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Er du lige flyttet ind i Morbærhaven?
Så kom til et infomøde, som kun handler om dig og dine spørgsmål:

Informationsmøde
Onsdag d. 20. april kl. 19.00
på beboerkontoret, stueetagen, Center 1

Det kan være du har spørgsmål til:    
Hvad vi betaler for igennem huslejen, hvordan man undgår en stor fraflytterregning 
og andet. Vi vil præsentere lidt om livet i Morbærhaven, beboerdemokrati i Mor-
bærhaven, grupperne i Morbærhaven og medlemskab af grupperne.
Og råd til hvordan man vedligeholder sin lejlighed

Vi vil gøre vores bedste for at svare på dine spørgsmål som ny beboer i Morbærhav-
en. Vi starter på beboerkontoret og går rundt i Morbærhaven og ser hvor grup-
perne bor.

Vi håber at se alle nye beboere og andre interesserede til informationsmødet.
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FÆLLESMØDE
INDKALDELSE
Så er det igen tid til at 
komme og flekse dine 
beboerdemokratiske 
krafter! Nyttehaverne er 
mødets helt store tema
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GRUPPEFEATURENGRUPPEFEATUREN

Kender du til Sløjdgruppen? Kender du til Sløjdgruppen? 
Hvis ikke så er det hér du skal Hvis ikke så er det hér du skal 
læse med. Redaktionen har læse med. Redaktionen har 
været på besøg i gruppen og været på besøg i gruppen og 
har meget at fortælle!har meget at fortælle!
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MÅNEDENSMÅNEDENS
OPSKRIFTOPSKRIFT

Denne måned finder Denne måned finder 
du  en opskrift på den du  en opskrift på den 

palæstinensiske ret palæstinensiske ret 
ShakshukaShakshuka
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FORÅR OG NYTTEHAVER
Foråret spirer og blomsterne pibler 
frem. Alle med grønnefingre kommer 
ud af vinterens gemmer og er rastløse 
efter at få hænderne i jorden igen! 

Heldigvis har Morbærhaven så 
fantastiske rammer, at vi kan byde 
vores beboere på et lille stykke 
nyttehavejord! Eller det plejede vi 
i hvert fald at kunne. Men flere års 
neglekt fra de ansvarlige og en gruppe 
kørt helt af sporet resulterede i at 
nyttehaverne var blevet overrendt af 
klunsede cykler og afpillede gamle 
juletræer og et allerhelveds væld af 
affald af enhver karakter.

Situationen ledte til at boligselskabet 
suspenderede brugen af 
nyttehavegrunden i 2020, men i 
virkeligheden forsatte misligholdet. 
Det betød at bestyrelsen og 
administrationen måtte tage initiativ 
til at rive problemet op med rode. 
I løbet af marts og april måned er 
nyttehavegrunden blevet ryddet og på 
fællesmødet den 21. april er gruppens 
fremtid sat på dagsordenen! Hvis du 
kærer dig om at dyrke grøntsager og 
have jord under neglene, så duk op i 
til fællesmødet og gør din stemme hørt
- Redaktøren

LEDEREN

Have you just moved into Morbærhaven?
Then come to a infomeeting that concerns only you and your questions:

Infomeeting
Wednesday April 20th at 19.00
In the residentialoffice, groundfloor, Center 1

You might have some questions about:
What you are paying for in your rent. How to avoid a big bill when moving out.
We will talk a little about the life of/in Morbærhaven, the residents democracy, the 
groups of Morbærhaven and membership of those groups. And we will be giving 
some advice on how to maintain your apartment.

We will do our best to answer the questions you may have as a new resident in Mor-
bærhaven. We will start at the residential office and then take a tour in Morbærhav-
en and see the groups positions.

We hope to see every new resident and others who are interested.
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OPSLAG FRA GRUPPERNE
THRIFTSHOP/SECOND HAND GROUP

Hver Søndag i April, kl. 13-14

Du finder genbrugsgruppens lokale i 
stueetagen i center 3, modsat vaskeriet!

Når vi holder åbent kan du både donere 
ting (pæne, rene og funktionelle), og hente 
ting, hvis du mangler noget.

Da vi på et tidspunkt vil modtage Ukrain-
ske flygtninge i Morbærhaven, har vi brug 
for ekstra mange donationer til genbrug 
- særligt praktisk indbo, da de bliver huset 
i tomme lejligheder. Vil du donere større 
møbler mv., har administrationen også et 
lager. Kontakt os pr. mail.

ALT ER GRATIS! 

Følg vores Facebook-gruppe: “Morbærhav-
ens Genbrugsgruppe” - hvor vi annoncer-
er eventuelle spontane åbninger m.m.  

Hvis du gerne vil være frivillig, så med-
bring dit beboerkort og kom til vores 
næste møde Mandag d. 25. April, kl. 19 i 
Center 3.

Every Sunday from 13:00 to 14:00

You can find us in center 3, ground floor, 
opposite the laundry room..

When we’re open you can donate (nice 
looking, clean and working), as well as 
collect items.

EVERYTHING IS FREE!

We have a Facebook-group for impromptu 
opening days and more: “Morbærhavens 
Genbrugsgruppe”. where we announce 
spontaneous opening hours!

If you want to be a volunteer in the 
recycling group send us an e-mail: 
mbhgenbrug@gmail.com

NEWS FROM THE GROUPS 

KOM TIL FÆLLESSPISNING OG SPIL AFTEN MED BEKENDSKABSGRUPPEN
d. 8 April har Bekendskabsgruppen igen 
arrangeret fællesspisning denne gang med 
en masse snak og spil hygge efter. 

Menuen står på wraps og spillet er hvad du 
selv har lyst til 

Man skal selv med bringe drikkevare men 
rasten søger vi for

Arrangementet starter fra kl. 18 med 
spisning og spil bagefter

Stedet er center 1, 1 sal (beboer værtshuset: 
den våde hønen). 

Håber at se en del af jer

Hvis du ikke er en del af facebookgruppen, 
kan du skrive og tilmelde dig til arrange-
mentet via. Vores mail: bekendtskabsgrup-
pen@aub.dk. 

MÅNEDENS KÆLEDYR
Vinderen er fundet!
Vi har endnu en gang modtaget en masse gode bud på kæle-
dyr, hvor det har været en stor opgave at vælge en vinder. 

