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Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70
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 – 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
jettep2001@hotmail.com

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. novem-
ber. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. 
oktober. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk el-
ler afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Husejere er presset af skjult boligskat
Den får ikke for lidt, når politikere fra stort set alle par-
tier forsikrer og bedyrer, at boligskatterne ikke vil stige. 
Det var en hovedsag for den nye borgerlige regering i 
2001. Og det blev skrevet ind i regeringsgrundlaget for 
den nuværende regering.
Fastfrysning af ejendomsskatter var stærkt medvirken-
de til, at huspriserne steg eksplosivt i Humleby op gen-
nem 0-erne, og hvad deraf fulgte af finansspekulation 
og låntagning i oppustede ”værdier”. Hvad skatten ikke 
tog, forstod finansspekulanter at rage til sig. 
Men nu oplever vi, at Skat trods politikernes forsikrin-
ger om det modsatte alligevel kommer efter husejerne.
Skat har de seneste to år fordoblet grundværdierne i 
hovedstadsområdet. Og det i en periode, hvor de oppu-
stede huspriser snarere er faldet end steget.
Det har betydet en fordobling af skatteudgiften for hus-
ejerne. 
For pensionister, der har betalt af på deres huse, så bo-
ligudgiften efterhånden er tilpasset deres lavere ind-
tægt, er den voldsomt stigende boligskat et alvorligt 
problem. De kan blive klemt ud i en situation,  hvor de 
må tage nye lån og se finansspekulanter få pant i deres 
hus. Og de må enten leve i skræk for, at de måske ikke 
er afgået ved døden, før huset er belånt til op over fri-
værdien, eller - i værste fald - blive tvunget til at sælge.
De Konservative ser det som en mulighed for at komme 
op af det hængedynd, partiet befinder sig i. De har al-
lerede lanceret ”Nej til højere grundskyld” som en ho-
vedparole ved kommunevalget.
Det er dødssygt, at Skat, der om nogen står for at for-

dele samfundets værdier, kommer som en tyv om nat-
ten og fordobler ejendomsskatten samtidig med, at po-
litikere til højre og venstre garanterer, at netop det ik-
ke vil ske. 
I forvejen er Skats evne til at vurdere grundværdi og 
ejendomme draget i tvivl. Det er lykkedes klagere over 
ejendomsvurdering at få medhold i så mange tilfælde, 
at systemet måske vil bryde sammen under et hav af 
klager efterhånden som det går op for boligejere, hvor 
meget grundværdien er steget.
Det vil være velgørende at se politikere stå åbent frem 
og sige, at nu skal samfundets værdier fordeles på en 
ny måde. Og hvorfor ikke tage fat på værdien af ejen-
dom, der stiger efterhånden som samfundet sørger for 
forsynings-systemer, vejanlæg, metro, skoler m.m.m?
Der er ingen mening i, at private spekulanter kan pro-
fitere af samfundsskabte værdier. Og f.eks. investere i 
samfundsnedbrydende firhjulstrækkere for penge, der er 
hentet fra en samfundsskabt ”friværdi”?
For så vidt giver det god mening at beskatte ejendom 
og til gengæld lade os beholde mere af, hvad vi har 
tjent ved at arbejde eller som vi får i folkepension eller 
anden offentlig ydelse. Et deraf følgende fald i huspri-
serne er ingen skade til. Tvært imod. 
Men hvis samfundet skal hente pengene hjem på ejen-
dom, så kan vi i det mindste forlange, at det sker åbent 
og på en måde, så vi kan tage stilling til, om værdier-
ne og udgifterne bliver rimelig fordelt. En tyv i natten 
er aldrig velkommen.
Gunni
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GENERALFORSAMLING
i beboerforeningen Humlen
Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15.

Hvad der kan lyde lidt kedeligt, dækker over selve den forening, der er med til at ska-
be rammer for det fælles liv i Humleby og alt der udspringer fra og foregår i Beboerhu-
set. Har du ønsker for det fremtidige arbejde i beboerforeningen, eller ønsker at sup-
plere bestyrelsens otte frivillige medlemmer i deres arbejde, skal du hellere end gerne 
møde op.  

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Beretning fra diverse udvalg 

NABO, FARINELLI, BØRNEFILMKLUBBEN, HUMLEBY IDRÆT m.fl.

4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 

årsregnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af 

kontingent

7. Valg af formand 

Jesper, Je20 genopstiller

8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer

Gunni C40, Anna Begga L19, Ulla EMG10 og Tine B8 og Ejvind EMG4 genopstiller. 

