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Ansvarhavende redaktør  for dette nummer:  Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11
           og Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70
I redaktionen er desuden:
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 
Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4
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.

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

Næste nummer af Nabo kommer den 6. december. 
Deadline for indlevering af indlæg er den 26. november. 
Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et 
af redaktionsmedlemmerne.

Utidig slendrian
Man siger, at private har mere styr på at 
gøre ting færdige til tiden og til aftalt pris 
end det offentlige. Og at  private viser 
større omhu og ansvarlighed end i det 
offentlige system, som er indrettet til at 
skubbe ansvaret videre til et andet bord 
og så videre og så væk. Man siger så 
meget.
Men kommer snakken først i gang mellem 
husejere, der har hyret private firmaer 
til at løse større eller mindre opgaver,  
så vælter det frem med eksempler på 
brudte aftaler, opgaver der ikke blev løst 
til tiden, eller slet ikke blev løst, og da 
slet ikke til den aftalte pris.
For tiden vidner utallige stilladser om, 
at der er mange håndværkere i gang i 
Humleby samtidig med, at der stadig 
er fuld gang i kloakrenovering . Det er 
en god tid for de private firmaer. Måske 
fordi det offentlige yder tilskud gennem 
skattefradrag for det, husejerne betaler i 
løn til håndværkere.
Undertegnede er ved at få lavet nyt tag af 
håndværkere, som indtil videre overgår 
alle forventninger. På under en uge er 
der rejst stillads, fjernet tag på hus og 

kviste, isoleret,  lagt undertag, sømmet 
lægter op, skiftet tagvinduer, og skiftet 
tagrender. Det firma er vi heldige med. Vi 
havde ellers en klar aftale med et andet 
firma, der havde lovet det nye tag færdigt 
i løbet af september. De kom bare aldrig, 
og svarede ikke på telefon-beskeder eller 
e-mail.
Længere nede ad gaden er en Humleby-
husejer, der også skal have nyt tag,  knap 
så heldig. Der har i snart tre uger ikke vist 
sig en håndværker på det fine og dyre 
stillads.
Før stormen brød løs for alvor mandag d. 
28. oktober opdagede en nabo, at løse 
lægter, der lå øverst på stilladset kunne 
blæse ned og i værste fald slå nogen i hjel. 
Det var på høje tid, naboen fik dem surret 
fast.
Denne og andre tilsvarende oplevelser 
vækker minder om murermesteren, der 
driver kaptajn Haddock til vanvid i flere Tin 
Tin-historier.
Når det kommer til stykket er det faktisk 
sværere at komme til rette med private end 
det er med det offentlige.

Gunni
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Fotograf Gunni
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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

Stilladser i gaderne

Det er selvfølgelig de fordelagtige tilskudsregler, 
som i indeværende år giver skattefradrag 
på håndværkerudgifter, der har sat fart i 
renoveringerne. I alt 16 Humleby-huse har gang 
i byggearbejder af forskelIig art: I Küchlersgade 
får nummer 55 og 57 repareret brandkam, 
på Vesterfælledvej dækker et enkelt stillads 
numrene 48, 50 og 52 med samme formål,  i 
Bissensgade har nummer 15 og 17 slået sig 
sammen om et stillads, mens nummer 3 får 
repareret skorsten, og nummer 6 har stillads 
inde i gården. Lundbyesgade er friholdt, men 
havde et stillads ud for nummer 4 indtil for 
nylig, Freundsgade og Ernst Meyers Gade har 
heller ingen stilladser, mens Jerichausgade 
præsterer et enkelt ud for nummer 3. 
edel 

Carstensgade fører stort i den igangværen-
de stilladskonkurrence i Humleby i disse 
uger. To huse, nummer 40 og nummer 26, får 
lagt nyt tag, nummer 2, 4 og 6 har slået sig 
sammen om et meget bredt stillads, hvorfra 
der repareres brandkamme og skorstene, 
og i gården til nummer 21 er der også klemt 
et stillads ind.
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Lad falde hvad ikke kan stå.

Farvel Syren - 
Goddag efterår

Det er trods ihærdige anstrengelser fra 
Humlebys ypperste ekspertise ikke lykkedes 
at få dette stativ pakket ind i humleranker. 
Intet vil gro på det sted. Så nu står stativet 
til ingen verdens nytte, med mindre man 
finder det nyttigt, at biler, der kommer for 
tæt på, får skrammer.

