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Byggeriet rundt om Humleby bliver 
måske sat i gang i slutningen af 
dette år.

»Nu kører toget. Og det har 
fart på«, sagde formand Gustav 
Jensen til de godt over 100 
Humleby-boere, som i mandag 
aftens tåge var mødt op i 
Idrætshallen på Ny Carlsberg 
Vej for at høre om Carlsbergs 
byggeplaner, der efter flere års 
stilstand nu nærmest eksplode-
rer . Og især om, hvad de bety-
der for vor lille idyl, der kommer 
til at blive klemt på tre af sine fi-
re sider af byggerier med store 
og små huse, nye veje og stier og 
ikke mindst nye mennesker i tu-
sindvis.
 Den store plan kan hentes på 
Humleby.dk, hvor man også kan 
melde sig til diverse arbejdsgrup-
per i forbindelse med planen. På 
mødet i mandags koncentrerede 
man sig om dens mest markante 
forslag. Planen, der stadig er 
under forandring, skal behandles 
første gang i kommunens teknik- 
og miljøudvalg midt i marts, og 
efter diverse godkendelser kan 

første spadestik tages så tidligt 
som i slutningen af i år.

Farvel til legepladsen
Legepladsen var første emne på 
mødet. Den forsvinder, fordi om-
rådet tilhører Carlsberg. Men der 
arbejdes på erstatninger: En mul-
tibane, en boldbane og en eller 
flere legepladser for de helt små 
på kanten mellem Humleby og 
Carlsbergbyen. »Det er vigtigt, at 
de små selv kan tulle hen på de-
res legeplads uden at skulle ud på 
større veje«, som en tilhører for-
mulerede det.

Hul igennem
En af adgangsvejene kunne være 
at åbne begge langgader ud mod 
det nye byggeri. Ikke for biler og 
slet ikke for cykler, men med en 
gangsti, der kan skabe forbindel-
se mellem de to bydele. Den idé 
vakte bekymring hos flere møde-
deltagere, som forudså, at cykler-
ne alligevel vil bane sig vej og gø-
re vore smalle gader usikre. Men 
de fleste indlæg var positive over 
for at mere åbent Humleby, kon-
kluderede formand Gustav.

Butik og besøgscenter
Af andre store nyskabelser kan 
nævnes en 1500 m2 stor daglig-
varebutik ved Ny Carlsberg Vej  
øverst mod tårnet og et besøgs-
center ved navn Malteriet, der hå-
ber at kunne tiltrække 400.000 
gæster årligt. De formodes at an-
komme i busser, som skal køre ad 
Ny Carlsbergvej.
 Som i øvrigt foreslås asfalte-
ret i forbindelse med byggeriet, 
hvor den alligevel skal graves op 
for at få lagt nye forsyningsrør 
og –ledninger. Det vil være hel-
ligbrøde at ødelægge den smukke 
vej, mente mange mødedeltagere, 
som i stedet foreslog lyddæmp-
ning og cykelstier i siderne af ve-
jen. En ensretning af Jerichaus-
gade ud mod Ny Carlsberg Vej, 
som ikke kan undgå at blive me-
get trafikeret, blev også diskute-
ret. Samt de evige parkeringspro-
blemer, der kun bliver større. 
Bestyrelsen lovede at gå videre 
med de mange forslag og gøre alt, 
for at Humleby kan blive hørt i 
processen. Næste mulighed for at 
diskutere sagen bliver på general-
forsamlingen 11. marts.          edel 

Carlsbergbyen 
kommer
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Det forslag til lokalplan for Carls-
berg-byen i områderne omkring 
Humleby, der nu er lagt frem, 
har heldigvis så lidt at gøre med 
den byggeplan for Carlsberggrun-
den, som tegnestuen Entasis fik 
førstepræmie for,  at man kan 
undre sig over meningen med 
den førstepræmie – med mindre 
præmissen  i sin tid var: ”hvem 
kan mase mest nybyggeri ind på 
Carlsbergs grund?”
 Der hvor Entasis-planen hav-
de 4-5 etagers byggeri langs nord-
siden af Øvre Carstensgade, er 
der i den nye plan tegnet en fod-
boldbane. Og sådan er der heldig-
vis så meget både på den ene og 
den anden side af Humleby.
 Freundsgade og Jerichausga-
des sydlige ende får mere på-
trængende genbo-bygninger i op 