9. Valg af suppleanter

Hatla VF24 genopstiller

10. Valg af kasserer

Jørgen Fenhann K19 genopstiller

11. Valg af revisor plus revisorsuppleant

12. Valg af Chefredaktør for Nabo

13. Eventuelt
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Dansk Danseteaters nye forestilling 
for børn foregår på Carlsberg
”Den røde ballon” er en kær og el-
sket klassiker, både som bog og film. 
I efterårsferien kan vi opleve historien 
henne i Dansehallerne i Tim Rushtons 
gendigtning. Hovedpersonen er sta-
dig en eventyrlysten dreng, men hand-
lingen er flyttet fra gaderne i Paris til 
vores nabo, Carlsberg. I denne version 
skal drengen på rundvisning på Carls-
berg sammen med sin klasse, men han 
kommer for tidligt og giver sig til at 
udforske området med de fantastiske 
bygninger og dyr, både bryggerheste 
og elefanter, alt sammen gengivet i 
tegneserieagtig stil af scenografen Jo-
han Kølkjær. 
Det er i det store kedelrum, at drengen 
finder den røde ballon, som bliver hans 
ven og hjælper. Han bliver nemlig for-
skrækket, da resten af klassen dukker 
op med den skrappe omviser i spidsen, 
så han gemmer sig – og bliver selvføl-
gelig opdaget. Omviseren bliver sur, 
ikke mindst fordi ballonen bliver ved 
at følge efter drengen. Men alt ender 
godt, forsikrer de på teatret!
Anden del af forestillingen er også 

skabt af Tim Rushton. ”Udflugt i det 
blå” handler om en flittig skolepige, 
som altid har orden på sine lektier. Men 
ved siden af al denne flid har hun en 
anden egenskab: hun dagdrømmer. En 
dag falder hun i søvn midt i lektierne 
og havner i en fantasiverden. Her ka-
ster hun sig ud i at dyrke sport sammen 
med en masse andre børn. Der er både 
ketcher-piger på tåspidser, gymnastik-
piger, svømmepiger og skam også fod-
bolddrenge i rødt og hvidt.
Det er elever fra Christianshavns Bal-
letskole, der danser og agerer i denne 
dobbeltforestilling for børn i 4-10 års 
alderen – som godt må tage deres voks-
ne med. Spiller 10. t.o.m. 18. oktober.
Sidsel
P.S. Og så kan jeg ikke dy mig for at 
nævne danseteatrets ’voksenforestil-
ling’ med premiere 10. oktober, der 
sjovt nok hedder ”Rød”. Den ser meget 
spændende ud, med koreografi af Ör-
jan Andersson, som vil være kendt af 
dem, der holder af moderne dansetea-
ter. Men kig selv på www.danskdanse-
teater.dk, her kan I også studere bil-
letpriser.
Sidsel

TORSDAGSBAREN
GENÅBNER!
På et NABO-redaktionsmøde, 
hvor jubilæumsnummeret 
blev planlagt, faldt snakken 
naturligt nok på gode gamle 
dage, og vi var to, som lod 
os inspirere og fluks reserve-
rede
alle torsdage i november! 
Og et stykke ind i decem-
ber!

Efter denne danske pragt-
sommer begynder mørket – 
det lader sig ikke benægte – 
at liste sig ind på os fra al-
le kroge og hjørner, og så er 
det skønt at vide, at der hver 
torsdag i november er

lys og varme, gode nabo-
er, forhåbentlig også NYE 
naboer, spændende øl og 
uspændende øl, vin, vand, 
kaffe og te i Beboerhuset 
fra kl. 20.30 til 23.30.

Sidst der var torsdagsbar 
i Humleby var hver anden 
torsdag fra november 2001 
til 27. maj 2004. Siden er 
der sket meget, så nu bliver 
det

uden røg!

På glædeligt gensyn
Henriette, Steen og Kina – 
og forhåbentlig mange flere

Kina Vf30

Den Røde Ballon  Foto: Bjarke Ørsted

DEN RØDE BALLON flyver i efterårsferien
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Forårshonningen er lys med et lidt rød-
ligt skær. »Det kommer fra Carlsbergs 
kastanier, for kastanieblomster har rød 
pollen«, siger Inger Nielsen, J 30. Hun 
har bistader både i sin baghave og i 
kolonihavehuset i Gladsaxe, og i år har 
hun høstet sin første honning. Eller 
rettere: sine første honninger, for hun 
deler dem op efter årstid.

