
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 
 
Nabo Østerbro Oplysningsforbund 
har udbudt kurser for ældre siden 2006. 
Korsang, litteraturklub, EDB, tai chi, gymnastik, 
sprog, yoga, zumba Alle kurser tilbydes med rabat 
til pensionister, studerende og arbejdsløse. 
Betaling for kurser til lærer eller digital overførsel til 
reg.nr. 1551 konto 10304571 - oplys hold nr og 
navn. - Der kan ikke betales på kontoret - men få 
flere oplysninger på kontoret. 
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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: 
Reg. Nr.: 3409  kontonr.: 16665541 
Vi modtager også mobilepay nr.: 39134  
(skriv altid hvad du betaler for + medl.nr./navn) 
Kortbetaling er p.t. suspenderet - hent venligst 
kontanter i pengeautomaten om hjørnet på  
Østerbrogade. 
 
 

 REDAKTION: Nabo Østerbro, Odensegade 5, 2100 København Ø 
Tlf. 35 26 01 20 og 35 26 48 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, Carl Einar, Erik 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. 

Se mere på 

NABO ØSTERBRO 
Leder - se side 2 

 
Debat og foredrag  side 3 
Odensegade 6 side 4-5 
Nyborggade 9 side 6...9 
Julekalenderen side 10-11 
Tirsdagsture side 12-13 
Forskelligt side 14 
Nielsen Saloner side 15 
Det Lille Museum side 16 
Filmklub, Rådgivning side 18 
Digitalt  side 19 
Gå - venner side 20 
Vi spiser sammen side 21  
Farvel til Kim side 22 

aktivt Brug vores og 

Juleaften 24/12 kl. 14.00 - 20.30 
Igen i år indbyder Nabo Østerbro til  
Juleaftensarrangementer, så ingen skal 

sidde alene. Der 
bliver juletræ, jule-
mad og sang og 
hygge. Se side 11. 
Vi forventer at kunne få 
de tilskud, der vil gøre 
det muligt uden egen-
betaling. 
Se mere i Østerbro 
Avis og på opslag og 
på hjemmesiden. 
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Lokaludvalget inviterer til Bankospil 
Søndag d.4. november i Odensegade 6 kl. 14.00  

Tilmelding på kontoret, tlf. 35260120 hverdage 10-14 
Der vil være fine premier, gratis spil  

Lokaludvalget er vært med kaffe og kage 

Det er ikke altid nemt 
Den seneste finanslov gav lidt flere penge til bedre 
omsorg og aktiviteter for ældre. Det er valgår så 
der bliver stegt valgflæsk. Der bliver stadig flere 
fattige pensionister. Huslejerne stiger og priser på 
fødevarer stiger også. Danske Seniorer mener, at 
der bør fastsættes minimums pensions rådigheds-
beløb, så ingen skal fratages en værdig og aktiv 
alderdom. 
Pensionsalderen er sat op. Det gode er, at vi statistisk lever længere. 
Det betyder også, at vi er ældre, sundere og raskere, når vi forlader ar-
bejdsmarkedet. Nabo Østerbro skal derfor være opmærksom på nye 
seniorers ønsker til fællesskab og aktiviteter.  Vi skal give rum for nye 
ideer og måder at være sammen på.  
Nabo Østerbro er stadig sig selv.  
Lige i disse dage er vi i fuld gang med efterårs sæsonens aktiviteter. 
Der er ikke en dag uden, at glade mennesker mødes og bliver klogere, 
sundere og knytter nye venskaber. Samarbejde med andre foreninger 
er i fuld gang. Senest har vi startet fælles arrangementer med klassisk 
musik, delikat vin og mad med Nielsen Saloner. Se mere i bladet. 
Ingenting kommer af ingenting  
De ansatte, de faste frivillige og de valgte kan kun holde aktiviteterne i 
gang, når de bliver bakket op af medlemmerne og flere medlemmer ta-
ger ansvar for større områder eller lidt længere forløb. Også her er vi 
godt på vej. Tak for det. Dog mangler vi flere selvkørende grupper. Og i 
administrationen mangler vi hjælp til især blad og hjemmeside. 
Sidste år holdt vi juleaften 24/12  
Det gør vi igen i år, så ingen skal sidde alene denne aften. Vi har søgt 
om tilskud, så det igen kan blive gratis. 
Bladet har også denne gang layout af Poul Erik og rigtig mange har 
bidraget med tekst og billeder. God læselyst. 