Det store spørgsmål
til seks etagers højde inde på den 
nuværende parkeringsplads, så 
der bliver skygget for eftermid-
dags- og aftensol i baghaverne. 
Ud mod Ny Carlsbergvej opføres 
et butikscenter.
 Vi mister vores egen lege-
plads, men til gengæld får Hum-
lebys børn adgang gennem en sti-
forbindelse i enden af Carstens-
gade til nye legearealer og bold-
baner, som de må dele med børn 
fra Carlsbergbyen.
 Den nedlagte Teofilius Han-
sens gade, som Küchlersgade i 
50-erne mundede ud (på den nu-
værende parkeringsplads) genop-
står i den nye plan som en ”grøn” 
gade, der i planen bliver kaldt 
Rahbæk Sport.
 Udover mastodonten - profes-
sionshøjskolen UCC med 10.000 

studerende i et højhus på byg-
gepladsen ved banen og Vester-
fælledvej - opererer den nye plan 
også med, at St. Annæ Gymnasi-
um og Europa-skolen rykker ind i 
Carlsbergbyen.
 Der er taget langt større hen-
syn til Humleby end i den oprin-
delige Entasis-plan.  Tilbage står 
spørgsmålet: Hvordan i alver-
den skal alle de studerende og de 
forventet 15.000 nye indbyggere 
i Carlsbergbyen med minimum 
5000 biler komme ud og ind og 
frem og tilbage?
 Det eneste bidrag til en tra-
fikløsning er en ny vejbro over 
banen mellem Vigerslev Allé og 
professionshøjskolen, og en cy-
kelrute langs banen til Sdr. Bou-
levard – samt en gangsti til Car-
stensgade!                          Gunni
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Som mange i Humleby ikke ved 
eller kan huske, genåbnede Hen-
riette (Je. 31) og undertegnede 
tidligere tiders torsdagsbar i no-
vember sidste år. Som noget nyt 
er baren åben hver torsdag, og vi 
har foreløbig aftalt at holde åbent 
hver torsdag indtil 1. april.
 Fra en meget positiv start, 
hvor rigtig mange mødte op til et 
glas et eller andet og roste det go-
de initiativ, må vi i sandhedens 
interesse sige, at det efterhånden 
er the usual suspects, der møder 
op. Og det har vi besluttet at gøre 
noget ved – og det gør vi i form 
af storstilede arrangementer!
 Det første blev afviklet 23. ja-
nuar, se Gunnis indlæg herom.
 Sæt kryds i kalenderen ud for 
20. februar (se Lones indlæg her-
om), 27. februar og 6. marts. Dis-
se tre torsdage er det lykkedes os 
at få danske kunstnere til at kom-
me og underholde og opmuntre 
vintertrætte Humlebybeboere på 
højt niveua.

Flemming Quist Møller 
og Christian Sievert 
27. februar kommer Flemming 
Quist Møller og Christian Sievert 
og spiller i beboerhuset. De to 
herrer, som har spillet sammen 
siden 60’erne, behøver næppe 
nærmere præsentation.
 Flemming Quist Møller har 
opereret inden for stort set al-
le kunstarter – bortset fra ballet. 
Den 27. kommer han i sin egen-
skab af at være en fremragen-
de percussionist – var fra 1976 
til 2012 medlem af trioen Baza-
ar, men allermest kendt er han jo 
for sine klassikere inden for bør-
nefilm og børnelitteratur. Han er 

i øjeblikket i færd med at opføre 
et plakattapet i forhallen på Char-
lottenborg. Der hænger foreløbig 
fire plakater af i alt tolv, der præ-
senteres en ny hvert måned til og 
med september.
 Guitaristen Christian Sievert 
blev oprindelig uddannet som 
grafiker på Kunstakademiet, men 
udviklede sideløbende sit guitar-
spil inden for spansk flamenco 
og den latinamerikanske musik. 
Han regnes i dag for den ypperste 
blandt danske guitarister inden 
for sit felt. Så vidt vides læser han 
stadig ikke noder. Derudover er 
han en fremragende stemmeskue-
spiller, lægger for eksempel stem-
me til slangen i tegnefilmen Jun-
gedyret Hugo og til den selvkloge 
vandpiberygende kålorm i Cykel-
myggen og Dansemyggen.

Mette Smidl og Channe Nussbaum
6. marts kan vi opleve to skønne 
og billedskønne kvinder nemlig 
violinisten Mette Smidl og voka-
listen Channe Nussbaum.

De to kvinder er kendt fra Trio 
Klezmer (sammen med Øjvind 
Ougaard, harmonika), en trio, 
der de sidste femten år har spil-
let klezmermusik, en østeuropæ-
isk musiktradition, givet koncer-
ter og udgivet cd’er både i ind- og 
udland.

Torsdagsbaren opruster
Sæt kryds i kalenderen – storstilede arrangementer venter

Flemming Quist Møller og Christian Sievert spiller til Torsdagsbar d. 27. februar.

Lejlighedssange
– et arrangement i Beboerhuset

Channe Nussbaum er kendt bå-
de i Danmark og på den interna-
tionale scene for at synge klez-
mermusik på sin helt egen og ny-
skabende måde. Hun har ud over 
Trio Klezmer sunget sammen 
med utallige andre bands, blandt 
andre Spielniks og Klezmofobia.
 Mette  Smidl har ungarske 
rødder og er uddannet som klas-
sisk violinist. Hun har speciali-
seret sig i sigøjnermusik og klez-
mer.
 Som noget nyt prøver Mette 
og Channe kræfter med at optræ-
de som duo.

