
BASIS I ARBEJDET ER VÆRESTEDERNE: 
Nabo Østerbro skal tilbyde de udfordringer og aktivi-
teter vi som mennesker altid har haft.  
Fordi man bliver ældre og pensionist - har man jo 
de samme behov for udfordringer, ønske om at 
lære, nyde hinandens selskab, diskutere, rejse og få 
nye venner. 
 

Vore aktiviteter er bl.a..: 
Malerskole, bridge, banko, rådgivning, foredrag, ture 
og rejser, dans, madklub, fester, undervisning, 
slægtsforskning, fitness, fotoklub, wii-spil, strikke-
klub, stavgang, walk and talk og hyggeligt samvær. 
 

Gratis hjælp til digital signatur, NemID m.m. 
Odensegade 6:  Mandag  kl. 10:00-13:00 
Nyborggade 9:  Fredag  kl. 10:00-12:00 
 
Kurser 
 - nu i samarbejde med Kursusringen 
De sædvanlige kurser fortsætter med mindre juste-
ringer som tidligere, men administreres fremover af 
lærerne, der forestår såvel kontakt som betaling 
med til Kursusringen, som lærererne er tilknyttet. 
 

Se www.kursusringen.dk 
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Værestedet 
Odensegade 6, 2100 København Ø 
Åbent mandag-fredag fra kl. 9-14 
Telefon 35 55 12 06 
Linda Hilskov, Værestedsleder 
Email: linda.nabo.osterbro@gmail.com 
 

Vibenshave 
Nyborggade 9, 2100 København Ø 
Åbent mandag-fredag fra kl. 9-14 
Sarah Pilkington, værestedsleder 
Telefon 39 29 03 40  
Email: sapi.nabo.osterbro@gmail.com 
 

Administration 
Odensegade 5, st. th. 2100 København Ø 
Åbent mandag-fredag 10-14 
Telefon 35 26 01 20  
Email: kontor@naboosterbro.dk 
 

Onlinebetaling benyt: 
AL Reg. Nr.: 5379 kontonr.: 248606  
Vi modtager også mobilepay nr.: 39134   
(skriv altid hvad du betaler for + medl.nr./navn) 
Kortbetaling er afskaffet - hent venligst kontanter i 
pengeautomaten om hjørnet på  
Østerbrogade. 
Der kan stadig betales kontant på kontoret. 

 REDAKTION: Nabo Østerbro, Odensegade 5, 2100 København Ø 
Tlf. *35 26 01 20, e-mail: kontor@naboosterbro.dk 
Hjemmeside: www.naboosterbro.dk - Ansvarshavende Jan Bredde Andersen 
i samarbejde med Poul Erik, Linda, Sarah, Henning, Mikael, Hanne, Ann, Bente, Erik , Carl Einar og hvem der 
kom forbi og gav en hånd.  
Bladet udkommer 4 gange årligt til alle medlemmer - samt ved særlige lejligheder. 
Bladet sendes også til Østerbros biblioteker, Borgerservice, Kirker og læger m.fl. - Eget tryk. 
Vi bringer kun annoncer fra tredje part med relevans for foreningen, og som ikke konkurrerer med vore aktiviteter. 
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer efter deadline - næste deadline 1. april 2019 til maj-jun-jul-aug udgave. 

 

Se mere på 
aktivt Brug vores og 

Slår vi  katten af tønden og bider til 
bolle og kårer den bedst udklædte  
i Odensegade kl.13.00 

Tør du 
komme 

udklædt?   Nyboggade 9 - tlf. 3929 0340 

serveres i caféen - pris kr. 40.- 

Kaffe og kage kr. 15,- 
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Der er mange valg - - - 
Velkommen til det nye år og det nye blad. 
En af de mere positive nyheder er at 
“satspuljeordningen” er afskaffet. Pension 
og andre overførselsindkomster skal ikke 
længere bidrage til finansieringen af vel-
færd for socialt udsatte. Lige nu får pensi-
onister et, om end småt, beløb mere at 
gøre godt med. Det sker samtidig med at 
mere velbjergede får skattefradrag for 
betaling af rengøring og andet forefalden-
de arbejde i hjemmene. Det er et valg 
regeringen har truffet.  
Et andet valg skal vi træffe når vi i løbet af 
dette halvår skal til folketingsvalg. Vi skal 
vælge repræsentanter der skal præge 
udviklingen de kommende år. 
Søndag den 26. maj 2019 er der valg til 
europaparlamentet. Det er også et valg. 
Skal vi have mere eller mindre overnatio-
nal styring/samarbejde? Alt efter tempera-
ment. Fælles skattepolitik, håndtering af 
de multinationale selskaber og fælles ind-
vandringspolitik trækker en vej, fastholdel-
se af national selvbestemmelse trækker 
en anden vej. 
Mandagsforedragne vil tage diskussionen 
op, og måske bidrage til at det bliver nem-
mere med de to valg. 
I Nabo Østerbro er der også valg. Vil jeg 
deltage i en eller flere aktiviteter, og hvilke 
af de mange tilbud skal jeg vælge? Vil jeg 
hjælpe lidt hist og her eller vil jeg forpligte 
mig til et længere forløb? Hænder er der 
brug for. 
Den 21 marts skal vi have generalforsam-
ling. Her skal også træffes valg. Kan vi 
godkende bestyrelsens ledelse af forenin-
gen? Hvad skal kontingentet være til næ-
ste år? Hvem skal vi vælge til bestyrelsen 
- du kan spørge om du selv har lyst og 
evner i den retning?  
Ny medarbejder på kontoret, det er også 
et valg. Bestyrelsen har valgt at ansætte 
Ulf Søndergaard pr 1/2. Velkommen; tag 
godt imod Ulf. Jeg er sikker på at det er et 
godt valg. Jan 

Lægeforeningens Naboer 
Vibenshave, der er en del af byggeriet 
Lægeforeningen Boliger, er oprindeligt 
tænkt som beboer / forsamlingshus for 
alle de mennesker byggeriet er bygget til. 
Der var restaurant med billig mad, der var 
billard og hygge, der var fælles vaskeri, 
daginstitution og meget mere, der skulle 
lette dagligdagen for den udearbejdende 
familie. 
Tiderne er skiftet og det kollektive var ikke 
længere i højsædet. Med tiden blev  
Vibenshave skabt, og er nu det sted vi 
kender, et aktivcenter med masse aktivite-
ter.  

