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DOMMEDAGEN LURER

COVID-19, Putin, Abekopper, Trump,
Tørke, Oversvømmelse, Krig i Europa,
Klimaforandring...
Puha sikker en sommer - og sikke et
år! Bedst som vi troede, at vi kunne
lægge corona bag os vågnede Putin
op en dag og valgte vold. Valgte krig.
Krig stod nu ikke bare på europas
dørtærskel. Den var kommet indenfor.
Men selv krig bliver hverdag når
man har vestens privilegie at kunne
se på, på behagelig afstand. Men
så kom abekopper og bankede på
for at minde os om ikke at blive for
komfortable! Og rygterne vil vide at
den fhv. President Orange aka Trump
vil stille op igen i 2024.
Uanset hvor vi ser hen lurer
dommedagen?!
Hvad end det bliver bomber,
pandemier eller naturkatastrofer
som bliver enden på os, så har vi i
det her særnummer forsøgt at klæde
dig bedst muligt på til at overleve
undergangen lige her i Morbærhaven.

Er du lige flyttet ind i Morbærhaven?

Så kom til et infomøde, som kun handler om dig og dine spørgsmål:
Informationsmøde
Onsdag d. 17. august 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 Morbærhaven, 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 Morbærhaven. Vi starter på beboerkontoret og går rundt i Morbærhaven og ser hvor grupperne bor.
Vi håber at se alle nye beboere og andre interesserede til informationsmødet.
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MAD TIL ØDEMARKEN

Supermarkederne er alle
blevet plyndret. Din mave
rumler. Hvad gør du nu?
André kommer med forslag!.

Have you just moved into Morbærhaven?

Then come to a infomeeting that concerns only you and your questions:
Infomeeting
Wednesday August 17th 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 Morbærhaven. We will start at the residential office and then take a tour in Morbærhaven and see the groups positions.
We hope to see every new resident and others who are interested.
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OPSLAG FRA GRUPPERNE
NEWS FROM THE GROUPS

ER DET PÅ TIDE MED NYE
KØKKENER I MORBÆRHAVEN?
Af Casper Møller

THRIFTSHOP/SECOND HAND GROUP
Hver Søndag i august, kl. 13-14
Du finder genbrugsgruppens lokale i
stueetagen i center 3, modsat vaskeriet!

Every Sunday from 13:00 to 14:00
You can find us in center 3, ground floor,
opposite the laundry room..

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

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

ALT ER GRATIS!

EVERYTHING IS FREE!

Følg vores Facebook-gruppe:
“Morbærhavens Genbrugsgruppe” hvor vi annoncerer eventuelle spontane
åbninger m.m.
Hvis du gerne vil være frivillig, så
medbring dit beboerkort og kom til vores
næste møde mandag d. 29. august, kl. 19
i Center 3.

GRUPPERNES BUDGET FOR 2023
Nu nærmer tiden sig så småt for
at de forskellige grupper skal
gøre sig tanker om hvilke ønsker
de har for næste år.
Relevante spørgsmål kunne
være:
Skal I holde flere eller større
arrangementer?
Skal der laves kurser eller
undervisning i gruppen?
Skal der købes nye ting til
gruppen?
For at gruppen kan få mulighed
for at få opfyldt sine ønsker til
2023 skal der laves et budget
for 2023 som skal godkendes
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på generalforsamlingen til
november.
Sammen med budgettet må I
også godt lave et estimat over
hvor mange medlemmer der er
i gruppen.
Disse ting skal være
afdelingsbestyrelsen i hænde i
midten af oktober.
Nærmere informationer
kommer i næste nummer af
Fiset.

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

V

il du være med til at skabe
forandring i Morbærhaven? Sidder du inde med
en masse gode idéer, store
visioner eller bare en god
portion gå-på-mod? og kunne du tænke
dig at sidde med for bordenden når
beslutningerne skal tages? Så er det nu
du skal spidse ører.
Søndag den 11. september 2022
kl. 11:00 afholdes Morbærhavens
årlige afdelingsmøde. Afdelingsmødet
afholdes i Fællessalen, Center 4,
Morbærhaven 16, 1. sal.

HVAD ER ET
AFDELINGSMØDE???

Afdelingsmødet er beboerdemokratiets
krumtap. Det er her, at de store og
vigtige beslutninger for Morbærhaven
og alle os beboere træffes. Det er
her, at alle vores meninger skal
høres. De beslutninger, vi træffer
på afdelingsmødet, skal både
afdelingsbestyrelsen, administrationen
og organisationsbestyrelsen nemlig
rette sig efter.

BUDGETTER OG NYE
TILTAG

På afdelingsmødet skal vi bl.a. tage
stilling til Morbærhavens driftsbudget
for det kommende år (2023). Derudover
skal vi også behandle indkomne
forslag. I år tæller det bl.a. forslag om
fremskyndelse af ”køkkenrenovering”
(udskiftning af køkkenskabe), etablering
af en sansehave, flere bord/bænkesæt
på fællesarealerne, samt renovering
af festlokalet og kælderlokalerne i de
forskellige centre. Du kan læse mere
om de enkelte forslag i den officielle
indkaldelse og udsendelser fra
afdelingsbestyrelsen som kommer ind
via din brevsprække.

FÅ INDFLYDELSE I DET
DAGLIGE
Det er også på afdelingsmødet
at du har mulighed for at stille
op til afdelingsbestyrelsen samt
Albertslund Ungdomsboligers (AUB)
repræsentantskab.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen
eller beboerrepræsentant i AUBs
repræsentantskab sidder du med for
bordenden i løbet af året der går og er
med til udvikle og styrke Morbærhaven
efter beboernes ønsker.
Som medlem i afdelingsbestyrelsen
er du beboernes tillidsperson og
kontaktled til AUBs bestyrelse og
administrationen. Du kommer desuden
til at være i en unik position til at
igangsætte spændende aktiviteter som
kan være med til at gør Morbærhaven
til et bedre sted at bo og mere end blot
en bolig

KOMMENDE MØDER

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er
torsdag d. 4. august 2022 klokken 19 på
beboerkontoret.
Næste fællesmøde er torsdag d. 18.
august 2022 klokken 19 i fællessalen,
center 4, 1. sal.
Årets afdelingsmøde (AUB/MBH) er
søndag d. 11. september 2022 klokken
11 i fællessalen, center 4, 1. sal.
Årets generalforsamling
(beboerforeningen) er søndag d. 13.
november 2022 klokken 11 i fællessalen,
center 4, 1. sal.