Vi ses til store oplevelser i Tors-
dagsbaren! Der er hver torsdag 
en storstilet mulighed for at mel-
de sig som vært/værter til en tors-
dagsbarsaften. Fra Henriette og 
mig skal der ikke lyde et ondt ord 
i den forbindelse!
 Og så er der jo, som det frem-
går af kalenderen, ledige torsda-
ge, hvor enhver i Humleby kan 
optræde, synge, læse op, danse, 
jamme med andre – det er bare 
med at komme ud af hytten og 
lufte talentet!                Kina Vf30

Mette Smidl og Channe Nussbaum spiller 
til Torsdagsbar d. 6. marts.

Det er torsdag d. 20. februar kl. 
20. Kom og hør om lejlighedssan-
genes historier og vær med til at 
synge nogle af dem
 I forbindelse med torsdags-
baren d. 20. februar kommer 
filmproducent og forfatter Eb-
be Preisler og fortæller om lejlig-
hedssangenes historie fra Kingo 
til rap. Han har i 2011 udgivet bo-
gen ”Om lidt er sangen klar” som 
fik fine anmeldelser. Medvirken-
de til bogen er guitaristen Hans 
Dal, som har indspillet den med-
følgende cd.  Klaus Albrectsen 
har illustreret.
 Hans Dal er uddannet klas-
sisk guitarist fra Musikkonser-
vatoriet, men spiller også folke-
musik i De nordiske Spillemænd. 
Han har akkompagneret popu-

lærmusik for fine kunstnere som 
Ulla Henningsen, Ghita Nørby, 
Jesper Christensen og mange an-
dre. Han har komponeret musik-
ken til bl.a. Nissebanden 1-2-3, tv-
serier, film og børneprogrammer. 
Han kommer og spiller når vi 
skal synge.
 Jeg har i aftenens anledning 
skrevet en Humleby-sang, som 
vi skal synge indledningsvis. Bå-
de Ebbe Preisler og Hans Dal har 
skrevet massevis af lejlighedssan-
ge, og de holder af genren, uanset 
mange har et lidt blandet forhold 
til lejlighedssange efter oplevel-
ser med uduelige sange til fester.  
Jeg tror det bliver hyggeligt og 
sjovt, så mød endelig op! Bebo-
erforeningen inviterer på en lille 
godbid.                            Lone C54

Tegning: Klaus Albrectsen
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I decembernummeret af Nabo 
præsenterede Edel og Petter i Lu 
8 sig som ande-leverandører og 
det med stor succes: 34 Humle-
by-boere meldte sig som aftage-
re af Svends juleænder. Svend er 
Petters gode ven, han hedder An-
dersen til efternavn, er tidligere 
slagter-direktør hos Irma og har i 
mange år sørget for de store gril-
ler, vi bruger til sommerens ga-
defest. (Det kan han ikke mere, 

Så stod han der igen i sit hvide 
jakkesæt, der mirakuløst stadig 
passer: Gunni Busck leverede sit 
julebanko nummer rigtig mange – 
ingen har ført regnskab med alle 
årene – under vanlig stor deltagel-
se fra spilleglade Humleby-boere 
med tilløbende børn. Der var fine 
gaver at spille om: Designer Zoo, 
Superbrugsen, Frk. Trepile, cykel-
værkstedet og pizzabaren på Ve-
sterfælledvej og netbutikken urte-
gården.dk (St. Pedersstræde 10) er 
blandt de stabile bidragydere sam-
men med Beboerforeningen. 
 Det er Gunni selv, der krad-
ser alle præmierne ind, og til næ-
ste år bør nogen hjælpe ham med 
det!

Egons fætter og Gamle Oles lillebror
Opfindsomheden er stor, når Gunni bestyrer julebankoet

Nabos bladbude holder hvert år 
generalforsamling så tæt på Kyn-
delmisse som muligt. I år blev 
det holdt på selve dagen søn-
dag den 2. februar. Budene styres 
med fast hånd af Centraldistribu-
tør Steffen Støvring, Bissensgade 
9, men de har dog en tillidsmand, 
Bent Madsen, Ernst Meyers Gade 
16, hvis årlige genvalg er obligato-
risk, uanset om han deltager i ge-
neralforsamlingen. Bents kone, 
Anne Liebing, var med tilsvarende 
selvfølgelighed Nabo-budenes sik-
kerhedsrepræsentant indtil hen-
des alt for tidlige død sidste år.
 Som ny sikkerhedsrepræsen-
tant blev i år enstemmigt valgt 
Elena Strøbech, Bissensgade 4. 
Hun kunne fremvise en klemme-
skadet blåsort negl. Med sin løf-
tede pegefinger påpegede Elena 
Strøbech det problem, at man-
ge brevsprækker og postkasser i 
Humleby stadig udsætter budene 
for at få fingrene i klemme.Kravet 
om sikkerhedssko er i øvrigt et til-
bagevendende emne på general-
forsamlingen. Det blev også rejst i 
år uden dog at finde en løsning.