Lægeforeningens Boliger har en afde-
lingsbestyrelse, og afdelingsbestyrelsen 
og Nabo Østerbro har ansøgt om penge 
hos kommunen til at lave et samarbejde 
med det formål at skabe nye fællesska-
ber. Ideen er at ensomme og ældre skal 
inviteres til at deltage i de aktiviteterne 
som Nabo Østerbro og “Lægeforeningens 
Naboer” skaber. 
Det giver mulighed for at nye aktiviteter og 
nye ansigter også uden for sædvanlig 
åbningstid. 
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Det er tid til at 
betale det årlige  
kr. 400,-  
Husk Nabo Østerbro er noget af det 
billigste med kun godt en krone om 
dagen og at kontingentet giver mange 
fordele: 
Medlemskabet giver adgang til man-
ge forskellige rabatordninger. 
Har du svært ved at komme på konto-
ret, så kommer Bjarne og klarer det 
for dig ;-) 
 

Du kan betale kontingent til Nabo Østerbro 
 

 På netbank til 
 Arbejdernes Landsbank konto 5379 248606 
 I banken eller på postkontoret (FI-kort) 
 På kontoret mod kontant eller MobilePay 39134 

 
Når du bruger netbank eller MobilePay til betaling, brug  
kommentarfeltet til at fortælle hvad du betaler for.  
Skriv medlemsnummer og/eller navn og hvilket arrangement, 
tur eller kontingent du betaler med din overførsel. 
 
Betalingskort kan ikke benyttes - hæv kontanter på vejen, 
hvis du vil betale på kontoret. 

PS. Kursus kan ikke betales på kontoret. Tal med læreren om betaling. 
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Nabo Østerbro 

+++11624+++ 

Når du er medlem i Nabo 
Østerbro er du også 
medlem hos Danske Se-
niorer. Du kan få med-
lemskort til DS og med-
lemsblad på kontoret. 
Medlemskortet giver ad-
gang til en lang række 
fordele.  

Du får rabatter hos samarbejdspartnere og tilbud om aktivite-
ter i Danske Seniorer. 
Se mere på www.danske-seniorer.dk hvor du kan også tilmel-
de dig DS nyhedsbrev. 

Herunder en ’slip’ der kan klippes ud og sendes portofrit. Husk at udfylde blanketten på side 
21 - eller send oplysningerne til kontor@naboosterbro.dk - så registrerer vi din e-adresse 
med det formål at kunne sende oplysninger og nyheder elektronisk - hvis du vælger det. 
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Før foredragene kan købes de sædvanlige gode middage. 
Caféen er åben hverdage 9-14 med smørrebrød, kaffe og kage. 

Det kommende forår byder på 2 vigtige valg. Dels valg til Folketinget og 
dels valg til EU-Parlamentet. Derfor har vi bestræbt os på, at få repræ-
sentanter for de politiske partier der i øjeblikket sidder i Folketinget, til at 
komme og holde foredrag og debattere med os..  
 

 4. feb: Ingen foredrag - Linda disker op med noget lækkert ;-)  
 11. feb:  Uge 7 ferie. Lukket.  
 18. feb: MF  Liselotte Blixt,  Dansk Folkeparti taler om partiets politik 
  bl.a.ældre og sundhed, samt visioner for den kommende 
  valgperiode  
 25. feb: MF Søren Søndergaard, tidligere MEP. Oplæg om EU.  
 4. mar: Ingen foredrag - Fastelavn 
 11. mar: Nina Hedeager Olsen, Enhedslisten,  Teknik -og miljøborg-
  mester i København taler bl.a. om infrastruktur  
 18. mar:  MF Carolina Magdalene Maier,  Alternativet, taler om aktuelle 
  sager samt partiets politik og visioner for den kommende  
  valgperiode  
 25. mar: MF Ida Auken,  Det Radikale Venstre, taler om aktuelle sager 
  samt partiets visioner for den kommende valgperiode  
 1. apr: Carl-Einar Jørgensen fortæller ”Som jeg husker det” om  
  9.april og 2. Verdenskrig  
 8. apr: MF Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti, taler 
  om aktuelle sager samt partiets visioner for den kommende 
  valgperiode  
 15. apr: Påskeferie, der er lukket frem til 2. Påskedag   
 22. apr: Påskeferie, åbner igen tirsdag 23. april  
 29. apr: MF Merete Scheelsbeck  Det Konservative Folkeparti taler 
  om aktuelle sager samt partiets  visioner for den kommende 
  valgperiode 
 1. maj: Lukket - alle er i fælledparken 
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Værestedet Odensegade 6, 2100 Østerbro, tlf. 3555 1206 
 

Mandag Kl. 09.30-11.00 Qi Gong - Tai-chi 
 Kl. 10.00-13.00 Digital Ambassade - Jytte og Jacob 
 Kl. 11.00-12.30 Qi Gong - Tai-chi 
 Kl. 11.30-13.00 Middagsmad, kr. 40,- 
 Kl. 13.00-15.00 Foredrag og debat med aktuel gæst 
 

Tirsdag Kl. 10.00-14.30 Bridge 
 Kl. 10.00-11.40 IT Øvede 
 Kl. 14.00-23.00 Sind Ungdom 
 