LÆS MERE

Du kan læse mere om bl.a.
afdelingsbestyrelsens arbejde og
opgaver i vores artikel “Hvem er
afdelingsbestyrelsen?” udgivet i martsudgaven af Fiset. Du kan finde martsudgaven og alle tidligere udgaver af
fiset på www.aub.dk/fiset

Hilsen
Gruppeudvalget
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HVORDAN OVERLEVER DU DOMMEDAG I MBH?
af Casper Møller

lige her i Morbærhaven.

COVID-19, Putin, Abekopper, Trump,
Tørke, Oversvømmelse, Krig i Europa,
Klimaforandring...

Sikringsrum
De færeste tænker måske over det. Det
er måske endda de færreste der ved
det. Men der er en skjult skat gemt i at
Morbærhaven er tudsegammelt.

Puha sikker en sommer - og sikke et år!
Bedst som vi troede, at vi kunne lægge
corona bag os vågnede Putin op en dag
og valgte vold. Valgte krig. Krig stod nu
ikke bare på europas dørtærskel. Den
var kommet indenfor. Men selv krig
bliver hverdag når man har vestens
privilegie at kunne se på, på behagelig
afstand. Men så kom abekopper og
bankede på for at minde os om ikke at
blive for komfortable! Og rygterne vil
vide at den fhv. President Orange aka
Trump vil stille op igen i 2024.
Uanset hvor vi ser hen lurer
dommedagen?!
Hvad end det bliver bomber,
pandemier eller naturkatastrofer som
bliver enden på os, så har vi i det her
særnummer forsøgt at klæde dig bedst
muligt på til at overleve undergangen
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Da byggeriet af Morbærhaven gik igang
var det almindelig praksis at indtænke
såkaldte sikringsrum - eller måske
bedre kendt ved det mundrette ord
beskyttelsesrum.
Rummene er bygget så robust, at de
er egnede til beskyttelsesformål, men
de er ikke direkte klargjorte, men i
det snart sandsynlige scenarie af en
russisk gal general eller præsident får
trykket på en knap, så er de bedre end
ingenting!
Faktisk er det ret generelt for
vestegnskommunerne at have en ret høj
kapacitet fordi byerne er bygget op i 6070erne hvor der var lovkrav om at der
skulle bygges sikringsrum i bymæssig
nybebyggelse.

I Morbærhaven ligger sikringsrummene
i kælderen af hvert center. Du
kender dem nok bedst som
gruppelokalerne. Det drejer sig nemlig
om keramiklokalet, spilgruppens
lokale, motionslokalet, musiklokalet,
netværksgruppens lokaler, trykkeriet
og ikke mindst Det Sædvanlige Fis' eget
lille redaktionslokale.
Bag tykke murer af beton ligger hvert
lokale sikret mod det værst tænkelige. I
teorien i hvert fald...
Så hvor ville du helst tage hen hvis
luftalarmerne skulle hyle?
Hvert sit center byder på sine
fordele i forhold til adspredelse i
dommedagsscenariet.
I kælderen af center 1 vil du være
sikker på at kunne holde dig i god form
og gøre dig helt fit til kampen mod de
faretruende zombier!
I kælderen af center 2 er der plads
til fællessang og måske kan I danne

en elite hackerman-gruppe som kan
infiltrere de russiske mainframes
og slukke dødsmaskinen indefra?
Eller måske kan al Morbærhavens rå
computerkraft bruges til at udvikle den
helt rigtige vaccine mod pandemien?
I kælderen af center 3 har vi en lang
tradition for fællesspisning med et stort
veludrustet køkken og køkkenskabe
der bugner af poser med ris. Og måske
er det her at historien for eftertiden
bliver nedfældet og gemt? Med den
store skrivekapacitet der er strømmet
gennem lokalerne gennem tiden - og
med fisets omfattende arkiv over
Morbær-historien så er det her du skal
gå hen hvis du vil bevare viden for
eftertiden.
I kælderen af center 4 hvor både
spilgruppen og keramik hører til, samt
den pt. lidt tørlagte bryggergruppe,
finder du masser af adspredelse til
de mange, lange mørke tider der
må forventes i dommedagen. Til
gengæld kan det være du kan finde
bryggergruppens skjulte lager eller selv

genoptage kunsten og sikre dig og dine
co-suvivors at I ikke skal tørste ind i
dommedagen.
Efterspillet
I tiden efter det totale kollaps af
civilisationen kommer Morbærhaven
også til at være et stærkt aktiv.
I Morbærhaven har vi nemlig en meget
lang tradition for at gøre tingene selv og
den form for resiliens er guld når alle
samfundets støttemekanismer er blevet
blæst omkuld.
Skulle atombomberne ikke have blæst
alt omkuld, og forurenet jorden og
luften i en sådan grad at kun vores top
3 af dommedagens kæledyr vil kunne
overleve, så byder Morbærhaven
på så store udearealer og forskellige
værktsteder, at vi nemt og bekvemt kan
sætte en survival-camp op.

