
BASIS I ARBEJDET ER VÆRESTEDERNE: 
Nabo Østerbro skal tilbyde de udfordringer og 
aktiviteter vi som mennesker altid har haft.  
Fordi man bliver pensionist  eller er uden for ar-
bejdsmarkedet, 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 
justeringer som tidligere, men administreres frem-
over af lærerne, der forestår såvel kontakt med 
og betaling til Kursusringen, som lærerne er til-
knyttet. 
 

Se www.kursusringen.dk 
 

Returneres ved varig adresseændring 
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NytNavn 
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. 
 

KOM SOM DU ER - BLIV MEDLEM 
KUN 400 KRONER OM ÅRET ! 

 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, Ulf, 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. juli 2019 til aug-sep-nov udgave. 

www.naboosterbro.dk 

                      
 
 
 
 
 

 

 
Pris  kr. 100,-  

betaling og 
tilmelding 

 senest 15/5 kl.12:00 
 

    IS DAG 
     i  
Rosenly 
NytNavn  
 
 
Tirsdag 11. juni  
                 kl. 14.00  
Tilmelding senest 6/6 kl.12:00 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pris  kr. 100,-  
betaling og  
deltagelse efter først til mølle  
 

Vi fejrer Vibenshaves sæsonstart 
torsdag 15. august kl. 12.00 

Frokost kr.40,- tilmelding  
senest  13/8 kl.10.00   
Efter maden Kl.13.00  

starter sæsonen med gratis kaffe  

A ~ B ~ C 
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Man bliver så glad  
når solen skinner - - - 
Foråret er på sin smukkeste måde, 
i skrivende stund, i gang med at 
fylde vores dagligdag. Det er solen, 
varmen og glæden ved naturens 
fornyelse omkring os. Det er nu vi 
kan tage fat i den gode dag. 
Sådan var det også da Nabo-
Østerbro holdt generalforsamling. 
Vibenshave var fyldt med medlem-
mer, der ville høre om de mål der 
var udstukket på sidste  
generalforsamling, var nået?  
Var der kommet  
orden i økonomien? 
Er der ansat  
personale, og er sammen- 
hængen mellem frivillige og  
opgaver i balance?  
Ja der er meget at glæde sig over. 
Det arbejde der er tilrettelagt, sam-
les medlemmerne om, kritik af det 
der er gang i, var begrænset, og 
forslag til ændret praksis eller nye 
initiativer var der kun få bemærk-
ninger om.  
Der nok at gå i gang med - - - 
Det er godt at bestyrelsen har med-
vind på cykelstien, men det er ikke 
nok. Nabo-Østerbro skal fortsat ud-
vikles og derfor er det nødvendigt 
med medlemmernes engagement 
og nye ideer.  “Det frivillige arbejde 
bærer lønnen i sig selv” er nok en 
floskel, men den indeholder en 
sandhed der stadig er en del af Na-
bo-Østerbros hjerteblod. Vores for-
ening er åben for medlemsgrupper 

der danner sig og som selvstyren-
de aktiviteter bruger vores hus og 
organisation til glæde og gavn for 
hinanden. 
 
Løfter vi blikket; er Valget dit - - -  
I foråret har der været varmet op til 
to valg. Her er vi også engagerede. 
Det har betydning hvad vi mener 
som enkeltpersoner og i fællesskab 
både om hvad der foregår i                         
  Europa-Parlamentet og i 
      Folketinget. Vi kan 
    bidrage med erfa-
   ringer fra et langt 
   og aktivt liv til poli-
    tikudviklingen 
   og vi kan bruge 
   vores stemme på 
      valgdagen. 
      Får nedslidte på vej til 
  pensionstilværelsen en 
værdig alderdom, og bliver der sat 
en stopper for spekulation i de fæl-
les værdier, og bliver skattevæsnet 
rettet op, så der er grund til med 
glæde og stolthed at gøre sin pligt 
og kræve sin ret. 

God sommer, Jan 

Det lykkedes, som det kan læses 
inde i bladet, ikke at få vedtaget  

Rosenly  
som navn for Odensegade 6. 
Indtil videre sker, har værestedet 
ikke noget navn og kaldes derfor 
indtil nyt er vedtaget: 

NytNavn 
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Du kan betale kontingent, m.m. 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. 
 

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

 
 

Gratis smagsprøve 
Vibenshave tilbyder fire gange gratis MediYoga hvor medlemmer får 
mulighed for at prøve noget nyt. MediYoga – Medicinsk Yoga er en te-
rapeutisk yoga form, der består af åndedrætsøvelser, fysiske øvelser, 
afslapning og meditation. Øvelserne kan udføres siddende på gulvet, 
på en stol, liggende eller stående. Skiv dig på tilmeldingslisten på tav-
len i Vibenshave. Alle de følgende dage kører holdet kl.8.15-9.30: ons-
dag d. 15. maj; onsdag d. 22. maj; fredag d. 24.maj; og onsdag d. 29. 
maj. Der er plads til 9 på holdet og det er først til mølle! Hvis der er nok 
interesseret, starter vi et fast hold op efter sommerferien.  