Redaktionen har valgt at kåre den kærlige kælerotte Marlene, 
som bor hos sin ejer Gaia, til månedens kæledyr.

Marlene er en kælerotte på næsten 2 år og hun har 6 
søskende. Marlene er chefen og kærlig. Ifølge Gaia kan Mar-
lene opføre sig som en meget lille hund. Billederne af Marlene 
er taget i forbindelse med påsken.

Stort tillykke med valget som månedens kæledyr til Marlene 
og Gaia.

Hvis du også vil have dit kæledyr med i konkurrencen om 
at blive månedens kæledyr, og i sidste ende årets kæledyr i 
Morbærhaven, kan du sende lidt tekst og billeder af dit kæle-
dyr til fiset@aub.dk inden bladets deadline.

Bladgruppen glæder sig allerede nu til at se hvilke andre 
kæledyr, der bor i Morbærhaven.

The winner has been found!
We have once again received quite a lot of great pictures of 
pets and it has been a difficult task to choose a winner.

For this pet of the month, the editor group has decided on 
Marlene the affectionate pet rat, who lives with her owner 
Gaia.

Marlene is a pet rat , who is almost 2 years old and has 6 sis-
ters! She’s the lady of the house, affectionate and behaves like 
a very small dog. The photoes were taken for easter!

Congratulations to Marlene and Gaia with the pick as Pet of 
the Month.

If you want to have your pet featured in the competition to be 
the pet of the month and finally pet of the year in Morbærhav-
en you can send a bit of text and pictures of your pet to fiset@
aub.dk before the deadline.

The editorgroup are really looking forward to see some of the 
other pets who lives in Morbærhaven.

HER ER DER 
PLADS TIL DIT 

KÆLEDYR

YOUR PET 
COULD BE 

FEATURED HERE

Tak til alle, som har sendt billeder og tekster ind af deres skønne kæledyr!
Selvom I ikke blev udvalgt denne gang er I velkomne til at forsøge igen. Her er en lille stribe af runners-ups!



SLØJDGRUPPEN 
 - MÅNEDENS GRUPPE FEATURETTE 

Har du også en masse tømrer eller 
snedker projekter liggende i skrive-
bordsskuffen, som du ikke kommer 
videre med fordi du ikke lige har et 
værksted hvor du kan udfolde dem? 
Eller har du måske bare lyst til at få 
stillet dine kreative lyster i træ?  Så 
er sløjdgruppen the place to go! Her 
kan du udfolde dine kreative evner og 
møde andre kreative beboere. 

"For at blive 
medlem af 

gruppen skal 
du deltage i 3 

møder i løbet af 
4 måneder, "

Redaktionen har igen været på gruppe 
besøg og den her måned tog vi turen 
hele vejen op af trappen fra kælderen 
til stuen i center 3. Her har sløjdgrup-
pen sit lokale og de har næsten alt 
hvad hjertet begærer i værktøj til dine 
projekter i træ.

Gruppen kan boltre sig i alt fra arbejds/
høvlebænke, skruestik, hammere, save, 
skruetrækkere, sølje-, bore- og skrue-
maskiner, stemmejern, sandpapir og 
store maskiner som bordrundsav, kap-/
geringsav, båndsav, drejebænk, høv-
lemaskine/afretter og meget andet!

For at blive medlem af gruppen skal du 
deltage i 3 møder i løbet af 4 måneder, 
til gengæld har du så bagefter adgang 
til at bruge sløjdlokalet til at arbejde på 
dine egne projekter, men før du begyn-
der at bruge sløjdlokalets store maski-
ner skal man have en introduktion til 
dem hos gruppens kontaktpersoner. 

Som med alle andre grupper er sløjd-
gruppen noget vi skaber sammen, så 
som medlem af gruppen har du direkte 
indflydelse på, hvordan gruppen skal 
være og hvilke aktiviteter gruppen skal 
afholde. Har du fx ønsker til værktøj 
eller materialer som gruppen ikke alle-
rede har, så kan du som medlem være 
med til at sørge for at gruppen får det!  

Sløjdgruppen tilbyder, ud over med-
indflydelse på brug og indkøb, også 
hyggelige arrangementer, nye bek-
endtskaber og en generel hyggelig og 
kreativ atmosfære i vores lokale.   

Vi holder velkomstmøde for nye medle-
mmer den sidste søndag i hver måned, 
dvs. næste gang vi holder møde er 
søndag den 24. april. Så kom ned og 
sig hej og bliv meldt ind i gruppen - du 
betaler jo allerede kontingent, så hvor-
for ikke bruge den? 
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Sløjdgruppen boltrer sig i alt fra 
arbejds/høvlebænke, skruestik, 

hammere, save, skruetrækkere, sølje-, 
bore- og skruemaskiner, stemmejern, 

sandpapir og store maskiner som 
bordrundsav, kap-/geringsav, 

båndsav, drejebænk, høvlemaskine/
afretter og meget andet!
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DET NYE FIS
DET SÆDVANLIGE, FORVANDLET
Af Casper Møller

August måned 1973 udkom 
den allerførste udgave af 
Fiset. Der er løbet mere end 
bare en smule vand under 

broen siden da. Det Sædvanlige Fis 
har i snart 50 år tegnet Morbærhaven 
indefra. I år 2000 udkom bogen 
“Fiset 25”. Bog projektet blev startet 
i 1998 som en fejring af bladets 25-
års jubilæum. Bogen blev endda 
trykt på Morbærhavens eget trykkeri 
Morbærtryk, som dog siden har drejet 
nøglen om.  

Redaktionen / Bladgruppen bag Det 
Sædvanlige Fis har altid bestået af en 
blanding af glade amatører med vidt 
forskellige baggrunde, men for hvem 
det er fælles at have lyst til at skrive, 
layoute og spise mad sammen! I bladets 
mange år har det sociale fællesskab 
være det centrale.  

Fisets op og nedture  
Men som årene er gået og teknologierne 
og læsernes forventninger har 
forandret sig, har Fiset ikke altid 
formået at følge med. Af mange 
omgange er der blevet eksperimenteret 
med “Netfiset”. I første omgang som 
Morbærhavens hjemmeside., siden 
blot som en online udgave af Det 
Sædvanlige Fis med løbende udgivelser. 