Gunni

Stormen mandag aften 28. oktober væltede en 
stor syren fra forhaven i hjørnehuset over for 
Beboerhuset ud over Ernst Meyers Gade. Træet 
har i mange år været brugt, når der skulle hænges 
tønder op til fastelavnsfesten.

Det tog kun stormen et par 
sekunder at tage livet af vores 
meget gamle syren. Det ene 
sekund stod den, hvor den 
altid har stået i hjørnet af 
vores forhave til stor glæde 
for os til alle årstider, det 
næste sekund lå det strakt 
ud over Ernst Meyers Gade. 
Trist og vemodigt er det. 
Dagen efter kom Birgitte fra 
TopBeskæring. Hun skar 
resolut træet op, læssede 
grenene på sin trailer og 
blokke af stammen i sin 
firehjulstrækker. Hun savede 
et par gode, flotte blokke af 
syrenen til os til minde om 
det fine træ. Vi kommer helt 
sikkert til at savne de lilla 
blomster til foråret.
/Annette C13
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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

Husejerforeningen orienterer
Parkeringslicens – Carlsberg 2014
Så nærmer tiden sig, hvor der kan købes nye parkeringslicenser til Carlsberg-
området gældende for 2014.
Såfremt du ønsker en eller flere licenser, skal du indbetale 500 kr. pr. licens til 
reg. nr.7681 – konto nr. 1254770.

VIGTIGT ; Husk at anføre gade, husnummer og navn på indbetalingen.
Indbetalingen skal være registreret senest den 15. december 2013
Du skal endvidere sende en mail til: parkering@humleby.dk når indbetalingen 
er foretaget

Forsikringsprocedure

Husejerforeningen modtager af og til henvendelser 
fra forsikringsselskabet vedrørende skader, som 
er anmeldt af den enkelte husejer under vores 
fælles husforsikring. Det kan være lidt vanskeligt, 
når husejerforeningen ikke har kendskab til 
skaderne.

Vi beder derfor om, at husejere fremover også 
sender en mail til forsikring@humleby.dk 
med en kort beskrivelse samt skadenummer, når 
skaden er blevet oprettet hos forsikringsselskabet
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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 / Kloak / 
Forsyningsnettet
Udvalg: Opdatering af Hold Hum-
leby ved lige, 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
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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Referat fra Beboerforeningens generalforsamling

I betragtning af, at den var 
varslet som den kedeligste 
generalforsamling 
nogensinde, kom der 
forbløffende mange til 
Beboerforeningens ordinære 
generalforsamling tirsdag 
den 29. oktober.
Regnskabet viste et 
komfortabelt overskud, og 
hele bestyrelsen incl. formand 
og kasserer havde på forhånd 
erklæret sig villige til at tage 
mod genvalg og fortsætte.
Formanden, Jesper 
Dybdal, efterlyste i sin korte 
beretning mere respons fra 
medlemmerne til, hvad der 
kan bidrage til at skabe noget 
af fælles værdi for Humlebys 
beboere. Han understregede, 

at ikke kun bestyrelsen kan 
sætte ting i gang. Der er 
intet i vejen for, at ethvert 
medlem arrangerer et eller 
andet. Også noget der koster 
penge. Der er god plads på 
budgettet, men det kræver 
selvfølgelig bestyrelsens/
kasserens accept. Det kan 
ordnes via en e-mail-runde 
på fem minutter.
Revisoren, Christian Kirkeby, 
mente, at der i det forløbne år 
har været et tilfredsstillende 
antal  arrangementer.
Regnskabet viste et overskud 
på 61.313 kr. Der er brug for 
pengene til at lagt nyt tag på 
Beboerhusets gårdside. Det 
var der ikke råd til, da taget 
ud mod Madsens Plads blev 

skiftet ud for nogle år siden.
Husejerforeningen har i en 
del år lånt Beboerforeningen 
ca. 40.000 kr. årligt til afdrag 
på det lån, det var nødvendigt 
at tage til Beborhusets 
renovering. Det lån er betalt 
ud i 2014. Derefter kan 
Beboerforeningen fint klare 
sig selv uden tilskud.
Beboerhuset er nymalet - af 
en professionel - den tid er 
forbi, hvor bestyrelsen selv 
måtte tage fat, når der skulle 
males. Forskellen er til at få 
øje på.
Efter formandens beretning 
var der beretning fra 
forskellige udvalg under 
Beboerforeningen - Farinelli, 
Humleby Idrætsforening, 