Onsdag Kl. 11.00-14.00 Banko 
 Kl. 14.00-17.00 Wii-Bowling m.m. 
 Kl. 14.00-19.00 Københavns Fødevarefællesskab 
 

Torsdag Kl. 10.00-11.40 Sang og stemmetræning 
 Kl. 10.00-11.40 Zumba 
 Kl. 11.00-12.00 Strikkeklub 
 Kl. 14.00-23.00 Sind Ungdom 
 Kl. 15.00-16.40 Litteratur (kun lige uger) 
 

Fredag Kl. 10.00-11.40 IT Begynder 
 Kl. 10.00-12.00 Tegneværksted 
 

Søndag Kl. 10.00-15.00 Bortset fra første søndag i måneden åbner 
   ”Fristedet”  for samvær og gratis frokost  

Tirsdag 12. marts kl. 14-16 

i Caféen i Odensegade. 
Kom og smag forskellige kager og teasorter. 

Der er også mulighed for at få kaffe. 
Der vil være en pianist,  

der spiller på klaveret fra 14.45. 
Pris kr. 60,- max 35 personer  

efter først til mølle. 
Tilmelding og betaling til kontoret  

inden 8. mats kl. 12. 

Der er normalt 
betaling for 
kurser, men 
nogle kurser 
og aktiviteter  
er gratis  
Det gælder 
alle der er 
markeret med 
rødt. Der kan 
dog være 
betaling af 
materialer. 
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Navn Født     /      - 
 
Adresse 
 
Postnr. By tlf.nr. 
 

E-mail     @     
 

Jeg ønsker at få mere at vide om: 
 

 At blive medlem         At blive frivillig            Om kursaktiviteter 

Ønsker Du at få mere at vide mere - så udfyld og send denne kupon til os. 
Skriv evt. besked her: Portoen er betalt. 
 

Medlemskab - kun kr. 400 årligt 

Husk at sætte kryds i kalenderen, hvis du ikke vil gå glip af de næste,  
Vi spiser sammen arrangementer i Nabo Østerbro kl. 17:30 - ??:?? 

Vi glæder os til at gentage succesen 
fra efteråret, og se jer til endnu nog-
le aftener i godt selskab, samlet om 
god mad. Både nye og gamle ansig-
ter er velkomne. Hvis du gerne vil 
deltage i middagen, eller har lyst til 
at hjælpe til, kan du tilmelde dig på 
ophængte sedler i Værestederne.  
Tilmeldingssedlerne og menu vil 

blive hængt op 14 dage før arrangementerne. 

Tirsdag d. 26. februar 2019 i Nyborggade 9 
Onsdag d. 13. marts 2019 i Odensegade 6 

Danmark spiser sammen Tirsdag 23. april i Vibenshave (se s. 6) 
Onsdag d. 22. maj 2019 i Odensegade 6  
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Program februar marts april 2019 
 

Mødetid onsdage kl.10, ved den understregede adresse. 
 
 13. Februar Peter Bangsvejs station - forbi K.B. hallen – Damhussøen rundt og ad  
  Grøndalsvej - muligvis via haveforeningerne til Flintholms station. Kirsten 
 

 27. Februar Trianglen Blegdamsvej, Mærsk tårnet, De gamles by, Guldbergsgade, 
  Fælledparken, Øster Fælled torv - Lone 
 

 13. Marts Valby station via Toftegårds Plads - ind på Vester Kirkegård - ud ved 
  Hørdumsgade - via Hammelstrupvej gennem Valby Parken og ender ved 
  Åmarkens station. - Kirsten 
 

 27. Marts Nørreport st. Ved toiletterne Københavns passager og baggårde. Nørre 
  gade, Skt Petri Passage, Skt. Petri kirkegård, Skt. Pedersstræde 7, 
  Studiestræde 3, Fiolstræde, Jorcks passage, Vimmelskaftet, Amagertorv 
  29, Klostergården, Læderstræde 9, Naboløs, Læderstræde 15,  
  Snaregade, Knabrostræde, Valkendorfsgade, Kringlegangen, 
  Gråbrødre Torv, Købmagergade, Chr. Borg Slot Prins Jørgens gård, 
  Indre slotsgård, August Bournonville passage, Store strangade, Lille 
  Strandstræde 18, Nyhavn, Amaliegade ved designermuseet, Bredgade, 
  Sct Annæ passage, Boltens gård,Gothersgade, Grønnegade, 
  Ny Østergade, Pistolstræde, Kgs. Nytorv - Bente 
 

 10. April Husum station,  Utterslev mose, Bispebjerg kirkegård, Bjerget - Esther 
 

 24. April Klampenborg st. Erimitageslottet, Ulvedalene Klampenborg st. 
  6,6 km. - Bente 
 
 

Turene er alle mellem 6 og 8 km. lange. Vi bestræber os på at tage hensyn til årsti-
derne, men vi aflyser aldrig i regnvejr. Hvis der er mulighed for det, afslutter vi med 
en kop kaffe eller lidt at spise, men det er naturligvis helt frivilligt. 
Der er ingen tilmelding, turene er åbne for alle. 
Vi skiftes så vidt muligt til at finde på en tur, som jeg koordinerer, så det kan komme i 
bladet til glæde for alle. 
Vi vil også gerne se dig, så vel mødt Bente 

Københavns Kommune tilbyder kurser med overskriften: 
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. 
Meget kan være svært, når du er pårørende til en alvor-
ligt syg. Både praktisk og følelsesmæssigt. 
Københavns Kommunes pårørendevejleder tilbyder dig 
gratis information, rådgivning og støtte. 
Det kan foregå telefonisk eller ved et fysisk møde.  

