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Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til 
alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et 
oplag på 400.

 Nabo betinger sig ret til at opbevare og publice-
re artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk 
form, fx via CD-rom og Internettet.
 Annoncer koster 1.200 kr. for 1 side, 600 kr. for 
½ side – mindre annoncer koster 300 kr. Priserne 
bliver ændret efter nytår. For medlemmer af Bebo-
erforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra 
forretningsannoncer.

Humlebys beboerblad

Næste nummer af Nabo kommer den 6. februar 
2015. Deadline for indlevering af indlæg er den 
25. januar. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk 
eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Åben invitation fra Nabos 

redaktion: Kom frit frem!
NABO’s redaktion vil gerne ønske alle en velsignet jul 
og et godt nytår og sige tak for det gamle, som er gået.

Vi har med kyshånd taget imod alle bidrag, som er 
tilflydt os fra ikkeredaktionsmedlemmer. Når nogen 
ligefrem melder sig med en hel artikel – som Kirsten 
Selsmark gjorde i år og skrev et indlæg om vores gode 
cykelsmed – så er det simpelt hen livgivende.

 Og nu er ingen vist i tvivl om, hvor vi vil hen med 
det her: Vi kunne så godt tænke os at være nogle flere 
både til at skrive og til at lave bladet. Ikke fordi det 
er en uoverkommelig byrde, redaktionens medlemmer 
slæber rundt på, men fordi vi lige er lidt for få, så 
det nogle gange kan være svært at få bladet skibet 
af sted.

 Der er p.t. tre aktive medlemmer, der både kan 
skrive og sætte bladet op, de øvrige medlemmer er 
blot skriverkarle, og det kan ende i sande jamrekon-
kurrencer, når de alle tre har andet for til op over 
begge ører. Samtidig slipper de ikke for at bidrage til 
bladets indhold sammen med de øvrige redaktions-
medlemmer, som jo kan være lige så trængte.

 Så derfor kommer der hermed en efterlysning: 
Hvor er de henne, dem, der kan og vil være med til 

at fremstille denne lille, men væsentlige del af ver-
denspressen? De sidder og putter sig rundt omkring 
i Humleby, ja de gør! Kom frit frem. Vi bider ikke, og 
selv om de flere af os er nogle gamle jubilarer, er vi 
ikke elitære.

Og man behøver jo ikke at sidde på livstid, så-
dan som flere af os snart har gjort – Gunni burde for 
længst være blevet prøveløsladt, undertegnede kan se 
frem til muligheden i 2016. Nej, man kan snildt nø-
jes med at være amatør-free-lance-tilrettelægger eller 
amatør-free-lance-journalist og være med til at lave 
et enkelt nummer eller dele af et. Eller skrive en lille 
ting. Og man er aldrig alene om det, hvis man da ikke 
ønsker det. Og så er det faktisk sjovt.

Et andet sted i bladet har vi indrykket en annonce 
med samme emne. Det er, fordi vi mener det alvorligt! 
Og fordi en god ting ikke kan gøres eller siges for tit.

På glædeligt gensyn eller nysyn i 2015! Som vam-
pyrer vil vi kaste os over hver ny dråbe blod, der måt-
te tilflyde den gamle redaktion. 

Kina, Vf30  



BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • DECEMBER  2014

3

Det var sæsonens hidtil koldeste dag i 
søndags, så gløggen fik hurtigt ben at 
gå på ved julemarkedet i Ernst Meyers 
Gade. Heldigvis var de handlende dæk-
ket af et lunende telt, så man kunne gå 
fra bod til bod uden at fryse tæerne af. 

Udbuddet var stort: Honning fra 
Humleby, fra Frederiksberg og fra Ut-
terslev Mose, kager, slik og hjemme-
strikkede sutter, julepynt, smykker og 
overlækker, fransk anderillette med 
løg-syltetøj.

Inde i Huset havde Lone Haug-
mark som sædvanlig stor succes med 
sit kransebindings-værksted. Der var 
konstant fyldt ved de fire borde, og 
der blev ikke mange grangrene og 
kogler tilbage.

Da klokken nærmede sig 16, sang 
koret Ørevox dejlige julesange, og ved 
træet trakterede Rikke fra VF har-

monikaen, så alle kunne synge med 
på både voksensangene, ’Juletræet 
med sin pynt’ og ’Decembersang’ , og 
børnesangene ’På loftet sidder nis-
sen med sin julegrød’ og ’Fire strøm-
per uden fod’. Til sidst forenedes alle 

i ’Bjældeklang’ med indlagt orkester, 
bestående af fire unger med skeer i 
ølflasker. 

Og så gik alle hjem og fik varmen.
edel

Så’ det jul i Humleby
Julemarked og juletræ og kransebinding indvarslede december.
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Husejerforeningen orienterer

1. Forslaget om at tillægsområdet 
ind mod Kgs. Bryghus formindskes på 
grund af en privatretligt tvist med KB- 
siloens andelsboligforening, men der-
med trækkes også det eneste grønne 
idrætsanlæg ud af tillæggets planom-
råde. Da Carlsberg-byen i forvejen, li-
gesom resten af Vesterbro, er under-
forsynet med grønne boldbaner, fore-
slår Husejerforeningen at det pålægges 
Carlsberg Byen at der i lokalplansområ-
det IV at etableres et grønt boldspils-
område af tilsvarende størrelse.
Det er vigtigt, at de planlagte friarealer 
overholdes i deres fulde omfang.
Mht. den planlagte stiforbindelse bag 
om Humleby ligger den ikke i det om-
tvistede område, hvorfor lokalplansfor-
slaget bør indeholde en bestemmel-
se om, at den etableres samtidig med 
godkendelse af lokalplansforslaget.
2. Husejerforeningen Humleby hil-
ser med tilfredshed, at mindst 75% af 
Halmlageret skal anvendes til kollekti-
ve anlæg mm
3. Ændring af byggefelter, etageantal 
og højder:
Husejerforeningen Humleby skal fast-
holde sine indvendinger i det tidlige-
re høringssvar.
Husejerforeningen mener, at der ind 
mod den bevaringsværdige bebyggelse 
skal ske en nedsættelse af antal eta-
ger, så det harmonerer med de 2½ eta-
gers huse.
Husejerforeningen skal fastholde for-
slaget om at koterne tager udgangs-
punkt i den oprindelige kote. Og sær-
ligt er vi imod at der gives tilladelse til 
at højden på hjørnet af Købkes Plads 
kan forøges med 0,75 m.