Liv og optimisme prægede en forventet dødkedelig generalforsamling
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Referat fra Beboerforeningens generalforsamling Børnefilmklubben og Nabos 
redaktion.
Spiseklubben Farinelli serverer 
mad hver mandag kl. 18.30 for 
30 kr. pr. person og en tier for 
større børn. Medlemmerne 
skiftes til at lave maden. Der 
kommer for tiden 15 - 20 men 
stort set ingen fra Humlebys 
mange unge familier med små 
børn. Der kan være et fremtidigt 
problem, fordi der kommer for 
få nye med i spiseklubben.
Humleby Idrætsforening 
arrangerer hver fredag 
aktiviteter i Carlsbergs 
Idrætscenter på Ny Carlsberg 
Vej  for 20-30 børn i alderen 
2 - 12 år. Det er ikke en 
pasningsordning, så børnene 
har mindst en voksen med. 
Der er for tiden en overvægt af 
drenge.
Beboerbladet Nabo er inde i 
sin 40. årgang og udkommer 
større og mere regelmæssigt 
end nogensinde.

Beboerforeningens 
kasserer i en 
menneskealder 
Jørgen Fenhann 
fremlagde et 
nydeligt regnskab 
og et budget for 
det kommende 
år, der giver god 
plads for initativ og 
arrangementer.

Hele redaktionen bliver hvert år 
valgt på generalforsamlingen, 
og er dermed ikke underlagt 
nogen bestyrelse. I år blev 
alle genvalgt.
Torsdagsbar - Henriette 
Danielsen og Kina Bodenhoff 
har taget initiativ til at få 
genskabt en torsdagsbar 
i Beboerhuset. Udover et 
interessant udvalg af øl og 
vin vil der ind imellem være 
forskellige attraktioner.
Lone Haugmark byder ind 
med et arrangement med 
Ebbe Preisler, der har skrevet 
en godt anmeldt bog om 
den danske tradition for 
selskabssange. Ebbe Preisler 
fortæller om særdeles 
vellykkede og mindre 
vellykkede selskabssange, og 
selvfølgelig vil torsdagsbarens 
gæster bryde ud i sang og 
forsøge at dele oplevelsen 
med de selskaber, sangene 
var beregnet for.
ref. Gunni



Hold din julefrokost 2013
i lyse lokaler

med kongelig udsigt
Op til 150 personer (min 10)

Hele pakken fra start til slut

i 7 timer.

Incl. drikkevarer 

Kr. 650,- pr. person.

Restaurant Pilen
Pile Allé 14

Theis Nygaard
tlf. 53 30 01 40
pilen@bedreraavarer.dk
www.bedreraavarer.dk
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Skåret uhygge
Tre håndfulde forældre og børn mødte op til 
græskarudskæringen foran beboerhuset. Det var 
ikke koldt, men heller ikke varmt, og da slet ikke på 
de våde bænke. Men det virkede ikke til at betyde 
noget for hverken store eller små, for der skulle jo 
skæres græskarhoveder til halloween. Jo større 
bunken med græskarkerner blev desto uhyggeligere 
blev hovederne. 

Annette

Man gik lige og troede, at stormen den 28. oktober var nok uhygge for en uge, men da 
mørket begyndte at falde på den 31. oktober kravlede, slæbte, klæbede, haltede underlige 
og forvredne skikkelser rundt om i Humlebys gader. 

Gys eller guf…...!?

Hæst skrigende ”Gys eller guf!?” og andre opfindsomme 
sprogligheder for at skræmme naboerne. Sødt, slik og 
andet guf var det eneste middel til at få monstrene væk 
fra matriklen. I skrivende stund tror jeg alle naboerne 
overlevede på trods af den ekstra hjertebanken denne 
aften. De skrækkelige monstre må tænkes at have nok 
slik indtil jul efter endnu en afskyelig aften i Humleby.
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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

Foredrag ”De Uheldige Helte”