Kontakt din lokale pårørendevejleder for Indre by og Østerbro på 
tlf 24258291 eller læs mere på hjemmesiden https://www.kk.dk/
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  Februar 
 Mandag 4. kl.12.00: Vinter Buffet i Caféen I Odensegade 
    Der vil blive serveret en buffet, der passer til årstiden  
  med efterfølgende kaffe og kage. Pris 80 kroner. 
  Max. 40 personer efter først til mølle. 
  Tilmelding senest fredag den  
  1. februar klokken 12.00 -  
  Bemærk ingen foredrag denne dag. 
 Tirsdag 19. Mød Vikingerne (se midtersiderne - Tirsdagsture) 
 Tirsdag 26. Spiser vi sammen i Vibenshave (se side 21) 
  

  Marts 
 Søndag 3. Under Indiens himmel (se midtersiderne - Tirsdagsture) 
 Mandag 4. Fastelavn! I Odensegade kl. 13.00 
  slår vi  katten af tønden og bider til bolle 
  og kårer den bedst udklædte. 
  Tør du komme udklædt?  
    Bemærk ingen foredrag denne dag. 
 Torsdag 21. kl. 14.00 Nabo Østerbro generalforsamling i Vibenhave!  
 

  April 
 Fredag 5.  
 
 
 
 
 
 Søndag 7. Lokaludvalget arrangerer BANKO i Odensegade 
 Torsdag 11. Kl.12 - Påskefrokost i Vibenshave (se side 11)  
 Søndag 14. Lokaludvalget arrangerer BANKO i Vibenshave 
 Mandag 15. Påskeugen. Caféerne er lukket 
 Onsdag 17. Bustur til Sprogø (se midtersiderne - Tirsdagsture) 
 Tirsdag 23.  Caféen åbner igen 
  Danmark spiser sammen, Vibenshave (se side 6) 

   

  Maj 
 Onsdag 1. Caféerne er lukket - vi går i Fælledparken. 
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Jeg hedder Ulf Søndergaard, er 57 år og glæder 
mig rigtig meget til at lære jer alle at kende og som 
en del af holdet give mit bidrag til den fortsatte ud-
vikling af Nabo Østerbro´s fællesskab og aktiviteter. 
Jeg starter på kontoret den 1. februar kommer med 
en bred og lang baggrund indenfor ledelse, admini-
stration og økonomi og har desuden haft tillidshverv 
i flere foreninger og arbejdet som frivillig i forskellige 
sammenhænge. 
Jeg er gift med Henriette, bor på Frederiksberg og vi har to voksne 
børn på 28 og 24 år 

Tirsdag 23. april kl.18:00 i 
Vibenshave 

 

Igen i år arrangerer vi fæl-
lesspisning i uge 17. 
Vi kender ikke menu og pri-
sen afhænger af om vi kan 
få tilskud. 
Se hjemmeside og opslag. 

Billard 
for ’piger’ og ’drenge’  

Ny aktivitet i Nabo-Østerbro 

Onsdag 13 – 15  
Sundhedshuset Randersgade 60 kld. 

Stig har haft en snak med Sundhedshuset  
og det er aftalt, at vi må bruge deres billard.  

Kom og vær med. Første gang onsdag den 13. februar.  
Tilmeldingsliste på opslagstavlerne. 
Tovholder: Stig Nielsen 61500690  
Mail: stigskolonihave@yahoo.dk  
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Digital Ambassade – Odensegade 6. byder alle velkomne til at komme 
med deres computer, Ipad / tablet eller smartphone. Vi hjælper dig med 
at bruge Nem-Id, digital kontakt til banken, borgerservice, sundheds-
platformen, læge med videre.  
Mangler du hjælp til installation af programmer, rettelse af småfejl eller 
er der noget, du ikke forstår på computeren, telefonen eller tablet / 
ipad’en, så står vi også klar til at hjælpe.  
IT Ambassaden har åbent hver mandag fra  
kl. 10 til 13.  - Vi søger frivillige, så er du  
ferm til computer, telefoner og tablets  
på brugerniveau, og har du lyst til at  
hjælpe i ambassaden, så kig forbi  
og snak med Jytte og Jakob.  
 

Der er også tilsvarende hjælp at  
hente om fredagen kl. 10.00 til 12.00  
i Nyborggade 9, Vibenshave, hvor Lars Finell hjælper brugerne.  

Strikkeklub 
Hver torsdag kl. 11.00 
mødes vi - strikker, sludrer. 
Kaffe og kage kr. 20.- 
Kom glad 
Værestedet, Odensegade 6 

 
Motion og sjov 

med Wii-spil 
Hver onsdag 

kl. 14.00-16.00 
Værestedet, Odensegade 6 
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Filmklubbens medlemmer har valgt følgende film 
til at blive vist I resten af sæsonen  

Bryluppet - Mit hjem i Hampstead - Den skjulte tråd  
Efter Stormen - Loveless 

Three billboards outside Ebbing Missouri  
Call me by your name - Dobbeltspil 

Du kan gøre en forskel 
Hjerteredderkursus - 30 minutters introduktion i genoplivning 

 

 Med et introduktionskursus vil du  vide, hvordan du: 
 Skaber sikkerhed i en ulykkessituation med hjertestop 
 Undersøger en bevidstløs person 
 Ringer til 1-1-2 
 Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt, 30 tryk og 2 pust 
 Bruge en hjertestarter 

 

Kurserne er blevet til i et samarbejde mellem Hjerteforeningen og  
Nabo Østerbro, afholdes hvor der er lokale ledigt i Nabo Østerbro. 
Kursus startes når der er tilmeldt et hold (4-6 pers.). 
Tilmelding: Kontakt kontoret 3526 0120 

Eller Finn Larsen, tlf. 2027 7905 
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Anton 

Juleaften i Odensegade. 
Vi blev modtaget varmt af fire unge mennesker. Da alle 
var kommet blev der serveret gløgg og æbleskiver. Derefter 
var der Banko, hvor vi fik 5 plader hver, så der var stor mulighed 
for gevinst, der var mange der var heldige. 
Middagen bestod af flæskesteg og and og der var rigeligt, vi måtte 
op og hoppe for at skabe plads til ris á la mande, så alle var mætte. 