4. Husejerforeningen ønsker, at der 
sikres en teknisk løsning, således om-
kringliggende lavere bebyggelser, her-
under Humleby, sikres mod skybruds-
vand.
5. Husejerforeningen hilser med til-
fredshed, at Ny Carlsberg Vejs unikke 
miljø med brostensbelægning og be-
plantning bevares.
Husejerforeningen skal fastholde vo-
res forslag om, at bil og bustrafik som 
forudsat i arkitektkonkurrencen og den 
vedtagne lokalplan, hovedsageligt le-
des ind over den nye bro fra Vigerslev 
Alle.
Husejerforeningen er tilfreds med, at 
vejens brostensbelægning udformes, 
således at støjen mindskes.
Husejerforeningen fastholder, at  tra-
fikken på Ny Carlsberg Vej nedbringes, 
således at den kan indgå som et grønt 
hovedstrøg hovedsageligt for cyklister 
og gående, og således at vejen indgår 
i forløbet fra cykelslangen ved Fiske-
torvet over Sdr. Boulevard og via vejen 
helt op til Søndermarken.
Lokalplanen bør derfor indeholde be-
stemmelse om, at Ny Carlsberg Vej ud 
over at granitbelægningen udformes 
med hastighedsbegrænsninger, bump 
og naturligt anlagte bede med træ-
er, så den fremstår som en grøn akse i 
Carlsberg Byen.
Husejerforeningen skal i den sammen-
hæng fastholde vores indvending mod, 
at der etableres en dagligvarebutik på 
den nye Købkes Plads.
Den bør fortsat etableres på den anden 
side af vejen. Det vil mindske trafikken, 
og Købkes Plads kan blive et naturligt 
helle i forløbet på Ny Carlsberg Vej.

6. Husejerforeningen har ingen be-
mærkninger til, at der etableres to tag-
terrasser og vil gerne rose, at de  skal 
lanlægges således, at der ikke kan ske 
et indkig til andre områder herfra.
7. Husejerforeningen er betænkelig 
ved, at der gives en generel tilladel-
se til højdeforøgelse, som vil betyde, 
at den centrale del af Carlsberg Byen 
vil fremstå som en unødig massiv be-
byggelse.
Husejerforeningen Humleby frygter, at 
de oprindelige intentioner i arkitekt-
konkurrencen for Carlsberg Byen om 
at bygge en by, der afspejler  det bed-
ste ved moderne bycentre mere og me-
re udvandes ved at byen bliver mere og 
mere tæt bebygget og desuden at den 
samlede ide fastholdes.
Vi er opmærksomme på, at arkitektkon-
kurrencen lagde op til en bebyggelse 
på 550.000 m2, men at den vedtagne 
lokalplan giver mulighed for at bygge 
600.000 m2.
Denne ret bør dog næppe udnyttes, 
hvis det fortsat skal være et område 
med gode faciliteter og med stor at-
traktionsværdi. 
Med venlig hilsen
Husejerforeningen Humleby
Gustav Jensen
Formand

Husejerforeningen protesterer mod 
højere og tættere Carlsberg By
Carlsbergbyens ønsker om ændringer i tillæg til lokalplanen har affødt en ny høringsrunde. Her er svaret 
på den nye udfordring fra Husejerforeningen
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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 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 
byggeforeningskvarterer

Udvalg: Byggeforeningsenergi

Bestyrelsesmedlem Per 
Vesterberg

Küchlersgade 6, st

Tlf.: 21 62 05 61

per@humleby.dk

Ansvar: Kontakt til 
gaderepræsentanter

Suppleant: Hjemmesiden · 
Mailadministration

Udvalg: Trafik på 
Vesterfælledvej og Ny 
Carlsberg Vej

Bestyrelsesmedlem Brian 
Jensen

Carstensgade 4, st.

Tlf.: 40 61 90 27

Mail: brianjensen1@me.com

Suppleant: Lokalplan · Kloak · 
Forsyningsnettet

Udvalg: God byggeskik i 
Humleby

Bestyrelsesmedlem Christian 
Maegaard

Küchlersgade 43, st.

Tlf.: 29 64 93 01

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 Peter 
Holst

Küchlersgade 55

Mail: ph@peterholst.com

Tlf.: 51 24 52 90

Ansvar: Lokalplan 

Udvalg: Trafikudvalg

K o n t a k t a d r e s s e r :
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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

Så er det igen tid til at få styr på dit 
fjernvarmeforbrug og anlæggets CO2-
udledning.

På en gåtur gennem Humlebys ga-
der bider kulden i næsen og samme 
indsnuser udledningen fra kvarterets 
skorstene. Temperaturen ude har sne-
get sig under 5 grader døgnets 24 ti-
mer og vi har igen sat gang i fjernvar-
meanlæg og brændovne.

Dermed er det tid til -løbende -at 
følge udendørs temperaturen samti-
dig med at man justere radiatorvan-
dets temperatur. Det er en af måderne 
hvorpå du selv kan øge afkølingen 
og dermed spare både penge og CO2-
udledning.

Fat pen og papir eller regneark, 
aflæs henholdsvis  mWh og m3 og be-
regn  afkølingen, som gennemsnitlig 
over året skal være 34 grader.

Tjek lige ved samme lejlighed 
brugsvandets temperatur; den bør 
ligge på 50-55 grader.

Har du glemt eller skal du have 
genopfrisket temaet bør du besøge 
følgende hjemmesider:

HOFOR –fjernvarme-dit fjernvar-
meanlæg-kontrol og justering af dit 
anlæg

Strandvejskvarteret- energiråd og 
statistikråd –fjernvarme.

Inger
Je30

Det er december, og der kom-
mer gang i brændeovnene. Lad 
os passe på hinanden og sende 
usynlig røg op fra Humleby.

Er der noget så hyggeligt i den 
mørke tid som at sidde ved den var-
me brændeovn, især hvis man er så 
heldig, at den har glasrude, så man 
kan følge flammernes spil. Men som så 
mange andre glæder i livet er det nu 
pludselig blevet en tvivlsom beskæfti-
gelse, potentielt farlig for os selv, na-
boer og miljøet i det hele taget.