»Sommerhonningen er meget lys 
og blomsteragtig. Jeg tror, bierne 
har hentet den på Vestre Kirkegård, i 
Carlsbergs park og i Humleby«. 

»Sensommerhonningen er meget 
mørk og kraftig i smagen. Den har jeg 
presset i en æblepresse for at få mest 
muligt ud af bitavlerne.

Årets høst blev på 42 kilo. »Jeg 
kunne godt have taget fire tavler 
mere, men bierne skal jo også have 
noget at leve af«, siger Inger.

En bi-nørd
Hun er blevet noget af en bi-nørd, si-
den hun fik sit første bistade forrige 
sommer. Går til honningsmagninger 
og til bisløjd, hvor man fremstiller si-
ne egne bistader. Læser om bier, taler 
om bier, passer bier, nyder synet af den 
gyldne strøm af honning, der glider 
ned i glassene, når honningen slynges. 

Lige nu har hun en stor stål-behol-
der stående i sit køkken, halvt fyldt 
med honning, der skal røres rundt i 
med en kæmpeslev, så den ikke stiv-
ner.

»Det kræver kræfter at have bier. 
Når tavlerne i et magasin er fyldte af 
honning, vejer de omkring 30 kilo, 
der skal løftes op i ét hug«.

Bierne døde
Ingers honning er den eneste, der 

produceres i Humleby, men hun er 
ikke den eneste biavler. Francisca og 
David Duhalde i C 78 har også bier, 
to stader der er parkeret i naboerne 
Lone Haugmarks og Niels Jensens lille 
have i Haveselskabets Medlemshaver 
på Frederiksberg. Her blev udbyttet 
godt 34 kilo.

»Det skulle have været mere, men 
bierne i det ene stade døde i april, 
og den nye familie, der blev sat ind, 

kunne ikke nå så meget«, siger Lone. 
Hun har været glad for bierne som be-
støvere: »Vi har fået masser af frugt 
og blomster i år«.

Lone bruger honningen på yoghurt 
og i the, i æblekage og på en kylling 
sammen med rosmarin og hvidløg. In-
ger kommer honning i marinader og 
dressinger, i kager og på de brunede 
kartofler til jul i stedet for sukker. Det 
er heller ikke dårligt med honning til 
ost, især roquefort-typer.

edel 

Honningen flyder i Humleby

Den gavmilde sommer med masser af sol har givet Inger Nielsen, Jerichausgade 30, 
en høst langt over forventning.
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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

Dagbladet Politiken kunne forleden for-
tælle, at der er kommet flere og fle-
re rotteskader i København, faktisk 25 
pct. flere end sidste år. Vi har konsta-
teret noget tilsvarende i Humleby; der 
er observeret rotter i huse og på gader-
ne og der har været mange rotteska-
der i 2013. 

Det sker samtidig med, at flere og 
flere kloakker er blevet strømpeforet 
– både i København som helhed og i 
Humleby, hvor alle hovedledninger og 

stikledninger frem til brøndene nu er 
strømpeforet.

Hvordan hænger det sammen ? 
Ganske enkelt: rotter er kloge dyr, og 
de vil gøre det så godt for deres unger 
som muligt. Når Per Aarsleff ødelæg-
ger deres gamle rottereder med strøm-
per, som rotterne ikke kan trænge 
igennem, så søger rotterne nye steder 
at lave rede, hvor deres unger kan 
bo trygt og godt. Rottemødre finder 
derfor de svage led, en samling i en 
ledning der ikke er strømpeforet, el-
ler en lille forskydning i en ledning, 
hvor rottemor kan kradse hul og lave 
en rede. Eller en regnvandsbrønd, som 
ikke er blevet renset i lang tid, og der-
for giver plads til en rigtig dejlig tør 
og lun rede. Kloge dyr, men desværre 
også smitsomme dyr. Husejerforenin-

gen kan kun opfordre til, at hus-
ejerne sørger for at strømpefore eller 
på anden måde vedligeholder egne 
stikledninger i husene, også dem til 
regnvandsbrøndene, samt renser disse 
brønde mindst en gang om året.