Kunst og udstillinger – ja tak! 
Sidder du med et lille lager af flot kunst billeder du malede i 90érne 

og ikke har plads til?  
Eller kender du en kunstner, der vil vise sine værker?  

Vi vil gerne udstille flot kunst i vores dejlige café.  
Kontakt Sarah i Vibenshave og hør mere!   

Aftensyoga i Vibenshave 
Nu skal fjernsynet slukkes og kroppen bevæges! Der starter aftensyo-
ga hold i Vibenshave og der er ledige pladser om mandagen kl.16.30-
18 og kl.18.10-19.40. Skynd dig! Ring til Annelise på tlf: 53651953.  
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Nabo Østerbro 

+++11624+++ 

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. 

Kursusringen - kurser i Nabo Østerbro 
Undervisere: 
 

Anne-Marie Kozeluh (Sang/Kor) 60 71 10 83 
Anastasia Ladefoged Larn  (Litteratur)       26 33 55 82   
Viggo Vikkelsø (Qi Gong /Tai Chi)  21 49 76 28 
Dina Scheel (Gymnastik / Yoga) 61 71 10 16 
Elisa Trojaborg (Zumbai) 21 42 49 02 
Mikael Jørgensen (It, mobil) 60 55 95 00 

Kurser under folkeoplysningsloven udbydes i samarbejde med Kususringen 

PS. Kursus kan ikke betales på kontoret. Tal med læreren om betaling. 
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Ann Nørrestrand 
Kasserer 

Jan Bredde Andersen 
Formand 
 

Bente Vest Andersen 
Næstformand 
 

Ruth Ridder 
Sekretær 

Jytte Klie Knud Ougtvig Bendt Pedersen Alex Rasmussen Bente Thuesen 
Suppleanter 

Den nye bestyrelse 

UDVIKLING igennem medlemsundersøgelser 
I forbindelse med udviklingen af medlemsbladet vil vi me-
get gerne bede om jeres mening og bidrag. Vi vil gerne 
have input til både nuværende form og indhold. 

Undersøgelsen ligger på vores hjemmeside og kan 
besvares der og ellers kan I komme forbi mødestederne 

og kontoret hvor undersøgelsen også kan besvares.  

Vi spørger blandt andet om jeres tilfredshed med 
bladet og den måde vi præsenterer arrangementer, 
rejser og øvrige aktiviteter på. 

Vi vil også være rigtig glad for forslag til udvikling og 
forbedring af bladet og du kan således også komme 
med kommentarer og forslag. 

Vi håber rigtig mange af jer vil deltage og dermed få 
direkte indflydelse på medlemsbladet og har du 
spørgsmål til undersøgelsen eller teknikken er du 
meget velkommen til at kontakte Ulf på kontoret 

både om hvad der foregår i                         
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Vel mødt i Park bio 

Nabo Østerbro tog 17. april 2019 på udflugt til Sprogø.  
Filmklubben Hans og Trine fik filmen “Journal 64” tilbudt, hvis handling 
netop foregår på øen og filmen fik mange stemmer ved afstemningen. 
Den grufulde historie bringer Nikolaj Lie Kaas og hans assistent netop 
til Sprogø. Samarbejdet lå derfor lige til højrebenet. Den 26. september 
viser Nabo Østerbro og Hans & Trine i fællesskab den utrolige historie, 
som bl.a.  handler om hjemmet for utugtige kvinder. 
Medlemmer af Nabo Østerbro kan se filmen i Park Bio, hvor pladserne 
fordeles efter først til mølle princippet.  Tilmeld dig kontoret for at sikre 
dig en plads i biografen. 

Få frisk luft i håret - tag med på en  
 cykeltur gennem havnen  

den 21. maj kl. 09.30 – 11.30 
Vi har samlet et hold på 5 cykelpiloter fra cyk-
ling uden alder som tilbyder en skøn tur igen-
nem de nye havneområder hvor vi krydser 
nogle broer.  

Turen foregår i rickshaws og man kan såle-
des nyde både den friske sommerluft samt de mange skønne synsind-
tryk i cykelhøjde. OG alt dette uden selv at træde i pedalerne  

Vi starter og slutter turen fra Nyborggade 9, Vibenshave.  

Der er mødetid kl. 09.20 - Tilmelding på kontoret senest 16. maj 2019 
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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 - så udfyld og send denne kupon til os. 
Skriv evt. besked her: Portoen er betalt. 
 