De såkaldte eksperter skændes om 
omfanget af skadevirkninger. Senest 
har Det Økologiske Råd udsendt en 
pjece med budskabet om, at forure-
ningen fra brændefyring er ansvarlig 
for over en fjerdedel af alle helbreds-
skader fra danske forureningskilder, 
svarende til skader på danskernes 
helbred for knap 2 milliarder kroner 
årligt.

Ak ja. Der er nok ikke mange i 
Humleby, der har brændeovne som 
primære opvarmningskilder, men der-
for kan man jo godt følge nogle enkle 
regler for sin hygge-fyring. De nyere, 
svanemærkede ovne giver mindre par-
tikeludslip, men selv med en gammel 
ovn er det muligt at begrænse opsen-
delsen af skadelige stoffer. 

De tider er heldigvis forbi, da folk 

Styr din fjernvarme

i misforstået ressourcebevidsthed for-
mede ”brændestykker” af våde aviser, 
tørrede dem og lagde dem i tomme 
mælkekartoner – eller roste sig af at 
genbruge gamle møbler til at fyre op 
med.

Fire gode råd om korrekt fyring
Miljøstyrelsen har lagt en guide med fi-
re gode råd om brændefyring på hjem-
mesiden. Her er et lille uddrag:

Tørt brænde i passende størrelse er 
alfa og omega for en ordentlig fyring. 
Du skal altså ikke bruge brændet di-
rekte fra pallen, når det ankommer! 
Og slet ikke fyre med reklamer, be-
handlet træ o.l.

Du skal tænde op i toppen af bræn-
de, så ilden arbejder sig nedefter: Læg 
to stykker brænde i bunden. Ovenpå 
stabler du pindebrænde i lag med luft 
imellem, og øverst kan du anbringe et 
par optændingsblokke.

Sørg for rigeligt luft og skru først 
ned, når flammerne bliver lysere. Du 
skal ikke skrue ned for lufttilførslen 
for at få brændet til at holde i længere 
tid, fx natten over. Det kan give løbe-
sod og i værste fald skorstensbrand.

Der må ikke være for meget røg, 
og den skal være næsten usynlig. Hvis 
røgen er mørk og lugter, er der noget 
galt, og gal kan din nabo også blive.

Der er flere detaljer på hjemme-
siden (se boksen). Du kan endda ar-

HOLD BRÆNDET TØRT
OG LED RENERE RØG UD 
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 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Parkering 2015 på 

Carlsbergs område

Bestyrelsen har i lighed med de seneste 
år bestilt parkeringslicenser hos Apcoa, 
der sælges til beboere i Humleby, der 
har behov herfor. På trods af flere hen-
vendelser til Apcoa, er det endnu ikke 
afklaret, om vi også for 2015 får mulig-
hed for at tilbyde denne service.

Apcoa oplyser, at de afventer svar 
fra Carlsberg og at vi naturligvis vil 
blive holdt orienteret. Set i lyset af 
de udviklingsplaner for området vi er 
bekendt med, kan vi frygte, at Carls-
berg ikke længere ønsker at tilbyde på 
parkering på deres arealer.

Skulle vi modtage bekræftelse fra 
Apcoa om fortsat mulighed for parke-
ring, vil vi oplyse herom på Humleby’s 
hjemmeside.

[..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 

 

 

rangere et Home Party med venner og 
naboer og få en skorstensfejer ud at 
tegne og fortælle. 

Sidsel

Ecocouncil.dk

http://mst.dk/borger/
luftforurening/braendeov-
ne-og-kedler/saadan-fyrer-
du-fornuftigt/roegen-skal-
vaere-naesten-usynlig/

http://www.bolius.dk/
taend-rigtigt-op-i-bra-
endeovnen-og-foruren-
mindre-9833/



8

BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • DECEMBER  2014

Det var en mørk og stormfuld nat. Pen-
sionisten sad ved sin nye computer 
med blanke øjne og svømmede hen til 
liflige toner med Lørdagspigerne. – Det 
var vel nok tider dengang, da der var 
garanti for mindst et nummer med Lør-
dagspigerne ikke kun om lørdagen men 
især om søndagen ved middagstid i Gi-
ro 413.

I årevis havde der ikke været en 
lyd fra Lørdagspigerne på en eneste 
af Danmarks Radios mange kanaler 
hverken på langbølger, mellembølger 
eller mikrobølger. Men nu havde Den 
berygtede rørlægger hjulpet ham med 
at finde en gratis guldgrube på inter-
nettet, så nu kunne han høre alt det 
bedste med Lørdagspigerne, når det 
passede ham – ”Jeg plukker fløjls-
græs”, ”Den glade vandrer”, ”Når lyg-
terne tændes” ....

En dag, da hun havde set ham 
sidde og banke panden ned i sin nye 
computers tastatur i fortvivlelse, hav-
de  hans kone gjort ham opmærksom  
på, at nu havde rørlæggeren skam 
også fået en sans for computer lagt 
oven i sine mange andre sanser.

Efter et par dage, hvor han trods 
utallige tilløb ikke kunne overvinde 
sig til at ringe på hos rørlæggeren, 
fordi han ikke brød sig om at bede 
netop ham om hjælp, viste det sig, 
at rørlæggeren kom helt af sig selv 
ved et tilfælde – en form for hjerte-
tilfælde.

Pensionisten  var taget ind til byen 
for at få hjælp i den forretning, hvor 
han havde købt computeren på tilbud 
den fredag, som blev kaldt sort fre-
dag. 

Turen ind til byen fik han ikke 
noget ud af;  – fordi jeg har handlet 
en sort fredag, behøver de da ikke at 

blive ved med at snakke sort, tænkte 
han, mens den fortravlede ekspedient 
stod og lod som om, han havde svar 
på alle pensionistens problemer.

Da han kom hjem uden at være 
blevet klogere, kunne han høre, at 
der var en gæst sammen med konen 
i soveværelset. Da han åbnede døren, 
stod rørlæggeren i bar overkrop og 
spændte sin livrem:

”Nå der er du. Det var ellers dig, jeg 
kom for at få hjælp af”, sagde rørlæg-
geren. ”Jeg fik noget hjerteflimmer 
her i formiddags. Det gjorde mig helt 
svedt, som du kan se, men så tænkte 
jeg, at du garanteret kan hjælpe. Du 
kan jo det med hjertemassage... men 
du var ikke hjemme – heldigvis har 
din kone åbenbart taget ved lære, hun 
kan nogle tag, som har fået mig til at 
føle mig tilpas igen.”