Metal- og træsløjdværkstederne (og
grupperne) gør os klædt på til at
opbygge fæstningsværker til at sikre
os mod zombiehorderne, det ekstreme
vejr eller modbydelige scavengers.
Agilitygruppen som normalt har fokus
på at lære Morbærhavens hunde at
opføre sig ordentligt i bedste Emma
Gad-stil, kan sikkert hurtigt sadle om til
at træne alle havens hunde som dygtige
vagthunde.
Sammenholdet
Uanset udfaldet, så er Morbærhavens
største force sammenholdet og
mangfoldigheden som vores lille bitte
ungdoms-landby byder på.
Så længe vi står sammen kan
fremtidens trusler bare komme an!

Nyttehavegruppen er med sine knap
1000 kvm opdyrkede jord, drivhuse og
viden om dyrkning et sandt Es i ærmet.
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HVOR SANDSYNLIGT ER DET AT VERDEN GÅR UNDER?
af André Falk Rusås
Jeg tror vi alle kender til tanker om
verdenens undergang...
Nogle får blot en simpel strøtanke om
mulighederne for det: måske du lige
overvejer hvad du selv ville gøre hvis
du var hovedpersonen i the Walking
Dead, eller måske du læste en artikel
om atombomber og overvejede
hvordan verdenen efter ville se ud.
Andre bruger det meste af deres
fritid på at overveje og fordybe sig i
disse tanker: Måske du har indrettet
dit hjem med møbler og lignende der
er toptunet til overlevelsesscenarier,
eller endda et lager et sted godt gemt
væk fuld af konserves og tændvæske.
Uanset hvor vi står i forhold til vores tro
på undergangen, så har den seneste
tid givet flere og flere en større frygt
for at måske er enden trods alt nær
for os. Derfor har jeg her forsøgt efter
bedste evner at lave et overblik over
forskellige dommedagsscenarier og
prøvet gennem heftig research (et par
klik på google) at gennemskue hvad
sandsynligheden egentligt er for disse
dommedagsscenarier, på en skala fra
meget lav til meget høj. Måske det kan
give dig lidt ro i dine nerver. Eller måske
det gør dig endnu mere dødsangst; i
tilfælde af dette, undskyld!
Atomkrig
Atomkrigen er en klassiker, og frygten
for atomkrig er næsten et europæisk
kulturhistorisk sammenholdspunkt
efterhånden. Under anden verdenskrig
hvor atombomberne første gang blev
brugt af amerikanerne mod civile i
Japan, har frygten for totaludryddelse
af vores civilisationer eksisteret.
Under den kolde krig nåede frygten
et absolut højdepunkt, da der var
en reel trussel for atomkrig mellem
Soviet Unionen og USA. Især i 1962,
hvor cubakrisen udfoldede sig, hvor
fejlkommunikation var på kanten til at
skabe en reel krig mellem de to lande,
og fejlkommunikation også formåede
af heldige omstændigheder at afværge
krigen. Senere i 1986 kunne der helt
i Norge måles at atomkraftværket
i Tjenobly var eksploderet, og det
blev endnu mere åbenlyst hvor
altødelæggende atomenergi er. Som
tiden er gået er atombomberne blot
blevet flere og flere. I 2022, kan der
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på wikipedia læses at USA angiveligt
har 5428 atomvåben af forskellig
størrelse og brug, og Rusland sidder på
5977 atomvåben. Den største kendte
atombombe (som egentligt er en
brintbombe og ikke en atombombe)
er den sovietiske Tsar Bomba.
Prøvesprængningen af denne sprængte
ruder i Finland der var ca. 1.000 km
væk fra prøvesprængningsområdet.
I en radius på 100km ville bomben
have forårsaget 3.-gradsforbrændinger.
Man vil altså kunne lave en del ravage
med to supermagter med ca. 5000
atomvåben hver.
Og nu sidder Europa igen klemt
sammen mellem to stormagter,
USA og Rusland med et uhyrt stort
atomarsenal, og en krig der hærger i
Ukraine. Atomkrig kan derfor igen virke
som en reel ende på de spændinger
der hersker på den internationale
arena. Det der primært afholder en
atomkrig for at bryde ud, er primært,
hvis Rusland smider bomber, står USA
klar til at smide tilbage. Det kræver
dog kun et hold af ledere skøre nok til
at tilsidesætte sin befolknings og sit
eget liv. Vi må håbe på at Putin og en
eventuelt indvalgt Trump husker at
have hjertet på rette sted.
Fiset vurderer faren for atomkrig til
under medium.
En anbefalingsværdi film der
undersøger, hvad man eventuelt kan
komme ud for efter bomberne er faldet,
og hvordan man må kæmpe for sin
overlevelse når samfundets instanser
er sat ude af spil er John Hillcoat’s The
Road (2009).
Hvis man er mere interesseret i at se,
hvordan en kold krig kan udspille sig,
og hvad der kan høre til at atomkrigen
springer ud, er en anden anbefaling
Stanley Kubrick’s Dr. Strangelove or:
How I Learned to Stop Worrying and
Love the Bomb (1964)
Pandemi
Pandemier er ikke noget nyt for os
post-Corona-ramte. Vi har alle set
hvordan en sygdom kan starte med
nogle krydsinfektioner langt væk i en
mindre by, og ende med at hærge hele
verdenen. Dog oplevede vi også at de
fleste af os godt kunne overleve denne
virus. Der har dog været eksempler
på langt farligere vira der heldigvis
ikke har været i så fuldt udbrud som