Jan, formand 
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Nu er det tid til at 
betale det årlige  
kr. 400,- der bliver opkrævet  
sammen med dette blad - og hvormed der 
også sendes rykkerskrivelse til de, der 
endnu ikke har betalt for hele 2018.  
Husk Nabo Østerbro er noget af det billig-
ste med kun 33 kr./md. og at kontingentet 
giver flere fordele: 
Kontingentet er også kontingent til Danske 
Seniorer, der på ældres vegne laver lobby-
arbejde overfor kommune og Folketing.  
Bladet Danske Seniorer kan afhentes i 
begge Caféer. Og medlemskabet giver ad-
gang til mange forskellige rabatordninger. 

Du kan betale kontingent til Nabo Østerbro 
 

 På netbank til 
 Arbejdernes Landsbank konto 5379 248606  
 Danske Bank konto 3409 16665541 

 I banken eller på postkontoret (girokort) 
 På kontoret mod kontant eller MobilePay 39134 

 
Betalingskort kan ikke længere benyttes. 
 
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. Nabo Østerbro Oplysningsforbund har egen konto 1551 10304571 
hvor kursus skal betales. Husk holdnr. og navn ved betaling over netbank. 
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Nabo Østerbro 

+++11624+++ 

 

Til ære for Kim Larsen, der døde dagen før en foredrags-mandag, 
planlagde Linda og Ruth, at forsamlingen sang to af hans sange. 

Det blev til en stem-
ningsfuld oplevelse 
med Kim Larsen 
som forsanger på 
storskærm og os 
andre som medføl-
gende kor. Og selv-
følgelig måtte det - 
som det eneste rig-
tige - blive 

"OM LIDT BLIR HER STILLE" og "PIANOMAND" 
der skulle synges som et farvel til vores alle sammens Larsen. 
Et værdigt minde. 

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 hver mandag 9-15 med smørrebrød, kaffe og kage. 

 5. nov: Steen Jeppson, medlem af Ældrerådet, taler om opgaver og 
  arbejdet i dette.  
 12. nov: Hjørdis Espensen, medlem af Ældrerådet, taler om sit tidligere 
  ”Projekt for hjemløse” omkring Blågårdskirken og hvordan der 
  arbejdes nu. 
 
 
 
 
 
 
19. nov:Jørgen Kirkegaard taler om miljø. ”Fremtiden - især hvad vi  
  kan lære af fortiden”. 
 26. nov: Bernhard Gillard taler om ”Befolkningstilvækst og fødevare- 
  forsyning”. 
 3. dec: Sognepræst Anne-Mette Gravgaard taler om adventstiden. 
 10. dec: Jens Hornung fra Vinbørsen, Ndr. Frihavnsgade fortæller  
  historier og anekdoter fra Østerbro og anbefaler vin til  
  julemaden. 
 
 7. jan:  Bertel Haarder Folketingsmedlem, tidligere medlem af EP  
  holder nytårstale og byder velkommen til et år med valg til  
  EU-Parlamentet såvel som Folketinget. 
 14. jan: Hans Henrik Brøns Poulsen, administrativ leder på  
  Øster Farimagsgades Skole,  taler om sin tid som udsendt til  
  Afghanistan. 
 21. jan: Lars Thorborg, jazzcauseri, ”30 år i jazzens tjeneste kogt ned 
  til en suppeterning” 
 28.jan: En repræsentant fra politiet kommer og taler om hvordan 
  vi vi sikrer os bedst mod tricktyve og andre tyve. I det hele 
  taget, hvordan vi passer bedst på os selv. 

Nu i november får vi igen besøg af de to herrer, Kirkegaard og Gillard, fra 
sidste år, der talte om miljø og befolkningstilvækst. De delte tiden på en 
foredragsmandag. Og det gjorde de så godt og spændende, at vi ønske-
de at høre mere fra dem begge to - så der kan blive mere tid til både at 
lytte og at stille spørgsmål. 
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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 
 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 Fødevare Forening 
 

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  

Fredagsbar er ikke kun for det arbejdende folk eller studerende. 

Som noget nyt indfører vi fredagsbar i  
Værestedet Odensegade 6 

 

Fredag den 16.november 14-  
Fredag den 25. januar 14- 

 

Der vil kunne købes øl, vin  
enkelte drinks og sodavand  

Anlægget vil afspille kendte sange og  
måske er der nogen, som vil danse. 

