
ekstra udgifter i forbindelse med f.eks. 
jul, runde fødselsdage eller jubilæer. 

Man har nemlig det budget, der sva-
rer til tilmeldingerne. En middag for en 

voksen koster 30kr., unge fra 14-18år 
skal lægge 20kr, dem under 14 år kan 
nøjes med at ryster en 10’er ud af spa-
regrisen.

Vi slutter af med kaffe og noget 
mundgodt, nogen gange hjemmela-
vet andre gange ikke. Under alle om-
stændigheder godt er det. Dagens 
kokke lukker og slukker, for de har an-
svaret for alt såsom at hente tilmel-
dingsseddel i rør under udhængsskab, 
tjekke tilmelding på fællesmail (som 
man tilmelder sig til ved at sende en 
mail til Øysteins oystein@humleby.dk) 
handle, lave mad, dække bord,  rydde 
op, ordne regnskab, overlevere af Fa-
rinelli-posen til de næste kokke og så 
endelig at lægge den nye tilmeldings-
seddel i røret under udhængsskabet. 
Man kan skrive sig på sedlen senest 
lørdag.

Den brune mandag var nitten glade 
store og små fordelt ved fire borde. Ma-
den blev vel modtaget med forskellige, 
men positive kommentarer som ”Jeg 
kunne ikke lide brunkål som barn, men 
det her var fint…” og ”Den smagte som 
min mor lavede den”. Ja, maden blev 
nydt, mens snakken og varmen bredte 
sig i beboerhuset.

Brun mandag i Farinelli og andre 
mandage…

Af Annette, C13
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Kendt madkunstner overtager
nabolagets største restaurant
Theis Nygaard har forpagtet
Restaurant Pilen ved KB’s baner

Fremragende mad til rimelige priser i 
fantastiske omgivelser – vort dejlige 
nabolag har fået endnu en attraktion.

Lige nedenfor Frederiksberg slot 
bag Petersens familiehave på Pile Allé 
ligger restaurant Pilen omgivet af KB’s 
tenninsbaner. Restauranten er ikke 
kun for KB’ere men er åben for alle.

Forpagtningen er fra slutningen 
af januar overtaget af Theis Nygaard, 
som mange i Humleby kender som den 
gode slagter på Vesterbrogade, der for 
nogle år siden solgte os kød fra dyr, 
der havde haft et godt liv på en gård, 
som Theis Nygaard kendte, og som 
blev slagtet på gårdens eget slagteri.

Theis Nygaard har i mellemtiden 
drevet Hansens restaurant og sel-
skabslokale på Frederiksberg Allé, 
men det blev lukket, fordi husets 
ejere ville bygge om til lejligheder. Si-
den lukningen har Theis Nygaard ledt 
efter et sted med restaurant og plads 
til selskaber.

Det ønske har han nu til fulde fået 
opfyldt.

Der er plads til 250 spisende gæ-
ster i de vidunderlige omgivelser ne-
den for Frederiksberg slot. Om som-
meren kan 100 sidde udenfor og nyde 
den gode mad og se solen gå ned bag 
Frederiksberg Have.

Restaurant Pilens menu og priser 
kan man se på www.bedreraavarer.dk.

Gunni

Der er store KB-mærker på 
begge sider af indgangen til 
restaurant Pilen. Men re-
stauranten er ikke kun for 
medlemmer. Alle er velkom-
ne.

I Beboerhusets beskedne køkken frem-
tryllede Theis Nygaard den ene udsøgt 
delikate godbid efter den anden til de 
ca. 100 mennesker, der i løbet af dagen 
kom indenfor, da Lilly Christensen, Car-
stensgade 40, holdt åbent hus i anled-
ning af sin 60 års dag.
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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

Fernisering for Ove Hougaard, 
Carstensgade 34 
 Søndag 3.Februar kl. 14-17

Af Jørgen Fenhann

Udstillingen er opdelt i tre temaer:

1) Farverige computergrafiske billeder

2) Naturalistiske tegninger fra rejser

3) Frie abstrakte tegninger i sort/hvid 
og farver 

Kom og nyd Ove’s kunst til et koldt glas 
hvidvin.

Billeder 
i Beboer-
huset

Abstraktion over et fantasi-
landskab. Ove Hougaard har 

fundet et spændende udtryk.
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Forrygende bluesrock i Beboerhuset

Rawpet er velkendte i Beboerhuset og har flere gange stået for musik til nattefesten i Beboerhuset efter gadefesten. Thomas 
og Jacob fra Vesterfælledvej 12 på henholdsvis bas og trommer udgør sammen med guitarist og sanger Ronnie Andersen en 
stærk trio.  

Januar plejer at være en død og stille 
måned i Beboerhuset.

Men på månedens sidste aften blev  
der sparket liv i huset.

Trioen Rawpet kom op af den dybe 
kælder under Vesterfælledvej 14 med 
en gang rock and roll, der fik huset til 
at gynge.