Eksemparisk indsats af Nabos bladbude

 En stor del af fornøjelsen ved 
Beboerforeningens julebanko er 
de navne, Gunni hæfter på num-
rene. Nogle er velkendte, andre 
er udklækket i udråberens krølle-
de hjerne. Her er hans egen gen-
nemgang af fænomenet: 
90 hedder ’Gamle Ole’ – sådan er 
det i en stor del af landet.
80 er ’Gamle Oles lillebror’ – ikke 
helt almindeligt.
70 er ’Egons fætter’ – højst usæd-
vanligt – nærmest unikt.
60 er ’Egon’ – som heller ikke er 
helt almindelig.
50 er ’Holgers bror’ – kan forekom-
me andre steder men sjældent.
40 er ’Holger’ – det støder man 
heller ikke på andre steder.

30 er 30 – måske ’Egons lillebror’, 
det vil blive undersøgt før næste 
julebanko.
20 er 20 – måske er der her tale 
om Holgers lillebror, men det er 
heller ikke verificeret.
10 er 10.
1 er ’Een alene’ – det er vi mange, 
der synes er synd.                  edel

Humleby fik juleænder

Langt mellem snapsene
Et rundspørge på generalforsam-
lingen afslørede, at det er yderst 
sparsomt, hvad budene får af drik-
kepenge, selv om Steffen Støvring 
i sin beretning konstaterede, at 
bladet blev fordelt med eksempla-
risk regelmæssighed af samtlige 
bude. Gunni Busck, Carstensgade 
40, kunne dog fortælle, at tidligere 
Humleby-boere, som kommer på 
Bobs hytte, gerne giver en øl (til 
værtshuspris!) for at få et blad.
 Højdepunktet på generalfor-
samlingen var overrækkelsen af 
årets Stakhanov-pris. Prisen gik 
i år til to bude, Sidsel Jacobsen, 
Lundbyesgade 4, og Kina Boden-
hoff, Vesterfælledvej 30. De til-

bringer begge en stor del af som-
merhalvåret i udkants Danmark 
på henholdsvis Sejrø og Glænø. 
Alligevel sørger de omhyggeligt 
for, at også læserne i Humlebys 
udkant får bladet til tiden. Kina 
Bodehoff påtog sig at få udvidet 
sin rute fra og med dette num-
mer til også at omfatte Carstens-
gade 1,3,5 og 7.
 Stakhanov-prisen har sit navn 
efter den sovjetiske minearbejder 
Alexey Grigoryevich Stakhanov 
(1906 - 1977). På kun fem timer 
brød han i 1935 den 31. august 102 
tons kul på kun fem timer og 45 
minutter. 14 gange mere end hans 
kvote. Han blev efter den bedrift 
fremhævet af  Stalin som et for-
billede for enhver sovjetborger.
 Byen Kadievka i det østlige 
Ukraine skiftede i 1978 året ef-
ter hans død til hans ære navn til 
Stakhanov.                           Gunni

Mønsterarbejder A. G. Stakhanov 
kom efter sin bedrift i kulminen i 

1935 på forsiden af det ame-
rikanske   Time.

 

Centraldistributør Steffen Støvring med 
årets Stakhanov-pris, som i går gik til Sid-
sel Jacobsen, Lundbyesgade (t.v.) og Kina 
Bodenhoff, Vesterfælledvej.

Stakhanov passede tilsy-
neladende sin slidsomme 
dont med glæde.

for stativerne forsvandt desværre 
sidste sommer). 
 Om ænderne hørte vi kun ros. 
Møre som smør, kødfulde – og 

billige: 135 kr. stykket, inklusive 
en opskrift på langtidsstegning.  
Så mon ikke vi skal gentage num-
meret til næste år?                 Edel

Edel sørgede for, at ande-uddelingen fore-
gik på forsvarlig vis torsdag før jul i Bebo-
erhuset. Foto: Camilla
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Som kunder i SuperBrugsens 
kan vi være med til at bestem-
me støtten til lokale aktiviteter

Har I undret jer over, hvordan sy-
stemet med de røde plasticmønter 
ved kassen i vores brugs fungerer?
 Det har jeg, og jeg var længe 
om at finde ud af det; man er jo 
mistænksom. Kostede det mon 
noget at tage sådan en mønt? Var 
det legetøjspenge beregnet på 
børn? 
 En dag var der kø ved posten, 
så jeg fik tid til at se nærmere på 
det stavær med tre rør over for 
ekspeditionen, som jeg var hastet 
forbi mange gange. Her frem-
gik det, at ved at lægge mønter i, 
kunne man støtte lokale initiati-
ver hos tre forskellige organisati-
oner eller foreninger. Nå, tænkte 
jeg, vi lever i et konkurrencesam-
fund, så der bliver nok trukket 
lod mellem dem, så den med flest 
mønter vinder nogle penge.
 Men sådan forholder det sig 
ikke. Og nu tager jeg en mønt, 
hver gang jeg handler.