Ejendomsvurderinger

Onsdag den 4 december kl 20-20.45 er der 
populærvidenskabeligt foredrag i beboerhuset. 
Forskeren og humleboen Birger Brodin fortæller 
kulørte historier fra videnskabens verden. 
Redaktionen har modtaget følgende:
”Naturvidenskabens store landvindinger gennem 
tiderne har naturligvis været båret af rationelt 
tænkende, formidable genier, som har sat sig for 
at løse en eller anden navngiven gåde. Med faste 
skridt har de forceret vejen fra spørgsmål til svar. 
Eller hvad? Faktisk viser det sig ved nærmere 
eftersyn, at det ikke helt forholder sig sådan. Uheld, 
tilfældigheder, sære sammentræf og almindelig 
hverdagsmagi har mere end ofte været indblandet. 
Birger Brodin dykker ned i buffeten af tilfældige 
opdagelser og deler rundhåndet ud af både sjove, 
forunderlige og ofte opsigtsvækkende historier. Han 
fortæller, uden omsvøb og skam, den sande historie 
om de store opdagelsers fysiologi. Hovedpersonerne 
i historien udgør en række af naturvidenskabens 
store helte. Uheldige helte.”

Birger Brodin leder forskningsgruppen Drug Transporters 
in ADME på Københavns Universitet. Desuden 
er Birger Brodin en flittig foredragsholder i den 
populærvidenskabelige genre, og har underholdt på både 
Kulturnatten, skoler, gymnasier, virksomheder og sågar 
selveste forskningsministeriet.

Gade 
nummer

Kvadrat 
meter

Grundværdi Kvadratmeter 
pris

K13 150 864.500 5.763
K14 94 813.500 8.654
K15 148 862.700 5.829
K16 94 813.500 8,654
K17 138 853.600 6,185
K19 119 836.300 7.027
K23 90 809.900 8.998

Der er p.t. en del debat om skats 
ejendomsvurdering og evne til at vurdere. 
Nogen gange skriger forskelle så meget 
til himmelen, at selv en elev i 1. klasse 
kan se, at noget er galt. Et kig på skats 
vurdering af grundværdien på 7 tilfældige 
ejedomme er der en forskel i vurderingen 
af grundværdien op til 3.235 kr. pr. kvadrat 
meter. Den dyreste vurdering er på 8.990 pr 
m2 og den billigste på 5.763 kr. pr. km2. En 
så åbenlys forskel i så ensartet kvarter. Jeg 
tror, skat som vurderingsgrundlag har en 
række parametre som: skinner solen, hvem 
er nabo, har der været rotter, eller er der 
blevet sunget nationale sange i huset?

 John K14
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Dejlig mad med honning

Humlebys honningproducenter giver deres 
bedste opskrifter med eget produkt.

Som beskrevet i sidste nummer af Nabo har vi to honning-
producenter i Humleby: Inger Nielsen i J 30, som har to 
bistader i baghaven og Francisca og David Duhalde i 
Carstensgade, der har fået lov at placere deres to stader 
i Lone Haugmarks og Niels Jensens lille medlemshave i 
Haveselskabet på Frederiksberg. Hvor de i øvrigt opnåede 
en høst på 55 kilo i år – ikke 34, som Nabo fejlagtigt meddelte. 
Det beklager vi, som det hedder nutildags.

Her kommer David Duhaldes 
opskrift:

Vinaigrette med honning 
og æbleeddike
En rigtig dejlig dressing, der 
indeholder både sødt, surt, salt, 
bittert og umami, og klæder 
både salater med kål, frugt og 
nødder. Det er det naturlige 
indhold af lecitin i sennep, der 
gør emulsionen mulig, og som 
giver en fantastisk konsistens.

1 tsk god lokal honning
1 tsk dijonsennep
et nip salt (efter smag) og 5 
drej friskkværnet peber
ca. 1 dl koldpresset rapsolie
ca. 2 spsk æbleeddike

Rør honning, sennep, salt og 
peber sammen i et glas til 
det samles. Tilsæt langsomt 
rapsolie under omrøring, så der 
opstår en emulsion (ligesom 
mayonnaise). Når emulsionen 
er tyk og glat, smages der til 
med æbleeddiken, hvilket vil få 
emulsionen til at blive tynd, men 
stadig sammenhængende.