Der var så lidt fællessang med klaver og violin. 
Violinisten gjorde det så godt han kunne, er jeg 
sikker på. 
Senere kom Julemanden og uddelte gaver, me-
get fint. 
Dette herlige arrangement blev, sponsoreret af 
kommunen og forretninger i nabolaget. 
En stor tak til de fire som gjorde aftenen festlig 
og nærværende. 

Jul i Vibenshave 24 december 2018 
Nabo Østerbro havde i år besluttet at holde juleaften i Vibenshave. 
30 gæster havde meldt deres ankomst og det blev en dejlig dag. 
De første gæster ankom kl.14. Der var dækket op til julegløgg, kaffe og småkager og hertil 
underholdt ved Carsten, der sammen med alle gæster sang forskellige julesange. 
Kl. 1600 spillede vi banko. 3 spil med præmier på alle rækker, og som en overraskelse 
spillede vi ”JYSK Banko”, som alle hyggede sig med.  
Derefter var det tid til at sætte sig til bords. Der var 3 borde med plads til 10 ved hvert bord.  
Medens vi ventede på julemaden underholdt Carsten igen med flere julesange. 
Da maden var klar, holdt Jan en fin 
juletale og løftede sløret for hvad et 
hold af frivillige havde gået og gjort 
klar i flere dage. Vi fik andesteg/
flæskesteg med både hvide og bru-
ne kartofler, hertil rødkål og agurke-
salat, og en dejlig sauce. Og der 
blev serveret rødvin og hvidvin. Til 
dessert var der risalamande med en 
mandel til hvert bord. 
Efter en veloverstået julemiddag var 
det tid til lidt motion omkring et flot stort juletræ med levende lys. Og der blev sunget dejli-
ge julesange og så var der uddeling af julegaver. 
Mon ikke alle fik en gave de kunne bruge. Der blev sluttet af med kaffe og lidt sødt. 
KL. ca. 2200 forlod de sidste gæster Vibenshave, mætte af de mange oplevelser. 
Har du lyst til at se mere til vores dejlige aften kan du gå ind på vores hjemmeside, her kan 
du møde både gæster og frivillige på dagen. 
Tak til alle for den dejlig dag  

Med venlig hilsen et par af de frivillige 
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Der kan trænes, der hvor der ikke er andre aktiviteter, indtil kl.13.30. Hvis der er frivillige 
nøgleholdere, der er villige til at holde åbent senere, kan det sagtens lade sig gøre! 

Vejledning i motionsrum 
Kom og brug Nabo Østerbros motion, hvor Ray-
mond Larsson har tilbudt at give gode råd ved-
rørende træning og diverse øvelser. 
Råd og vejledning på onsdage i lige uger : 
kl.10.30-11.30 

Det er alt sammen på 
eget ansvar.  

Raymond stiller frivilligt 
sin viden (40 års erfaring 
som instruktør på Politi- 
skolen og i gymnasiet) til 
rådighed for motionister-
ne i træningslokalet. 
Husk behageligt tøj og 
indendørs sko. 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

07:00 

10:00 11:00 10:00-12:00  11:00 10:00-11:15 

11:00 11:00-12:30 Gymnastik  11:00-12:30 Stolegymnastik 

11:30 Yoga 1 med Ruth  Yoga 1 11:30 

12:00  12:00    

12:30 12:30-14:00   12:30-14:00  

13:00 Yoga 2 13:30 13:30 Yoga 2 13:30 

13:30   13:30-15:00   

14:00 14:00-15:30  Gymnastik  14:00-15:30  

14:30 Afspænding  med redskaber Medicinsk  

15:00    Qi Gong  

15:30   15:15-16:45 15:30-17:10  

16:00   Yoga Qi Gong  

17:00    Tai Chi  

mandag - fredag  07:00 - 10:00 
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Nabo-medl.nr. 2563 Kirsten 

Østerbro Frimærkeklub 
hver 1. og 3. tirsdag i Vibenshave kl. 19.00-22-00 
Klubmedlemskab koster kr. 450,- om året. 
Hent program på kontoret, Odensegade 5 eller i Vibenshave. 
For yderligere information  
kontakt Jørgen Olsen Tlf.: 3929 2531 

(kbhff), som sælger friske, økologiske grøntsager til medlemmer fra av-
lere på Sjælland, har i snart 10 år ”boet” onsdage fra kl ca 13 til kl ca 
19.30 i NABO Ø, Odensegade 6. Et af de første steder, vi spurgte om 
plads, da afdeling Ø i kbhff skulle startes, var i Odensegade 6. Vi blev 
venligt modtaget, da vi håbefulde henvendte os og spurgte om mulig-
hed for at bruge lokaleplads i cafeen onsdag eftermiddage. Da samta-
len efterfølgende kom til HUSLEJE, stod vi med et akut problem, for vi 
havde absolut ingen penge. 
 

Fællesskabet fungerer på grundlag af frivilligt arbejde – dvs at alle 
medlemmer skal påtage sig en tjans på cirka 3 timers arbejde om må-
neden. Det er tilstrækkelig tid til at bestille grøntsager / fordele grøntsa-
gerne til de ca 10 afdelinger i Kbh / i den enkelte afdeling indrette da-
gens butik, afveje til de bestilte poser, arrangere løssalg, udlevere po-
ser og sælge i løssalg / efter lukketid rydde op og vaske gulve. Grønt-
sagsposerne skal bestilles og betales onsdagen før, man ønsker den 
udleveret, og man ved ikke på forhånd, hvad der kommer i den. 
 