Vi har en fælles interesse i ikke at 
give rottemødrene for gode kår, og 
den enkelte husejer har en interesse 
i ikke at få kloakskader alene af den 
grund at forsikringen kun dækker 25 
% ved en opstået skade, når der er 
tale om gamle rør. Skader på nye el-
ler strømpeforede rør dækkes 100 %, 
Og endelig : vedligeholdelse af kloak-
kerne er omfattet af skattefradraget 
for arbejdsløn. 

Så hold Holger K. beskæftiget og 
rotterne fra livet – Lav dine kloakker.

Flere og flere rotteskader 
i København – og i Humleby
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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  -  
Velkommen til Humleby

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.: 21 62 05 61
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 / Kloak /
Forsyningsnettet
Udvalg: Opdatering af Hold Hum-
leby vedlige, God byggeskik i Hum-
leby 

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 
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
opdatering af Hold Humleby ved 

 lige, God naboskik, Velkommen til  
 Humleby

K o n t a k t a d r e s s e r :
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Festlig fejring af Nabo gennem 40 år

Redaktøren af Nabos 
farvestrålende jubi-
læumsnummer, gra-
fiker Henriette Dani-
elsen, morer sig over 
udveksling af Nabo-
minder mellem Stef-
fen Støvring og Bebo-
erforeningens kasse-
rer Jørgen Fenhann.
Steffen Støvring vak-
te Nabo til live igen 
efter en dvaleperiode 
i slutningen af 70-er-
ne og var Nabos re-
daktør i en lang år-
række.
På billedet til højre 
står Christian Duch 
foran de to allerførste 
numre af Nabo. Han 
har bidraget til Nabo 
gennem alle 40 år. 

I Beboerhuset kan man danne sig et indtryk af, hvordan Nabo har udvik-
let sig gennem 40 år. Numre fra samtlige årgange er udstillet.
Ved den festlige åbning af udstillingen kom der mange gode historier 
om livets gang i Humleby gennem de 40 år.
Jubilæumsnummeret var for en gangs skyld i farver. Forside-billedet var 
taget af redaktøren Henriettes bror, som en solskinsdag var højt oppe 
over Humleby.
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Ét er sikkert, der foregår en masse ting 
på kryds og på tværs og også på den 
lige linje i Humleby. Man socialiserer 
med i hinanden i Humleby på alle års-
tider. 

For nye humlebyboere kan det sik-
kert være svært at holde styr på hvad, 
hvornår,  hvem, hvordan og hvorfor? 
For hvad er fælles på Humleby-plan, 
hvad er fælles på gadeplan og ikke 
mindst hvad kan man selv gøre for at 
bidrage til Humlebys kultur?

Da jeg var lille og skulle skrive min 
adresse, stoppede jeg ikke ved min 
adresse og mit bynavn, men fortsat-
te med landets navn, verdensdelens 
navn, så planetens navn, solsystemets 
og til sidst det hele store: Univer-
set….! Det holdt jeg op med, da jeg 
blev teenager, for jeg tror faktisk det 
er en skøn, barnlig foreteelse. I teen-
agealderen er man udadvendt eller 
rettere vendt fra hjemmet og de tåbe-
lige forældre. Jo mere voksen man bli-
ver, trækker man opmærksomheden 
og fællesskabsorienteringen længere 
og længere væk universet, fra plane-
ten, fra verdensdelen (de marsmænd 
er jo heller ikke til at stole på). Man 
begynder så småt at fokusere på det 
lokale, på det velkendte: By, bydel, 
område. For Humlebys vedkommende 
hedder det: København, Vesterbro, 
Humleby. Mange steder dykker man 
dybere ned i det lokale, ligesom når 
vi i Humleby dyrker fællesskabet i det 
ultranært lokale på gadeplan og til og 
med på øvre og nedre gadeplan.

Fra idé til handling
Beboerforeningen Humlen har man-
ge vigtige formål, men især et formål 
som foreningens formand Jesper Dyb-
dal gerne gentager igen og igen, nem-
lig at motivere humlebyboere til skabe 
aktiviteter, der er for alle i Humleby på 
tværs af gaderne.

Beboerforeningen råder over mid-
ler til nye tiltag i Humleby. Så hvis 
man har en god idé, kan man ikke 
vente på, at nogen eksekverer den, 
men man må selv sørge for at få liv 
i ideen. Første skridt i retning i at få 
liv i ideen går via beboerforeningen, 

hvor man fremlægger idé og budget, 
og evt. booker beboerhuset hos vice-
vært Jette Poulsen. Derfra kan det gå 
meget hurtigt. Specielt hvis man har 
samlet en gruppe. Et godt eksempel 
på ”fra idé til handling” er fredags-
gymnastikken i Carlsberghallen, mad-
skole for humlebybørn, julemarkedet 
og torsdagscaféen.