 

(kun adgang for medlemmer af Nabo Østerbro) 
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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               Kursusprogrammet    
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 på onsdage kl. 17:30 - ??:?? 
Vi glæder os til at gentage succesen fra foråret, og se jer til endnu nog-

le aftener i godt selskab, samlet 
om god mad. Både nye og gamle 
ansigter er velkomne. Hvis du ger-
ne vil deltage i middagen, eller har 
lyst til at hjælpe til, kan du tilmelde 
dig på ophængte sedler i Være-
stederne.  
Tilmeldingssedlerne og menu vil 

blive hængt op 14 dage før arrangementerne. 

Onsdag d. 14. november 2018 i Nyborggade 9 
Onsdag d. 23. januar 2019 i Odensegade 6 
Onsdag d. 27. februar 2019 i Nyborggade 9  

Tilmelding på liste i værestederne - betaling ved ankomst kr. 50,- 
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Program november – december 2018– januar 2019 
 

Mødetid onsdage kl.10, ved den understregede adresse. 
 

7. November  Ndr. Toldbod v. Vandbus, langs vandet, inderhavnsbroen,langs 
vandet til Holmen, Sixtus, retur evt. Over Christiania, Christians 
Hans torv. 6km. Kirsten. 

21.November Chr. Havns torv ved Metro, Gå langs Islands brygge, Dybbølsbro , 
Absalons kirke, Carlsberg området, Valby st. 6km. Kirsten 

5.December Østerport station, Østre anlæg, Øster voldgade, Kgs. Have, Kron-
prinsessegade, Adelgade, Amalienborg, Langelinie, Kastellet, Oslo 
plads, Østerport st. (Planlægningsmøde) 5,5 km. Lone 

2.Januar  Hj. af Dosseringen/Østerbrogade, Søerne rundt 6,5km. 

16.Januar Chr. Havns torv v. Metro, Torvegade, Syd- og norddyssen, Refsha-
levej, Kongebrovej, Takkeloftsvej, Strandgade, Chr. Havns torv. 
6km. Ester 

30.Januar Nørreport st.  V. Toiletterne, Find Københavns elefanter,  Krystal-
gade, Vestergade, Rådhushaven, Glyptotekets have, Ny Vesterga-
de, Tøjhusmuseets gård, Vor Frelsers kirke, Sofiegade, Holmens 
kirke, Niels Juhls gade, Nyhavn, Moltkes palæ, Amalienborg. 6,5 
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 

Københavns Kommune tilbyder kurser med overskriften: 
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. 
Kurserne er henvendt til pårørende til alvorligt syge. 
 
Se mere på https://www.kk.dk/laerattackle  
eller bed om hjælp på kontoret. 

Bente 

 

Nabo Østerbro Oplysningsforbund 
Nyt kursuskatalog forventes udsendt 1/12-2018 
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Du kan gøre en forskel 
Hjerteredderkursus - 30 minutters introduktion i genoplivning 

 

 Med et 30 minutters introduktionskursus i genoplivning 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, der afholdes hhv. i Odensegade 6 og Nyborggade 9 er  
blevet til i et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Nabo Østerbro. 
Tilmelding: Kontakt kontoret 3526 0120 

gerne mandag og fredag mellem 10:00 og 11:00  

 
 

November 
 Fredag   9. Nielsen Saloner klaver og violinduo  (se side 15) 
 Fredag 30. pyntes juletræet i Odensegade (se side 10-11) 
 Onsdag 14. spiser vi sammen i Vibenshave (se side 21) 
 Fredag 16. Fredagsbar (se side 4) 
 

December 
 Torsdag 13. Let frokost kl. 12 og skolekor i Vibenshave kr. 40,- 
 Fredag 14. Caféen er lukket - Vi takker de frivillige for indsatsen.  
 Mandag 17. Boller og kaffe i Odensegade Pris kr. 20,- 
 Tirsdag 18. Julemiddag  Odensegade (tilmelding kr. 125,-) 
 Torsdag 20. Julefrokost i Vibenshave (tilmelding 17/12 - kr. 125,-) 
 Mandag 24. Juleaften (se side 11) 
 