10.000 kr. fordeles mellem 
tre ansøgere
Faktisk får alle tre institutioner 
eller foreninger penge, alt efter 
hvor mange mønter, kunderne 
har puttet i deres bokse. 
 SuperBrugsen Støtter Lo-
kalt hedder initiativet. Hver bu-
tik giver hvert kvartal et beløb 
til tre foreninger, klubber o.l., 
der mangler penge til at realise-
re projekter med værdi for lokal-
samfundet. Ansøgningsskema fås 
i butikken.
 I januar kvartal vil Super-
Brugsen Platan fordele 10.000 

kr. mellem SOS Børnebyerne, 
Muhabet og SFO Tårnet. Tårnet 
har det mest beskedne ønske og 
p.t. den største bunke mønter: 
de vil gerne udsmykke deres of-
fentlige boldbur med graffiti og 
søger penge til masonitplader, 
spraymaling og beskyttelsesma-
sker. SOS Børnebyerne vil lave lo-
kale arrangementer med oplys-
ning om udsatte børn i bl.a. Afri-
ka og samle penge ind. 

Muhabet har den mindste 
bunke mønter
Muhabet er et værested for psy-
kisk syge indvandrere og flygtnin-
ge, og her håber man på at kunne 
lave udflugter for brugernes børn, 
fordi familierne ikke selv magter 
det. Et fremtrædende redaktions-
medlem røber, at han altid put-
ter sin mønt i den boks med den 
mindste bunke. Det ser desværre 
ud til, at det bliver Muhabets.
 NABO har tidligere skrevet 
om Muhabet, der ligger lige i 
nærheden, på Vesterbrogade 165-
167 med den kønne facade i ara-

Giv en plastic-
                skærv 

bisk stil. Indenfor er der varme 
farver på vægge og møbler, og 
meget tit en vidunderlig duft af 
mad. Alle besøgende bliver til-
budt et gratis måltid eller en kop 
te. Muhabet betyder ”kærligt 
samvær”, og samværet udfolder 
sig mellem gæster og værter. Der 
er ingen registrering, og gæsterne 
kan vælge at være anonyme. 
Fra at være et græsrodsinitiativ, 
hvor Najib og Emine brugte de-
res egne, sparsomme midler, er 
Muhabet blevet et anerkendt væ-
rested med ”gæster” af mange na-
tionaliteter og med både offent-
lig og privat støtte. Men det kan 
mærkes, at der er hård kamp om 
pengene fra fonde og kommuner, 
så der er god brug for et bidrag 
fra brugsen. 
 Det er vigtigt at støtte børne-
ne i de ramte familier, og der er 
heldigvis frivillige til at yde lek-
tiehjælp og omsorg, men hvor 
ville det være dejligt med lidt flø-
deskum i form af ture til Zoo, Ti-
voli eller bare ud i det blå.
Du bestemmer!                    Sidsel

Pensionister får nej til at låne, selv 
om de har sparet millioner op i 
deres huse
 
I sin  korte periode som Erhvervs- 
og Vækstminister fik Annette 
Vilhelmsen (SF - nu fhv.-det-ene-
og-det-andet) sat en stopper for 
mange ældre Humleby-huseje-
res drømme om en forgyldt al-
derdom betalt af afdragsfri belå-
ning af huset op til skorstenspi-
ben. Hun gjorde det ikke med en 
lovændring men ved at få sit  mi-
nisterium til at fortolke gældende 
regler strengt.
 Pensionister, der har satset 
på at leve af opsparingen i deres 
Humleby-hus, kan sælge huset og 
flytte til f.eks. Lolland, hvis de vil 
have glæde af friværdien. Og le-
ve lykkeligt til deres dages ende 
efter devisen: ”Tag en taxa – ar-
vingerne har godt af at gå” –  hvis 
det da ellers er muligt at leve lyk-
keligt på Lolland. Ellers går hele 
herligheden videre til arvinger og 
til staten.
 Mange har fået sig en grim 
overraskelse i form af et nej i de-
res realkreditinstitut, selv om de 
er kommet for at sige ja tak til et 
lånetilbud, som  reakreditinstitut-
tet tidligere er kommet med.
 ”Uanset friværdiens størrelse 
og hvor gerne vi end ville, må vi 
ikke give et afdragsfrit lån til no-
gen, som ikke har en indkomst, 
som gør det muligt for dem at 
klare en ydelse, der er forbundet 
med et almindeligt lån med af-