Sidsel Jacobsen fra Lundbysgade 4 
siger: “Jeg synes, det er dejligt med 
aktiviteterne på tværs - jo flere, jo 
bedre. Fint initiativ med genoplivelse 
af torsdagsbaren, måske med kulturel-
le indslag som oplæsning, sang o.a.” 

Når man keder sig i Humleby, så er 
det fordi man vil kede sig, kunne man 
næsten vove at sige. Eller som Ellen 
Widding, Freundsgade 20, siger:

“Ja, det skulle jo være muligt med 
dette udbud at dække de flestes be-
hov!”  

Den sjove og den kedelige
Nogen siger, at Beboerforeningen Hum-
len laver alt det sjove og at Husejerfor-
eningen Humleby laver alt det kedeli-
ge. Man kunne også bare sige, at begge 
foreninger er lige vigtige for Humleby 
og at deres bestyrelser er engagerede 
i det frivillige arbejde, de nu en gang 
hver for sig synes er interessant, om 
det så handler om forsikringsspørgs-
mål, grundvandssikring, kloakker og lo-
kalplaner eller fastelavnsfester, koncer-
ter, gadefester, ferniseringer. En gang 
årligt støder de to foreningers bestyrel-
ser sammen - til en nytårskur. Det er en 
festlighed, som foreningerne skiftes til 
at stå for. Her blandes bestyrelsesmed-
lemmer til god mad, drikke og festtaler. 
Dagen begynder typisk med en begi-
venhed i lokalområdet. Til at øge fest-
stemningen er der også gaver, for den 
forening der er inviteret har traditio-
nen tro en gave med til værtsforenin-
gen. Det er en god måde at cementere 
det frivillige engagement og er med til 
give de mange timer de frivillige læg-
ger om måneden mening.

Tovholdere på det fælles 
Beboerforeningens bestyrelse er tov-
holder på gadefester, fastelavnsfester, 
udstillinger og ferniseringer ved for-

Når Humleby socialiserer…
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Festsange forfattes
Ring 33 22 97 53 eller mail nijen@webspeed.dk

Lone C 54 

skellige udstillere, fodboldkampe på 
storskærm, julebanko, halloweenakti-
viteter, visse koncerter, nytårsaktivite-
ter

Der er forskellige tovholdere på ak-
tiviteter som børnebio, torsdagscafé, 
malerkurser for børn og voksne, Mad-
skole for Humlebybørn, foredrag, ture, 
julemarked, fredagsgymnastik, teater, 
oplæsning, Irsk aften med udstilling 
måske med mere, kan ikke huske mere 
i skrivende stund. 

Madklubben Farinelli og Nabo-
bladet kører uden deciderede tovhol-
dere. Farinelli har sit rør med plads 
til tilmeldingssedlen under beboer-
husets udhængsskab, sin gruppemail 
og sin kalender. Det kører og alle er 
velkomne, siger Øystein Leonardsen, 
Carstensgade 74: “Hver mandag har 
Farinelli en fest - helt uden begræns-

ninger i IQ, alder, ind-
komst eller geografi“ 

Nabo-bladets redak-
tion er afhængig af Edel 
Hildebrandts overblik 
og Gunni Buscks enga-
gement. Gunni og Edel 
er to ud af ti redakti-
onsmedlemmer og er 
med til at sørge for at 
bladet kan komme på 
gaden 9 gange om året. 
Redaktionen er dog al-
tid åben for nye redak-
tionsmedlemmer eller 
overfor nogen der vil 
skrive et indlæg til bla-
det eller lave en serie af 
indlæg. 

Ind i mellem duk-
ker der også helt spon-
tane aktiviteter op, som 
f.eks. nabo-badminton 
i Carlsberghallen. Det 
er dog egenbetaling li-
gesom Madklubben for 
Humlebybørn.

Ultranær lokalpatriotisme
Man socialiserer altså på kryds og 

tværs i Humleby motiveret af Beboer-
foreningen og med Beboerhuset som 
socialt udgangspunkt. Men i de sene-
ste år er der en voksende tendens for 
udelukkende aktiviteter i den enkelte 
gade. Det kan sikkert skabe tryghed 
i hverdagen. Lidt som i en landsby, 
hvor alle kender hinanden, holder øje 
med hinanden, hinandens børn og 
ting (den medalje kan have en bagsi-
de, som denne artikel ikke som sådan 
handler om).