Musikken var for det meste fra den 
store tid omkring 1970, da Cream, Do-
ors og en række andre stærke grupper 
fortsatte, hvor Beatles efterhånden 
slap.

Cream (Eric, Clapton, Jack Bruce 
og Ginger Baker) viste dengang, at en 
sammenspillet trio godt kan lyde som 
et helt orkester.

Det kan Rawpet også - både vokalt 
og instrumentalt.

Gunni
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Edel Hildebrandt, Lu8, har hængt et 
rundhåndet antal mejsekugler op i na-
boens rødtjørn, som har det mest af sin 
krone inde over hendes forhave. Des-
uden hænger der det lækreste havre-
neg, så det burde jo være det dejligste 
toretters-tagselvbord lige til at gå til. 
Men sagen er den nedslående – der er 

Hvorfor vil fuglene ikke 
æde Edels kugler?

ikke en fugl i det træ, de mange kug-
ler hænger urørte, og det har de vel at 
mærke gjort længe.

 Forklaringen kan kun være, at 
der er for åbent. Der er simpelt hen 
ikke mulighed for at komme i skjul i 
en fart. Og det er en betingelse. En-
hver kan iagttage den adfærd hos 
både mejser og spurve. De æder i nog-
le sekunder, flyver i skjul, æder, flyver 
i skjul, uden at der tilsyneladende er 
direkte fare på færde. I vores baghave 
VF30 har vi en foderautomat - sådan 
et rør med fire forskudte åbninger i 
– hængende i en dronningebusk godt 
en meter fra en halvanden meter høj 
ligusterhæk. Den bliver tømt i løbet 

af et døgn. Fortrinsvis af gråspurve, 
men også af mejser. Det, der drysser 
på jorden, bliver også ædt. Så fugle er 
der nok af. De har bare en hensigts-
mæssig forsigtig adfærd.

Kina
Et lille halvtag er nok til at gøre fugle-
ne trygge.

1. Indehaverne fremviser din bolig - ikke elever 
2. Mere end 30 års erfaring med boligsalg
3. Altid stor og flot annoncering af din bolig
4. Mere end 5.000 gennemførte bolighandler 
5. Gratis the/kaffe i vores butik - resten af livet!

Ring 3264 0800

VI KENDER ALT TIL HUMLEBY
OG JONAS LEHMANN BOR SELV I ET BYGGEFORENINGSHUS

og ved at ekstraordinære boliger kræver en  
ekstraordinær indsats. derfor skal du vælge  

estate kyed, lehmann & lindhardt.

Estate Kyed, Lehmann & Lindhardt
Cand.jur., statsaut. ejendomsmægler MDE
Vesterbrogade 144 B - din lokale mægler
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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

Gårdsan-
gerviser
og violer 
til mor
De grå synger i Beboerhuset 
fredag den 22. februar

Med støtte fra en harmonika, en 
gulvbas en guitar og omdelte 
sanghæfter vil vi synge alle de 
gamle travere fra byens baggår-
de og fra Giro 413.

Gårdsangertrioen har en ud-
søgt samling fra den lette ende 
af  den danske sangskat.

Det er sange og viser, som 
man slet ikke kan lade være 
at synge med på – uanset om 
man er decideret program 2 
lytter – eller om man er til lidt 
af hvert.

Denne aften genopliver de 
fællessang-aftener, som sang-
foreningen ”Violer til mor” 
stod for for nogle år siden.

Gunni.



Leje af beboerhuset

Søndag 3. februar kl. 14 - 17. Fernisering v. Ove 
Hougaard, Carstensgade 34.

Mandag 4. februar kl. 20 - 21: Planlægning af fa-
stelavnsfest. Hjælp bestyrelsen. Se s. 8.

Onsdag 6. februar kl. 20: Babettes gæstebud.
Teaterforestilling m. Anders Ahnfeldt Rønne
i Beboerhuset. Se s. 3.

Søndag 10. februar fra kl. 13. Fastelavnsfest. Op-
tog og Katten af tønden v. Beboerhuset.

Fredag 22. Februar: De grå synger gårdsangerviser 
støttet af harmonika, gulvbas og guitar. Arr.: Violer 
til mor og Beboerforeningen.

Søndag 24. februar kl. 14.: Børnebio.

Tirsdag 12. marts kl. 19. Husejerforeningens gene-
ralforsamling i Café Elefanten på Carlsberg.

Humleby-kalender

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. 

Hver mandag kl. 18,30. Fælles spisning i Mad-
klubben Farinelli. Tilmelding ved at skrive sig på 
liste, der findes i et rør under Beboerhusets ud-
hængsskab.

Hver fredag kl. 17. Gymnastik i Carlsbergs gym-
nastiksal for de mindste og de lidt større sammen 
med forældre.

Affald
Storskrald - 6. februar

Haveaffald - 21. marts