Friværdi er ikke en fri værdi
drag”, oplyser seniorøkonom Ma-
tias Demant, Nykredit.
 Formanden for Danske Boli-
gadvokater, Jan Schøtt Petersen, 
siger til Politiken: ”Spørgsmålet 
er, om man skal holde sit hus be-
lånt og spare op på anden  vis for 
at undgå, at man har betalt af-
drag til en friværdi, man ikke kan 
låne i”.
 Matias Demants råd er at beta-
le så meget af på sit hus, at man 
kommer ned på et gældsniveau, 
som tager højde for faldet i ind-
tægt, når man går på pension.
 ”Der åbner sig andre lånemu-
ligheder, som gør det muligt at 
få glæde af friværdien, hvis man 
som Nykredit-kunde over tid har 
overholdt sine aftaler. Der ingen 
grund til at overdramatisere. Pen-
sionister bliver ikke tvunget til at 
sælge deres huse med mindre, de 
har for høj gæld i forhold til hu-
sets salgsværdi”, siger Matias De-
mant.
Han ser dog gerne en lovæn-
dring, som gør det muligt for 
pensionister at få del i deres fri-
værdi.
 Hensigten med opstramnin-
gen var ikke at begrænse den mu-
lighed for ældre men at afværge, 
at folk i almindelighed bringer 
sig i  gæld, som de ikke kan ind-
fri, hvis deres sitauation ændrer 
sig f.eks. ved skilsmisse, arbejds-
løshed eller fald i indtægt af an-
den grund. Det var et led i rege-
ringens bestræbelse på at undgå 
bankkrak.                           Gunni
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Hvornår er der violer til mor 
igen? Det spørgsmål blev hæn-
gende i luften efter torsdags-
baren 23. januar, hvor Michael 
Shou med sin harmonika og sin 
lyse stemme fyrede op under et 
skønt udvalg af sange fra den let-
tere ende af vores sangskat.
 Michael Schou kommer med 
glæde igen og fik positiv respons 
på sit forslag om, at vi næste gan-
ge dyrker John Mogensen. Og så 
påtog han sig i øvrigt næste gang 
at levere et solidt akkompagne-

Der kommer flere violer til mor

Den anden onsdag i hver måned 
mødes håndarbejdende kvinder i 
Beboerhuset. Mænd er også vel-
komne!

Vi er en blanding af strikkeeks-
perter og håndarbejdsanalfabeter, 
og gode råd og opskrifter uddeles 
med rund hånd. Men tanken er 
bestemt ikke, at man skal komme 
for at få nogen til at sidde og sy 
for sig eller pille masker op.
 For mit eget vedkommende er 
det den moralske opstramning, 
der tæller. Det er således lykke-
des mig at få riet gardiner og lagt 
et par bukser op – noget der hav-
de ligget i månedsvis – bare for-
di der var en onsdag aften, hvor 
man kunne sidde og nørkle sam-
men over en kop te og en lille 
godbid, i stedet for at gå derhjem-
me og skule til bunken af påbe-
gyndte projekter.  En dag vil det 
måske også lykkes at frembringe 
et acceptabelt strikketøj.
 Der er plads til flere, og det 
ville være så hyggeligt, hvis no-
gen havde lyst til at læse højt, 
mens strikkepindene klirrer. 
 Vi mødes kl. 20 onsdagene 12. 
februar, 12. marts, 9. april og 14. 
maj.                                   Sidsel

Strik og sy 
i Humlebyment til kendingsmelodien ”Vio-

ler til mor”. Det lykkedes ved den-
ne lejlighed kun at skaffe teksten 
men ikke noder og akkorder, så 
der blev ikke spillet til. Alligevel 
blev sangen sunget, så øjne og ru-
der duggede.
 De mange fremmødte forle-
den torsdag kommer helt sikkert 
igen næste gang, der er ”Violer til 
mor”, men inden da venter der, 
som det vil fremgå af kalenderen 
andre store oplevelser i torsdags-
baren.                                  Gunni
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Den anden lørdag i januar holder 
beboerne i Øvre Carstensgade 
nytårskur

Endnu en smuk tradition opstod 
for fire-fem år siden. Gaderepræ-
sentant i Øvre Carstensgade, Øy-
stein Leonardsen havde mobilise-
ret naboerne til gadejulekalender, 
og det var med det samme en bra-
gende succes. Så Øystein tænkte 
(sikkert højt): ”Så skal vi sgu også 
lave en fest bagefter!”, og han er 
en mand, der handler hurtigt. Nu 
havde han jo en mailingliste, og 
ud fra den var det ingen sag at in-
vitere til nytårskur i Beboerhuset.
 Alle skulle tage noget med, og 
der var – meget øysteinsk - in-
gen koordinering, men alligevel 
blev resultatet en varieret menu. 
Så var der lige det år med et hav 
af desserter (oh, hvem der havde 
været med!), i år var der kun én, 
fortæller Esther fra Ca 19. Til gen-
gæld en dejlig appelsinkage, som 
alle slikmunde fik en bid af.

 Ellers bød årets nytårskur på 
fine fiskeretter, autentisk thaimad 
og valnøddepaté, for blot at næv-
ne nogle af delikatesserne. Der 
var mange deltagere, og foræld-
regenerationen kunne med glæ-
de konstatere, at teenagerne, som 
samledes ved deres eget bord, så 
ud til også at hygge sig. 
 Nu om dage kan man melde 
sig til nytårskuren, allerede når 
man tegner sig for gadejulekalen-

Emilie, Ca 23 (t.h.), havde fremstillet den 
eneste dessert ved årets nytårskur. Hun 
får sikkert ros af Esther (t.v.).