”Aktiviteter ”lokalt” i gaderne 
styrker naboskabet og giver tryghed 
i hverdagen. Gadefesten styrker også 
naboskabet i større målestok, og det 
fantastiske er især følelsen af, at det 
er noget vi alle sammen stabler på be-

nene ved en stor fælles indsats” siger 
Tine Damsgaard fra Bissensgade.

Det er ikke alle gader, der holder 
vejfester. Faktisk er det kun omkring 
halvdelen af gaderne, der dyrker den-
ne form for lokalpatriotisk festlighed 
en gang om året. I Carstensgade af-
holder man en vejfest i øvre og en 
vejfest i nedre del af gaden. Det lyder 
jo meget godt. Folk i Carstensgade in-
viteres jo i kraft af deres husnumre, 
men kigger man nærmere, opdager 
man, at husnumre fra C28-C42 hver-
ken er med til øvres fest eller nedres 
fest. Det spøger åbenbart med gamle 
og ubrydelige traditioner, som den af-
døde Taxa-Hans i nedre Carstensgade 
satte i gang i 1970’erne. Men hvem si-
ger at C28-C42 ikke vil med til fest? I 
Küchlersgade har de også primus mo-
torer, med en noget anden stil, ifølge 
Trine Søe i Küchlersgade 33:

“Heldigvis har vi jo masse af gode 
folk som fx Søren Rolighed, der ikke 
går op i hvor grænsen går, men ly-
stigt inviterer til fx morgenmad til 
gadefest, gadeoprydning etc. uden at 
skelne til ens gadenummer (tror jeg).” 

For det er ikke kun vejfester, der 
samler folk i gaderne, det kan også 
være morgenmad i forbindelse med 
forårsrengøring, morgenmad i forbin-
delse med gadefesten, fællesspisning 
og så det nyeste og meget populære 
skud på stammen: forhavekalendere i 
decembermåned.

Jeg anbefaler, hvis man har brug 
for en ny social aktivitet, enten at 
man selv finder på en, som er åben for 
alle eller at man bare partycrasher de 
andres ultranære lokale begivenheder. 
Man kan også parre dem: gadeaktivi-
teten med partycrashet, og det må jo 
i sit væsen blive åbent for alle. 

Af Annette, C13
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En digter, en skuespiller, en musiker. 
Det er det hele – og det er nok, me-
ner anmelderne om forestillingen ’Det 
springende Punkt’ på Teatret ved Sorte 
Hest: Inger Christensens digte fortol-
ket af Karen-Lise Mynster, sat i musik 
og akkompagneret af Henriette Groth.

»Det er sublimt poesiteater, der 
favner både kraften og afmagten, 
skabelsen og fortabelsen. Snart i 
stjernemylder, snart i isnende koldt 
hospitalslys udspændes tilværelsen og 
ordet mellem liv og død«, skriver Jyl-
lands-Postens Henrik Lyding, der gi-
ver forestillingen fem ud af seks stjer-
ner. »Det hele båret med enorm kraft 
af Karen-Lise Mynsters funklende øjne 
og insisterende smertestemme«.

I Information skriver Anne Middelboe 
Christensen, at springet fra lyrik til 
scenekunst lykkes fuldt ud. 

»Øret skærpes, fordi ordene frem-
står netop så skarptskårne som hos 
Inger Christensen. Men samtidig åb-
nes øjnene, fordi Mynster får ordene 
til at virke så kropslige, at associa-
tionerne gladelig følger hendes rejse 
gennem et ingenmandsland af eksi-
stens og puls«.

Forestillingen er bygget på brud-
stykker af Inger Christensens digt-
samlinger ’Det’,’Lys’,’Græs’ og Alfabet’ 
og er sat i scene af Camilla Bjørnvad.

Det springende Punkt’ spiller på 
Teatret ved Sorte Hest indtil 2. no-
vember.   edel

Her i oktober er det en god ide at for-
berede haven til vinteren. Bladene fal-
der, så der skal fejes på fortove og fli-
sepladser. De visne blade kostes ind i 
bedene, hvor de vil danne en lun dyne. 

Nogle af bladene vil forrådne og 
tilføre jorden næring. Græsplæner 
skal rives, idet rådnende blade på 
græsset kan tiltrække sneskimmel. 
Det betyder skæmmende bare pletter 
til foråret.