Januar 
 Mandag   7. Nytårstale kl.13 i Odensegade Kr. 60,- 
  Selvtræning starter i Vibenshave 
 Torsdag 10. Vibenshave skåler nytåret ind (se side 7 0g 11)   
 Onsdag 16. Spiser vi sammen i Odensegade (se side 21) 
 Fredag  25. Fredagsbar (se side 4)    

Februar 
 Onsdag 20. Spiser vi sammen i Vibenshave (se side 21) 
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Nyborggade 9, 2100 Østerbro, tlf. 3929 0340  
www.naboosterbro.dk/vaeresteder/vibenshave/ 

 
Mandag Kl. 10.00-11.40 Zumba (KR) 
 Kl. 11.00-12.30 Yoga 1 (KR) 
 Kl. 12:00-15.30 Banko (NØ) 
 Kl. 12.30-14.00 Yoga 2 (KR) 
 Kl. 15.00-16.40 Afspænding (KR) 
Tirsdag Kl. 09.30-13.00 Hobbyhold - sy, strik, knipling 
 Kl. 10.00-11.30 Vejrtrækning (KR) 
 Kl. 10.30-12.00 Gymnastik med Ruth (NØ) 
 Kl. 11.30-13.00 Yoga 3 (KR) 
 Kl. 13.00- Whist 
 Kl. 13.00-15.00 Fotoklub 
 Kl. 13.00- Socialt samvær m/ medbragt mad 
   Boller, kaffe og kage kan købes 
Onsdag Kl. 10.00-14.00 Olie og akrylmaling (KR) 
 Kl. 11.00-14.00 Keramik 
 Kl. 13.00-16.00 Slægtsforskning 
 Kl. 13.30-15.00 Gymnastik med redskaber (KR) 
 Kl. 15.15-16.45 Yoga 
Torsdag Kl. 10.00-12.00 Medicinsk Qi Gong (KR) 
 Kl. 10.00-13.00 Bridge 
 Kl. 11.00-12.30 Yoga 1 (KR) 
 Kl. 12.00-13.00 Frokost, pris kr. 40.-  
 Kl. 12.30-14.00 Kor, sang og musik (NØO) 
 Kl. 12.30-14.00 Yoga 2 (KR) 
 Kl. 14:15-15.45 Medicinsk Qi Gong (KR) 
 Kl. 15.30-17.10 Qi Gong/Tai Chi (KR) 
 Kl. 19.00-22.00 Croquis og keramik 
Fredag Kl.  9.15-10.00 Fredagsmorgenmad (kr. 20,- alle er velkommen) 
 Kl. 10.00-10.45 Stolegymnastik 
 Kl. 10.00-11.40 Zumba (KR) 
 Kl. 10.00-12.00 Computer værksted og rådgivning 
 Kl. 13.00- Whist 

 
 
 
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. 

Film i Vibenshave 
Der er fra flere sider kommet ønsker om at vise film, der kan lægge op 
til efterfølgende debat. 
Idéen har fænget og vi vil se, om det kan sættes i gang i løbet af vinte-
ren. Der er forskellige løsninger og alle er inden for lovens rammer. 
I vil kunne følge med på hjemmesiden og på opslag. 
Vil du være tovholder på projektet, ring til kontoret 35260120. 
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Digital Ambassade – Odensegade 6. Byder alle velkomne til at komme 
med deres computer, Ipad / tablet eller smartfone. 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 

Værestedet, Odensegade 6 
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Jeg kan hjælpe dig med spørgsmål om fx pensi-
on, hjemmehjælp, testamente, patientrettighe-
der og meget andet. 
Jeg kan ikke behandle din sag, men finde ud af, 
hvor du skal henvende dig og eventuelt tage 
kontakten for dig. 
Ring og få en aftale. Tlf. 24 48 34 81. 
Lisbeth Lundgren, erfaren jurist og frivillig gen-
nem flere år i Nabo Østerbro, senest som be-
styrelsesmedlem. 