Nytårskur i Øvre 1700 Happiness
deren. Smart, for så kan man få 
snakket om kuren, når man mø-
des i forhaverne.                 Sidsel

P.S. Hvorfor det hedder Øvre 1700 
Happiness? Det er vist en opkal-
delse efter den anden gaderepræ-
sentant, Øysteins hulde viv, Lykke.
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Kom billigere i teatret, gå sam-
men med venner og bekendte, se 
noget du ellers ikke ville have få-
et set. Tag et glas sammen bagef-
ter, eller spis middag sammen og 
snak om, hvad I har set.
Der er mange glæder ved en tea-
terklub, og det er et emne, der tit 
dukker op, hvor humlinge er for-
samlet. Vi ligger jo midt i et tea-
terdistrikt med masser af fine til-
bud.
 Det er meget enkelt at stif-
te sådan en klub. Det kræver ba-
re, at et par ildsjæle (det er rart at 
være flere om det!) finder ud af 
at hverve medlemmer og etablere 
en mailingliste.
 Man kan studere de forskelli-
ge rabatordninger i de teaterkata-

loger, der bliver husstandsomdelt 
ved sæsonstart, eller på nettet. Er 
man 10 eller flere, får man grup-
perabat, men det mest fordelag-
tige er TeaterRabat. Det kræver, 
at blot én person køber billet til 
tre forskellige forestillinger (det 
kan være tre, som man vil se med 
gruppen), hvorefter man kan kø-
be et større antal billetter med 
store rabatter hos teatrene.
 Den store hurdle, når man har 
valgt forestillinger, er at få reser-
veret billetter (de små teatre er 
nemmest at have med at gøre), 
skrevet ud til medlemmerne og 
opkrævet penge inden for en ret 
kort frist. Til det sidste: Opret en 
særlig konto til formålet!
 Som supplement: Hvis der er 

mange abonnenter på Politiken 
eller Information i klubben, kun-
ne man aftale at holde øje med 
forpremiere- og andre tilbud.
 Der har vistnok eksisteret en 
teaterklub i Humleby, men hvem 
der stod for den, og hvad erfarin-
gerne var, vides ikke. Måske har 
nogen herfra lyst til at genoplive 
eller starte en teaterklub? 
 Sidsel bistår gerne med gode 
råd ud fra sine erfaringer med te-
aterkredsen i Magisterforenin-
gens Seniorklub Øst.

Hvad med en teaterklub i Humleby?

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN

Sdr. Boulevard 104
1720  København V

Telefon: 33 24 77 58
Hele døgnet: 30 31 32 95
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Lise Vestergaard var omkring 10 
år gammel, da hun af sin folke-
skolelærer blev bedt om at lave 
en profil i ler, der målte 10x10 cm. 
Lise gik straks i gang og produce-
rede rundetårnet fra Kardemom-
me by - omkring 50 cm højt. Den 
personlige og kantede tilgang til 
kunsten startede tidligt.
 Senere har blandt andet graf-
fiti inspireret Lise Vestergaard, 
der ofte finder materiale til sine 
billeder i typografi på mure og 
vægge. Lise oplever verden visu-
elt, og det er de oplevelser, hun 
gengiver i billedserien PICTU-
RING LIFE.
 Lise Vestergaard er født i 
Hjørring i 1976 og har så læn-
ge tilbage hun husker altid væ-
ret glad for male & tegne. Lise er 
uddannet på Designskolen i Kol-
ding på linjen for visuel kommu-
nikation og grafisk design og har 
gennem sin uddannelse været 
udvekslingstuderende i England 
på Ravensborne College - design 
and communication. Her blev Li-

ses koncept for National Opti-
mism Day udtaget til deltagelse 
i ’Royal Society of Arts, Student 
Design Awards’. Desuden har Li-
se udstillet på Vendsyssel Censu-
rerede Kunstudstilling.

PICTURING LIFE handler om at 
sætte billeder på pudsige og fi-
nurlige indslag i livet. Mange af 

billederne er særligt inspireret af 
mange udlandsrejser, andre bille-
der inviterer beskueren til aktivt 
at agere i forhold til værket. Bil-
lederne er oftest collager af for-
skellige elementer som tegning, 
tekst og fotos eller mere grafiske 
værker hvor der er leget med ty-
pografi.
 Billederne ledsages af en titel-

tekst/fortæl-
ling, der sup-
plerer det gra-
fiske abstrakte 
udtryk og un-
derstøtter det 
samlede bud-
skab i bille-
det. Billeder-
ne leveres en-
ten i detaljeret 
print på can-
vas monteret 
på træramme 
eller som tryk 
på kunstpapir.     