Medlemskab - kun kr. 400 årligt - 450 kr. fra 2020.  

Når et foredrag bliver til 
en spændende  
oplevelse ! 

 
Carl-Einar var inviteret til at holde 
foredrag den 1.april i Nabo Østerbro 
om besættelsestiden i Danmark 1940 - 
45. 
Den gamle kæmpe er fældet ! Han, der 
som ungt menneske var med i mod-
standskampen og overlevede de bar-
ske tider dengang, måtte nu i sit 90åri-
ge liv afgive det ene ben for at redde sit 
liv ! 
Og Gud ske tak og lov, at han fik lov at 
leve, og vi fik lov til at beholde ham ! 
For den mand kan stadig give os ople-
velser, så også VI kan leve videre ! 
Carl-Einar kom til foredragssalen - nu 
for første gang efter sin sygdom, og der 
blev klappet spontant, da han blev kørt 
ind i sin kørestol. 
 
Han leverede et stykke velforberedt 
Danmarkshistorie krydret med egne 
personlige oplevelser fra tiden, da han 
som ganske ung mand/dreng var med i 
modstandsbevægelsen. 
 
Han fortalte, hvordan han den 9. april 
1940, da han er 12 år gammel, opleve-

de de tyske flyvere komme ind over 
København tidligt om morgenen, og 
hvordan forældrene - vel vidende om 
den fare, man som dansker nu befandt 
sig i, måtte forlade sønnen for at gå på 
arbejde,- 
som man jo gjorde, når man var forplig-
tet på en arbejdsplads ! 
Hvordan han selv måtte se at samle sig 
og sørge for at komme i skole, og 
hvordan selvfølgelig senere på dagen 
fik mulighed for at drøfte sagens alvor 
med både forældre, lærere og kamme-
rater. 
 
Det blev ligesom optakten til, at han 
sammen med de kammerater, der var 
en hel del ældre end ham selv, blev 
involveret og engageret i modstanden 
mod den tyske overmagt. 
Han delte illegale blade ud, og da han 
senere som vinduespudser kunne få 
adgang til alle hjem og uden mistanke, 
var han en nyttig hjælper i modstands-
bevægelsen.  
Vi fik også nogle barske fortællinger 
om, 
hvordan han med våben i hånd måtte 
forlade hjemmet, gå under jorden og 
skjule sig på lofter rundt omkring i 
byen. 
Og hvordan var med til at grave efter 

overlevende, da der faldt bomber over 
den franske skole i marts 1945 - kort 
før krigens ophør. 
Han har da været 17 år !  
Carl- Einar sluttede sit foredrag af med 
en lille film, hvor han( og andre) 
bliver interviewet om “De 5 forbandede 
år”, - og som slutter med 1. vers 
af Svend Møller Kristensens Danmarks 
Frihedssang. Den kunne vi alle spon-
tant synge med på og også fortsætte 
med, da vi i forvejen havde uddelt 
denne sang som afslutning på foredra-
get. 
Et spændende og medrivende indlæg 
om krigens tid - berettet af en 
gammel kæmpe, der selv har været 
med midt i de barske begivenheder 
 
Vi sluttede det hele af med en mere 
privat og personlig afdeling, hvor 
vi fik lejlighed til at hylde Carl-Einar 
med de 90 år, synge ham en sang og 
overrække ham en forsinket fødsels-
dagsgave: Inger Christensen ‘s 
Samlede Digte .  
På ægte Carl-Einar-maner takkede han 
hjerteligt for dette med recitation af et 
Inger Christensen-digt. 
Ikke et øje tørt ! En fin dag, en berigen-
de oplevelse ! 
 Ruth 
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Program maj - juni - juli 2019 
 

Mødetid onsdage kl.10, ved den understregede adresse. 
 

8.Maj Skodsborg Station, Bøllemosen, Tørvemosevej, Rundforbi sti, Grisesti
 en, Vedbæk st. Ca. 6 km. Bente 
 

22.Maj Værløse station, Søndersø, Værløse st. 7 km. Bente 
 

5.Juni Svanemøllen st. Ændret mødetid: Tag A tog 9:13 fra Svanemøllen til 
 Hillerød, 9:46 960R til Grib sø. Turen går rundt om Grib sø.  
 Ca. 6,6 km. Bente 
 

19.Juni  Hareskov st., Hareskoven, Bøndernes hegn, Radiomarken, Nybrovej. 
 Ca.6,5 Km. Bente  
 