Projektet har som en fugl Føniks rejst sig 
fra asken hver gang det døde. Hvilket 
ikke har været et ubetydeligt antal 
gange. Senest i 2016 afprøvede man 
konceptet, men også her forblev det 
relativt kortvarigt. Skiftende redaktører, 
ambitionsniveauer og tekniske 
færdigheder har over årene ledt til at 
Netfiset blev efterladt.  

"Fiset i sit A5-format, og med en 
trykkvalitet der gav mindelser 

om dovne idrætsforeninger fra 
de fjerneste afkroge af Jylland"

Hvad der til gengæld bestod tidens 
prøvelser og skiftende redaktører var 
det trykte A5-format. Men formatet, 
trykkvaliteten og layoutet har i det 
sidste årti haft mere end en smule 
svært med at konkurrere om læsernes 
opmærksomhed. Nyere, mere 
farvestrålende og ikke mindst digitale 
medier der konstant bipper, vibrerer 
og sender levende billeder med lyd 
direkte i lommen på os. I en verden 
hvor der føres en aggressiv angrebskrig 
om vores alles opmærksomhed, 
havde Fiset i sit A5-format, og med 
en trykkvalitet der gav mindelser om 
dovne idrætsforeninger fra de fjerneste 
afkroge af Jylland, ikke en chance.  I 

den sidste håndfuld af år har Fisets 
redaktionsmedlemmer ufrivilligt 
løbet et stafetløb med beboerne 
mod papirkurven. Kun de allermest 
inkarnerede læsere og aktive brugere 
i beboerforeningens fandt interesse i at 
åbne det lille, uvigtigt-udseende blad.  

"Bladgruppen var gået i levende 
forrådnelse og der var udbredt 
koldbrand i de tilbageværende 

strukturer."

Nye vinde 
Som beboer i Morbærhaven, af flere 
omgange, har undertegnede også selv 
kigget på bladet mange gange og tænkt 
“What a shame” og også deltaget flittigt 
i stafetløbet. Indholdet blev sjældent 
skimmet, da udseendet alene virkede 
afværgende på interessen. Så da jeg på 
beboerforeningens generalforsamling 
i november 2021, i et pludseligt indfald 
valgte at stille op som redaktør for Det 
Sædvanlige Fis, var det uden nogle 
forudgående visioner eller ambitioner 
for bladet og dets retning, udover 
følelsen af at “noget måtte ske”. På min 
første rundtur i gruppens lokaler stod 
det først for alvor klart hvor stor en 
opgave jeg havde takket ja til.  

Redaktionslokalet stod fuldstændig 
uændret hen siden min første 
rundvisning, som nytilflyttet beboer 
på et infomøde i 2011. Måske en 
smule værre end jeg huskede det. 
Gulvet, malingen, loftet, møblerne mv. 
havde ikke set en opgradering i over 
20 år. Selv computerne, som Fisets 
standhaftige medlemmer udarbejdede 
bladet på, sendte associationerne 
tilbage til de glade 90ere med beige 
computer kabinetter og Windows 
98. I shit you not. Bladet blev skrevet 
i et sammensurium af forskellige 
programmer såsom Microsoft 
Word, Open Office og Word Perfect. 
Sammensat på en måske knap 20 år 
gammel Linux computer og printet 
på helt almindelige Inkjet-printere 
magen til den du måske har stående på 
reolen. Arbejdsgangen var mildest talt 
kaotisk og grundene til kvaliteten – eller 
manglen på samme – af bladet blev 
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pludselig meget åbenlyse. Bladgruppen 
var gået i levende forrådnelse og 
der var udbredt koldbrand i de 
tilbageværende strukturer. Det eneste 
der holdt den synkende skude oven 
vande var den vedvarende indsats fra 
en lille håndfuld sejlivede medlemmer 
som nægtede at give op, men som 
måske også syntes at have mistet troen 
på eller fantasien til at forestille sig at 
bladet og gruppens arbejde kunne 
gøres anderledes.  

Fugl Føniks, revisited  
Begyndende i januar 2022 blev 
en omfattende renovering af 
redaktionslokalet iværksat. Alt fra 
loft til gulv udskiftet og opdateret til 
tidssvarende løsninger således at 
redaktionslokalet nu, efter at den sidste 
hånd er lagt på transformationen, 
fremstår som et moderne og aktivt 
redaktionslokale, der kan servicere 
Morbærhavens beboere med et 
beboermedie, der passer til tiden 
og vores læseres forventninger og 
medievaner. Det trykte blad er kommet 
i et helt nyt layout og formatet er skiftet 
til A4 der tillader mere plads til artikler 
og billeder. Et sammenhængende og 
kontinuerligt visuelt layout – et koncept 
som vist ellers blev forladt engang i 
80erne – er blevet indført i et forsøg 
på at skabe genkendelighed, fange 
opmærksomhed og skabe appetit hos 
førstegangs- såvel som faste læsere. 
Og med originalt redaktionelt indhold, 
og faste føljetoner, er håbet at vi kan 

fastholde opmærksomheden og 
forvandle førstegangslæsere til faste 
læsere.

Men med kalenderåret 2022, det 
stigende fokus på miljø- og klimaaftryk, 
stigende råvareomkostninger og 
efter for mange års stafetløb til 
papirkurven har vi også besluttet, 
at Fiset foretager endnu et radikalt 
skifte. Fra at være blevet printet i ca. 
1200 eksemplacerer, 11 gange om 
året og blevet husstandsomdelt i 48 
år overgår Det Sædvanlige Fis til at 
være et aktivt tilvalg. I første omgang 
vil Fiset nu fremadrettet skulle 
afhentes. Enten på Beboerkontoret, på 
administrationskontoret eller i de nye 
stativer der bliver opsat i de fire fælles 
vaskerier. Det betyder at bladet du 
sidder med i dag - såfremt du er en af 
vores læsere der faktisk har samlet det 
fysiske blad op – er det sidste blad som 
bladgruppen husstandsomdeler. Du 
sidder med andre ord med et stykke 
vaskeægte Morbærhistorie.  