Haveudlejeren, Lone 
H., holder også af at 
bruge honning i mad. 
Her er hendes bidrag:

Æblekage med honning 
til 2-3 personer
80 g smør
75 g mandler
3 æbler
3 tykke tsk. flydende honning

Kom en ordentlig klat smør 
i et ovnfast fad. Sæt det i 
ovnen ved 200 grader. Hak 
mandler i råkostmaskinen 
eller en foodprocessor. 
Hæld det smeltede smør op 
i mandlerne. Det smør, der 
hænger ved, smører formen. 
Kom honningen op i smør og 
mandler og rør det rundt med 
en gaffel, så det bliver noget 
fedtet drys. Skær æblerne i tern 
og kom dem i bunden af fadet 
og hæld mandeldrysset over. 
Bag i 20-25 minutter, toppen 
skal være lysebrun, og spis lun 
med flødeskum, creme fraiche 
eller vaniljeis.

Kylling med rosmarin 
og honning

1 pakke kyllingeoverlår
1 hvidløg
Rosmarin
Flydende honning

Smør et fad og kom kyllin-
gestykkerne i med skindsi-
den opad. Dryp med hon-
ning så det dækker skindet 
og drys rosmarinblade over. 
Bred upillede hvidløgsfed ind 
imellem. Steg ved 200 grader 
i 30-35 minutter i ovnen. Pas 
på det ikke bliver sort. Ser-
ver med majs og kartofler. 

fortsættes på side 14



JulemarkedJulemarkedJulemarkedJulemarked
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Søndag den 1. december

Humleby
Søndag den 1. decemberSøndag den 1. december

HumlebyHumlebyHumleby

13-17.00 Salg af husfl id fra julemarkedets boder. 

13-15.30 Kranseværkstedet i beboerhuset. 

14-15.30 Julecaféen - salg af julemarkedets

15.30-16 Julekoret Ørevox synger julesange.
16-16.30 Juletræet tændes. 

Det er gratis at deltage.

Det akkompagneres med musik og 
sammen synger vi julesange.

Parkering i Ernst Meyers Gade Det værdsættes at man parkerer sin bil et andet 
sted end i øvre ende af Ernst Meyers Gade denne dag fra kl. 10-17
Kvit og frit kan man opstille en bod på julemarkedet. Man medbringer selv bord 
+ diverse. Ingen tilmelding, ingen reservering, man møder bare op med bord og 
husfl idsprodukter. Fra kl. 11.30 kan man stille sin bod op. Først-til-mølle.
Et stort telt til julemarkedets boder bliver opstillet i Ernst Meyers Gade.
Eventuelle spørgsmål rettes til Annette, C13, på mail: annette@humleby.dk eller 
via Humlebys side på Facebook.

KORT INFO

2013

hotte glögg og æbleskiver.
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Vi ses til julekalender!
Så tælles der ned til december, hvor naboer samles i 
hinandens forhaver og nyder, hvad husene formår. Ideen 
har bredt sig i de senere år, så det så vidt vi ved nu kun 
er Jerichausgades bare ende og Vesterfælledvej, der 
ikke dyrker julekalender-systemet – med nogen grund, 
eftersom de ikke har brugelige forhaver.
Vi repeterer lige fremgangsmåden: Her i november 
udfærdiger en energisk person i gaden en liste, man 
kan skrive sig på – som regel er det kun hverdage, der 
anvendes, fordi weekenderne ofte er besatte til anden 
side. Man mødes kl. 19, efter aftensmad og før børnene 
skal se julekalender, og traktementet er helt valgfrit, fra 
en skål pebernødder til hjemmebagte pralekager, fra 
Brugsens gløggblanding over kaffe og te til laber portvin. 
Og eftersom det foregår i forhaverne, hvad enten det 
regner eller sner, behøver man ikke rydde op inden døre. 
Rasende hyggeligt er det under alle omstændigheder. 
Så kom i gang!

edel 

Tæt ved den gamle brygger 
I.C. Jacobsens private have 
planlægger Carlsbergfondet 
at opføre 22 forskerboliger.
Lejligheder på 52 til 118 
kvadratmeter. Fondet har lagt 
ud med at stille tre kraner op 
nærheden af Humleby. Her kan de 
stå og holde øje med aktiviteterne 
på vor side af plankeværket.

Til sidst en opskrift fra 
Inger i Jerichausgade:

Honningmuffins, 12 stk.
125 g smør/margarine
1,25 dl honning
2 æg
2½ dl mel
½ tsk. bagepulver
50 g hakkede mand-
ler /valnødder

Smør piskes sammen med 
honning. Æg piskes i ét efter ét
Mel og bagepulver blandes 
og vendes i dejen. Herefter 
vendes nødder i. Fyldes i forme 
og bages i ca. 15 min. ved 200 
grader

 edel

Dejlig mad med honning
fortsat fra side 12

Carlsberg bygger nyt

Det er fondets hensigt at byggeriet 
skal udtrykke elegance dog uden 
at være for prangende. Stueetagen 
indrettes som udstillingsvindue 
for Carlsbergfondets aktiviteter.  
Byggeriet ventes at stå færdigt maj 
2016. 

