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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
Lørdag d. 18. februar kl. 14.00
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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LEDEREN

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

Infomeeting
Saturday February 18th at 14.00

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.

FISET MANGLER 
FRIVILLIGE!
Det Sædvanlige Fis - i daglig tale ’Fiset’ 
- er Morbærhaven eget lille mediehus. 

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. 

Redaktionen har desværre været på 
skrump i noget tid og vi har derfor 
brug for dig til at være med til at skrive 
de gode historier eller finde på nye og 
spændende tiltag! 

Fiset er din chance for at 
eksperimentere med alverdens 
medie udtryk, ligefra produktion 
af et digitalt og trykt blad, til nye 
idéer som podcast, video serier eller 
fotoføljetoner. Det er kun din fantasi 
der sætter grænserne! 
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OPSLAG FRA GRUPPERNE
THRIFTSHOP/SECOND HAND GROUP

VI SØGER NYE FRIVILLIGE
Da nogle af vores kære medlemmer 
har afsluttet studier og måtte fraflytte, 
søger Genbrugsgruppen derfor flere 
frivillige ildsjælde, der brænder for 
genbrugsgerningen!

HVAD LAVER GENBRUGSGRUPPEN?
Det kan lyde enormt kedeligt, det med at 
holde møder og holde åbent - men vi er 
som gruppe meget mere end det!
Det er sandt, at du skal ofre 1-2 timer af 
din frivillighed pr. måned, men for den 
smalle pris får du: Hyggeligt selskab 
og samvær og nye venner! Påske- og 
julefrokost, hvor vi gerne tager ud at 
spise sammen, og hygger os! 

Nøgleordet for genbrugsgruppen er 
netop HYGGE og SAMVÆR, udover et 
ønske om at give brugte ting nyt hjem. 

Lyder det som noget for dig, og vil du 
gerne høre mere?

Så kom til et møde eller send os en mail 
på mbhgenbrug@gmail.com!
KOMMENDE MØDEDATOER: 
Mandag d. 19/12 kl. 19 og i januar 2023: 
Mandag d. 16., kl. 19. Møderne foregår i 
vores rum i center 3, stueetagen.

ÅBENT HUS I GENBRUGSGRUPPEN
Søndag d. 4. og 18. december, kl. 13-14.
Søndag d. 15. og 29. januar 2023, kl. 13-14.

Alt er gratis!

FØLG OS PÅ FACEBOOK 
Følg vores Facebook-gruppe: 
“Morbærhavens Genbrugsgruppe” - 
hvor vi annoncerer eventuelle spontane 
åbninger m.m.

NEWS FROM THE GROUPS 

GAMERGRUPPEN HOLDER ÅBNE DAGE I GAMER CAFÉEN 
Åbningstider i oktober
Mandag  Tirsdag 
18:00-21:00 18:00-22:00
Onsdag  Torsdag 
19:00-23:00  19:00-22:00
Fredag  Lør- & Søndag
18:00-22:00 TBA

Beboere (med gyldigt beboerkort) 
kan komme op og bruge vores gaming 
udstyr – kvit og frit. Det er tilmed tilladt 
for beboere at have op til 3 gæster med 
udefra. 

Faciliteter
Gruppen har hjemme på førstesalen 
af Center 3. Caféen byder på 6 faste 
gaming rigs med lidt forskellige, men 
helt fornuftige specs der kan trække de 
mest udbredte spil med en hel fornuftig 
framerate. 

Virtual Reality
Gruppen har sit eget Valve Index 
VR-Headset der kan benyttes i 
åbningstiden. Af VR esklusive titler kan 
vi tilbyde titler såsom;
Half-Life Alyx, GORN, Beat Saber, 
Pavlov, Bone Works, Propagation, 
Arizona Sunshine, Blade and Socery og 
selvfølgelig SUPERHOT.

MINDFULLNESS
   I MORBÆRHAVEN
Af Gunilla Kromann

Onsdagene 8. marts, 15. marts og 
22. marts kl. 17.00-18.30 er der igen 
mindfulness i Morbærhaven. Det sker i 
Center 4. 

Der kan være rigtig mange krav at 
forholde sig til i en helt almindelig 
hverdag. Og det kan være stressende. 

Derfor inviterer vi til 
efterårsmindfulness i Morbærhaven. 