Støbeskeen  
I anledning af vores 50-års jubilæum 
næste år, er vi gået i gang med at afsøge 
mulighederne for at få indscannet 
og digitaliseret vores samlede arkiv 

af udgivne blade og samtidig få 
designet et nyt forsøg på “Netfiset”. Alle 
gode gange tolv... eller deromkring. 
Jeg håber - og tør også på vegne af 
bladgruppen at udtrykke det håb - at 
vi med bladets, redaktionslokalets 
og arbejdsgangens store forvandling 
kan se frem til mange spændende år 
med en levende, eksperimenterende 
redaktion i løbende forvandling. Har 
du fx en drøm om at lave podcasts 
eller videoproduktion – og kunne du 
tænke dig at bruge Morbærhaven og 
beboerforeningens aktiviteter som dit 
udgangspunkt - så leder bladgruppen 
altid efter nye medlemmer, der enten 
vil bidrage til arbejdet med bladet eller 
som ønsker at eksperimentere med 
nye medieproduktioner under Fisets 
paraply.  

Som afsluttende kommentar til den 
ihærdige læser, så inviteres I alle til 
reception og fejring af Det Sædvanlige 
Fis’ forvandlede redaktionslokale. Det 
finder sted søndag den 24. april kl. 
14:00 i redaktionens lokaler, kælderen, 
Center 3 (Morbærhaven 37). 

Vi håber vi ses!  
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PÅSKEMADSOPSKRIFT

Så er det endelig blevet 
april og april betyder 
påske!
Påsken er fuld af ferie, 

oppyntning med kyllinger 
og harer og en masse 
vidunderligmad, så det ville 
da være vidunderligt at få en 
god opskrift på noget klassisk 
påskemad her.  
Men det får I ikke. For hvad 
nogle måske også husker, så 
handler påsken jo også lidt om 
Jesus og da Jesus bekendt var 
født i Palæstina, vil jeg bruge 
denne anledning til at skrive 
en opskrift på en super lækker 
palæstinensisk ret, nemlig 
Shakshuka! En velkrydret og 
lækker tomatsimreret med 
spejlæg og fladbrød. 
 
Mængde:           ca. 2 portioner 
Tid:                      ca. 30 min

INGREDIENSER: INGREDIENSER: 
6 æg 6 æg 
1 dåse tomat 1 dåse tomat 
2 tomater2 tomater
1 løg1 løg
3 fed hvidløg3 fed hvidløg
2 chilier (valgfri styrke)2 chilier (valgfri styrke)
1 spsk spidskommen1 spsk spidskommen
1 tsk stødt korriander1 tsk stødt korriander
1 spsk parika1 spsk parika
1/2 tsk cayenne peber1/2 tsk cayenne peber
rapsolierapsolie
saltsalt
peberpeber
fladbrødfladbrød
eventuel frisk persilleeventuel frisk persille

FremgangsmådeFremgangsmåde
Hak løg og hvidløg fint og steg i Hak løg og hvidløg fint og steg i 
rapsolie på en pande til løgene er rapsolie på en pande til løgene er 
let gennemsigtige.let gennemsigtige.

Finhak chilierne og tilføj til Finhak chilierne og tilføj til 
stegepanden. lad stege i kort tid.stegepanden. lad stege i kort tid.
  
Tilføj herefter spidskommen, Tilføj herefter spidskommen, 
korriander, paprika og korriander, paprika og 
cayennepeber og lad dem stege cayennepeber og lad dem stege 
med kort.med kort.
  
Tilsæt herefter dåsetomaterne og Tilsæt herefter dåsetomaterne og 
lad det simre i en 10-minutterstid lad det simre i en 10-minutterstid 
og tilsæt så salt og peber efter og tilsæt så salt og peber efter 
smag.smag.

lav 6 små fordybninger i sovsen. lav 6 små fordybninger i sovsen. 
og tilføj et æg i hver fordybning. og tilføj et æg i hver fordybning. 
Fordel dem ligeligt i en cirkel Fordel dem ligeligt i en cirkel 
i panden. Jo tættere æggene i panden. Jo tættere æggene 
kommer på panden, jo hurtigere kommer på panden, jo hurtigere 
spejles de. Sæt eventuelt låg over, spejles de. Sæt eventuelt låg over, 
hvis du har, så steger æggene hvis du har, så steger æggene 
endnu hurtigere og mere ligelidt.endnu hurtigere og mere ligelidt.

Imens grovhakker du tomaterne Imens grovhakker du tomaterne 
og persillen.og persillen.

når æggene er færdige, smider når æggene er færdige, smider 
du tomater og persille henover du tomater og persille henover 
retten og serverer den varm med retten og serverer den varm med 
fladbrød.fladbrød.

Retten kan sagtens spises Retten kan sagtens spises 
til aftensmad, men bliver til aftensmad, men bliver 
traditionelt faktisk ofte serveret traditionelt faktisk ofte serveret 
til morgenmad, så har du nogle til morgenmad, så har du nogle 
rester fra aftenen før, kan det rester fra aftenen før, kan det 
anbefales at starte dagen ud med anbefales at starte dagen ud med 
en portion Shakshuka.en portion Shakshuka.

Finally, April has come 
and that means Easter! 
Easter is filled with 
vacation, chicken and 

hare decorations and a bunch 
of wonderful food. So it would 
be amazing with a great and 
traditional Easter recipe.
But you won’t get that here. 
As some might remember, 
Easter is also a little bit about 
Jesus, and Jesus was famously 
born in Palestine. So I will take 
this opportuinity to present 
a delicious Palestinian dish; 
Shakshuka! 
A spicy and tasty tomato simmer 
dish with fried eggs and flat 
bread. 
 
Amount:                app. 2 portions 
Time:                      app. 30 min

INGREDIENTS: INGREDIENTS: 
6 eggs 6 eggs 
1 can tomatoes 1 can tomatoes 
2 tomatoes2 tomatoes
1 onion1 onion
3 cloves of garlic3 cloves of garlic
2 chilis (optional strength)2 chilis (optional strength)
1 tbs cumin1 tbs cumin
1 ts corriander seeds1 ts corriander seeds
1 tbs parika1 tbs parika
1/2 ts cayenne pepper1/2 ts cayenne pepper
rapeseed oitrapeseed oit
saltsalt
pepperpepper
flat breadflat bread
optionally fresh parsleyoptionally fresh parsley

Finally, April has come and 
that means Easter! 
Easter is filled with 
vacation, chicken and 

hare decorations and a bunch 
of wonderful food. So it would 
be amazing with a great and 
traditional Easter recipe.
But you won’t get that here. As 
some might remember, Easter 
is also a little bit about Jesus, 
and Jesus was famously born 
in Palestine. So I will take this 
opportuinity to present a delicious 
Palestinian dish; Shakshuka! 
A spicy and tasty tomato simmer 
dish with fried eggs and flat 
bread. 
 