Kurt

Mandig kaldes 
Danmarks største 
messe for mænd 
og drengerøve, 
som finder sted i 
Tap 1 lørdag den 
2.og 3. november 
klokken 10 til 16.

Loppe- tøjmarked 
23/11 og 24/11 
klokken 10-17 Tap 1



Nabo November 2013 - side 15  

Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

Kom an, November!
I aftes lukkede Humleby traditionen tro ned for oktober måned 
med gys og gru for alle pengene. 
Mange har sikkert betragtet Halloween-festens indtog på 
det danske marked med nogen skepsis. Skal vi nu til at købe 
os fattige i slik, sminke, kostumer og tivoliture IGEN? Ligeså 
mange har øjensynligt ladet sig forføre og overgivet sig til 
løjerne. Kors, hvor jeg i hvert fald er kommet til at holde af 
Halloween. Den fest er som skabt til Humleby!

Fra og med i dag står den på november, den trefold lange 
og mørke. Men aldrig så snart har zombier, monstre og 
gespenster fortrukket sig til deres grave før et andet festligt 
indslag rejser sig fra de døde: torsdagsbaren! (hvem havde 
turdet håbe på noget så herligt i så banal en anledning som 
torsdag?)

De flotte græskar fra tirsdagens lygteværksted har vel også en 
lille uge i sig, inden de må på møddingen. I paradisæbletræerne 
dingler håbefulde politikere endnu efter stormen, som i stedet 
tog Annettes kønne og nyttige fastalavnstøndetræ. Politikerne 
får vel nu lov at pryde vore gader frem til kommunalvalget 
den 19. november.

Så kom bare an du lange, grå-kolde og regnvåde november - 
her i Humleby holder vi os lune med noget lånt (Halloween), 
noget gammelt (torsdagsbaren - for nogle) og noget nyt 
(tordagsbaren - for os andre) - traditioner og fællesskab - så 
er der bare fire små torsdage til decemberhygge, julemarked, 
havekalendre, nisser og pynt. 

November november november - os får du ikke ned med 
nakken!

Camilla

Foredrag i Eliaskirkens 
krypt ved lokalhistoriker 

Christian Kirkeby

Den 20 november holder 
Christian Kirkeby foredrag om 
maleren Folmer Bendtsen, som 
han også har skrevet en bog 
om (udgivet af Lokalhistorisk 
selskab for Brønshøj, Husum 
og Utterslev) 

Folmer Bendtsen (1907-1993) 
voksede op på Vesterbro, gik 
på Gasværksvejens Skole 
og hentede i særdeleshed 
sine motiver fra Vesterbro og 
Nordvests lygtekvarter. 

Onsdag den 20. november kl. 
14 i Eliaskirkens krypt. Indgang 
under trappen. Husk at døren 
åbner udad



HUMLEBY - KALENDER

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. 

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

Torsdag 7. november kl. 20.30:
Torsdagsbar i Humlebys beboerhus

Lørdag 9. november:
kl. 14: Susan Lüth Hedegaard udstiller 
Nye værker. Baren er åben.
kl. 20: Moonshiners spiller folkemusik 
Kom til tiden. huset er proppet, 
når Moonshiners spiller.  

Torsdag 14. november kl. 20.30:
Torsdagsbar i Humlebys beboerhus

Torsdag 21. november kl. 20.30:
Torsdagsbar i Humlebys beboerhus

Torsdag 28. november kl. 20.30:
Torsdagsbar i Humlebys beboerhus

Søndag den 1. december:
Julemarked i Humleby
kl. 15.30: Julekoncert med koret ØreVOX
kl. 16.00: Humlebys juletræ tændes
Hver mandag kl. 18.30:
Fællesspisning i madklubben farinelli.
Tilmelding ved at skrive sig på en liste, 
der findes i etrør under beboerhusets 
udhængsskab.

Hver fredag kl. 17:
Gymnastik for små Humlinge
I Carlsbergs gymnastiksal for børn sammen 
med forældre.

Affald:
Onsdag 13. november: Storskrald