Filmklubbens medlemmer har valgt følgende film 
til at blive vist I sæsonen 2018 - 2019: 

En frygtelig kvinde - The Squar - Aquarius - Aldrig mere i 
morgen - The Post  - Their Finest Hour - Vor livs ferie - 

Mesteren - Darkest hour - Bryluppet - Mit hjem i Hampstead 
Den skjulte tråd - Efter Stormen - Loveless 
Three billboards outside Ebbing Missouri  

Call me by your name - Dobbeltspil 
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Torsdag d. 1. november kl.14-15 fernisering med Brita Fogsgaards 
spændende malerier. 
Torsdag d. 8. november kl.14-15.30 foredrag med 
konsulent Ulrik Andersen: Skolen Dengang og Nu 
Torsdag d. 22. november kl.14-15.30 Formand for 

Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf: Hvad 
laver Østerbro Lokaludvalg for os ældre? Og hvordan får vi ind-
flydelse? 
Torsdag d. 22. november kl. 15.30 Mad for Mænd  
 (se side 9) 

Torsdag d. 29. november kl.14-15 foredrag med Finn Larsen 
– Hvad er streaming og hvordan?  

Torsdag d. 13. december kl.12.45-13.15 – 
De unge synger julen ind. Elever fra den lokale skole 
Institut Sankt Joseph varmer julestemning op med 
sang. 
Torsdag d. 20. december kl.12-14.30 – Julefrokost 
med kor!! Så skal vi fejre jul og vores fællesskab med 

god julesang fra husets kor, fantastisk mad og festlig stemning.  
OBS: Tilmelding inden tirsdag d. 18.12 kl.10. Kr. 125. 

Fredag d. 21. december så lukker Vibenshave for juleferien kl.13. 
 

Mandag d. 7. januar åbner dørene igen – start året med energisk selv-
træning allerede kl.7.30!  
Torsdag d. 10. januar Vi skåler nytår ind med et glas mous-
serende vin kl.12 og et stk. kage efter fællesspisning – 20kr.  
Torsdag d. 17. januar kl.14-15.30 Foredrag med Sogne-
præst i Davids kirke, Anne-Mette Gravgaard - Når Livet Kom-
mer bag på en. 
Torsdag d. 31. januar kl.14-15.30 Fernisering med fotografier af  
Randi Vejby Svensson – Børns Legemuligheder på Østerbro i 1979 
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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! 

Vi forsøger at få en træningssagkyndig  

til at komme en dag om måneden som 

tidligere, der kan hjælpe alle, der træ-

ner selv, med evt. tips og svar på moti-

onsspørgsmål. 

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 

 Brug IKKE 
udendørs 
sko i  

brug i 
 stedet 
gymnastik 
 sko  
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Ældre Hjælper Ældre Østerbro. 
Ældre Hjælper Ældre Østerbro blev oprettet i 1997 samtidig med Nabo 
Østerbro. Formålet med ÆHÆ er at udføre frivilligt socialt arbejde 
blandt ældre på Østerbro. Dette sker i form af besøgstjeneste, ledsage 
tjeneste, gå tur tjeneste, tryghedsopkald og ved at være hinandens net-
værk i gruppen. Medlemskredsen er Østerbro-
borgere i alderen 60+ 
TRYGHEDSOPKALDs-ordningen består i tilbud 
om opringning alle hverdage mellem kl. 9.30 og 
10.30. Vi er 5 forskellige frivillige, der medvirker, 
det giver variation i samtaleemner. 
Det basale ved ordningen er at få kontakt til 
brugeren. Bliver der ikke svaret ved første op-
kald, prøver vi igen lidt senere. Hvis der stadig 
ikke svares, ringer vi til en kontaktperson, hvis opgave er at tage sig af 
det videre forløb. Fremhæves bør det, at de hyggelige samtaler om 
stort og småt er værdifulde for begge parter. 
Ældre Hjælper Ældre er forankret i Danske Seniorer. 
Hvis du gerne vil gøre brug af vores tilbud eller være frivillig kan du 
kontakte os på tlf. 40835823 mandag og torsdag kl. 10 – 12 

 

Rejsekammeraten blev 70  
 

Vores rejse og tur leder rundede 
dette skarpe hjørne i sidste uge. 
Vi ønsker ERIK tillykke og håber 
du bliver ved mange år endnu. 

Nabo Østerbro søger frivillige 
Løn: gratis kaffe gode kolleger og glade medlemmer i værestederne. 