Amount:                app. 2 portions 
Time:                      app. 30 min

INGREDIENTS: INGREDIENTS: 
6 eggs 6 eggs 
1 can tomatoes 1 can tomatoes 
2 tomatoes2 tomatoes
1 onion1 onion
3 cloves of garlic3 cloves of garlic
2 chilis (optional strength)2 chilis (optional strength)
1 tbs cumin1 tbs cumin
1 ts corriander seeds1 ts corriander seeds
1 tbs parika1 tbs parika
1/2 ts cayenne pepper1/2 ts cayenne pepper
rapeseed oitrapeseed oit
saltsalt
pepperpepper
flat breadflat bread
optionally fresh parsleyoptionally fresh parsley

EASTER FOOD RECIPE

 freepik.com
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FÆLLESMØDEINDKALDELSE
DEN 21. APRIL 2022 - KL 19:00 - FÆLLESSALEN - CENTER 4

1) Valg af ordstyrer 
2) Valg af referent 
3) Valg af to stemmetællere 
4) Godkendelse af dagsorden 
5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 17. februar 2022 
6)Beretninger 

- Kassereren 
- Afdelingsbestyrelsen 
- AUBs bestyrelse 

7) Nyt fra grupper 
- Manglende kontaktperson for nyttehavegruppen 

8) Godkendelse af regnskaber 
9) Vedtægtsændringer 

- Nye vedtægter for Nyttehavegruppen (Bilag 1) 

10) Beslutningsforslag 
- Mistillid til Beboerforeningens Afdelingsbestyrelse (Bilag 2) 
  Forslagsstiller: Klaus 

11) Bevillinger 
AB søger til nyttehavegruppen en bevilling på DKK 7.066,90 
'Til kompostkværn, hækkeklipper, græstrimmer og småt værktøj (Bilag 3) 

12) Besættelse af tillidsposter 
5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen 

13) Eventuelt 
14) Evaluering 

Deadline for punkter til næste fællesmøde er 26. marts kl. 13.
Punkter sendes til fm@aub.dk eller afleveres i beboerkontorets postkasse uden på center 1. 

Hvis du vil have hjælp til at formulere et forslag er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsen: ab@aub.dk - men gør det 
i god tid inden ovennævnte frist.

JOINT MEETING SUMMONING
APRIL 21ST 2022 - 19:00 HRS - THE COMMON HALL - CENTER 4

1) Election of moderator 
2) Election of reporter 
3) Election of two vote counters 
4) Approval of agenda 
5) Approval of report from the joint meeting February 17. 2022 
6) Reports 

- The treasurer 
- The executive committee 
- The board of AUB 

7) News from the groups 
- No contact person for the Vegetable Garden Group 

8) Approval of financial accounts 
9) Statute changes 

- New statutes for The Vegetable Garden Group (Appendix 1) 

10) Decision proposals 
- Vote of no confidence towards the executive committee (Appendix 2) 
  Proposal from Klaus 

11) Funds
The Exec.Comm. is requesting funds on behalf of The Vegetable Garden Group: 7,006.90 DKR
For a compost shredder, a hedge trimmer, a grass trimmer and small garden tools (Appendix 3) 

12) Appointment to positions of trust 
5 members of the executive committee 

13) AOB 
14) Evaluation

Deadline for items on the next joint meeting agenda is May 28. 2022 at 01:00 p.m. Email items to fm@aub.dk or turn them in to 
the mailbox of the residents’ office outside Center 1.  

If you would like help to draw up a proposition, you are welcome to write the executive committee: ab@aub.dk - but do so in 
plenty of time before the above-mentioned deadline. 

Find bilagene online på: 
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/
faellesmoede-2022-04-21-dagsorden/

Find the appendixes online at: 
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/
faellesmoede-2022-04-21-dagsorden/

https://aub.dk/bsk-pdf-manager/faellesmoede-2022-04-21-dagsorden/
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/faellesmoede-2022-04-21-dagsorden/
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/faellesmoede-2022-04-21-dagsorden/
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/faellesmoede-2022-04-21-dagsorden/


1514

Foråret springer ud, vi 
beboerne kommer ud i 
solen og haverne omkring 
os begynder at blom-
strer. Derfor har afde-

lingsbestyrelsen nu også sat gang i 
diverse diskussioner om, hvordan 
vi forbedrer vores udearealer, så de 
er klar til en vidunderlig sommer i 
Morbærhaven. 

TIL- OG FRATRÆDEL-
SER
Der er ingen nye til- eller fratrædel-
ser. 

Der således 5 ledige pladser i 
bestyrelsen. Vi håber, hvis I finder 
interesse i bestyrelsesarbejde, at I vil 
melde jer på næste fællesmøde, så vi 
kan få en bredere bestyrelse og en 
masse nye spændende idéer. 

AB MØDER
Vi ønsker fra afdelingsbestyrelsen 
at gentage vor venlige reminder 
om, at alle beboere er velkomne på 
vores afdelingsbestyrelsesmøder. 
Disse møder afholdes i konference-
lokalet i Center 1 på Beboerkontoret, 
og nærmere information omkring 
dato og tidspunkt kan altid findes 
kalenderen på sidste side i Det Sæd-
vanlige Fis. Vi vil ligeledes minde 
om, at såfremt man har spørgsmål 
til afdelingsbestyrelsen eller hvis 
der er noget man er utilfreds med, 
er man altid meget velkommen til at 
skrive til os på ab@aub.dk 

NYTTEHAVERNE 
Nyttehaverne har ligget hen længe nu, og 
afdelingsbestyrelsen har været nødsaget til 
at overtage oprydningsarbejdet og hjælpe til 
med at få gruppen startet på ny. Derfor er der 
igangsat en rydning af alt rodet i nyttehaven, 
således den kan blive klargjort til sæsonen, 
og afdelingsbestyrelsen har fremsendt et fors-
lag til nye vedtægter for nyttehaven, der skal 
stemmes om på næste fællesmøde. Vi håber 
I vil møde op og støtte op om, eller komme 
med idéer til arbejdet med nyttehaven d. 21. 
april. 