Krukker og kasser
Potter med eksotiske løg som Agapant-
hus, Ismene mv. tages ind og stilles så 
vidt muligt lyst og køligt. Det ideelle er 
10 grader, men fjernvarmen betyder, at 
der er varmere i vores huse. Pelargoni-
er, margueritter, fuchsia mv. er fleråri-
ge og kan overvintres. Dels sparer man 
penge, dels bliver planterne kraftige-
re år for år. Til erstatning for sommer-
blomsterne kan man sætte lyng, He-
be eller chrysanthemer. Man kan lægge 
løg i krukker, pynte med grønt til jul og 
så se frem til blomsterne i foråret. To-
mater kan tages ind, så de sidste frug-
ter kan modne. Der er trods alt grænser 

for, hvor mange syltede grønne toma-
ter, man kan få ned.

Roser og stauder
Det er helt forkert at klippe ned på ro-

ser og stauder nu. Måske ødelægges ro-
serne yderste grenspidser af frost, men 
det betyder ikke noget, for de skal alli-
gevel beskæres engang i maj. Næringen 
fra staudetoppen trækkes ned i roden 
og ruster planten til en ny sæson. Det 
ser i øvrigt pænt ud med sne på de 
visne staudetoppe. Man kan beskytte 
mod kulde ved at dække med granris 
eller halm. 

Plantetid
Pt. Er det fint at plante roser, buske, 
træer og stauder. Man kan kigge i ha-
ver og parker og se hvad der blomstrer 
lige nu, hvis man synes, der mangler 
farve i haven for tiden. Selv har jeg 
staudeclematis og høstasters, ”som-
merens sidste farvel”. Man kan supple-
re krydderurterne med stedsegrønne 
rosmarin og timian, som man kan nip-
pe af hele vinteren. Om efteråret kan 
man så akelejer og stedmoderblomster 
til foråret. Det er tid at lægge forårs-
blomstrende løg. Blomsterløg skal op-
bevares køligt, så det er ikke altid så 
heldigt med et varmt supermarked, 
hvor udvalget heller ikke er så stort. 

Bladene falder

En digter sat på scenen
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vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

[..Vidste du, at en brandkam 
skal sikre imod, at  brand 
spreder sig fra den ene 
lejlighed til den anden? Hvis 
brandkammen ikke er 
efterset og vedligeholdt, kan 
den svigte ved brand og ilden 
få mulighed for at sprede sig. 
Det kan koste dyrt i penge og 
måske  menneskeliv!..] 

 

Er din brandkam stadig sikker efter 100 
a r med vind og vejr?  
Jonas Zacho udfører og tilbyder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Husk! - at du har mulighed for at udnytte det nye 
håndværkerfradrag og trække op til 15.000 kr. fra i skat pr. 
voksne beboer i husstanden. 
 
 
 
Ring eller mail og hør nærmere, hvis din brandkam skal efterses. 
Jonas Zacho    – alt i jern og mursten. 
Tlf 23 60 27 43 – Mail z.zacho@yahoo.dk  

 
 nedrivning af brandkam 
 opførelse af ny brandkam 
 efterfugning 
 zinkinddækning 
 humlebys stil -  gule maskinsten, rød 

staffering og blådæmpede ler tegl, 
bibeholdes 

 

 

Botanisk Haves butik har en del, og på 
nettet findes blandt mange andre det 
danske firma Zimtrade.

Høsttid
Der er masser af æbler og vi har få-
et nyslynget honning fra kolonihaven. 
Man kan gemme smagen af ikke-hård-
føre krydderurter som basilikum, dild, 
estragon (som ikke egner sig godt til 
frysning) ved at lave kryddereddike. 
Det bliver fint med hvid Balsamico, 
men en billigere eddike kan også gø-
re det. Man propper flest mulig urter 
ned i flasken og stiller den lyst i 14 da-
ge. Derefter fjernes urterne, og eddiken 
hældes igennem et kaffefilter.  Flasker-
ne skoldes og eddiken hældes tilbage 
og stilles mørkt.
    Nu håber jeg, at vi får nogle go-
de efterårsdage, hvor børnene kan le-
ge med paradisæbler og hestekastani-
er, og hvor man kan gå tur og måske 
finde nogle svampe.   Lone C54
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Lørdag den 9. november kl. 20 kan 
man for sjette år i træk opleve Folk-
gruppen Moonshiners i beboerhuset og 
sædvanen tro med Susan Lüth Hedega-
ard seneste malerier på de nymalede 
vægge. Moonshiners spiller og synger, 
inspireret af den traditionelle Nordat-
lantiske sangskat fra Irland – Skotland 
– England med pluk fra USA og Sverige.