Tilbage: vi stod noget slukørede og havde ingen penge til husleje, MEN 
NABO sagde ”nå, jamen så må I i hvert fald vaske gulvet i cafeen og i 
gangen hen til køkkenet hver gang, I er her”. Glade blev vi, for gulvva-
sken havde vi kalkuleret med på forhånd som noget helt selvfølgeligt. – 
Efter nogle år blev der råd til husleje, den blev forhandlet på plads, og 
vi fastholdt gulvvasken. Desuden har vi lavet lokalaftale med NABO 
om, at medlemmer af NABO kan handle i vores butik uden at skulle le-
vere 3 timers frivilligt arbejde om måneden. 
 

Fællesskabet har en hjemmeside (kbhff.dk). Har man ikke computer, 
eller er man ikke vant til at bruge internettet, kan man få gratis hjælp i 
Odensegade om mandagen kl 10-13, i Vibenshave om fredagen kl. 10-
12 og/eller man kan gå på besøg i butikken i cafeen om onsdagen kl 
16.30-18.30  
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Østerbro Husmoderforening stiftet 1941. 
 

Allerede i 1917 oprettede man Husmoderforening i København, som 
den første i Danmark. 
I 1934 stiftedes Marthaforbundet, som tilbød et 3-årigt kursus i hus-
gerning, og i 1935 var Dansk Husmoderforening med til at starte Sta-
tens Husholdningsråd. 
I 1941 gik kvinder på Østerbro sammen om at stifte Østerbro Hus-
moderforening. Foreningen holdt til i Hans Egedes Kirke og talte 300 
medlemmer.  
Senere flyttede man til menighedshuset Bethania under Sions Kirke. 
I 2005 blev den omdøbt til Aktive 
Kvinder med det værdigrundlag, at 
det ulønnede arbejde i hjemmet 
blev anerkendt og synliggjort og at 
mændene blev bevidste om deres 
ansvar for familie og ligestilling af 
kvinder og mænd. 
Husmoderforeningen holdt kurser 
om børnepasning, opdragelse og 
madlavning. Ikke mindst, hvordan 
man fik mest muligt ud af hushold-
ningspengene. Man startede et kor, og syede og broderede en blå 
kor-kjole til at optræde i. Et par gange om året blev der afholdt basar, 
og overskuddet blev fordelt blandt værdigt trængende på Østerbro. I 
1991 fejrede Østerbro Husmoderforening 50 års jubilæum, og otte år 
senere nedlagde man foreningen. Tiden og udviklingen havde sendt 
de fleste kvinder ud på arbejdsmarkedet, og husmoderforeninger 
blev umoderne. 
Kvinderne havde fået uddannelse og fandt sammen i andre interesse-
grupper. 
I 2010 donerede Sara Nitta Mogensen sin mors korkjole til Østerbro lille 
Museum, hvor den er udstillet. 
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Nyborggade 9, 2100 Østerbro, tlf. 3929 0340  
www.naboosterbro.dk/væresteder/vibenshave/ 

 

Mandag Kl. 10.00-11.40 Zumba  
 Kl. 11.00-12.30 Yoga 1  
 Kl. 12:00-15.30 Banko 
 Kl. 12.30-14.00 Yoga 2  
 Kl. 14.10-15.45 Afspænding  
Tirsdag Kl. 09.30-13.00 Hobbyhold - sy, strik, knipling 
 Kl. 10.00-11.30 Vejrtrækning  
 Kl. 10.30-12.00 Gymnastik med Ruth 
 Kl. 11.40-13.10 Yoga 3  
 Kl. 13.00- Socialt samvær med medbragt mad 
   (Boller, kaffe og kage kan købes i Caféen) 
 Kl. 13.00- Whist 
 Kl. 13.00-15.00 Fotoklub 
Onsdag Kl. 10.00-14.00 Olie og akrylmaling  
 Kl. 11.00-14.00 Keramik 
 Kl. 13.00-16.00 Slægtsforskning 
 Kl. 13.30-15.00 Gymnastik med redskaber  
 Kl. 15.15-16.45 Yoga 
Torsdag Kl. 10.00-12.00 Medicinsk Qi Gong  
 Kl. 10.00-13.00 Bridge 
 Kl. 11.00-12.30 Yoga 1  
 Kl.  12.00-13.00 Frokost, pris kr. 40.- serveres i Caféen 
   Kaffe og kage kr. 15,- 
 Kl. 12.45-14.15 Kor, sang og musik 
 Kl. 12.30-14.00 Yoga 2  
 Kl. 15.30-17.10 Qi Gong/Tai Chi  
 Kl. 19.00-22.00 Croquis 
Fredag Kl.  9.15-10.00 Fredagsmorgenmad (kr. 20,- alle er velkommen) 
 Kl. 10.00-11.15 Stolegymnastik 
 Kl. 10.00-11.40 Zumba  
 Kl. 10.00-12.00 Computer værksted og rådgivning 
 Kl. 13.00- Whist 
 Kl. 13.30-15.15 Medicinsk Qi Gong 
 

Kurser under folkeoplysningsloven udbydes i samarbejde med Kususringen 
 

Selvtræning mandag kl. 07.30 – 11.00; tirsdag kl. 07.30 - 10.00 og kl. 12.00 – 14.00; 
onsdag kl. 7.30 - 13.00; torsdag kl. 7.30 – 11.00;  
fredag kl. 7.30 – 10.00 og kl. 11.15 – 13.00  
Hvis der er frivillige nøgleholdere, der er vil holde åbent senere om dagen, kan det 
sagtens lade sig gøre! 
 

Der serveres kaffe, te, øl, vin, sodavand, kage, boller og ostemad alle dage i caféen. 
Vi glæder os til at se dig! 