Mindfulness er et redskab, som du kan 
få gavn af, når du føler dig stresset, og 
når du oplever ændringer i dit humør.  

Du vil lære at forholde dig anderledes 
til tanker, følelser og kropslige 
fornemmelser. 

Mindfulness kan trænes af alle – og 
mange ser det da også som mental 
fitness for hjernen. Du vil lære nogle 
øvelser, der giver ro, afspænding og 
afslapning, så du vil få friheden til at 
være den, du er. 

Undervisere er Gunilla Kromann 
Haarsted, sognepræst ved Herstedøster
Kirke og præsten i Morbærhaven, og 
instruktør Lisa Klint, der er certificeret 
instruktør i mindfulness.

Du behøver ikke kunne komme alle 
gange.

Hver session indeholder et oplæg, 
meditation, let yoga, te, stilhed ogtid til 
spørgsmål.

Du behøver hverken være medlem af 
Folkekirken eller kristen for at deltage.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding til Gunilla Kromann 
Haarsted på e-mail gkh@km.dk.



POP-UP REPAIRCAFÉ I 
MORBÆRHAVEN
Af Ea

I samarbejde med Krea-gruppen 
i Morbærhaven, vil vi i Repaircafé 
Albertslund lave et event specifikt for 
Morbærhavens beboere her i februar. 
Kom og lær hvordan du reparerer 
dine ting! Det er både godt for miljøet 
og budgettet.

Tid og sted: d. 7. marts fra kl. 14-18, i 
krea-gruppen. Center 3, 1. sal til venstre.
 
Hvad er en Repaircafé?
Repaircafé Albertslund er en del af 
Repaircafé Danmark, som omfatter 
alle repaircaféer i Danmark… sjovt nok. 
En repaircafé er en frivillig, nonprofit 
organisation, hvor de frivillige - også 
kaldet fixere - hjælper helt almindelige 
borgere med at lære at reparere alt fra 
et hul i en sok til røremaskiner.

Der er stor forskel på, hvad der kan lade 
sig gøre at reparere, og det kommer i 
høj grad an på fixernes viden, og det 
værktøj og de materialer, de har til 
rådighed.

Der er også et stort fokus på, at vi 
hjælper folk med at lære, hvordan de 
selv skal gøre. Det er altså ikke et tilbud, 
hvor du bare afleverer dine ting og går, 
og venter på at de er blevet repareret. 
Vi vil gerne have folk med i processen. 
Vi arbejder altså med vidensdeling, 
og så stiller vi ressourcer til rådighed 
- altså værktøj og basale materialer. 
Det kan dog sagtens ske, at man selv 
skal ud og købe en reservedel, især til 
reparation af elektronik og mekanik.

Til alle repaircaféer vejer vi desuden 
alt det, der skal repareres, da der bliver 
ført statistik over, hvor mange kilogram 
samt hvilke ting vi giver nyt liv. 

Pop-up repaircafé og samarbejde med 
Krea-gruppen

Vi har længe gerne ville have nogle 
flere unge på banen. Jeg startede 
Repaircafé Albertslund for snart 
halvandet år siden sammen med en 
Jens Dandanell - en anden beboer i 
Morbærhaven - som dog ikke er frivillig 
mere. Vi har dog mest mødt interesse 
fra ældre mennesker, og nu må det 
være tid til at få budskabet bredt ud!

Jeg er også kontaktperson for Krea-
gruppen og har tit tænkt, at det kunne 
være smart at holde repaircafé i Krea-
gruppens lokaler, da vi allerede har 
masser af værktøj til de reparationer, 
som jeg er god til at lave - nemlig tekstil. 
Derfor vil man også primært kunne få 
hjælp til tekstil reparationer til pop-up 
caféen.

Du er forresten også velkommen til 
at komme forbi, selvom du ikke har 
noget, der skal repareres, så længe 
du så kommer med god stemning, 
og overholder Krea-gruppens regler 
ligesom alle andre skal.

Og til jer, der kommer med ting til 
reparation - sørg lige for at de er 
rene, og ikke lugter. Det kan føltes lidt 
meningsløst at vaske en trøje du ikke 
bruger, fordi der er hul i, men lugt lige 
til det først, tak!