 Jørgen
 Fenhann

Fernisering i Beboerhuset
Søndag 9. februar kl. 14.00-17.00 er der fernisering for 
Lise Vestergaard med udstillingen “PICTURING LIFE” 
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Ordinær generalforsamling 
den 11. marts
Hermed adviseres om Husejer-
foreningens ordinære generalfor-
samling, som iflg. lovene afhol-
des den anden tirsdag i marts, i 
år den 11. marts. 
 Tid og sted meddeles i næste 
NABO og med den officielle ind-
bydelse indeholdende dagsorden 
og formandens beretning. Den 
endelige dagsorden bliver hus-
standsomdeles mindst 7 dage før 
generalforsamlingen.
 Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen skal iflg. 

Husejerforeningen orienterer
lovene indsendes skriftligt til for-
manden senest den 15. februar.
Der bliver behov for nye medlem-
mer af bestyrelsen hvorfor hus-
ejere opfordres til at overveje op-
stilling til valget, der kan indhen-
tes information om arbejdet hos 
bestyrelsesmedlemmerne.

El. problemer 
Humlebys el. forsyning er etab-
leret således at en defekt i ét hus 
kan afstedkomme strømsvigt i 
nabohusene. Det er ukendt for til-
kaldte elektrikere, som altså skal 
informeres om forholdet.

Carlsberg Byen 
Arkitektkonkurrencens vinder-
forslag bliver nu udmøntet i del-
lokalplaner. Umiddelbart ser det 
ud som om intentionerne bag 
forslaget overholdes, men detail-
dispositionerne giver overraskel-
ser bl.a. i forhold til Humleby.
 Det er vanskeligt at overskue 
alle de planmæssige konsekven-
ser. Bestyrelsen er i løbende kon-
takt med de involverede og er 
indstillet på at orientere interes-
serede så godt som muligt bl.a. 
ved beboermøder og med debat 
på hjemmesiden. 

Ni huse i Humleby fik skader, da 
først stormen Allan den 28. ok-
tober og siden søsteren Bodil for 
over landet den 5. december. Og 
det blev dyrt: Hver storm kostede 
omkring 100.000 kroner, fortæller 
Christian Maegaard, K 43, der er 
forsikringsansvarlig i Husejerfor-
eningens bestyrelse.
 »Det var især skifersten, der 
røg ned, men også zinkinddæk-
ninger og aftrækshætter samt en-
kelte brandkamme måtte repare-
res af forsikringen«. 

 Vort nuværende forsikrings-
selskab Gjensidige har allerede  
antydet, at stormskaderne samt 
et par kostbare brandskader lig-
ger over det forventede og såle-
des kan afstedkomme en højere 
præmie.
 »Vi har dog ikke modtaget no-
gen varsling om stigning endnu«, 
siger Christian. Men emnet vil 
blive behandlet i bestyrelsens be-
retning til generalforsamlingen i 
marts.

edel

Allan og Bodil kostede dyrt 
De to storme kan få vores forsikringspræmie til at stige
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HUSEJERFORENINGEN

HUMLEBY
Formand Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Mail: GustavJensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - Kon-
takt til andre byggeforeningskvarterer
Suppleant: Gader · Gartner · Legeplads
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 byggeforenings-
kvarterer
Udvalg: Byggeforeningsenergi

Bestyrelsesmedlem Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st
Tlf.: 33 79 88 08 / 29 23 51 11
per@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til gaderepræsentanter
Suppleant: Hjemmesiden · Mailadministration
Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej og Ny Carls-
berg Vej

Bestyrelsesmedlem Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Mail: brianjensen1@me.com
Suppleant: Lokalplan · Kloak · Forsynings-
nettet
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 · mailadministration
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
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LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af foreningens medlemmer hos:

Jette Poulsen   ·   Carstensgade 15, 1.
Telefon: 26 27 72 15   ·   e-mail: jettep2001@hotmail.com

Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub 

osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. 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 betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Be-

boerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må 

af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil 

der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved 

private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salg-

fremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten

Søndag 9. februar kl. 14-17 Fernisering ved Lise Vestergaard

Torsdag 20. februar kl. 20 Lejlighedssange ved Ebbe Preisler og Hans Dal

Onsdag 12. februar kl. 20 Sy- og strikkeklub

Torsdag 27. februar kl. 20 Musikaften med Flemming Quist Møller og Christian Sievert

Torsdag 6. marts kl. 20 Klezmermusik med Mette Smidl og Channe Nussbaum

Torsdag 20. marts kl. 20 Foredrag med Landskabsarkitekt Jane Schul

Torsdag 27. marts Afhentning af haveaffald

Hver torsdag kl. 20:30 (hvis ikke andet er nævnt) Mød dine naboer i Beboerhuset til Torsdagsbar

Hver fredag kl. 17:00 Gymnastik for små humlinge i Carlsbergs gymnastiksal for børn sammen med forældre

Hver mandag kl. 18:30 Fællesspisning i madklubben Farinelli. Tilmelding på listen i røret under Beboerhusets udhængsskab

Nyholmsallé 19 
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOGVARME OG VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder
Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00

 HUMLEBYkalender
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