3.Juli Rungsted kyst station, til venstre ad stien, kryds golfbanen til Folehave 
 skov, hold til højre ad rød rute, anden gang man møder blå rute følges blå 
 rute. Kryds Folehavevej, fortsæt ad blå rute, følg blå rute til cykelforbindel
 se til Folehavevej. Ved Kirkegårdsvej går man ind i Hørsholms slotshave, 
 Slotshaven  forbi kirken til Rungstedvej. Hørsholm. Ca. 6km. Bente 
 

17Juli Svanemøllen st. Ændret mødetid: Tag A toget 9:23 fra Svanemøllen til 
 Hillerød. 9:56 930R mod Helsingør til Fredensborg st. Den private have og 
 slotsparken. Bente 
 

31.Juli Holte st. Geels skov, Holtekollen, Mølleådalen, Nærum st.  
 Ca. 7km. Bente 
 
Turene er alle mellem 6 og 8 km. lange. Vi bestræber os på at tage hen-
syn til årstiderne, 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 rådgivningscentre er et tilbud til dig 
med en demenssygdom og dine pårørende. Du kan få støtte og 
hjælp til at leve med en demenssygdom på et af de fem rådgiv-
ningscentre for demens. Du kan kontakte centret i dit lokalom-
råde telefonisk og få råd og vejledning om hverdagen med de-
mens. Du kan desuden få information om udredning og samar-
bejde med egen læge. 
Har du mistanke eller spørgsmål om demens, så kan du og di-
ne pårørende kontakte 
Center for Demens - Træning og rådgivning hver dag mel-
lem kl. 9.30 og 14 på telefon 23 81 75 75  
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Før mandagsforedragene i NytNavn kan der købes middagsret. 
Caféen er åben hverdage 9-14 med smørrebrød, kaffe og kage. 

To vigtige valg står for døren. Der er stadig mulighed for at høre og  
stille spørgsmål til nogle af vores politikere.  
Kom også og hør om betydningen af 1.maj. 
 

 2. maj: Betydningen af 1. maj - Vibenshave: 
  Fagfreningsveteranen Anders Olesen kommer med oplæg. 
  Dagens historien har plads i det moderne danske samfund. 
 6. maj: Rasmus Nordqvist, Alternativet - NytNavn. 
 13. maj: Stig Grenov, Kristendemokraterne - NytNavn. 
  Om partiets visioner for den kommende valgperiode. 
 20. maj:  Paneldebat - NytNavn:  
  Yildiz Akdogan (A) - Lartey Lawson (B) - Helle Bonnesen (C). 
  Afsæt 1½-2 timer til at stille spørgsmål til dine politikere. 
 27. maj:  Lene Glud Jensen fremviser sommerkollektionen - NytNavn. 
 3. jun: Afslutter redaktør, journalist Georg Metz rækken af mandags-
  foredrag i -NytNavn- Odensegade.  
 10. jun:  2. Pinsedag, Lukket.  
 17. jun:  Klassens time - NytNavn 
  Medlemmerne inviteres i en aktiverende form til at komme  
  med deres idéer og ønsker til kommende foredrag. 
  Smørrebrød, men ingen varm mad. 
  Afslutningsvis ønsker vi hinanden god sommer over et glas. 
    

 12. aug: Velkommen til en ny sæson i Nabo Østerbro - NytNavn. 
  Fortæl ”din nabo” om dine sommeroplevelser 
  Mulighed for at købe rejemad, vin/øl/vand - ingen varm mad. 
  Til slut hilser vi på hinanden og den nye sæson. 

Flere foredrag arrangeres i samarbejde med kursusringen 
 
 
SOMMERLÆSNING: Læs “16 år i Sibirien” af Rachel og Israel Rachlin 
og glæd dig til at høre deres søn, Schneur Rachlin når han kommer en 
mandag i efteråret og fortæller om ”sin barndom og ungdom i Sibirien”. 
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Der er normalt betaling for kurser, men nogle kurser og aktiviteter er gratis  
Det gælder alle der er skrevet med rødt. Der kan dog være betaling af materialer. 
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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 
NytNavn, Odensegade 6 

 
Motion og sjov 

med Wii-spil 
Hver onsdag 

kl. 14.00-16.00 
NytNavn, Odensegade 6 
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19/9 Åbent Hus  NØ  v/ Henrik Palle - 26/9 ”Journal 64” 
3/10  Bohemian Rapsody - 10/10  Den skyldige - 17/10  efterårsferie  

24/10 A star is born - 31/10  Shoplifters - 7/11  Før frosten - 14/11  Kapernaum  
21/11  Britt Marie was here - 28/11  The wife - 5/12  Mit Grønland 

12/12   Den tid på året - 9/1   Åbenthus v/Søren Meinertsen.- 16/1  Dronningen 
23/1  Arctic - 30/1  Happy Ending - 6/2  Green book - 13/2 vinterferie 