Det lod pensionisten som om, at 
han var glad for at høre.

”Ja, og nu vil han til gengæld ger-
ne hjælpe dig med at finde ud af din 
nye, dyre computer”, sagde konen.

”Lad os se på det”, sagde rørlæg-
geren. ”Jeg var så heldig at være en af 
100 pensionister, som kommunen har 
foræret en utrolig let betjent – nær-
mest idiotsikker – computer. 

Ikke nok med det; de sender folk 
til mig i tide og utide for at lære mig 
at bruge apparatet. De går især op i, 
at jeg kan finde ud af det med e-post, 
så alle deres mange væsner bliver spa-
ret for at sende brev”.

Pensionisten tænkte forarget, at 
et større spild af skatteydernes penge 
end at bruge eksperters tid på en li-
gegyldig rørlægger, kunne man  van-
skeligt forestille sig, men han tog sig 
sammen og svarede pænt: 

”E-post, ja det snakkede de også 

om i forretningen, da de prakkede mig 
den nye computer på, men det kan 
da ikke være en grund til at købe en 
computer. Breve, som det ikke haster 
med, kan man spare lidt  ved at sende 
som B-breve. Men når noget priorite-
res så lavt, at det sendes som E-post, 
så kan det vel være  lige meget. Den 
slags post vil jeg ikke spilde tid på...

Men det er vigtigt for mig at finde 
noget bestemt musik, som ikke er til 
at opdrive i forretningerne”.

”Lad os få tændt for dyret”, sagde 
rørlæggeren.

Rørlæggeren så hurtigt, at en 
ledning med en besynderlig fatning 
skulle flyttes til et andet sted, og at 
der skulle startes noget, han kaldte 
en ”brovser”.

– En bruser ved en rørlægger selv-
følgelig, hvad er. Men en brovser? – 
det lød nærmest jysk eller som noget 
andet udkantsdansk.

Men så genkendte pensionisten 
skærmbilledet. Minsandten om ikke, 
computeren nu var på internettet.

”Og hvorfor noget musik, skal vi 
finde”, spurgte rørlæggeren.

”Noget med Lørdagspigerne”, sva-
rede pensionisten. Han var spændt, 
og fik næsten tårer i øjnene af bevæ-
gelse, da ”Den glade vandrer” klinge-
de ud af computernes små højttalere.

”Køb dig en juleøl i Bobs hytte på 
min regning og sig, at jeg kommer og 
betaler en af dagene, det her skal du 
have mange tak for”, sagde han.

Inden han gik, havde rørlæggeren 
vist ham, at han på en hjemmeside, 
der hed Youtube kunne finde, hvad 
som helst med Lørdagspigerne eller 
for den sags skyld med alle mulige an-
dre syngepiger.

Lige her i Humleby så han gode 

Lørdagspiger i torsdagsbaren
Ved at genskabe Lørdagspigerne ville pensionisten hjælpe de søde piger bag Humlebys 
torsdagsbar med at få fuldt hus. 

22. afsnit i Onkel Svends julefeuilleton. 
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muligheder for at få Lørdagspigerne 
til at genopstå, så folk kunne opleve 
dem lyslevende i virkeligheden. De 
rigtige lørdagspiger var nu henholds-
vis 88 og 91 år og for den tredjes ved-
kommende desværre afgået ved dø-
den, så nu måtte andre træde i deres 
sted og genoplive den glade vandrer i 
fløjlsgræsset.

I Carstensgade holder Ulla Hen-
ningsen til. Hun kunne få ham til at 
glemme savnet af Liva Weel og sang 
de gode gamle sange noget så dejligt. 
I Bissensgade bor Birgit Brüels barne-
barn Kaya, som synger godt nok til at 
være med i selve Melodi Grandprix, 
havde han erfaret. Hvis han kunne få 
de to overtalt, så manglede han kun  
én. 

I Nabo havde han set to kendte 
sangerinder - Signe Svendsen og Anne 
Dorte Michelsen - annoncere for at 
finde et Humleby-hus. Men det  havde 
nok lange udsigter, før en af dem fik 
sparet penge nok sammen med de pri-
ser, husene efterhånden er løbet op i. 
Nej, dem kunne han ikke vente på.

Tanken om at genoplive Lør-
dagspigerne kom til ham, da han i 
novembernummeret af Nabo læste 
et ”hjertesuk” fra en af pigerne bag 
Torsdags-baren. Hun var ked af, at 
så mange blev væk og gik glip af fin 
musikalsk underholdning. Det gjorde 
indtryk på ham. Selv havde han holdt 
sig væk fra torsdagsbaren siden, han 
trak sig tilbage som Humlebys første-
hjælper - en opgave han tog på sig 
og uddannede sig til efter at have set 
en nydelig mand pludselig dejse om 
på gulvet i et overfyldt beboerhus på 
grund af et hjerteanfald. 

Han havde efter et halvt år som 
Humlebys førstehjælper, hvor ingen 
i øvrigt gjorde brug af hans evner, 
sendt en ansøgning til Trygfonden 
om en hjertestarter. Det måtte kunne 
gøre det, mente han.

Efter at have fået afslag fra Tryg-
fonden tænkte han, at en første-
hjælpsmaskine til folk med hjertestop 
må Husejerforeningen og Beboerfor-
eningen kunne betale sig fra. Nu hav-

de han gjort sit – men et ”hjertesuk” 
fra en af de søde damer bag torsdags-
baren – det var noget andet. Her måt-
te han træde til. Han ville igen være 
fast gæst i torsdagsbaren og hjælpe 
damerne med gode råd til, hvordan de 
fik flere til at komme.

Den første torsdag aften kunne 
han ikke klemme sig inden for døren. 
Der var stuvende fuldt hus, kunne han 
se gennem vinduerne. Det var Ulla 
Henningsen, der sang. Da hun holdt 
pause, lykkedes det ham at komme 
ind og  nappe en stol fra en, der have 
været ude at ryge, og høre Ulla Hen-
ningsen synge de sidste tre-fire sange 
og slutte af med Liva Weels dejlige 
sang – den med hele alfabetet.

Ulla Henningsen gik efter sin fore-
stilling rundt og hilste på forskellige 
naboer. Af så stor en stjerne at være 
virkede hun meget ligetil og imøde-
kommende.

Pensionisten tog mod til sig og 
spurgte hende: ”Hvad mener du om 
Lørdagspigerne – var det ikke lige no-
get for dig at danne en trio og genop-

live deres dejlige sange?”