DE UDENDØRS FÆLLESAR-
EALER 
Afdelingsbestyrelsen er også begyndt 
at overveje, hvad der kan gøres for at 
istandsætte de udendørs fællesarealer. 
Blandt andet er der sat et budget af, til at 
renovere basketballbanen, og vi har kigget 
på at få nye fodboldmål, vilde blomster og 
nyindkøb af diverse underholdningsredska-
ber til udlejning på beboerkontoret. 

KOMMENDE MØDER
Næste fællesmøde er d. 21. april 2022 klok-
ken 19 i fællessalen. Deadline for punkter til 
dagsordenen er overskredet.  

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er d. 7. april 
2022 klokken 19 på Beboerkontoret. 

NEWS FROM THE  EXEUTIVE COMMITTEE
S

pring has arrived and we 
residents are starting to 
come out to enjoy the sun 
in our outdoor common 
areas. Therefore, the ex-

ecutive committee has now started 
discussions surrounding improve-
ments of our outdoor common areas, 
so they can be ready for a wonderful 
summer in Morbærhaven. 
  
ACCENSIONS AND 
RESIGNATIONS  
There are no accensions or resigna-
tions. 

There are 5 open seats in the exec. 
Committee. We hope that you will 
volunteer for the exec. Committee 
at the next joint meeting, if you have 
any interest in committee work, so 
we can gain many new ideas.  
 
EXEC. COMMITTEE  
MEETINGS  
We would like to reiterate the kind 
reminder, that all residents are wel-
come at our exec. Committee meet-
ings. These meetings are held in the 
conference room at the residents’ 
office in Center 1. Further informa-
tion about date and time can always 
be found in the MBH calendar in Det 
Sædvanlige Fis. We would also like 
to remind you that if you have any 
questions for the Department Board 
or if there is anything you are dissat-
isfied with, you are always welcome 
to contact us at ab@aub.dk 

 
THE VEGETABLE GARDEN 
The vegetable garden has been lying dead 
for quite some time now and the exec. 
committee has been obliged to take over the 
clean-up process and helping the group start 
anew. Therefore, a complete clean-up of all 
the mess in the plot has started, so it can be 
ready for the season. The exec. Committee 
has also sent in a proposal for new statutes 
for the Vegetable Garden Group, that will be 
put to vote on the joint meeting. We hope you 
will show up and show support or present 
your ideas for the vegetable garden on April 
21st.  

THE OUTDOOR COMMON 
AREAS 
The exec. committee has also begun con-
sidering what can be done to improve our 
outdoor common areas. Among other things 
there is a budget to renovate the basketball 
court and we have been looking at renewing 
the football goals and acquiring new enter-
tainment items to rent out at the residents’ 
office. 
 
Upcoming meetings 
Next joint meeting is April 21. 2022 at 07:00 
p.m. in the Common Hall. Deadline for items 
on the agenda has passed.  

Next Exec. Committee meeting is April 7. 
2022 at 07:00 p.m. at the residents’ office. 

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN
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SKRIV FOR FISET 
Det Sædvanlige Fis søger redaktionsmedlemmer
Har du lyst til at arbejde frivilligt med journalistik, layout eller grafik og illustration? Kunne du tænke dig at 
være med til at producere et blad der når ud til 1.200 unge og studerende?

VELKOMMEN TIL MORBÆRHAVEN
I Morbærhaven har vi vores eget medie. Og vi laver historier 
om vores eget liv og de udfordringer vi møder som ”morbær-
vianere”. 

Det Sædvanlige Fis - i daglig tale ’Fiset’ - er et medie for aktive 
beboere i Morbærhaven. Vi har til opgave at informere om 
officielle aktiviteter i beboerforeningen såsom bestyrelses- og 
fællesmøder og generalforsamlingen, samt at fungere som 
kanal for beboerforeningens mange forskellige grupper. 
Udover de officielle bundne opgaver arbejder Fiset for at give 
inspiration, skabe en levende debat og forholde sig kritisk til 
forhold der vedrører beboerne; såsom tiltag fra f.eks. AUB, 
afdelingsbestyrelsen eller kommunalbestyrelsen. 

Det Sædvanlige Fis fylder snart 50 år, og fejrer vi med en 
grafisk og layoutmæssig opstramning og med et ønske om at 
producere endnu flere relevante indslag og kritiske nyheder 
for havens beboere. 
Derfor har vi brug for dig til at grave de gode historier frem 
og skrive dem, designe bladets layoutet og den månedlige 
forside! 

Kan det virkelig passe at vores husleje skal være så høj? 
Hvem har ansvaret for at basketball-banen står faldefærdig 
hen? Hvad kan vi gøre for at få lov til at blive boende i længe-
re tid efter endt uddannelse? 

Det er bare nogle af de mange kritiske spørgsmål som du 
kan være med til at besvare som redaktionsmedlem på Det 
Sædvanlige Fis. 

Hvor meget tid, det tager at være journalist på Fiset, af-
hænger af dig selv, og hvor mange artikler, du har lyst til at 
skrive. En tommelfingerregel er dog, at en god artikel tager 
ca. syv timer at skrive, fra idé, over interview til udkast, 
feedback og færdig artikel. Til gengæld deltager du i et ud-
viklende team der giver dig brugbar feedback, som gør dig 
dygtigere fra gang til gang. 

Arbejdet med layout, grafik og illustration afhænger ligeledes 
af hvor meget tid du ønsker at bruge. Vi har en rå skitse vi 
altid arbejder ud fra, men et levende blad er et blad som også 
visuelt forandrer sig fra gang til gang. Fiset skal ses som din 
unikke mulighed for at eksperimentere med layout, grafisk 
produktion og den visuelle udviklingsproces for et moderne 
blad.

INTERESSERET?
Er du interesseret, så skriv en kort tekst om dig selv, hvorfor 
du gerne vil være en del af Fisets redaktion og vedlæg måske 
en idé til en historie eller et eksempel på dit grafiske arbejde, 
og send det til redaktør Casper Møller på redaktoer@aub.dk. 