Regler for Repaircafé

Disse regler er vigtige lige at være 
opmærksom på her til sidst. De gælder 
til alle vores arrangementer i repaircafé.

• Repair Cafe er et fællesskabsprojekt, 
som faciliterer sted og udstyr, hvor 
fixere og brugere samarbejder om at 
reparere brugernes ting, som ellers ville 
være kasseret.

• Fixere arbejder frivilligt, ulønnet 
og under egen instruktion. Der er 
ikke penge eller anden betaling eller 
forpligtelser involveret.

• Fixere forsøger at reparere de 
indleverede genstande, men kan 
ikke holdes ansvarlig for det endelige 
resultat.

• Vi gør opmærksom på, at det 
indleverede kan blive returneret i 
samme eller forværret stand.

• Fixere kan ikke forventes at have 
nogen faglig uddannelse eller 
ekspertise.

• Brugeren har til enhver tid ansvaret 
for det reparerede, over sig selv såvel 
som over for tredjemand, og kan ikke 
holde fixeren eller Repair Cafe ansvarlig 
herfor. Reparationer sker således på 
brugernes eget ansvar.

• Det er de enkelte fixere og brugere, 
der i samarbejde bestemmer om og 
hvordan et produkt skal repareres, 
og fixeren er på ethvert tidspunkt 
berettiget til at afvise en reparation.

• Hvis der skal anskaffes reservedele, 
er det brugerens eget ansvar, selv om 
fixerne naturligvis er behjælpelige 
hermed.

• Fixere og brugere kan frit lave aftaler 
udenfor Repair Cafe, fx om besøg eller 
reparation andetsteds, hvilket er Repair 
Cafe uvedkommende.

• Ved deltagelse i Repair Cafe skal 
anvisninger, om anvendelse af udlånt 
materiale og værktøj, ophold i Repair 
Cafeen, samt alment gældende 
forskrifter, så som brandforskrifter, 
overholdes.

Regler for Krea-gruppen

Udover dem, så gælder reglerne for 
Krea-gruppen selvfølgelig også, dem 
kan du finde på aub.dk, eller gennem 
denne QR kode: 

De mest relevante for eventet her er dog 
nok paragraf 5 og 6:

§ 5. Medlemmer kan medbringe 
op til tre gæster, som ikke bor i 
Morbærhaven. Stk 2. Et medlem, der 
medbringer gæster, er til enhver tid 
ansvarlig for, at disse opfører sig efter 
vedtægterne. Stk 3. Når lokalet benyttes, 
skal der altid være et aktivt medlem af 
gruppen til stede

§6. Regler for brug af lokalet:

1. Kreagruppens fælles ejendom må 
ikke fjernes fra lokalet.

2. Lokalet skal altid forlades i samme 
stand som man fandt det, eller bedre.

3. Der skal være en god omgangstone. 
[med god omgangstone menes der 
ingen sexisme, racisme, queerfobi, vold 
osv.]
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Festudvalget inviterer til Oscar 
Opvarmning

Så er det tid til årets helt store 
filmbegivenhed! Oscar Showet 2023.

Som finalen på vores 
opvarmningskavalkade hvor vi har 
vist en håndfuld af årets nominerede 
viser vi det store Oscar show natten til 
mandag den 13. marts (dansk tid)

Vi slår dørene op allerede kl. 23:00 
søndag aften og starter arrangementet 
lidt før det egentlige show går igang 
med en lille overraskelse inden showet!
Flere detaljer følger.

Selve Oscar showet starter natten til 
mandag kl. 01:00 og varer frem til ca 
kl 04:00 - og vi viser naturligvis hele 
showet.

Som optakt til viser vi følgende film...

Everything Everywhere All at Once
Søndag d. 5/2 kl. 19:00

Nomineret til: Bedste film, Bedste 
instruktør, Bedste kvindelige hovedrolle, 
Bedste kvindelige birolle, Bedste 
mandlige birolle, Bedste kostume, 
Bedste sang, Bedste klipning, Bedste 
originale manuskript, Bedste musik

FB Event: https://www.facebook.com/
events/875166583591530

Black Panther: Wakanda Forever
Søndag d. 19/2 kl. 19:00

Nomineret til: Bedste kvindelige birolle, 
Bedste kostume, Bedste visuelle effekter, 
Bedste sang, Bedste makeup og hår