Corona, og ikke at forglemme historiske
sygdomme, som pest, den spanske syge
og polio. Eksempelvis kan nogle måske
huske da vi alle afventede om den
skræmmende SARS-virus der var noget
mere potent end Corona, ville brede sig.
Også både fugle- og svineinfluenza er
noget der springer frem her og der. Og
med de rette mutationer, kan det hurtigt
blive en meget dødelig sag.
Dog, hvis du har prøvet internetspillet
Pandemic, viser det også meget fint,
hvordan jo mere dødelig en sygdom er,
jo lettere er den typisk at opdage, og
det er derfor lettere at isolere smittede.
Eksempelvis var der under Corona stor
chance for at smitte folk hvis man var
tæt på symptomfri, da man måske end
ikke var klar over man var syg. Hvis
din lever til gengæld giver op, giver
det så kraftige smerter at du nok ikke
har behov for at få at vide du skal blive
hjemme. Det sker helt af sig selv. Altså,
typisk vil en meget dødelig sygdom
have svært ved at sprede sig i så stor
grad som Corona gjorde, da folk havde
lettere ved at bevæge sig rundt med
Corona. Men det betyder bestemt ikke
at en ny virus, eller nogle uheldige
mutationer til allerede-eksisterende
vira, kan gøre dem både dødelige
samt relativt svære at opspore, blandet
med hvor meget vi alle rejser rundt
i hele verdenen, hvordan flere og
flere folk samles på mindre plads, og
hvordan forskellige dyr med forskellige
sygdomme bliver tvunget væk fra hus
og hjem, hvor de kan mødes med andre
dyr med andre sygdomme. Så er der
blot at vente og håbe på en vaccine.
Fiset vurderer faren for en dødelig
pandemi til over medium.

Zombieudbrud

vælger at rejse sig fra graven og gå
amok på sin omverden. Den mere
udprægede forklaring på zombier i
diverse film er mere blandet sammen
med idéen om sygdom og pandemi.
Der er sågar 2 populærkulturelle
eksempler på zombier baseret på
virkelige sygdomme. Den første er
playstationspillet The Last of Us hvor
zombier er mennesker der er blevet
inficeret med en sporer, der vokser
diverse svampe og lignende op
igennem hjernen og gør mennesker
til omvandrende dræbermaskiner,
der kan smitte gennem sine bid, krads
og sporer. Denne infektion er baseret
på den virkelige Cordyceps svampe.
De kan ikke inficere mennesker, men
kan inficere myrer, og overtage deres
muskler, og derigennem styre myren
væk fra kolonien, og finde et blad at
hænge på hvor sporerne kan vokse
sig store og videreinficere andre
små insekter. Der skal vist en hel del
mutation til at denne sygdom bliver en
reel trussel for mennesker, så vi skal
nok ikke forvente det i vores levetid.
Til gengæld, er filmen 28 Days Later
baseret på den virkelige sygdom
Rabies. Rabies er en virus der overtager
dit centralnervesystem og gør dig både
afsindigt forvirret og meget aggressiv.
Især blandt hunde og flagermus er
det udbredt at de inficerede dyr bider
andre dyr og smitter således dem med
rabies. Dog er der ikke eksempler på
mennesker med Rabies der endnu har
bidt andre mennesker. Måske med
lidt modificering kunne sygdommen
gør mennesker tilpas aggressive til
at begynde at gå og bide hinanden
og så har vi det længe ventede
zombieudbrud. Selv hvis dette sker,
har vi p.t. en vaccine der kan gives
til folk der er blevet bidt, og virker
hvis den bliver givet inden rabies når
centralnervesystemet. Så lad os håbe
at sygdommen ikke mutere for meget,
og at folk bliver ved at tage deres
rabiesvacciner når nødvendigt. Uden
vaccinen er rabies også den sikre død.
Fiset vurderer chancen for
zombieudbrud til meget lav.

Zombieudbrud er primært noget man
associerer med fantasi og uhyggelige
fortællinger. Og dette med god grund,
da det virker lidt for virkelighedsfjernt
at de døde skulle kunne rejse sig. Dog
er der et utal af zombiefortællinger i
moderne tid der har bevæget sig væk
fra idéen om de døde der pludselig

En anbefalingsværdi film der viser
den nok mest realistiske form for
zombieudbrud, og følger efter hvordan
samfundet fejlagtigt prøver at blive
genskabt er, som tidligere nævn, Danny
Boyle’s 28 Days Later (2002)
En anden film der kan anbefales, der
mere fokusere på få hovedpersoners

En anbefalingsværdig film der både
viser hvordan en pandemi kan sprede
sig, hvordan den kan opstå, samt følger
kampen og alle vanskelighederne
involveret med at finde en brugbar
vaccine, samt at fordele den til
verdensbefolkningen er Steven
Soderbergh’s Contagion (2011)

direkte kamp mod rabiesinficerede
mennesker, fanget i et karantænerampt
etagebyggeri, er Jaume Balagueró’s REC
(2007), eller amerikaniseringen John
Erick Dowdle’s Quarantine (2008)
Klimakatastrofe
Jeg tænker ikke jeg behøver
skrive meget baggrundsviden
for dette undergangsscenarie. Vi
lever midt i katastrofen, og ifølge
IPCC’s (Interglobale panel for
klimaforandringer) seneste raport, er
det nu eller aldrig, hvis vi vil redde
vores klima. Konsekvenserne af et
klima i kaos, er alt fra ørkenspredning
til havstigning. I lille Danmark kan
vi være så uheldige at isen der
smelter forårsager et sammenbrud af
grønlandspumpen der fører varme
til vores land, og vi kan eventuelt se
frem til en begynde istid i norden.
Det er svært at afgøre, hvor man kan
flygte hen, for de fleste lande mærker
langsomt eller pludseligt, hvordan
klimakatastrofen rammer dem. Det ville
være smukt hvis nu vores undergang
skulle kom, at den så kom med et
brag, men lidt som vores fremkomst
på jorden, bliver vores undergang nok
også lidt en langsom affære, dog som
de andre scenarier, er den garanteret til
at indeholde uanede mængder død og
ødelæggelse.
Fiset vurderer chancen for
klimakatastrofen for meget høj.
En anbefalingsværdig film der viser en
mands kamp om at overleve i den ny
indtrufne istid i New York, hvor man
forhåbentligt kan samle nogle tips og
tricks op til når Danmark går ind i en
ny istid, er Roland Emmerich’s The Day
After Tomorrow (2004)
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MÅNEDENS KÆLEDYR
Vinderen er fundet!
Vi har endnu en gang modtaget en del gode bud på kæledyr,
hvor det har været en stor opgave at vælge en vinder.
Redaktionen har valgt at kåre den charmerende malteserhvalp Balder, som bor hos sine ejere Nikolai og Christie, til
månedens kæledyr.
Balder er ca. 20 uger gammel. Balder en højt elsket hund af
alle både hunde og mennesker, som han har mødt på sine
ture rundt i Morbærhavn.