ARBEJDET INDEBÆRER
at skrive fængende artikler, der kan læses af og er relevante for målgruppen.
at finde gode kritiske historier i samarbejde med redaktionen.
at dykke ned i påstandene, lave grundig research og finde de bedste vinkler.
at lave dybdeborende interviews af lokalpolitikere såvel som stamgæster på Den Våde Høne

VI TILBYDER
et frivilligt arbejde, der kan være en stepping stone, hvis du vil arbejde indenfor mediefaget.
et medie med vokseværk og høje ambitioner, selvom vi arbejder frivilligt. 
opkvalificerende kurser i alt fra skriveteknik til Adobes programpakke som f.eks. InDesign, Illustrator og Photoshop.
et journalistisk fællesskab der vil skabe kant og debat hos vores læsere og som tilbyder grundig vejledning og feedback.

HVEM ER DU?
du er nuværende beboer i Morbærhaven med gå-på-mod.
du har lyst til at inspirere, debattere eller stille magtkritiske spørgsmål.
du vil bruge tid og kræfter på at være en aktiv del af redaktionen og er god til at nå deadlines.
du vil som journalist bidrage med minimum tre artikler pr. halvår - og måske flere.
du vil som AD’er/layouter/grafiker/illustrator bidrage med minimum tre originalbidrag pr. halvår.

- OM BLADGRUPPEN
Fiset bliver trykt i ca. 1200 eksemplarer og omdeles til alle morbærvianere. 

Har du noget på hjertet og vil du gerne have det med i Fiset? Så send det til os på fiset@aub.dk 

Vi tager imod alt fra sjove historier, inspiration til indretning og studievenlige opskrifter, kritiske læserbreve eller flotte fotos 
eller tegninger . Du kan også aflevere dine indlæg i vores postkasse på nordsiden af Center 3.

Du kan være anonym, men redaktionen skal dog vide hvem du er. Vi bringer ikke kommercielle annoncer, men gerne 
annoncer og reklamer fra private. Vi forbeholder os retten til at afkorte meget lange indlæg.

Deadline til februar fiset er tirsdag den 22. februar 2022 kl. 17:59 
Marts-Fiset udkommer online tirsdag d. 1. marts 2022 og i printet udgave fredag d. 11. marts 

Vil du være med til at lave bladet?  
Næste deadline- og layoutmøde (arbejdsdag) er søndag den 27. februar kl. 11.00! 
Du finder os i kælderen under center 3.

Denne måneds blad er lavet af Fisets er lavet af: Casper (redaktør), André, Kjeld, Sabrina, Per, Kate og Ali

 - Redaktionen.

mailto:fiset@aub.dk 
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ÅBNINGSTIDER

Kollegiernes Kontor i København (KKIK) 
Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V

Telefonisk henvendelse 
Man - Torsdag

Fredag

10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

10:00 - 12:00

Telefon 33 63 05 00
Email kkik@kollegierneskontor.dk 

Beboerkontoret
Morbærhaven 85, center 1, stuen

Personlig henvendelse
Man - Ons
Lørdag

19:00 - 20:00
14:00 - 15:00

Email beboerkontoret@aub.dk

Den Våde Høne (Resident’s Pub)
Morbærhaven 85, center 1, første sal
Midlertidigt lukket grundet corona-restriktioner og ombygning
Currently closed due to corona-restrictions and renovations

OPENING HOURS
Administrationskontoret - inspektøren 
Morbærhaven 100, center 2, 1. sal

Telefonisk henvendelse 

Man - Ons
Torsdag
Fredag

10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00

Personlig henvendelse

Man - Ons
Torsdag
Fredag

13:00 - 15:30
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00

Telefon 43 46 23 46
Email tbg@kollegierneskontor.dk

If you lose your resident/laundry card you can buy a new 
one at the Office in center 2. The cost is 50 dkk, which will 
be added on your next bill. 
Remember to bring valid ID.

You can visit the general manager’s office in the opening 
hours when moving and in case of interruptions. Here you 
can also drop off hazardous waste (chemicals etc.)

In case of urgent issues outside normal opening hours call: 
Emergency-phone: 30 45 75 80
Only issue regarding the following matters will be consid-
ered as an emergency:
• Heat supply failiure in several apartments
• Water supply in several apartments
• Power supply failiure in several apartments
• Suspension in sewage or waste pipes to a degree that can 
lead to serious injury.

Hvis du mister dit beboer/vaskekort kan du få lavet et nyt på 
Administrationskontoret i Center 2. Det koster 50,-kr., som vil 
blive pålagt næste huslejeopkrævning.  
Husk at medbringe billed-ID.

Du henvender dig på administrationskontoret i åbningstiden 
ved til- og fraflytning og ved driftsforstyrrelser. Du kan også 
aflevere miljøfarligt affald (kemikalier m.m.) her.

Ved uopsættelige problemer uden for normal arbejdstid: 
Vagt-telefon 30 45 75 80
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive 
behandlet af vagten:
• Svigt i varmeforsyningen i større omfang (i flere lejlighed-
er)
• Svigt i vandforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
• Svigt i el-forsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
• Opslæmning i kloak/faldstammer i en grad som kan med-
føre alvorlige skader.

NAVNE & NUMRE
Vil du deltage i en af gruppernes aktiviteter eller ønsker du blot information? Så kan du henvende dig til en 
af gruppens kontaktpersoner. De med * markerede personer er udlånsberettigede til gruppens aktivitets 
lokale.
Would you like to participate in some of the groups’ activities or want more information about the groups? Then you can reach 
out to the coordinators for that group. The persons with an * is entitled to lend the group activity rooms to others.

Ændringer skal sendes til fiset@aub.dk

AGILITYGRUPPEN 
Agility Training for Dogs 
agility@aub.dk
May* 
Lea* 

BEKENDTSKABSGRUPPEN 
Acquaintance-group
bekendtskab@aub.dk

Mathias 

BLADGRUPPEN
Residents’ paper
fiset@aub.dk
Casper* (Redaktør, redaktoer@aub.dk)

DEN VÅDE HØNE
BARGRUPPEN
Bar/Bodega group
hoenen@aub.dk
Robin* 

FOTOGRUPPEN
Photo group
fotogruppen@aub.dk
Kjeld* 

GAMERGRUPPEN
Gamer group
mgg@aub.dk
Casper*
André* 

GENBRUGSGRUPPEN
Thrift group
mbhgenbrug@gmail.com
Stephanie*

KERAMIKGRUPPEN
Pottery group
keramik@aub.dk

Linnea*

KREA-GRUPPEN
DIY group
krea@aub.dk

Ea*

MOTIONSGRUPPEN 
Fitness group
motion@aub.dk
Emil* 
Rikke
Nicholas

MUSIKGRUPPEN 
Music group
musik@aub.dk
Markus* 
Martin

NETVÆRKSGRUPPEN
Network group
netgruppe@aub.dk
Tonny*

NYTTEHAVE 
Vegetable Garden group
nyttehave@aub.dk 

Under administration 

SPIL- & BILLARDGRUPPEN 
Board game & billard group
spilgruppe@aub.dk
Sebastian*
Nicklas 
Kristoffer 