Moonshiners består af Birger Las-
sen, Ejvind Lüth Hedegaard. David 
Sansome og Viggo Plambech, der alle 
har været en del af folkscenen de se-
neste 25 år.

Der spilles på Violin, banjo, harmo-
nika, guitar og whistle. De fire herres 
smukke firstemmige vokaler skaber 
øjeblikke af rislende ørefryd. Sammen 
og hver for sig bliver de sarte stærke 
stemmer til en særegen stemnings-
fyldt oplevelse, krydret med gode hi-

storier, det er forrygende underhold-
ning – stuehyggeligt.

Så Moonshiners slogan ”Songs 
to go with a pint” holder hele vejen 
hjem!!!

Susans malerier er inspireret af 
naturkræfternes formrigdom, de høje 

Musik og kunst i Beboerhuset
Udstilling og Bar åbner kl 14

bjerge dybe dale vandet og lyset. Der 
vises værker malet på lærred plexiglas 
collage og skifferplader fra de gamle 
tage i Humleby!

Kom forbi allerede om eftermidda-
gen hvor baren med irske øl og kaffe 
med eller uden whisky kan nydes!
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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

Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

Male 
workshop 
for voksne!
Søndag den 3. november tilbydes 
der maleworkshop for voksne i 
beboerhuset kl. 10 til ca.14

Portrætmaleri inspireret af Pablo 
Picasso.

Picasso var en af de første kunst-

nere der anvendte en urealistisk stil i 
sit portrætmaleri, med udgangspunkt 
i Picasso portrætter (kopier) inspire-
res til arbejdet med at opløse billed-
motivet til former. (kubisme).

Susan Lüth Hedegaard introduce-
rer, inspirerer, støtter og giver gode 
fif.

Beboerforeningen betaler maling. 
Susan sørger for pensler m.m. dog 
skal du selv betale for et godt lærred, 
som Susan bestiller, når der er tilmel-
dinger nok, det koster 130 kr.

Der kræves ingen forudsætninger 
for at deltage, kun at du er over 18 år!

Tilmelding på luth.hedegaard@
post.tele.dk eller Ernst Meyers Gade 4.

Der kan være 14 deltagere og det er 
først til mølle.. dog skal der betales 
130 kr. men når du tilmelder dig hører 
du nærmere fra Susan!

Workshoppen gennemføres hvis 
der er mindst 10 tilmeldte.

Søndag den 10. november holdes 
der en festlig fernisering i beboerhu-
set 14 til 16 hvor beboerforeningen er 
vært. 

Billederne kommer til at hænge i 
huset en måned og kan derefter hen-
tes af den rette kunstner.



Leje af beboerhuset

Tirsdag 29. oktober kl. 20: Generalforsamling i Be-
boerforeningen Humlen.

Tirsdag 29. oktober eftermiddag: Kom med dit 
græskar og lav en halloween-lygtemaske.

Torsdag 31. oktober aften: Halloween-halløj.

Torsdag 7. november: Torsdags-bar i Beboerhuset.

Søndag 3. november Kl. 10-14: Male-workshop for 
voksne. Susan Lüth Hedegaard inspirerer og lærer 
fra sig. Tilmelding til Susan, EMG 4.

Lørdag 9. november kl. 14: Susan Lüth Hedegaard 
udstiller nye værker i Beboerhuset. Baren er åben.
Kl. 20 spiller Moonshiners festlig folkemusik. Kom 
til tiden. Huset er proppet, når Moonshiners spil-
ler.

Torsdag 14. - 21. - 28. november: Torsdags-bar.

Humleby-kalender

Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes 
af Beboerforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1.

Telefon: 26 27 72 15 

e-mail: jettep2001@hotmail.com

Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrange-
menter 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 forud, 
og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er be-
talt. 

Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arran-
gementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hen-
syn 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 pri-
vate fester er dog tilladt.

Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, 
salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten. 

Søndag 1. december: Julemarked i Humleby.
Kl. 15,30: Julekoncert med koret ØreVOX.
Kl. 16,00: Humlebys juletræ tændes.

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
Haveaffald - 24. oktober
Storskrald - 13. november