 
 
 
Der er normalt 
betaling for 
kurser, men 
nogle kurser 
og aktiviteter  
er gratis  
Det gælder 
alle der er 
markeret med 
rødt.  
Der kan dog 
være betaling 
af materialer. 
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Slægtsforskning i Vibenshave. 
Hver onsdag, bortset fra den første onsdag i måneden. 

Hvis du er interesseret i slægtsforskning, så har vi 
en interessegruppe i Vibenshave. 
Vi mødes om onsdagen og hygger os sammen om 
vores fælles interesse, og du er meget velkommen 
til, at være med. 
Vi har plads til såvel erfarne som begyndere. Vi 
hjælper hinanden med at finde rundt i de mange 
arkiver på internettet. 
Vi kan også finde på at besøge Rigsarkivet sam-
men. 
Vi forventer, at du er medlem af Nabo Østerbro, at 

du kan bruge en computer og at du er nogenlunde fortrolig med, at bru-
ge internettet. 

Velkommen i Vibenshave, onsdage kl. 13:00 – 16:00 
Finn Larsen, tovholder - tlf. 2027 7905 

BRIDGE 
Er du interesseret i at spille bridge og mangler et sted at spille under 
hyggelige former, er NABO Østerbro Træningsklub noget for dig. 
Nabo Østerbro bridgetræningsklub adskiller sig fra traditionelle bridge-
klubber. 
Vi spiller ikke turneringsbridge og lægger 
vægt på det sociale 
Vi bruger systemkort 
Vi spiller med pilekort (dvs. spil hvor man kan 
aflæse ens færdigheder) 
Mulighed for at lave meldetræning - undervis-
ning efter behov. 
Vi ser på de muligheder man kan få til bridge 
via sin egen pc. 
Du behøver ingen makker. 
Alt dette sker i Vibenshave torsdage mellem kl. 11.10-13.00 
Sæsonen løber fra sept/april 
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Lisbeth er her ikke mere. 
Lisbeth startede i Nabo Østerbro i 2015 som praktikant. Med sin store 
viden som jurist hjalp hun mange af vores medlemmer med spørgsmål 
om pension, tilskud, arv og andre juridiske problemer. I de seneste år 
deltog Lisbeth også i bestyrelsens arbejde. 
Lisbeths seneste tid var præget af sygdom. 
Lisbeth sov stille ind den 21. november 2018. 
Æret være Lisbets minde. 

at sikre, at oplysningsvirksomheden fortsæt-
ter. Kursusringen er nu ny samarbejdspart-
ner og kursisterne kommer forhåbentligt 
ikke til at mærke noget. Kursusringen er 
også samarbejdspartner i Vibenshave. 
 
Foredrag vi er mange der har savnet Carl-
Einar. Vi ønsker god bedring og glæder os 
til at se ham igen. Bente og Ruth har løst 
opgaverne og i det nye år får vi igen det 
politiske i centrum. 
 
Økonomi  
København kommunes bevilliger i 2018 og 
19 er næsten de sædvanlige beløb. Derud-
over har vi søgt og modtaget tilskud til 
“Danmark Spiser Sammen uge 17” og Jule-
aften. Vi har også søgt og fået bevilliget et 
beløb til at renovere gulvet i Odensegade. 
Hos Lokaludvalget har vi søgt og fået tilskud 
til 2 busture. 
Medlemmer Vi er lige nu 800 medlemmer. 
Det er ikke noget nyt. Det nye er, at mange 
af disse er nye medlemmer og mange flere 
har betalt kontingent rettidigt. 
 
Vedtægtsændring: Værestedet har fået nyt 
navn, det skal skrives ind. Hvem der er på 
valg hvilke år skal tydeliggøres og kontin-
gentfastsættelse skal smidiggøres.  
Bestyrelse.  
Frivillige er mange slags. Der er opgaver for 
enhver smag. Bestyrelsesarbejdet er noget 
særligt. Opgaven er langsigtet. Bestyrelses-
arbejdet er ikke kun her og nu. Der er så 
meget, man skal sætte sig ind i, og der er 
ansvar for økonomi i forhold til tilskudsgive-
re og i forhold til ansatte og frivillige. 2 år er 
nok minimum. Til gengæld er der indflydelse 
på hvad der skal ske på den lidt længere 

bane.  
Opgaver for den nye bestyrelse:: 
Hvad er perspektivet for NØ?  
Prøv at stille spørgsmålet:  
“Hvordan ser Nabo Østerbro ud om 5 år?“?  
Er vi en selskabelig forening?  
Har vi fået indflydelse på lokal- eller ældre-
politik i København?  
Har vores samlingssteder åbent ud over 
dagtimerne?  
Får vi flere medlemmer?  
Er caféerne i stand til at lønne mere perso-
nale?  
Har vi fået flere samarbejdspartnere? 
 
Hvem er på valg?                                                                                                                        
Formand Jan, er på valg.  
Annelise. Ann og Ruth er ikke på valg. 
Bendt, Bente og Kirsten er på valg. 
Kirsten ønsker ikke at genopstille. 
Der skal vælges 2 Suppleanter.  
 
Husk så lige 
Forslag der ønskes behandlet på general-
forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
1. marts. 
Regnskab, forslag og gældende vedtægter 
lægges frem i cafeerne 14 dage inden gene-
ralforsamlingen. Vedtægterne kan læses på 
hjemmesiden www.naboosterbro.dk.  
Det bliver en god eftermiddag. Der er man-
ge gode grunde til at reservere dagen.  
 
Vi ses 21 marts kl. 14.00 i Vibenshave. 
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Generalforsamling Torsdag 21. marts kl. 14.00 

Carsten Wang Jørgensen  
 

Efter lang tids sygdom er Carsten desværre ikke længere ansat i 
Nabo Østerbro. 
 