20/2   Lykke Per - 27/2   Black Klansman - 5/3  Everybody knows  
12/3 Unge Astrid  - 19/3  The shape of water - 26/3  Te med damerne  

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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  Maj 
 Onsdag 1. Caféerne er lukket - vi går i Fælledparken. 
 Torsdag 9. Vibenshave kl. 10 -14 
  Classic Wear tøjsalg fra London/Paris. Stort udvalg i alle 
  Størrelser (38-60) 
 Tirsdag 21. Cykeltur Kl.09.30 - 11.30 (se side 4) 
  Tilmelding inden 16. maj kl. 12 
  Kl. 12.00 Sommerfrokost i NytNavn (se forsiden) 
  Tilmelding og betaling til kontoret inden 5. maj. 
 Torsdag 23. Vibenshave kl.13.30: 
  Nyd de kendte melodier i en café-koncert med sange fra 
  Kendte musicals v/Julie, Anne Marie og Koret. 
 Mandag 27. Vibenshave 12-14 Damernes Butik præsenterer.  
 Tirsdag 28. Lukket - Vi hylder de frivillige fra begge huse.   
 Torsdag 30. Lukket - Kristi himmelfarts weekend. 
 Fredag 31. Lukket. 
 

  Juni 
 Torsdag 6. Vibenshave Kl. 12.00 Vi  fejrer Grundlovsdag med en 
  dansk ret (med et tvist) : Hamburgerryg, nye kartofler, 
  Tzatziki, og salat. Kr. 40,- og tilmelding senest mandag 3. 
 Tirsdag 11. IS-dag i NytNavn. Kom og smag forskellige IS 
  Tilmelding og betaling senest 5. juni kl. 12  
 Torsdag 13. Sommerfest i Vibenshave. Kr. 100,- 
  Tag en blomstret kjole/skjorte tørklæde/slips på! 
  Vi spiser lækkert sommermad, der afspejler sæsonens 
  Gode råvarer. Tilmelding nødvendig - først til mølle  
 Mandag 17. Kl. 13 ”Klassens time” i NytNavn (se side 4) 
 Tirsdag 18. NytNavn sommerlukket 18. juni - 11. aug. 
 Torsdag 20. Kl. 12.00 Frokost i Vibenshave - Vi spiser en god frokost  
  og ønsker hinanden god sommerferie! Kr. 40,-   
  tilmelding inden 18. juni.  
 Mandag 24. Sommerlukket til og med 11. august.  
    

  August 
 Mandag 12. Velkommen til en ny sæson i Nabo Østerbros 2 huse. 
  Der er som altid gratis kaffe - ingen varm mad i NytNavn . 
 Torsdag 15. Vi skyder sæsonen i gang i Vibenshave med en Frokost  
  Kr. 40,- tilmelding inden 13. aug.  
  Efter frokost er der kaffe og kage. 
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inviterer til Østerbro Weekend 
 1-2 juni i fælledparken.  

 
Medlemmer og frivillige opfordres til at 

komme og møde andre frivillige og  
græsrodsforeninger og støtte vores  

fremstød for nye medlemmer. 
 

Der serveres gratis kaffe, kage og frokost.  

 

Projekt FÆLLESSKABET 
Afdelingsbestyrelsen i   
Lægeforeningens Boliger og  
Nabo Østerbro 
 

Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen i Lægeforeningen boliger - 
afdeling 1 og 2 og Nabo Østerbro, har nu været i gang siden Nytår. 
Ideen er, at vi skal skabe nye aktiviteter til gavn for især ældre enlige 
beboere i alment boligbyggeri.  
Kommunen har bevilliget et beløb til opstart, så alle de arrangementer 
som Projekt FÆLLESSKABET sætter i gang er åbne for alle beboere i 
Lægeforeningens boliger og alle medlemmer i Nabo-Østerbro.  
Vi har allerede gennemført et velbesøgt spise arrangement under titlen 
”Verdens mad”. 
Der gennemføres åbent hus i Vibenshave Nyborggade 9, de fleste ons-
dage aftener. Motion, brætspil, nabohjælp, håndarbejde og socialt sam-
vær.  
Projektet er på vej med søndagsforedrag med efterfølgende spisning, 
besøg i Gasværkets teater og i Folketinget. 
Måske er vi på vej med samling på valgaftenen når den kommer. 
Se mere på opslag i Opgangene og i Nabo-Østerbros 2 mødesteder. 
Spørgsmål stilles til AlexRasmussen på email: 
alex.rasmussen@outlook.dk 
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 Man taler ikke om en ung da-
mes alder så længe damen er 
midt i sine aktive år - men vi 
vil alligevel hylde vores trofa-
ste Gurli på en dag hvor der 
rundes en dekade og takke 
for den store indsats hun har 
ydet NØ gennem to årtier. 