EDB hjælper, til at vejlede medlemmer i brug af smartphone og tablet 
2 timer, en dag ugentlig i Vibenshave.  
Facebook vedligeholder ca. 1 gang ugentlig, helst sammen med en 
makker, til at opdatere værestedernes sider. 
Hjemmeside vedligeholder, opsøge relevante informationer og nyhe-
der og ca. 1 gang ugentligt, sammen med kontoret, Poul Erik, opdate-
re www.naboosterbro.dk 
Ring til kontoret 3526 0120. 
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Østerbro lille Museum fejrede 
10 års jubilæum lørdag d. 8/9 i  
Vibenshaves lokaler i  
Nyborggade.  
Museet ligger i kælderen og der 
var også åbent. 
Over 100 valgte at fejre dagen 
sammen med os. 
 
Carl-Einar, museets formand og 
stifter talte om den historiske 
værdi, som fortiden betyder for 
os alle, samt ønsker for museets 
fremtid. Samtidig takkede han de 
frivillige, som tager sig af den 
daglige drift. Til sidst hyldede 
han alle de fremmødte for deres 
trofasthed og opbakning. 
Anne-Mette Gravgaard, præst 

ved Davids kirken, havde en for-
nem gave på 10.000 kr. med til 
museets videreudvikling og 
fremgang. 
 
Derefter var det åbent for buffét, 
og alle hyggede sig med mad og 
drikke.  
Vi fik musikalsk underholdning 
og sang mange af de gode gam-
le viser med højt humør. Lone 
sluttede af med en tale iført 
Østerbro Husmoderforening 
Korkjole, der ellers udstilles i 
museet. Alt i alt en dejlig og min-
derig dag. 
 
Håber på mange gensyn i 
fremtiden. Vi er der hver fredag. 
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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 bruge internettet. 
Velkommen i Vibenshave, onsdage kl. 13:00 – 16:00 

Finn Larsen, tovholder. 

Der er forslag om etablering af en gruppe for mænd, hvor vi med et aftalt pro-
gram mødes f.eks. hver 14. dag, for at lave en 
middag og efterfølgende spise sammen. 
Sammenkomsten skal finde sted i Vibenshave 
fx en eftermiddag mellem kl. 15 og kl. 18, 
hvor vi så laver en i forvejen planlagt menu 
samt planlægger dato, menu og indkøb for 

næste sammen-
komst. 
Køkkenfacilite-
terne i Vibenshave begrænser antallet af aktive 
deltagere til 5-6, men det udelukker jo ikke, at 
flere kan deltage i den efterfølgende spisning, 
og måske næste gang deltage aktivt i madlavnin-
gen. 

Hvis der er interesse, kan vi mødes torsdag d. 15. november kl. 15.30 i Vi-
benshave for at aftale det videre forløb. Tilmelding på kontoret eller til 
Henrik Madsen telf. 22371929 eller mail: e.h.madsen@live.dk 
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 Fredag den 30/11 i Odensegade. klokken 11 pynter vi juletræ i 
Caféen. Der kan købes gløgg og æbleskiver mellem 11-13.  
Tag gerne jeres børnebørn og oldebørn med.  
Der er gratis saft og pebernødder til børn og barnlige sjæle. 
 
Fredag den 14/12 er der lukket i Odensegade 
De frivillige samles til julefrokost som tak for indsatsen. 
 

Mandag den 17/12 kl.12-14 Juleboller og kaffe i  
Odensegade - ingen yderligere salg i Caféen 
 
Tirsdag den 18/12 Julemiddag i Odensegade  
Traditionen tro spiser vi flæskesteg og alt det som hører til.  
Der vil blive serveret risalamande til dessert. Pris 125 kr.  
Tilmelding og betaling på kontoret senest 14/12 
Koret og Erling Fritz Frans underholder 
Der kan ikke købes adgang til arrangementet på dagen 
 

Mandag den 24/12 Odensegade Juleaften  
kommer de gode kokke vi  kender fra sidste år og  
disker op med god mad og drikke.  
Læs programmet på den anden side → 
 

Mandag den 7/1 i Odensegade kl. 13.00  
Nytårstale ved Bertel Haarder   
1 gl. bobler og kage - pris kr. 60,- 
 
 

Vores Julekalender
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NIELSEN SALONER gæster Nabo Østerbro  
fredag d. 9. november 2018 
Nielsen Saloner er hjemmehørende på Østerbro og hjælper unge 
klassiske musikere med at nå bredere ud til publikum. 
 