Stort tillykke med valget som månedens kæledyr til Balder og
hans ejere Nikolai og Christie.
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 kæledyr til fiset@aub.dk inden bladets deadline.
Bladgruppen glæder sig allerede nu til at se hvilke andre
kæledyr, der bor i Morbærhaven.

KÆLEDYR TIL DOMMEDAG
Har du overvejet hvilke “kæledyr”, der
ville klare sig bedst i tilfælde af fx. et
nukleart dommedags scenarie?
De fleste tænker sikkert straks på
kakkelakker og de har da også fortjent
deres plads på vores liste. Kakkelakker,
specielt den tyske og amerikanske
variant som vi bedst kender fra
populærkulturen er hårdføre.
Kakkelakker kan klare omkring 7.00010.000 rad (enhed for absorberet
radioaktiv stråling). Til sammenligning
udgør en dødelig dosis for mennesker
400-1.000 rad.
Men hvordan sammenligner
kakkelakken sig med andre dyr der
måske kunne være mere interessante
som kæledyr til dommedagen?
På 4. pladsen: Bananfluer
Den lille gæst vi alle elsker at hade
at have i vores køkkener er særdeles
sejlivet og måske en af grundene til at
de kan være så svære at slippe af med?
Bananfluen kan klare op til 64.000 rad.

The winner has been found!
We have once again received some 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
Balder the charming malteser-puppy, who lives with his owners Nikolai and Christie.
Balder is about 20 weekrs old. Balder is a very much loved
dog by all dogs and humans he has met on his tours in Morbærhaven.

HER ER DER
PLADS TIL DIT
KÆLEDYR

På 3. pladsen: Hvepse
Endnu en lille insekt-ven som de
fleste elsker at hade. Men hvepse er
ligesom bananfluer ekstraordinært
sejlivede. Særligt hvepse hvepse
familien Braconidae ryger til tops på
listen over radioaktiv modstandskraft.
Hele 180.000 rads kan de klare. Til
sammenligning er der på et kæbeben
fundet ved Hiroshima, blevet målt en
strålings absortion på 946 rad
På 2. pladsen: Bjørnedyr
Men både bananfluer og hvepse
blegner i sammenligning med et af
de måske mest kendte “ekstremofiler”
(organismer der lever eller kan
overleve ekstreme forhold der ville
være dødelig for stort set alt andet
levende på Jorden). Bjørnedyr
kan, udover at modstå helt op mod
1.000.000 rad (mere end 1000x
mennesker) overleve ekstreme pH
forhold, temperaturer fra -270°C +151°C og sågar at blive sendt ud i det
ydre rum. Der er sågar tilfælde hvor
man har genoplivet bjørnedyr som har
været døde i årtier.

På 1. pladsen:
Deinococcus radiodurans
Sidst på vores liste og øverst på
skamlen finder vi dog en organisme
der sætter alt andet i skammekrogen.
Vi presser måske kategorien en
smule da Deinococcus radiodurans
falder lidt udenfor kategorien ”dyr”
(Animalia), men mente den alligevel
var værd at have med når vi taler om
modstandsdygtighed overfor radioaktiv
stråling. Deinococcus radiodurans
kan nemlig meget muligt overleve
en uendelig mængde radioaktiv
stråling. Hemmeligheden ligger i
mikroorganismens evne til næsten
øjeblikkeligt at reparere skader til dets
DNA. Af den årsag foregår der også
adskillige studier der undersøger om
man kan anvende de ting man kan
lære fra Deinococcus radiodurans
til behandling af en lang række
sygdomme i mennesker.

Congratulations to Balder and his owners Nikolai and Chrstie
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 Morbærhaven 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.

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!
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MAD TIL ØDEMARKEN

WASTELAND FOOD

E

O

Af André Falk Rusås

t af de mest almenkendte
problemer når samfundet er
udraderet, er nok, at du ikke lige
kan gå ned i det nærmeste supermarked
og købe ind til en lækker brunch når
maven knurrer. Både fordi, der ikke
bliver leveret til supermarkedet, de
ansatte og højst sandsyneligt døde
eller har andre overlevelsesmæssige
prioriteter end at møde op på arbejde,
og supermarkedet er blevet lootet for
alt der er noget værd. Hvad gør man
så lige der? Jo, så kan man jo sanke,
benytte sig af sit opbyggede prepperlager af konserves, eller spise småkravl
der nok skal overleve selv de værste
undergangsscenarier.
Så her kommer en ikke så lækker,
men næringsrig opskrift på noget
apokalypsemad

I tilfælde af gryde, tilføj dåsetomaterne.
Disse kan åbnes med en skarp sten og
en masse håndkraft, hvis du mangler en
dåseåbner eller kniv.
Lad det simre i nogle minutter. Jo
længere jo bedre, da dette forstærker
smagen af tomat, som så kan
dæmpe smagen af de mindre lækre
ingredienser.

Apokalypsemad

Tilføj eventuelt småkravl til gryden nu,
hvis du har fundet noget større end
insekter og orme. Eksempelvis et egern,
karkelakker eller en rotte, da disse gerne
skal være gennemkogte. Eventuelt kan
du stikke en pind igennem og stege
dem over bålet ved siden af, som en
apokalyptisk shish-kebab, lækkert og
nærende! Har du kun anskaffet insekter,
kan disse tilføjes, men de kan også spises
rå.

Antal: 2 prs.
Tid: Afhængig af dine
overlevelsesfærdigheder.

Når småkravlene er kogt igennem,
tilføjes dåsebønner, dåsegrøntsager og
grønne urter. Disse skal blot varmes op.