SLØJDGRUPPEN 
Woodshop group
sløjd@aub.dk
Dan*
Mick* 

TRYKKERGRUPPEN 
Printing group
Per* 

AFDELINGSBESTYRELSEN 
Executive committee
ab@aub.dk 
Peter Toxværd 
Robin Glenshard 
Michelle Hjort 
Casper Møller 
Katja Grith 
Maja Freiler 
André Falk Rusås 

MEDLEMMER AF AUBs 
BESTYRELSE
Tenant-members on the Board of 
AUB
aub@aub.dk 
Katja Grith (formand)
Casper Møller (næstformand)
Maja Freiler (menigt medlem)

SUPPLEANTER TIL AUBs 
BESTYRELSE 
Alternates to the board of AUB
Michelle Hjort

ÅBNE UDVALG 
Public committees
Gruppeudvalg: gruppeudvalget@aub.dk 
Nøgleudvalg: noegle@aub.dk
Haveudvalg: have@aub.dk
Infoudvalg: infoudvalget@aub.dk
Klagenævn- og indstillingsudvalg: 
kniu@aub.dk 

KLAGEFORMULAR
Complaint form

https://www.aub.dk/wp-content/up-

loads/2016/01/klageformular.pdf

Printes og afleveres i Beboerkon-
torets postkasse ved Center 1

Print and submit to the Resident 
Office’s mailbox at Center 1.

mailto:agility@aub.dk
mailto:bekendtskab@aub.dk
mailto:fiset@aub.dk
mailto:hoenen@aub.dk
mailto:fotogruppen@aub.dk
mailto:mgg@aub.dk
mailto:mbhgenbrug@gmail.com
mailto:motion@aub.dk
mailto:musik@aub.dk
mailto:netgruppe@aub.dk
mailto:nyttehave@aub.dk
mailto:spilgruppe@aub.dk
mailto:spilgruppe@aub.dk
mailto:ab@aub.dk 
mailto:aub@aub.dk 
mailto:gruppeudvalget@aub.dk 
mailto:noegle@aub.dk  
mailto:have@aub.dk
mailto:info@aub.dk 
mailto:kniu@aub.dk 
https://www.aub.dk/wp-content/uploads/2016/01/klageformular.pdf 
https://www.aub.dk/wp-content/uploads/2016/01/klageformular.pdf 
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WHAT’S HAPPENING 
MBH KALENDEREN

Ændringer skal sendes til fiset@aub.dk

Mandag d. 4.                      
SoMe-udvalgsmøde     19:00 
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)

Tirsdag d. 5.                               
Hønemøde      19:30 
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal) 

Onsdag d. 6.                       
Spilgruppemøde      19:00 
Center 4 – Billardlokalet (kælderen) 

Musikgruppemøde     20:00
Center 2 – Musiklokalet (kælderen)

Torsdag d. 7.                       
Afdelingsbestyrelsesmøde     19:00
Center 1 – Beboerkontoret (stuen) 

Agilitytræning            16:00
Den store plæne 

Fredag d. 8.                                 
Arrangement i Bekendtskabsgruppen    18:00 
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal) 

Søndag d. 10                      
Åbent hus i Genbrugsgruppen    13:00 
Center 3 – Genbrugslokalet (Stuen)               -14:00

Netværksgruppen arbejdsdag     10:00
Center 2 – Netværksgrp.lokale(kælderen) 

Mandag d. 11.                      
Keramikgruppemøde     19:00 
Center 4 – Keramiklokalet (kælderen)

Nøgleudvalgsmøde     19:00
Center 1 – beboerkontoret (stuen)

Bekendtskabsgruppemøde      19:00
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)

Tirsdag d. 12.                      
Hønemøde      19:30 
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal) 

Torsdag d. 14.                      

Agilitytræning            16:00
Den store plæne

Gruppeudvalgsmøde      19:00
Center 3 – Redaktionen (kælderen)

Søndag d. 17.                      

Åbent hus i Genbrugsgruppen    13:00 
Center 3 – Genbrugslokalet (Stuen)               -14:00

Æggejagt & Påskesjov for alle     14:00 
Den store plæne 

Tirsdag d. 19.                                                                     

Hønemøde       19:30
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal) 

Onsdag d. 20.                      

Fotogruppemøde      19:00 
Center 3 – Fotolokalet (stuen) 

Infomøde til nye beboere     19:00 
Center 1 – Beboerkontoret (stuen) 

Torsdag den 21.                      

Fællesmøde      19:00 
Center 4 – Fællessalen (1. sal)

Agilitytræning            16:00
Den store plæne

Søndag den 24.                      

Sløjdgruppemøde      12:00 
Center 3 – Sløjdlokalet (stuen)

Åbent hus i Genbrugsgruppen    13:00 
Center 3 – Genbrugslokalet (stuen)    -14:00

Reception i Det Sædvanlige Fis    14:00 
Center 3 – Redaktionen (kælderen)   -16:00

Kreagruppemøde       18:30
Center 3 – Krealokalet (1. sal)

Mandag den 25.                      

Gamergruppemøde     19:00 
Center 3 – Gamerlokalet (1. Sal) 

Netværksgruppemøde     19:00 
Center 2 – Netværksgrp.lokale (kælderen)

Bekendtskabsgruppemøde      19:00
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)

Genbrugsgruppemøde     19:00 
Center 3 – Genbrugslokalet (Stuen) 

Tirsdag den 26.                      

Deadline for artikler til Fiset     17:59 
Center 3 – Postkassen // Fiset@aub.dk 

Hønemøde      19:30 
Center 1 – Den Våde Høne (1. Sal) 

Onsdag d. 27.                      

Nøgleudvalgsmøde     19:00 
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)  

Torsdag d. 28.                      

Agilitytræning            16:00
Den store plæne

Lørdag d. 30.                      

Arbejdsdag i Bladgruppen     11:00 
Center 3 – Redaktionen (kælderen)  