”Nåh --- Lørdagspigerne - jeg synes 
ikke lige - nåh jo, det var dem med en 
version af ’Når lygterne tændes’, men 
de swingede ikke...”

Pensionisten var rystet: ”Swinge-
de!? - nej det ved Gud, de ikke gjorde. 
Det var pæne piger, og de sang noget 
så pænt - ’Jeg plukker fløjlsgræs’ og 
den slags”.

Pensionisten var lige ved at give 
hende en iskold skulder, men så sag-
de Ulla Henningsen: ”Det er da me-
get gode sange, så det ku’ da godt 
være....”.

Med den bemærkning åbnede hun 
en hel ladeport af søde drømme. Pen-
sionisten formelig svævede ned ad 
Ernst Meyers Gade og hele vejen hjem.

– Hvis Ulla Henningsen er med, 
kan jeg få hvem som helst med – også 
grand prix sangerinder, tænkte pen-
sionisten. 

– Spørgsmålet var, om Torsdags-
baren kunne betale,  – de er jo nødt 
til at tage sig dyrt betalt, hvis de vil 
købe hus i Humleby, eller have råd til 

Der var ikke en ledig plads , da Ulla Henningsen sang i Torsdagsbaren, så pensioni-
sten måtte blive udenfor til rygepausen.
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at blive boende.
– Det kræver vist en sponsor. 
Svaret lå ligefor. Husejerforenin-

gen gjorde meget for at holde projek-
tet for den nye Carlsbergby nede ved 
jorden. Så mon ikke Carlsberg kunne 
se en interesse i at få Beboerforenin-
gen over på sin side med et sponsorat 
til torsdagsbaren?

For enden af Carstensgade var no-
gen åbenbart i færd med at bygge et 
Humleby-hus om til et lille højhus. 
Pensionisten syntes, det var en god 
ide at bygge et højhus ved porten til 
Humleby, selv om de kommende høj-
huse i Carlsberg-byen selvfølgelig blev 
voldsomt meget højere. – Men vi er 
her også, og set fra gadeplan, så gør 
det ikke noget, at vi er til at få øje 
på og ikke bliver helt overskygget af 
Carlsberg-byen. På den anden side var 
huset ud mod Vesterfælledvej og Trøj-
borggade en fremragende reklamemu-
lighed for Carlsberg som sponsor for 
beboerforeningens torsdagsbar og for 
”Torsdagspigerne” – Et neonskilt ville 
være godt anbragt på det sted.

Pensionisten indså, at det var 
bedre at kalde en ny gruppe ”Tors-
dagspigerne” og ikke lade som om, 
at ”Lørdagspigerne” var tilbage efter 
mere end 50 års pause og mindst et 
dødsfald. Han var sikker på, at det 
nye navn alligevel ville vække minder 
og få folk til at strømme til.

Da han et par dage senere omsi-
der traf Kaya Brüel hjemme, blev han 
skuffet. Hun ville gerne synge sam-
men med Ulla, som hun havde været 
sammen med i en musik-teater-fore-
stilling, sagde hun. ”Men da ikke så-
dan noget, der ikke rykker noget eller 
nogen nogen steder....!”

– Kom den glade vandrer måske 
ikke ud af stedet, tænkte pensioni-
sten. Hans håb blev slukket, som  
havde han fået en spand koldt vand 
hældt over sig.

Han forsøgte sig med, at der helt 
sikkert var store penge i det. Men 
Kaya Brüel  ville vide, hvem der i gi-
vet fald skulle synge og spille med 

og noget om kontrakter, produktion, 
indspilning og en hel masse som pen-
sionisten ikke helt fik fat i. 

– Selv for en grand prix-sangerinde 
er det vel en stor udfordring at skulle 
leve op til Lørdagspigerne, tænkte 
han, så selvfølgelig er hun betænke-
lig...

Så slog det ham, at hvis hans nye 
computer kunne alt det, som ekspedi-
enten havde lovet, så kunne han selv 
lave en optagelse, som ville overbevi-
se enhver - også sangerinderne - om, 
at Lørdagspigerne ved at genopstå 
som Torsdagspigerne opfyldte et stort 
behov.

Nu gjaldt det bare om at finde den 
tredje ”torsdagspige”.

Svaret på det problem sprang ham 
i øjnene fra en plakat i Beboerhusets 
vindue; en sangerinde  fra selve Det 
kongelige Operakor skulle optræde 
i torsdagsbaren med sange fra opera 
og musicals, og så var hun ovenikøbet 
datter af en Humleby-beboer, som han 
havde lært at kende i Torsdagsbaren.

Nu gjaldt det bare om at få købt 
en mikrofon og finde et godt sted at 
optage. Beboerhuset kunne han ikke 
bruge, der var for meget larm i det 
nabolag.

– Jeg gør det nede i kælderen – 
indretter det som et rigtigt lydstu-
die – med rørlæggerens hjælp kan 
jeg finde vejledning på internettet..., 
tænkte han.

Det viste sig at kræve en hel del 
rasende dyre specielle Rockwool-fidu-
ser og en masse gipsplader. Plus en 
lyddæmpet ventilator - den var hel-
ler ikke billig. Da materialerne kom 
på en stor lastbil indså pensionisten 
straks, at det oversteg hans gør-det-
selv evner, så han ringede til den lo-
kale tømrer, som heldigvis viste sig 
at have tid. Økonomisk løb det langt 
over smertegrænsen - men på den an-
den side ventede der store indtægter, 
når de gode gamle sange kom på mar-
kedet i ny og frisk udgave med Tors-
dagspigerne.

Tømreren brugte kun en uges tid. 

Pensionistens frygt for, at hans kone 
ville gøre vrøvl, viste sig heldigvis ube-
grundet. Hun var på det seneste ble-
vet lettere at leve sammen med. Hun 
kom ikke med de sædvanlige bebrejdel-
ser over det ene og det andet.

At få computeren rigget til i kæl-
deren med ekstra højttalere og inter-
netforbindelse var han også nødt til 
at købe sig hjælp til. 

Det næste var at spille Lørdagspi-
gernes sange for Torsdagspigerne, så 
de kunne få indtryk af, hvad han for-
ventede, at de levede op til. Det var 
ikke helt enkelt. Han måtte betale en 
flybillet, fordi Ulla Henningsen op-
holdt sig langt pokker i vold oppe i 
Nordjylland. Men endelig lykkedes det 
at få aftalerne på plads.