Hver onsdag mellem kl 16.30 og 18.30 indtager afd. Ø af 
Københavns FødevareFællesskab 

NABOs café i Odensegade for at fordele dagens økolog 
iske grøntsager til fællesskabets medlemmer. En del grøntsager bliver 

stillet frem til køb i løssalg sammen med lidt tørvarer – forskelli-
ge slags mel, rapsolie, somme tider øl, syltetøj m.v. – alt sam-
men økologisk og dansk. 

For nogle år siden aftale Nabo og KBHFF, at med-
lemmer af NABO kunne blive medlemmer af KBHFF 
for et årskontingent på 100 kr som alle andre, men 

uden arbejdspligt, og dermed få ret til at bestille po-
ser og handle i løssalget. 
Altså: som medlem af NABO kan man for 
et års-medlemskab på kr.100 få adgang til 

at købe ind hver onsdag i 
 

fødevarefællesskabets ”butik”  
 

i Odensegade 6 hver onsdag mellem 16.30 og 18.30. 
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HUSKER DU VOR SKOLETID 
Ja, husker den så nøje. Det er en tid, som 
alle har en mening om. 
Vi har alle gået i skole i mindst 7- 10 år. 
Da Ulla Seemann kom ind ad døren til 
Østerbro lille Museum med to gamle, godt 
brugte skoletasker i hånden, hendes egen 
med skolesager fra Strandvejsskolen fra 
årene 1946 til 1955 og hendes drengs 
skoletaske fra Emdrupborg skole i 
1970’erne, var det et tilbageblik, der vakte 
mange minder. 
Hun fortalte om sin skoletid, hvor hun gik i 
en klasse 
med både 
piger og 
drenge. Det 
var nye ti-
der, for den-
gang gik 
piger og 
drenge hver 
for sig. Ja 
der var også lærerværelse og lærerinde-
værelse, så Københavnske Folkeskoler 
var totalt opdelt. De fleste lærerinder var 
frøkener både af navn og gavn. 
Ulla Seemann gik på Strandvejsskolen. 
Allerede dengang var det en gammel sko-
le, syntes hun. Den fyldte 50 år. Det blev 
fejret med, at alle elever og lærere gik til 
Park Biograf og så filmen “ Kongen bød “. 
Som 7 årig havde hun ikke forstået noget 
af filmen. 
I de første klasser blev der undervist i 
dansk, læsning og skrivning samt regning. 
Pigerne havde også håndarbejde, og sye-
de en gymnastikpose, pose til håndarbej-
de, et forklæde, nogle broderier, pudebe-
træk, samt en klud, der blev lappet. Piger-

ne skulle jo lære at blive husmødre. Dren-
gene var ikke med i de timer. 
Lige efter krigen kunne man ikke købe 
klæde, så stoffet til de forskellige håndar-
bejder var, hvad der kunne fås. 
I de store klasser, fortæller Ulla, havde vi 
også engelsk og tysk. Min tysklærer var 
en meget speciel person. Vi lærte remser 
af forholdsord udenad. Jeg kan stadigvæk 
alle remserne og som voksen har jeg lært 
at bruge dem. Bedre sent end aldrig. 
Hvis ikke man sad helt stille i timerne, 
kunne man risikere at få en eftersidning 
som straf. Ja, både i timerne og i frikvarte-
rerne var der disciplin. 
Jeg kunne godt lide at tegne og skrivning, 
regning, matematik og engelsk var mine 
bedste fag, fortæller hun. Fysik forstod jeg 
ikke, og historie var kedeligt- vi skulle kun-
ne hele kongerækken udenad, andet hu-
sker jeg ikke. Så var gymnastik anderle-
des spændende. Hvert år til jul blev gym-
nastiksalen omdannet til 
”Bjergbestigning”, hvor vi klatrede rundt, 
gik armgang, gik på line og svingede i 
tovene. Det var sjovt, men varede kun alt 
for kort tid. 
Ulla Seemann forlod Strandvejsskolen i 
1955 og fortsatte i mellemskolen på en 
anden skole. 
Østerbro lille Museum skylder Ulla stor tak 
for at betænke os med de meget velbeva-
rede skoletasker, som er fyldt med skole-
bøger, skrivehæfter, syarbejder og penal-
huse. 
Vi viser dem gerne frem til museets besø-
gende. Fredag 22 marts havde vi besøg 
af Magnus på 10 år, han var glad for det 
han fandt i taskerne, så kig ned til os om 
fredagen kl 11-15.  
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Der kan trænes indtil kl.13.30, når der ikke er andre aktiviteter.  
Hvis der er frivillige nøgleholdere, der er villige til at holde åbent senere, 
kan det sagtens lade sig gøre! 
 

 mandag kl. 07.00 – 11.00 
 tirsdag kl. 07.00 - 10.00 og kl. 12.00 – 14.00 
 onsdag kl. 7.00 - 13.00 
 torsdag kl. 7.00 – 11.00 
 fredag kl. 7.00 – 10.00 og kl. 11.15 – 13.00  

 

*) I uge 23 og 24 åbner først kl. 8.00 mandag, onsdag og fredag og  
kl.8.30 tirsdag og torsdag.   