Ingredienser:

Har du ingen skåle, kan du bruge de
tomme konservesdåser til at servere i.
Har du heller intet bestik kan du hælde
maden direkte fra dåsen ned i munden.
Pas dog på de skarpe kanter! De kan
lede til sår og rifter, og du kan godt regne
med antibiotikamangel, så en infektion
er livsfarlig.

1 Dåsetomat
2 Dåsebønner (gerne så mange
forskellige som muligt for maksimal
udbytte af proteinindholdet)
1 Dåse grøntsager (gerne svampe hvis
muligt, ellers en god blanding for at
opretholde vitamindepoterne)
100g grønne urter som brændnælder,
skvalderkål, mælkebøtter m.m. (hvis ikke
disse er blevet forgiftet)
Pynt:
Insekter og andet småkravl. (Valgfrit,
men anbefalingsværdigt pga. højt
næringsindhold
Fremgangsmåde:
Det primære her, er at få gang i et bål.
Find noget tørt træ, nogle aviser eller
småpinde, og hvad end du kan tænde
bålet med. Tændstikker, lightere,
flintesten osv.
Hvis du har formået at anskaffe en
gryde, eller noget der kan holde på
maden, som ikke brænder ville dette
være at foretrække. Ellers kan du spise
maden kold eller i absolut nødstilfælde
varme konservesdåserne direkte (IKKE
ANBEFALELSESVÆRDIGT!)

Så er retten klar til fortærring og at
give dig ny energi til at kæmpe videre
mod zombier, finde læ for atomskyerne
eller udvikle på din nyttehave under
en pandemi! Held og lykke med
overlevelsen.

freepik.com

ne of the most common problems
when society collapses is the fact
that you cannot just run down
to your local market and buy some
delicious brunch, when your stomach
is rumbling. The market doesn’t get its
deliveries, the employées are most likely
dead or not prioriticing their job over
surviving and the market has probably
already been looted for alt the most
valuable stuff. What then? Well, then
we can show off our gathering skills,
utilise ones build-up prepper-gear of
preserved food and eat critters that
will most likely survive the most dire
situations.
So here comes a recipe on apocalypse
food

Apocalypse Food
Yield: 2 ppl.
Time: Depends on your survival skills
Ingredients:
1 can of tomate
2 cans of beans (preferably different
kinds of beans for maximum protein)
1 can of vegetables (preferably
mushrooms)
100g of green herbs (stining nettles,
dandilion, ground elder, etc)
Topping:
Insects and critters (optional but
recommended due to high nutritional
value)
Directions:
First objective is to start a fire. Get some
dry wood, newspaper or small sticks
and some firestarter like lighters, match
sticks or flint, etc.
Hopefully, you have found a cooking
pot. Otherwise look for objects that can
hold the food and won’t ignite. If none
of the above, then you can either eat
the food cold or as an emergency-only
option heat the cans directly (NOT
RECOMMENDED!)
In case you have a pot, add the tomatoes
to the pot and place over heat. Cans can
be opened with a sharp stone and some
strenght, if you dont have a knife or can
opener.

Let the tomatoes simmer. The longer the
better, to strenghten the taste of tomatoes
so it can overpower the taste of some of
the less tasty ingredients.
If you have found critters or other
animals bigger than insects, these
should be added now, to avoid raw meat.
Optionally, if you found a squirrel, some
big cockroachers or a rat, you can put
a stick through them and roast them
directly over the fire. Do you only have
insects, then these can also be eaten raw
as a topping.
When the critters have been properly
cooked, add canned beans, canned
vegetables and gathered green herbs.
These only need to get varm.
Are you lacking bowls, you can serve
the dish in the empty cans and pour
it directly into your mouth. Be careful
though. The edges are sharp and you
can count on a shortage of antibiotics, so
an infection is deadly.
Now the dish is ready for eating and can
give you new energy to fight zombies,
find shelter for the atom clouds or return
to work on your crop garden during the
pandemic. Good luck with surviving!

EX. OR. GENERALFORSAMLING REFERAT
DEN 16. JUNI 2022 - KL 19:00 - FÆLLESSALEN - CENTER 4
1) Valg af ordstyrer CM
2) Valg af referent AFR
3) Valg af to stemmetællere
Nicklas, Christina
4) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
5) Godkendelse af referat fra
fællesmødet d. 21. april 2022
Godkendt
6) Beretninger
a. Kassereren
CM: Vi har pt. en ekstern bogholder,
ikke en kasserer. Vi har manglet en
fyldestgørende ordlyd for den aftale
kontaktpersoner skal indgå med
kontorudvalget. Vi håber på, vi til
august kan indkalde kontaktpersoner,
så de alle kan få udstedt et PLEO-kort.
(Forkortet)
b. Afdelingsbestyrelsen
(Forkortet)
c. AUBs bestyrelse
CM: Vi er ved at få sat gang i
renoveringen af vores basketbane.
(Forkortet)
7) Vedtægtsændringer
a. Vedtægtsændringer for
Beboerforeningen (Bilag 1)
Michelle: Tilføjelse til paragraf 12, stk 3:
Der mangler ”fællesmøde” for at afslutte
teksten. (Forkortet)
Afstemning om ændring af
vedtægterne for beboerforeningen med
ændringsforslag fra Michelle:
For: 18 Imod: 0 Blank: 2
Vedtaget
b. Vedtægtsændringer for
Musikgruppen (bilag 2)
Vedtægtsændringsforslag fra
Mia: Gruppen skal have min 2
kontaktpersoner, i stedet for maksimalt
2 kontaktpersoner.