FB Event: https://www.facebook.com/
events/484997490314294

Triangle of Sadness
Søndag d. 26/2 kl. 19:00

Nomineret til: Bedste film, Bedste 
instruktør, Bedste originale manuskript

FB Event: https://www.facebook.com/
events/1319316598914151

All Quiet on the Western Front
Søndag d. 5/3 kl. 19:00

Nomineret til: Bedste film, Bedste 
visuelle effekter, Bedste scenografi, 
Bedste internationale film, Bedste 
fotografering, Bedste filmatisering, 
Bedste lyd, Bedste filmmusik, Bedste 
makeup og hår

FB Event: https://www.facebook.com/
events/1535001766982928

MURDER MASQUERADE
Af Sebastian

It is getting murderous in the dark of 
February, when the Boardgame Club 
(Spilgruppen) invites everyone in 
Morbærhaven to a couple of games of 
deceit and deduction!

In the spirit of the Danish Fastelavn, we 
would like to invite everyone into the 
gathering hall on the 1st floor of Center 
4, at 13:00 on the 11th of February. 
Here we will don our masquerade 
masks, and partake in a murderous 
game of Werewolf, where we must find 
the evil creatures of the night hiding 
among us or be eaten in the process!
Downstairs in the group room, we will 
open the doors for the people who have 

died during the game, where there will 
be the possibility to entertain yourself 
with other boardgames, darts or pool!

Should the evening drag on, our 
numbers thin, or the mood change, 
we will have other games of deception 
available up in the hall!

Are you not able to bring your own 
mask, we may have some spares you 
will be able to don yourself with, before 
you condemn your friends to the 
gallows.

So, bring your game face, your fellow 
residents and prepare for a night of 
deception and dying (of fun!).
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FASTELAVNSFEST I MBH
Insisterer du også på ikke at blive 
voksen (alt for hurtigt)?
Så find dit allermest festligste 
kostume frem og kom og vær med til 
Morbærhavens farverige fastelavnsfest 
lørdag d. 18. februar kl. 16:00 - Kom 
udklædt eller kom som du er 

FASTELAVNSPROGRAM
Fra kl. 16:00

Ansigtsmaling
Vil du lære - eller lære andre - hvordan 
man ligger den flotteste ansigtsmaling? 
Så kast dig over vores DYI "bod" med 
ansigtsmaling og sminkning! 

Bid til bolle!
Er du hundredemetermester i at spise 
svævende fastelavnsboller? Så sæt 
rekorden i Bid til bolle! og vær den 
heldige vinder af håneretten og et flot 
pyntet fastelavnsris du kan bruge til at 
rise din udkårne op senere på aftenen 
når festen forsætter på Hønen 

Gæt & Grimasser
Klassiskeren der aldrig bliver kedelig! 
Alle der deltager bliver delt op i hold. 
Deltagerne på holdene mimer på skal 
på skift sætning I får fra gamemasteren. 
Legen er ovre når alle deltagerne har 
været igennem eller tiden er løbet ud - 
Vinderholdet vinder en gratis skænk* 
på Hønen til alle deltagerne på holdet .
(*Der kan vælges mellem mellem fadøl, 
vodka booster, gin hass, rom & cola 
eller en valgfri sodavand)

Og så selvfølgelig det som det hele 
drejer sig om ! ...

Slå katten af tønden!
Tøndeslagning med kåring af - og 
præmier til - kattedronning og -konge!
Præmierne til kattedronning og -konge 
afsløres fredag aften!

Derudover vil der være slikposer til 
alle deltagende barnlige sjæle ved 
tøndeslagningen.

Når sulten engang melder sig sidst 
på eftermiddagen/tidlig aften, så 
inviterer bekendtskabsgruppen på 
fællesspisning og sjov inden Den 
Våde Høne åbner op tidligt i dagens 
anledning!

Tilmeldingsformular til 
fællesspisning kommer snart fra 
bekendtskabsgruppen!
Link: https://forms.gle/
Pxbimf5WYBxSQrE99

Når festen rykker på Hønen vil temaet 
stadig være fastelavn og der er kåringer 
til de bedst udklædte! Mere info 
kommer fra bargruppen!