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

 

brug gymnastiksko  

Brug IKKE udendørs sko i   

Sommeråbning i træningslokalet i Vibenshave 
Sommeren er ikke bare til rosévin og is. Dem, der alligevel gerne vil holde sig 
lidt i form  har mulighed for at træne på forskellige tidspunkter i ferien man-
dag-fredag takket være Flemming, Bendt og Svend Erik! 
Træning mandag, onsdag og fredag fra kl.7-10, tirsdag og torsdag kl.7-8. Dog 
er Vibenshave helt lukket i uge 29.  
Svend Erik laver kaffe kl.9.30 og holder åbent til kl.12 for dem, der har 
lyst til at motionere sig endnu senere på følgende onsdage:  
d. 26.6, d.3.7., d. 24. 7., d.31.7., og d.7.8. Plus mandag d.8.7.  
Måske er I heldige… så har han også bagt en kage?  

HJÆLP! 
Dit hus har brug for dig! Vi er rigtige mange der elsker at være i vores dejlige Vi-
benshave og vi mangler frivillige til at få ting til at glide endnu bedre. Har du en 
time eller to du kan undvære? Mandage kl.8.30-10 eller kl.11-12.30; tirsdag 
kl.12-13.30; eller torsdag kl.12-14? Ellers kunne du være vikar og træde til når de 
faste frivillige har ferie? 
Det bliver hyggeligt! Vi glæder os til at høre fra dig! 
Kh Hyggeholdet i Vibenshave tlf. 39290340.  
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Torsdag den 21.marts var medlemmerne 
af Nabo Østerbro samlet til generalfor-
samling i Vibenshave 

Og dette er en forkortet udgave af referat 
fra generalforsamlingen . 

Det fulde referat kan ses på hjemmesiden og 
er til rådighed på de to mødesteder 

Dagen bød blandt andet på Pølser med 
brød, formandens beretning, regnskab og 
budget, valg til bestyrelsen samt forslag til 
vedtægtsændringer og øvrige forslag. 

Der var fra generalforsamlingen krav om at 
antal deltagere skulle registreres. Denne 
kritik tages til efterretning, og vi vil ved gene-
ralforsamlinger fremover sørge for at kende 
det nøjagtige deltagerantal ved at tjekke ved 
indgangen! 

Følgende blev ny- og genvalgt til bestyrel-
sen: 

Bente Vest Andersen, Bendt Pedersen, Alex 
Rasmussen (alle valgt for 2 år) og Knud 
Ougtvig (valgt for 1 år) Som suppleanter blev 
valgt Jytte Klie (valgt for 1 år) og Bente Thu-
esen (valgt for 2 år) 

Den samlede bestyrelse består således 
af: 

Formand Jan Bredde Andersen, Ann Nør-
restrand, Bendt Pedersen, Bente Vest An-
dersen, Knud Ougtvig, Alex Rasmussen og 
Ruth Ridder samt suppleanter Jytte Klee og 
Bente Thuesen. 

Formanden kunne berette om et år med et 
stabilt medlemstal på godt 800, udskiftning i 
det faste personale samt en ekstraordinær 
flot og krævende indsats af de frivillige.  

Der er aktiviteter af vidt forskellig karakter. 
De mange aktiviteter fungerer perfekt på 
grund af en stor arbejdsindsats fra frivillige 
og ansatte. Som et godt eksempel skal næv-
nes NØ gå-venner 

De mange gode kursustilbud drives nu af og 
i samarbejde med Kursusringen da Nabo 
Østerbros Oplysningsforbund grundet en 

betrængt økonomi – desværre nedlægges. 

Særligt nye fællesskaber og initiativer blev 
fremhævet og eksempel herpå er Nabo 
Østerbro og Lægeforeningens boliger i et 
fælles projekt støttet af Københavns kommu-
ne kommet i gang med det formål at arbejde 
sammen om fælles og flere aktiviteter til at 
modvirke ensomhed og skabe nye fælles-
skaber. 

Kassereren kunne fremlægge et regnskab 
med overskud og der bliver således råd til 
renoveringer/forbedringen af forskellig slags i 
det kommende foreningsår. Og takket være 
en glad anonym giver af kr. 40.000! - vil vi 
kunne få renoveret køkkenet i Odensegade. 
Budgettet blev taget til efterretning. 