(Forkortet)
Afstemning om vedtægtsændringer
af musikgruppen med
vedtægtsændringsforslag fra Mia:
For: 19 Imod: 0 Blank: 1
Vedtaget
c. Vedtægtsændringer for Kreagruppen (bilag 3)
(Forkortet)
Afstemning om vedtægtsændringer for
KREA-gruppen:
For: 19 Imod: 0 Blank: 1
Vedtaget
8) Bevillinger
a. Nyttehaven søger FM-puljen om en
bevilling på kr. 23.025,44 til at bygge
højbede (Bilag 4)
(Forkortet)
Afstemning om bevilling til
nyttehavegruppen på kr. 23.025,44 fra
FM-puljen til at bygge højbede:
For: 12 Imod: 1 Blank: 4
Godkendt
b. Gamergruppen søger FM-puljen
om en bevilling på 1.079,- euro (ca.
8.100 kr.) til indkøb af VR-headset til
gaming caféen (Bilag 5)
(Forkortet)
Afstemning om bevilling på 1.079,- euro
(ca. 8.100 kr.) til indkøb af VR-headset til
Gamergruppen fra FM-puljen:
For: 11 Imod: 3 Blank: 5

EX. OR. GENERAL ASSEMBLY MINUTES

JUNE 16TH 2022 - HR. 19:00 - THE COMMON HALL - CENTRE 4

Godkendt

1) Election of moderator: CM

d. Festudvalget søger Kulturpuljen om
en bevilling på kr. 34.033,- til indkøb
af festanlæg (Bilag 7)
(Forkortet)
Afstemning om en bevilling på kr.
34.033,- til festudvalget til indkøb af
festanlæg fra kulturpuljen:
For: 15 Imod: 0 Blank: 3

2) Election of reporter: AFR

Godkendt
9) Debat
a. Debat vedrørende antal
fremmødegange i grupperne for
adgang (Bilag 8) Punkt indsendt af
Laura
(Forkortet) Konklusion: Mange af
grupperne er allerede ved at forny
deres vedtægter, og der kigges
på mulighed for at effektivisere
nøgleadgang.
10)Nyt fra grupperne (Forkortet)
11)Eventuelt (Forkortet)
12)Evaluering

Godkendt
c. Gamergruppen søger Kulturpuljen
om en bevilling på kr. 13.218,- til
afholdelse af sommer LAN (Bilag 6)
CM: kulturpuljen er på 60.000kr.
(Forkortet)
Afstemning om en bevilling til
Gamergruppen på kr. 13.218,- fra
Find det uforkertede referat med bilag
kulturpuljen til afholdelse af sommer
online på:
LAN:
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/
For: 13 Imod: 5 Blank: 0
faellesmoede-2022-04-21-dagsorden/

3) Election of two vote counters:
Nicklas, Christina
4) Approval of agenda
Approved
5) Approval of report from the joint
meeting April 21st. 2022
Approved
6) Reports
a. The treasurer
CM: We hope to be able to call in all
contact persons to get a PLEO-card in
August. (Shortened)
b. The executive committee
(Shortened)
c. The board of AUB
CM: We are about to start renovating
the backet court. (Shortened)
7) Statute changes
a. Changes to statutes for The
Residents’ Association (Appendix 1)
Michelle: To para. 12 pcs. 3: “Joint
meeting” added to end the text.
(Shortened)
For: 18 Against: 0 Blank: 2
Approved
b. Changes to statutes for The Music
Group (Appendix 2)
Mia: Add “The group needs a minimum
of 2 contact persons” (Shortened)
For: 19 Against: 0 Blank: 1
Approved
c. Changes to statutes for The Creative
Group (Appendix 3)
(Shortened)
For: 19 Against: 0 Blank: 1
Approved
8) Funds

a. The Vegetable Garden Group asks
Joint Meeting-Fund for 23.025,44 DKK
to build raised beds (Appendix 4)
(Shortened)
For: 12 Against: 1 Blank: 4
Approved
b. The Gamergroup asks Joint
Meeting-Fund for 1.079,- euros to
buy VR headset for the gaming café
(Appendix 5)
(Shortened)
For: 11 Against: 3 Blank: 5
Approved
c. The Gamergroup asks CultureFund for 13.218,- DKK to finance the
summer LAN-party (Appendix 6)
CM: The Culture Funds are at
60.000DKK (Shortened)
For:13 Against: 5 Blank: 0
Approved
d. The party committee asks Culture
Fund for 34.033,- DKK to buy sound
system (Appendix 7)
(Shortened)
For: 15 Against: 0 Blank: 3
Approved
9) Debate
a. Debate concerning the number of
meetings in groups required to get
access (Appendix 8)
Submitted by Laura
(Shortened) Conclusion: Many groups
are already working on renewing
their statutes and the group committee
is looking into making access to the
groups easier.
10) News from the groups (Shortened)
11) AOB (Shortened)
12) Evaluation

Deadline for punkter til næste fællesmøde er 23. juli 2022 kl. 13. Punkter sendes til fm@aub.dk eller afleveres i beboerkontorets
postkasse uden på center 1.

Deadline for items on the next joint meeting agenda is July 23. 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.

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

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.
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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?

- OM BLADGRUPPEN
Fiset bliver trykt i ca. 600 eksemplarer og kan hentes i vaskerierne og på administrations- og beboerkontoret.
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.

VELKOMMEN TIL MORBÆRHAVEN
I Morbærhaven har vi vores eget medie. Og vi laver historier
om vores eget liv og de udfordringer vi møder som ”morbærvianere”.
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 længere tid efter endt uddannelse?

Deadline til september fiset er tirsdag den 23. august 2022 kl. 17:59
September Fiset udkommer online torsdag d. 1. september 2022 og i printet udgave fredag d. 9. september.
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, afhænger 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 udviklende team der giver dig brugbar feedback, som gør dig
dygtigere fra gang til gang.

Vil du være med til at lave bladet?
Næste deadline- og layoutmøde er onsdag den 24. august kl. 19:00! Næste arbejdsdage er lørdag den 27. august 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, Linnea, Kate og Ali
- Redaktionen.