NB: Arrangementet er kun for 
beboere i Morbærhaven, Albertslund 
Ungdomsboliger

Af Casper
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Det nye år er allerede godt i gang, og 
oven på regninger og lign. der altid 
falder i starten af et nyt år, er der 
godt gang i afdelingsbestyrelsen 

og især grupperne. Der er allerede sat gang i 
planer og aktiviteter for det nye år, og der ser 
yderst lovende ud. Det ser ud til 2023 bliver 
ENDNU bedre i beboerforeningen end 2022 
allerede var.

TIL- OG FRATRÆDELSER  

Ingen til- og fratrædelser i 
afdelingsbestyrelsen.

AB MØDER 

Vi ønsker fra afdelingsbestyrelsen at 
gentage vor venlige reminder om, at 
alle beboere er velkomne på vores 
afdelingsbestyrelsesmøder. Disse møder 
afholdes i konferencelokalet i Center 1 på 
Beboerkontoret, og nærmere information 
omkring dato og tidspunkt kan altid findes i 
kalenderen på sidste side i Det Sædvanlige 
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 velkommen til at skrive til os på 
ab@aub.dk

NYTÅR 

Nytår i Morbærhaven er veloverstået, og der 
var et hyggeligt arrangement i fællessalen, 
for alle der ønskede at spise med. Vi siger 
tak for fremmødet og den gode stemning I 
alle bragte med jer. Ydermere, en kæmpe 
tak til de helte der ryddede plænen op 
for fyrværkerirester, I er med til at gøre 
Morbærhaven til et fantastisk sted at bo. 

KOMMENDE MØDER  

Næste AB-møder er d. 2. februar 2023, 
samt 2. marts 2023 klokken 18:30 på 
beboerkontoret.

NYT FRA AB
NEWS FROM THE EX. COM.
T

he new year is already well 
underway, and on top of bills and 
the likes at the start of a new year, 
the Executive Committee is hard at 

work and so are especially the groups. Plans 
and activities have already been started 
for the new year, and it looks extremely 
promising. It looks like 2023 will be even 
better in the residents’ association than 2022 
already was.

ACCENSIONS AND 
RESIGNATIONS 

No accensions or resignations in the 
Executive Committee.

EXEC. COMMITTEE 
MEETINGS 

We would like to reiterate the kind reminder, 
that all residents are welcome at our exec. 
Committee meetings. These meetings are 
held in the conference room at the residents’ 
office in Center 1. Further information 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 dissatisfied with, 
you are always welcome to contact ab@aub.
dk

NEW YEARS EVE
 
New Year’s in Morbærhaven is well over, and 
we had a lovely event in the common hall for 
everyone who wanted to eat with together. 
We thank you for the attendance and the 
good atmosphere you all brought with you. 
Furthermore, a huge thank you to the heroes 
who cleaned up the lawn of fireworks, you 
help make Morbærhaven a fantastic place to 
live.

UPCOMING MEETINGS 

The next Exec. Comm. meetings are on 
February 2nd, 2023 and March 2nd, 2023 at 
6:30 pm at the residents’ office.



FÆLLESMØDEINDKALDELSE
DEN 16. FEBRUAR 2023 - KL 19:00 - FÆLLESSALEN - CENTER 4

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af to stemmetællere

3) Godkendelse af dagsorden

4) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 15. decem ber 2022

5) Beretninger
 a. Kontorudvalget
 b. Afdelingsbestyrelsen
 c. AUBs bestyrelse

6) Nyt fra grupper
 a. Rygekabine på Hønen

7) Nye vedtægter
 a. Bryggergruppen (bilag 1)

8) Bevillinger

9)Eventuelt

10) Evaluering

Deadline for punkter til næste fællesmøde er 18. marts 2023, 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.

JOINTMEETING  SUMMONING
FEBRUARY 16TH 2023 - 19:00 HRS - THE COMMON HALL - CENTER 4

1) Election of moderator

2) Election of two vote counters

3) Approval of agenda

4) Approval of report from the joint meeting December 15th 2022

5) Reports
 a. Supervisory Committee
 b. Estate Board
 c. The board of AUB

6) News from the groups
 a. Smoking booth at Hønen 

7) New statutes

 a. Brewery group (appendix 1, appendix can be found at aub.dk)

8) Appropriations

9) A.O.B.