Der blev fremlagt 3 vedtægtsændringer:  

Ændring af navn fra værestedet til Rosenly, 
kontingent stigning i takt med pristallet samt 
redaktionel ændring af §4.  

Alle 3 forslag vedtaget og jf. vedtægterne 
skal de behandles på en ekstraordinær ge-
neralforsamling, som i øvrigt gennemføres 
den 8. april kl. 14,30 i Rosenly, Odensegade 
6. 

Der var 3 forslag: 

Forslag om 50 kr. kontingent stigning fra år 
2020 blev vedtaget  

Forslag om samme prislag i de to cafeer og 
evt. lidt prisstigninger blev Ikke vedtaget 

Forslag om forudbetaling ved tilmelding til 
spisearrangementer blev vedtaget 

Under eventuelt var der spørgsmål fra for-
eningen Vibenshaves venner om deres mu-
ligheder for opslag mm i de to mødesteder 

Venneforeningens formål er, efter forman-
dens opfattelse, opfyldt og foreningen må 
afklare hvad den vil inden Nabo-Østerbro 
kan tage stilling til en eventuel særstilling til 
den private forening. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 1730 
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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  

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 

SPIL BRIDGE TIRSDAG FORMIDDAG 
I Nabo Østerbro, Odensegade 6, lige ved Trianglen. 
Det klarer hjernen og højner humøret. 
Vi er 22 medlemmer af hyggelig bridgeklub, der savner nogle øvede/let øvede 
spillere. Begynd som substitut, gratis, i september og bliv måske fast medlem. 
Vi spiller fra 10-12, slapper af og spiser frokost i caféen ½ time og spiller igen 
til ca. 14. 
Ring og hør nærmere hos Hanne Fischer tlf. 6089 5908  
hanne-fischer@webspeed.dk 
eller Niels Steen Larsen, 2924 6055 gerdaogniels@gmail.com 



 

14 

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 

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 september - april 
Der kan evt. være betaling til undervisnings 
materiale. 
Der er ingen mødepligt. 

BRIDGE 
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Mandag den 8. APRIL 2019 var medlem-
merne af Nabo Østerbro samlet til ekstra-
ordinær generalforsamling i Odensegade 

Dette er en forkortet udgave af referat fra 
generalforsamlingen. Det fulde referat kan 
ses på hjemmesiden 

Formanden Jan byder velkommen og pointe-
rer, at vi i bestyrelsen har taget den kritik til 
efterretning der blev givet ved den ordinære 
generalforsamling omkring procedurer ved 
indtjekning. Der er nu indtjekning af deltage-
re samt kontrol af kontingentbetaling og udle-
vering af stemmesedler til medlemmer der 
har betalt kontingent. 

29 medlemmer deltager i den ekstraordinære 
generalforsamling, hvoraf en ikke er stemme-
berettiget. 

Som dirigent blev valgt BERTHEL KAL-
LESHAVE og som referent(er) vælges ULF 
SØNDERGAARD OG RUTH RIDDER og 
sidst men ikke mindst blev LONE JENSEN 
OG JYTTE KLIE valgt som stemmetællere 

Der var udelukkende AFSTEMNING OM 
VEDTÆGTSÆNDRINGER på dagsorden 
indstillet af generalforsamling af 21. marts 
2019.  

Første forslag var en ændring af Væresteds 
navn Odensegade til ROSENLY 

Det foreslåede navn ROSENLY var der ved 

den nyligt holdte generalforsamling stor til-
slutning til. Efter en del indlæg omkring nav-
neskiftet og efter en retningsgivende tilken-
degivelse via håndsoprækning omkring et ja 
eller nej til forslaget blev der foretaget skriftlig 
afstemning. 

Resultatet blev 17 ja- stemmer og 10 nej- 
stemmer og 1 blank- stemme.  

Forslaget blev således ikke vedtaget jf. ved-
tægternes § 11 som kræver 2/3 stemmer 
blandt de tilstedeværende stemmeberettige-
de medlemmer 

 

Andet forslag var forskellige redaktionelle 
ændringer af § 4 i vedtægterne.  

Afstemning blev gennemført ved håndsop-
rækning da der ikke var ønske om skriftlig 
afstemning.  

Forslaget blev med massivt flertal vedtaget. 

Tredje forslag var indførelse af Pristalsregu-
leret kontingent 

Der blev gennemført skriftlig afstemning og 
resultatet blev 21 ja- stemmer og 6 nej- stem-
mer og 1 blank- stemme.  

Forslaget blev således vedtaget. 

Den ekstra ordinære generalforsamling slut-
tede kl. 15 

Generalforsamlingen 21. marts 2019 