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 indgang til at snuse lidt til 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 hyggeligt fællesskab der arbejder sammen om at infomere og skabe debat hos Morbærhavens beboere.
HVEM ER DU?
du er nuværende beboer i Morbærhaven med gå-på-mod.
du har lyst til at inspirere, debattere eller stille kritiske spørgsmål.
du vil bruge tid og kræfter på at være en aktiv del af redaktionen og er god til at nå deadlines.
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ÅBNINGSTIDER

Administrationskontoret - inspektøren

OPENING HOURS

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.

Morbærhaven 100, center 2, 1. sal
Telefon 43 46 23 46
Email tbg@kollegierneskontor.dk

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.

Telefonisk henvendelse

Personlig henvendelse

Man - Ons
Torsdag
Fredag

Man - Ons
Torsdag
Fredag

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

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.

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

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

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.)

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 lejligheder)
• 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 medføre alvorlige skader.

In case of urgent issues outside normal opening hours call:
Emergency-phone: 30 45 75 80
Only issue regarding the following matters will be considered 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.

Kollegiernes Kontor i København (KKIK)
Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V
Telefon 33 63 05 00
Email kkik@kollegierneskontor.dk
Telefonisk henvendelse
Man - Torsdag

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

Fredag

NAVNE & NUMRE

10:00 - 12:00

Beboerkontoret
Morbærhaven 85, center 1, stuen
Email beboerkontoret@aub.dk
Personlig henvendelse
Man - Ons
19:00 - 20:00
Lørdag
14:00 - 15:00

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*

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
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KREA-GRUPPEN
DIY group
krea@aub.dk
Ea*

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

MUSIKGRUPPEN
Music group

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

musik@aub.dk
Markus*
Martin

SUPPLEANTER TIL AUBs
BESTYRELSE

NETVÆRKSGRUPPEN
Network group

ÅBNE UDVALG

netgruppe@aub.dk
Tonny*

NYTTEHAVE
Vegetable Garden group
nyttehave@aub.dk
Nicklas, Christina, Nikolaj,
Kimmie, Casper

SPIL- & BILLARDGRUPPEN
Board game & billard group

Alternates to the board of AUB
Michelle Hjort

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

spilgruppe@aub.dk
Sebastian*, Kamilla,
Nicklas, Kristoffer

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

TRYKKERGRUPPEN
Printing group

https://www.aub.dk/wp-content/uploads/2016/01/klageformular.pdf

Per*

Printes og afleveres i Beboerkontorets postkasse ved Center 1

AFDELINGSBESTYRELSEN
Executive committee

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

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

Ændringer skal sendes til fiset@aub.dk
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WHAT’S HAPPENING
MBH KALENDEREN

September 2022
Torsdag d. 1. 				

Tirsdag d. 20.

Afdelingsbestyrelsesmøde				 19:00
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)

Deadline for artikler til fiset			
Detsaedvanligefis@aub.dk // postkassen Center 3

Agilitytræning			
Den store plæne

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

16:00

Søndag d. 4.				

17:00

Onsdag d. 21. 				

Åbent hus i Genbrugsgruppen
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

13:00
-14:00

Mandag d. 5. 				
SoMe-udvalgsmøde			
Center 1 - Beboerkontoret (stuen)		

19:00

Fotogruppemøde					 19:00
Center 3 – Redaktionen (Kælderen)
Infomøde til nye beboere				
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)

19:00

Torsdag d. 22. 			

Tirsdag d. 6. 				
Hønemøde					 19:30
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)
Onsdag d. 7. 				
Spilgruppenmøde					 19:00
Center 4 – Spil- og Billardlokalet (kælderen)
Musikgruppemøde
Center 2 - Musiklokalet (kælderen)			

16:00

Lørdag d. 24. 				
Bladgruppens arbejdsdag				
Center 3 – Redaktionen (kælderen)

11:00

Åbent hus i Spilgruppen				
Center 4 - Spil- og Billardlokalet (kælderen)

12:00

20:00

Søndag d. 25. 				

16:00

Åbent hus i Genbrugsgruppen
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

Torsdag d. 8. 				
Agilitytræning			
Den store plæne

Agilitytræning			
Den store plæne

13:00
-14:00

Sløjdgruppemøde					 12:00
Center 3 - Sløjdlokalet (stuen)

Søndag d. 11. 				
Netværkssgruppen arbejdsdag			
Center 2 - Netværksgrp.lokal (Kælderen)

10:00

Mandag d. 26. 			

Afdelingsmøde 				
Center 4 - Fællessalen (1. sal)

11:00

Gamergruppemøde				 20:00
Center 3 – Gamerlokalet (1. Sal)

Åbent hus i Genbrugsgruppen
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

13:00
-14:00

Mandag d. 12. 				

Netværksgruppemøde				 19:00
Center 2 - Netværksgrp.lokale (kælderen)
Genbrugsgruppemøde
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

19:00
20:00

Keramikgruppemøde
			
Center 4 Keramiklokalet (Kælderen)

19:00

Bekendtskabsgruppemøde 				
Center 1 - Den Våde Høne (1. sal)

Bekendtskabsgruppemøde 				
Center 1 - Den Våde Høne (1. sal)

20:00

Tirsdag d. 27. 			
Hønemøde					 19:30
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)

Tirsdag d. 13. 				
Hønemøde					 19:30
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)
Torsdag d. 15. 				

Torsdag d. 29.
Agilitytræning
Den store plæne

Afdelingsbestyrelsesmøde				 19:00
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)
Agilitytræning			
Den store plæne
Lørdag d. 17.

16:00
		

Deadline for punkter til fællesmøde			
Center 1 – postkassen // fm@aub.dk

13:00

Søndag d. 18. 				
Åbent hus i Genbrugsgruppen			
Center 3 – Genbrugslokalet (Stuen) 		
Kreagruppemøde
Center 3 - Krealokalet (1. sal)

13:00
-14:00
18:30

Ændringer skal sendes til fiset@aub.dk

			

16:00