Nielsen Saloner præsenterer  
Mhaanna-Zhang klaver og violinduo ved en Salonkoncert i Nabo Østerbro´s lokaler 
Odensegade 6. fra klokken 15.30 – 18.30 
 
Duoen startede deres samarbejde i Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor 
Ramez Mhaanna og Kehan Zhang anerkendes for deres store talent og kvalitet. 
 

Begge musikere har vundet priser ved inter-
nationale musikkonkurrencer, modtaget lega-
ter og stipendier fra store danske og uden-
landske fonde, deltaget i masterclasses ved 
store internationale navne inden for klaver- og 
violinverdenen.  
 

Udover at spille koncerter i Danmark har duo-
en desuden et samarbejde med Kina og tager 
regelmæssigt på turneer og optræder på tv og 
i store koncertsale over hele landet. 

 
I sommer blev duoen præsenteret for det brede publikum af den danske tv-kanal dk4, 
med hvem Nielsen Saloner har indledt et samarbejde.  
Se mere: www.naboøsterbro 
 
Duoen har et bredt repertoire som spænder fra klassik til romantik og modernisme, 
med komponister som Beethoven, Mozart, Ravel såvel som kinesisk og dansk musik. 
 
Program: Vin - Charcuteri - Ost - Musik 
15.30  Dørene åbnes 
16.00  Velkomstdrink, præsentation af arrangement og traktement i cafeen. 
16.15 Koncert i salen 
16.45 Nabo Østerbro og Nilsens Saloner hilser på. 
 Præsentation af vin 
17.15 Koncert 2. afdeling 
17.45 Præsentation af vine, oste, Charcuteri samtale med  
 kunstnere i cafeen. 
 
Pris 175 kr. - Billetter købes senest 6. november  
Henvendelse hos  
Nabo Østerbro,  
Odensegade 5  
tlf: 35260120  
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Alle tiders arrangement.  
Vi var nogle stykker fra Nabo Østerbro, der hav-
de købt billetter til Nana Bugge Rasmussen, 
mezzosopran og Ulrich Stærk på klaver til deres 
arrangement “Verdens sangskatte fra barok til 
romantik”. Arrangementet blev afholdt i Nazaret 
Kirke ved Nielsen Saloner.  
Vi lagde ører til en meget smuk stemme med en 
varm klang og meget nærvær. Tænk jer - Nana 
er kun 35 år, imponerende. Hun er uddannet 

ved konservatorierne i København og Berlin. Ulrich Stærk gjorde det 
også fantastisk flot på klaveret. Han hører til eliten blandt skandinavi-
ske pianister.  
Et fantastisk 
program med 
efterfølgende 
reception med 
mange lækkeri-
er, gode vel-
smagende vi-
ne, samt mulig-
hed for at kom-
me i dialog 
med de optræ-
dende, Nana og Ulrich. 
De bedste anbefalinger skal lyde fra Ruth og Hanne T.  
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  24/12 Vi arrangerer i år juleaften   
                 i begge vores dejlige huse. 
   I Nyborggade samler vi et hold af frivillige, 
                       der vil sørge for, at ingen kommer til at  
                          mangle noget.  
    Vil du hjælpe til, så ring kontoret 35260120 
 
                         Program begge steder: 14.30 - 20.30 
                      Dørene åbnes og der bydes velkommen med 
                          lidt til ganen. 
            Bankospil med små gaver og hygge. 
                         Julemiddag serveres med dessert og vin. 
                              Julekaffe og mere hygge og fordeling  
                                      af små gaver til alle deltagere. 
                                        Ind imellem synger vi julens sange. 
                                        Prisen vil afhænge af tilskud og 
                                      sponsorer, men vi forventer det  
                                bliver uden egenbetaling.  
                          Tilmelding er nødvendig  
Se mere på opslagstavler, hjemmeside og Østerbro Avis. 

Vores Julekalender 
Torsdag den 13/12 Kl. 12,00 i Vibenshave  
   Let frokost og skolekor  
  Torsdag den 20/12 i Vibenshave. Julefrokost og korsang  
     Tilmelding til kontoret inden 18/12 kl.10,00   kl. 12.00-14.30      
 

         Mandag den 7/1 i Vibenshave selvtræning starter  
 

  Torsdag den 10/1 i Vibenshave 
            Andreas Kail (BR) holder nytårstalen 
                     kl. 12,00 Skåler vi nytåret ind    
   Pris frokost kr. 40,- et glas bobler kr. 20,- Tilmelding d. 8. januar. 