10) Evaluation

Deadline for items on the next joint meeting agenda is March 18th. 2023 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/faelles-
moede-2023-02-16-referat/

Find the appendixes online at: 
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/faelles-
moede-2023-02-16-referat/
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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 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.

- OM BLADGRUPPEN
Fiset bliver trykt i ca. 200 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.

Deadline til februar fiset er tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17:59 
Februar-Fiset udkommer online onsdag d. 1. februar 2023. 

Vil du være med til at lave bladet?  
Næste deadline- og layoutmøde er onsdag den 25. januar kl. 19:00! 
Næste arbejdsdage er lørdag den 28. januar 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, Kate, Olivia, Gaia, Linnea og Ali

 - Redaktionen.
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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-, Tirs- & Onsdag
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

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.

Fredag & Lørdag 22:00-05:00

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
-* 

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*  
Cecilie

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
Rikke*, Feline, Simon,
Christian, Dan

MUSIKGRUPPEN 
Music group
musik@aub.dk
Mia* 
Marcus

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

SPIL- & BILLARDGRUPPEN 
Board game & billard group
spilgruppe@aub.dk
Sebastian*, Kamilla, Peter 

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

AFDELINGSBESTYRELSEN 
Estate Board
ab@aub.dk 
Peter Toxværd 
Robin Glenshard 
Casper Møller 
Katja Grith 
André Falk Rusås 
Maja Freiler 
Jens Hansen
Joakim Stein
Olivia Nørholm
Mia T. Hoelgaard
Emil Solgaard
Rikke H. Döhring
Frederik Terp

SUPPLEANTER
Alternates to the estate board
Phillip Jørgensen
Mai Korsgaard
Cecilie Høj
Philip Guldborg

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

SUPPLEANTER
Alternates to the board of AUB
Michelle Hjort
André Falk Rusås

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 Administra-
tionens postkasse ved Center 2

Print and submit to the Adminis-
tration's mailbox at Center 2.
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WHAT’S HAPPENING 
MBH KALENDEREN

Rettelser skal sendes til fiset@aub.dk

Onsdag d. 1.     
Spilgruppenmøde    19:00
Center 4 – Spil- og Billardlokalet (kælderen)

Musikgruppemøde
Center 2 - Musiklokalet (kælderen)   20:00

Torsdag d. 2.        

Afdelingsbestyrelsesmøde    18:30 
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)

Søndag d. 5.        
Bekendtskabsgruppemøde      19:00
Center 1 - Den Våde Høne (1. sal)

Mandag d. 6.        
SoMe-udvalgsmøde      19:00
Center 1 -Beboerkontores (stuen)

Tirsdag d. 7.      
Hønemøde      19:30 
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal) 
Søndag d. 12.                              

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

Mandag d. 13.        

Keramikmøde    19:00 
Center 4, keramiklokalet (kælderen)

Tirsdag d. 14.      
Hønemøde      19:30 
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal) 

Onsdag d. 15.     

Fotogruppemøde     19:00
Center 3 – Redaktionen (kælderen)

Torsdag d. 16.     

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

Lørdag d. 18.         
Infomøde for nye beboere    14:00
Center 1 – Beborlokalet (Mødelokalet)   -16:00

Fastelavnsarrangement      16:00

Center 4 – Fællesalen (1.sal)    
-18:00

Søndag d. 19.                              
Kreagruppemøde 18:30
Center 3 - Kreagruppens lokalet (1.sal) 

Bekendtskabsgruppemøde       

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

Mandag d. 20.      

Genbrugsgruppemøde      19:00
Center 3 Genbrugslokalet (stuen)

Tirsdag d. 21.      
Deadline for artikler til fiset    17:59 
Detsaedvanligefis@aub.dk // postkassen Center 3

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

Lørdag d. 25.     
Arbejdsdag i Fiset     11:00
Center 3 – Redaktionen (kælderen)
Søndag d. 26.                              

Sløjdgruppemøde 18:00
Center 3 - Sløjdgruppens lokal (stuen) 

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

Studiefællesskabsmøde      

13:00
Center 1 -Beboerkontores (stuen)

Mandag d. 27.      
Gamegruppemøde     20:00
Center 3 - Gamerlokalet (1. Sal)

Tirsdag d. 28.                                                                       
Hønemøde      19:30 
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)