Desværre var der ingen andre på 
gaden, som så pensionisten i sit pæ-
neste tøj tage imod de tre stjerne-
sangerinder.

Han var spændt, da han i kælderen 
åbnede den fine nye dør ind til stu-
diet. Men han blev slemt skuffet. De 
tre damer begyndte at fnise og opføre 
sig fjantet som skolepiger. 

Da han spillede ”Den glade van-
drer” grinede de højt, og det blev de 
ved og ved med. Det gik op for ham, 
at han måtte begynde forfra og få fat 
i en som Birthe Kjær og to mere af 
hendes kaliber, hvor han kunne være 
sikker på, at de både havde sans for 
kvalitet og opførte sig professionelt. 
Men så langt rakte hans penge ikke.

Da de havde grinet af og gjort ham 
klart, at de desværre ikke kunne med-
virke i hans projekt, sagde de allerede 
forhenværende Torsdagspiger dog 
pænt farvel og ønskede ham held og 
lykke med at finde tre andre.

Pensionisten gik ovenpå og lagde 
sig på sengen. Konen forsøgte at trø-
ste ham, da hun kom hjem og fandt 
ham i nedtrykt tilstand. ”Det er godt 
nok en dyr hobbykælder, du har fået 
dig, men du skal nok få glæde af den”, 
sagde hun.

Det hjalp lidt på pensionistens hu-
mør. Han kom i tanke om, at han ved 
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gadefesterne de sidste par år havde 
set store børn og unge mennesker fra 
Humleby spille og synge på scenen.

– De har garanteret brug for et 
rum, hvor de kan øve sig uden, det 
generer nogen, tænkte han.

Han skrev en seddel, som han fik 
sat op i Beboerhusets udhængsskab.

Dagen efter så han lysere på det 
hele. Det var bedre at satse på ung-
dommen end på krukkede stjerner.

Alt var i det hele taget blevet me-
get lysere – måske fordi, et tykt sne-
tæppe i nattens løb havde lagt sig 
over Humleby. Og i dag skinnede solen 
fra en skyfri himmel på alt det glit-
rende hvide.

Inden han nåede ud i det gode vejr rin-
gede det på døren. Uden for stod tre 
store knægte og en pige:

”Er det her, der er et lydstudie? - 
Må vi se det?”, spurgte de.

Pensionisten viste dem ned i kæl-
deren: ”Nøj - hvor fedt! Her kan vi 
rigtig trykke den af, råbte deres an-
fører begejstret”. ”Hvad koster det i 
timen? Mine de gamle vil godt give en 
del for at slippe for at høre mig øve”, 
sagde en af dem.

Pensionisten foreslog 80 kr. i ti-
men. Og regnede ud, at studiet så var 
betalt af på et par år, hvis de øvede 
sig flittigt, og det så de ud til at være 
indstillet på.  20 kr. til hver fandt de 
helt i orden.

Dagen efter ringede det på døren. 
Udenfor stod fire voksne mænd. 

– En hel kvartet, tænkte pensioni-
sten. – Ikke nogen dårlig ide at gen-
oplive Four Jacks eller Blue Boys!

”Vi kommer bare for at sige dig tak. 
Det er virkelig en stor tjeneste, du har 
gjort os og selvfølgelig også vore børn 
ved at lade dem spille i din kælder. Du 
får nok mange børn på besøg i julen, 
fordi forældrene endelig tør give deres 
børn instrumenter i julegave. Her har 
du et par flasker, og vi ønsker dig en 
rigtig glædelig jul”.

”Tak, i lige måde!”.

Onkel Svend

Med Ulla Henningsen, Kaya Brüel og Cille Ebling på plakaten og en solid sponsor i ryggen, mente pensionisten, at Torsdagsba-
rens problemer med at få huset fyldt ville være løst en gang for alle.
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Jeg har skrevet om juleblomster 
før, men her vil jeg gå ind på 
hvordan man kan bevare dem.

Amaryllis
Den skal nu rettelig hedde Hip-

peastrum, men det er svært at vænne 
sig til. På dansk kaldes den Ridder-
stjerne eller De fire Verdenshjørner. De 
findes i mange farver: rød, hvid, rød-
og-hvid-stribet og lime/lysegrøn. De 
røde er mest almindelige og nok også 
de flotteste.  Når de er på retur an-
tager de en rædsom underbukse-lak-
serød farve, og så er det bare at pille 
blomsterne af og smide dem ud. findes 
også i en lettere udgave, Hippeastrum 
gracilis. den har mindre blomster og 
en elegant, svippet vækst. Sådan én 
har jeg haft i over 20 år, idet den har 
sat sideløg, som jeg har plantet. Den 
er ikke i almindelig handel, men kan 
sikkert findes på nettet.

Man kan have glæde af en Ama-

ryllis i mange år, hvis man passer de 
rigtigt. Når blomsterne er færdige, 
holder man op med at vande og stiller 
potten lyst og køligt. Bladene visner 
ned og giver næring til løget. Efter 
11-13 måneder i tørke viser der sig en 
ny blomsterknop, og så skal man van-
de så småt. 14 dage senere giver man 
lidt gødning og vander kraftigere. Så 
kommer der blomster og så kan man 
begynde forfra. Amaryllis fås ganske 
billigt hos Netto og Brugsen.

Julestjerne, Azalea, og alpeviol
Julestjerne var før i tiden en meget dyr 
blomst, men man har udviklet forme-
ringsmetoder i Holland, som gør den 
billig. Når den er blomstret af, bør man 
smide den ud. Det er umuligt at få den 
i blomst igen i en alminelig stue.
   Azalea findes i rød og hvid, og har 
fine, læderagtige blad. Den vil helst 
have det lidt køligt, 18 grader, så må-

ske den skal være på trappen eller i 
soveværelset. Når den er blomstret af, 
kan man vande den småt og evt. sæt-
tes udendørs i maj. Så vil den danne 
nye blomsteranlæg og blomstre næste 
jul.