Vi vil gerne takke Carsten for hans mange års virke i foreningen. 
 

Vi håber Carstens helbred snart bliver bedre og ønsker ham held og 
lykke i fremtiden. 

 

Indkaldelse 
 

Nabo Østerbro indkalder alle medlemmer til 
ordinær generalforsamling torsdag den 
21. marts kl. 14.00 i Vibenshave Nyborgga-
de 9. Kontingent for 2019 skal være betalt. 
Dagsordenen er ifølge vedtægterne. 
Vi samles for at drøfte årets gang. Har be-
styrelsen og de mange frivillige løst de op-
gaver, der blev udstukket på sidste general-
forsamling?  Har vi fulgt retningen? 
Vi skal tage stilling til regnskabet. 
Vi skal fastlægge mål for det kommende års 
arbejde, vælge tillidsfolk, vedtage budget og 
ændre vedtægterne, hvor de ikke længere 
er tidssvarende. 
 
beretningen kommer til at indeholde tema-
er, som  bl. a.: 
Noget om sidste generalforsamlings løfte 
om at samle kræfterne for at få rettet op på 
økonomien og holde skruen i vandet, selv 
om vi manglede ansat til at arbejde med 
bogholderi, kontorledelse samt fast medar-
bejder i Nyborggade. Der er blevet arbejdet 
meget af de frivillige og de ansatte. Der er 
blevet sparet på pengene, også på lønnin-
ger, og aktiviteterne er fastholdt og hist og 
her udvidet.  
 
I sommer begyndte Sarah i Vibenshave 
som værestedsleder. Hendes vindende væ-
sen og store arbejdsindsats har løftet Vi-
benshave og rigtig mange nye og “gamle” 
brugere glæder sig over den gode stemning, 
interessante foredragsarrangementer, fro-
kost og nybagte boller.  
 

Nye initiativer  
Nye sociale fællesskaber. Lægeforenin-
gens boliger og Nabo Østerbro samarbejder 
om at forebygge og bekæmpe ensomhed i 
almene boliger. Københavns Kommune har 
bevilget et beløb, med det formål at give 
ældre beboere mulighed for at indgå i nye 
fællesskaber, som også de selv er med til at 
skabe.  
Det giver nye muligheder for at udnytte loka-
lerne i Nyborggade uden for sædvanlig åb-
ningstid og på sigt sikre flere medlemmer til 
vores forening. 
Nielsen saloner. Et initiativ der var en udlø-
ber af Lokaludvalgets Østerbrodage. Nu 
tilbyder vi i samarbejde klassisk musik og 
delikatesser.  
Lokaludvalgsbanko. Et samarbejde i efter-
året med Østerbro Lokaludvalg. Vi har loka-
ler og de frivillige, Lokaludvalget har penge 
til præmier og annoncer.  
Mange Østerbroere havde hyggelige  efter-
middage og vi fik præsenteret vores  
forening for mulige nye medlemmer. 
Juleaften Ikke helt nyt! men i 2018 var jule-
aften en mulighed i begge vores huse.  
Ca. 60 gæster, nogle herfra, andre vi ikke 
kender, var glade for kommunen igen i år 
havde bevilget tilskud. 
VM i fodbold stemningen var fin, og initiati-
vet kan følges op. 
Tegneværksted i Odensegade er også en 
ny aktivitet igangsat af frivillig. 
 
Andet vigtigt     
Nabo Østerbro Oplysningsforbund.  
På grund af sygdom og en uoverskuelig 
økonomisk situation har oplysningsforbun-
det indstillet sin virksomhed. Det er lykkedes 
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Februar 
Torsdag d. 14. kl.13.30-15.30 (med pause) 
Turen går til Tajikistan. 
Foredrag og billeder med Hanne Guldborg 
 

Torsdag d. 28. kl.13.30-15 - Dalai Lama, med Annette Bohn  
 

Marts  
Torsdag 7. kl.13.30-15 - Benny Andersen med Beth Nissen 
 

Torsdag d. 14. kl.13.30-15 - Pas på dine tænder! Hvad har indflydelse på, 
om man kan bevare et godt tandsæt hele livet? Tandplejer i Special- og Om-
sorgstandplejen Københavns Kommune, Merete Valentinus, kommer forbi. 
 

Torsdag d. 21. kl. 14.00 Generalforsamling Nabo Østerbro 
 

Torsdag d. 28. kl.13.30-15 - Hvordan passer 
man bedst på sine fødder?  
Vi får besøg fra Fodterapeutskolen København 
 

April 
 

Torsdag d. 4. kl.13.30-14.30 - fernisering med 
Annette Petersen. Vi 
lever os ind i Annettes rejse igennem Indien, når 
hun fortæller om sine flotte fotografier.  
 

Torsdag d. 11. kl.12 - Påskefrokost!! Lad os fejre 
påske sammen og mærke foråret med en fest! Til-
melding mod betaling inden mandag d. 8.4. 115 kr. 
Vi glæder os!   

 

Påskeferie 15.-22. april er Caféen er lukket. 
 

Torsdag d. 25. april kl.13.30-15 - Fangerliv på Grønland: Jørgen Taagholt, 
der har arbejdet med grønlandske spørgsmål siden 1950'erne, vil berette om  
den højt udviklede fangerkultur og om problemer i forbindelse med overgang 
til industrisamfund. 
 

Torsdag 2. maj kl. 13.00 Foredrag: Om betydningen af 1. maj. 
En politiker - gør os klogere på det. 

Vil du være en del af vores korps af dejlige frivillige i Vibenshave?  
Vi hygger, griner og gør hverdagen bedre for andre. Bare en time om 
ugen kan gøre en forskel! Vi glæder os til at arbejde sammen med dig 
 - kom bare forbi og præsenter dig selv .  