Alpevioler, Cyclamen, gror på en 
stor knold, som endelig ikke må blive 
våd. Det er derfor bedst at vande i 
underskålen eller forsigtigt uden om 
knolden. Er man heldig kan man finde 
små vildarter af Cyclamen i handelen. 
De små alpevioler kan man få i blomst 
igen, hvis man holder op med at van-
de, når bladene er visnet ned. Knolden 
stilles lyst og køligt og når der viser 
sig blomsteranlæg en 11-12 måneder 
senere begynder man at vande igen. 
Jeg har ingen erfaring med de stor-
blomstrede alpevioler, men forestiller 
mig at metoden er den samme.

Juleblomster nu - og igen til næste år
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Juletulipan, Hyacinther og jule-
rose

Juletulipaner er nogenlunde hård-
føre  og kan bruges i en dekoration 
udendørs. I gamle dage drev man hya-
cinther i svibelglas, og man kan snyde 
lidt ved at skylle rødderne på en pot-
tet hyacinth og sætte den i et glas. 
Der er udviklet sorter, som ikke lug-
ter, så man er ved at falde om.

   Julerose er yndig. Den er ikke 
glad for stuevarmen, men man kan jo 
have den inde de mest hellige juleda-
ge. Den er hårdfør og kan plantes ned 
i haven, men så blomstrer den ikke 
nødvendigvis i december, men måske 
snarere i januar eller februar. Men der 
er man jo også glad for blomster.

Der er flere juleblomster såsom ju-
letazetter, juleorkideer og julekaktus, 
og det kan være jeg skriver noget om 
dem til næste år.

Jeg ønsker alle I Humlebi en glæ-
delig jul, med eller uden planter!

Lone C54

Når ænderne mødes
Der er juleænder fra Svend Andersen igen i år

Sidste år kom omkring 40 Humleby-boere og hentede ænder i Beboerhuset 
et par dage før jul. Så den succes vil vi gentage:

Svend Andersen, tidligere slagtermester i Irma, tilbyder som i 2013 
dybfrosne Cherry Valley-ænder på 3400 gram, pris 140 kroner, afhent-
ning i Beboerhuset fredag den 19. december mellem klokken 17 og 19. 

Skriv til edel.hildebrandt@pol.dk, hvis du vil bestille én eller flere af 
de velsmagende rapper. Jeg skal have din ordre senest tirsdag den 16. 
december.

Der følger opskrift med ænderne, som bliver bedst, hvis de steger 
omkring 6 timer og et kvarter ved 130 grader. Husk, at de skal tøs op i 
køleskabet.

edel 

Kan du lide Bob Dylan, så kom i 
Torsdagsbaren torsdag 22. januar og 
hør “Mixing Up The Medicine”
Tag med på en oplevelsesrejse gennem 
Bob Dylans kringlede musikalske uni-
vers, når Danmarks førende Dylan-for-
tolkende orkester MIXING UP THE ME-
DICINE giver deres moderne fortolkning 
af mesterens værker.

Mixing up the medicine består af 
en flok garvede musikere der har spil-
let sammen på kryds og tværs i mange 
forskellige sammenhænge, og har tur-

neret på den danske og internationale 
folk og rockscene. 

Kom og oplev dem tage livtag med 
sange som Masters Of War, I Shall be 
released, If Not For you og mange 
mange flere...

Torsdag den 22. januar i torsdags-
baren.

Mixing Up The Mecine spiller i Torsdagsbaren 22. januar.
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Festsange forfattes
Ring 33 22 97 53 eller mail nijen@webspeed.dk

Lone C 54 

Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

FÆLLES FORSIKRING 
SPARER HUMLEBYS HUS-
EJERE FOR PENGE 
især hvis vi selv bidrager til at 
holde skadesudgifterne nede

Den Nysgerrige Humling har opsøgt 
Christian Maegaard, Küchlersgade 43, 
medlem af Husejerforeningens besty-
relse med forsikring som sit ansvars-
område, for at høre nærmere om vores 
forsikringsforhold:

Husejerforeningen har skiftet 
forsikringsselskab igen i sommer, så 
vi nu er kunder hos Danske Forsik-
ring. Hvordan synes du, vi er kom-
met i gang med det nye selskab?

Jeg oplever, at vi har fået en ud-
mærket service hos Danske Forsik-
ring, som er en del af Topdanmark. Vi 
startede jo ud med et skybrud sidst 

i august, som ramte en del huse. Vi 
havde dog kun 8 skader, og det er jo 
meget lidt i forhold til det store sky-
brud i 2011, hvor op mod halvdelen af 
husene var ramt. Heldigvis har vi end-
nu ikke haft voldsomme storme dette 
efterår/vinter, som er den sædvanlige 
sæson for storme, så udgiftsmæssigt 
tror jeg, vi ligger inden for normalen.

Hvad er egentlig fordelen ved, at 
vi har en fælles forsikring i Hum-
leby?

Fordelen er økonomisk. Ved at vi 
går sammen, bliver vi en interessant 
kunde med en årlig præmie på over 
en halv million kroner. Det gør, at 
flere selskaber er interesserede i en-
gagementet, og vi får derfor en kon-
kurrencedygtig pris med en indbygget 
mængderabat. Formentlig sparer vi i 
størrelsesordenen 30-40% i forhold til 
den typiske rabatterede pris, man kan 

opnå som individuelt forsikret gen-
nem f.eks. en fagforening eller anden 
form for rabatordning.

Vi har nu skiftet forsikringssel-
skab to gange inden for få år, ville 
det ikke være bedre med lidt konti-
nuitet?

Jo, fra bestyrelsens side foretræk-
ker vi et langsigtet samarbejde med 
den rigtige forsikringspartner. Samti-
dig er vi dog også nødt til at se på 
økonomien. Den vigtigste fordel ved 
at have en fælles forsikring er jo net-
op, at vi opnår en betydelig bespa-
relse på præmien I forhold til, hvis 
vi hver især skulle tegne forsikring. 
Derfor har vi været nødt til at reagere, 
når vi er blevet præsenteret for vold-
somme præmiestigninger, som tilfæl-
det var, da Gjensidige varslede over en 
fordobling i forbindelse med den år-
lige forfaldsdato.
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Når vi nu har måttet skifte for-
sikring flere gange p.g.a. præmie-
stigninger, kunne det så ikke være 
udtryk for, at forsikringsselskaber-
ne forsøger at købe sig ind ved at 
underbyde, men at den reelle ende-
lige præmie faktisk er højere, end 
hvad vi har været vant til?

Det kunne man selvfølgelig godt 
forestille sig. Det er dog ikke min 
vurdering, at forsikringsselskaberne 
ville følge en sådan strategi. Man skal 
huske på, at Gjensidige jo faktisk har 
tabt på engagementet med os, da vi 
jo har skiftet leverandør efter, at de 
voldsomme skadesudgifter førte til 
præmiestigninger. Det er snarere en 
række af uheldige sammentræf, der 
gjorde, at skadesudgifterne eksplode-
rede. Vi havde inden for tre måneder 
to af de voldsomste storme, der har 
ramt Danmark i nyere tid, og den før-
ste større brand i Humleby i lang tid. 
Vi tror derfor på, at skadesudgifternes 
normale leje vil være i overensstem-
melse med den præmie, vi betaler nu.

Hvordan fastsætter forsikrings-
selskaberne egentlig præmien?

Hvis man som enkeltstående hus-
stand går ud for at tegne en forsik-
ring, har de nogle formler baseret på, 
hvor i landet man bor, typen af tag, 
om der er kælder osv. Ud fra disse og 

mange flere parametre beregner de 
en præmie baseret på en model for 
risikoen. For en forening som vores 
med et stort antal husstande laver de 
i stedet en såkaldt specialberegning, 
hvor de ser på skadeshistorikken et 
antal år tilbage. For at der kan være 
tale om en rentabel forretning, skal 
de almindeligt forekommende skader 
ikke overstige omkring 55-60% af 
præmiebetalingen, så der kan afsæt-
tes reserver til eventuelle fremtidige 
storskader, samt være lidt til at dæk-
ke administration og profit.

Bør vi så ikke gøre noget for at 
begrænse skadesudgifterne, når der 
er en så direkte sammenhæng mel-
lem skaderne og præmiestørrelsen?

Jo, det er helt oplagt, og det tror 
jeg faktisk, at husejerne i vidt omfang 
allerede gør. Når skaderne i forbin-
delse med det seneste skybrud var så 
relativt begrænsede, tror jeg, at for-
klaringen til dels er, at efter det store 
skybrud i 2011 har mange husejere 
fået installeret højvandslukke i even-
tuelle kælderafløb – andre har måske 
valgt at sløjfe kælderafløb, man ikke 
anvendte. Desuden har mange nok 
ved indretning af kælderlokalerne 
sørget for, at skaderne var minimale, 
og måske har kunnet klares ved egen 

oprydning, uden at værdifulde ting 
eller indretning er gået til. Hvis vi 
alle gør vores til at holde skadesud-
gifterne nede, ender det med at være 
til fordel for os alle, fordi vi vil kunne 
opnå en lavere forsikringspræmie. En 
af de ting, der også bliver væsentlig 
for forebyggelse af skader, er Husejer-
foreningens projekt med renovering af 
vandrør, som forventes igangsat, når 
kloakprojektet er færdigt. Skader fra 
sprungne vandrør er blevet mærkbart 
hyppigere de seneste år grundet røre-
nes alder og tæring, og det er typisk 
ret dyre skader.

Man taler jo meget om, at vi 
skal vænne os til voldsommere vejr 
i fremtiden. Kunne man ikke fore-
stille sig, at vi også skal vænne os 
til højere forsikringsomkostninger?

Jeg skal ikke gøre mig klog på vej-
ret, men mon ikke, vi i så fald kom-
mer til at tilpasse vores huse til de 
forandrede forhold? Men det er klart, 
at er der flere skader, bliver det også 
dyrere. Så derfor vil jeg gerne genta-
ge: Vi kan alle gøre en indsats for at 
forebygge!

Christian Maegaard
Sidsel



Leje af beboerhuset

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. 

Torsdag 11. december kl. 20,00 i Beboer-
huset JULEBANKO - et spil med flere vin-
dere end tabere.

Mandag 15. december kl. 18 i Beboerhu-
set: FARINELLIS JULEBUFFET!

Fredag 19. december kl. 17-19: Afhent-
ning af bestilte juleænder i Beboerhuset.

Redaktionen ønsker glædelig jul og godt 
nytår. Vi er her igen

7. - 8. februar 2015.

Affald
Storskrald hentes 

4. februar 2015.

FARINELLIS JULEBUFFET 2014
Mandag den 15. december kl. 18.00 i Beboerhuset

Alle er velkomne til Farinellis traditionsrige julebuffet, men 
bemærk tidspunktet! Det er for at vi kan nå at få en bid brød, 
inden de mest fanatiske iler til et kvarters julekalender i gaderne. 
De kommer selvfølgelig tilbage igen for at nyde den gode mad og 
samværet lunt inden døre. 

Julebuffet’en plejer at frembyde det ypperste af det nordiske 
køkken, som fx lun leverpostej, æbleflæsk og sild i forskellige 
forklædninger. I år går der tilmed rygter om både risalamande og 
æblekage. Men der er skam også plads til salater med årstidens 
ukrudt og andre fornyelser. Det er helt op til deltagerne. 

Adgangsbilletten er som sædvanlig en lille anretning. Det er ikke 
meningen, at man skal lave mad i større portioner, kun bidrage til 
den brogede servering og tage sine egne drikkevarer med. Farinelli 
sørger for brød og smør.

Skriv jer på den seddel, der ligger i røret under udhængsskabet, 
eller tilmeld jer på farinelli@google.com og fortæl gerne, hvad I vil 
medbringe. Så dækker vi smukt op til jer på de nye borde.

Hvor har vi trængt til nye bor-
de længe. Jeg sender en kærlig 
tanke til Verner Tholsgaard, som 
forærede os de første runde bor-
de, dengang Beboerforeningen 
ikke havde ret mange penge. De 
borde har tjent os godt i man-
ge år, men nu var de hårdt mær-
ket af tidens tand, og tunge og 
uhåndterlige har de altid været. 
Beboerforeningens bestyrelse 
skal have så mange tak for det 
gode initiativ, og ros til Steen 

Ebling for at have fundet frem 
til den nye model. Den lidt stør-
re diameter gør, at der kan sid-
de flere omkring bordet. Des-
uden vejer bordene det halve af 
de gamle, så de er blevet me-
get nemmere at manøvrere med. 
Ingen tvivl om, at vi får glæde 
af dem, både til fest og til dag-
lig.Kendere har endda udtalt, 
at den grå farve på bordplader-
ne står så flot til køkkenskabe-
ne. Så kan det ikke blive meget 
større.  Sidsel

TAK FOR DE NYE BORDE TIL BEBOERHUSET


