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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 2 omdeles tirsdag 15. juni. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 3 2021 søndag 29. august, og bladet 

omdeles tirsdag 14. september.

Hvis I ikke har modtaget bladet – så ring til Inspektørkontoret.

Indlæg må meget gerne sendes til Grafia via e-mail grafia@grafia.dk, 

men skal foreligge i papirprint hos informations-udvalget senest ved 

deadline. Papirprint kan afleveres til Inspektørkontoret.

Informationsudvalget.

29. august

Deadline HG bladet

13. september

AB afdelingsmøde

14. september

HG bladet udkommer

23. september

FSB afdelingsmøde

Forsidefotos. Øverst tv: Vinderne af fotokonkurrencen, s. 48. Øverst th: Ramasjang redder frøerne, s. 37.
Åbning af BIBLIOTEK+, s.24

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen
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Nyt fra Fællesdriften
Fællesdriften
E-mail: fdi@fd-hg.dk

PUNKTHUSET 6. 7. 8. etage 
Gary Irons
Høje Gladsaxe 2B, 7.707. Telefon 26 28 46 13

PUNKTHUSET 4. 5. 9. etage
Annemette Boje Kaas
Høje Gladsaxe Torv 2 B, 5., 505. Telefon 50 70 29 98

INSPEKTØRKONTORET
Telefon 39 69 47 88
Telefontider: Mandag til Torsdag kl.12-13
 Torsdag tillige kl. 16-18
 Fredag kl. 11-12
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 11-12
 Torsdag tillige kl. 16-18
 Fredag kl. 11-12

Vagthavende ejendomsfunktionær/
Teknisk afdeling Telefon 39 69 53 71

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Orientering fra Fællesdriften 
– møderne i april og maj 
måned 2021

Corona
Corona påvirker fortsat Høje Gladsaxe 
– både beboeraktiviteter, beboerdemo-
kratiarbejde og beboerservice.
Der er stille og roligt ved at komme 
lidt gang i beboeraktiviteter. Der kan 
læses om disse og især om kommende 
aktiviteter andet sted i bladet i artikler 
fra Vores HG og det nye Bibliotek+. Ak-
tivitetsudvalget har afholdt møder for 
at prøve at planlægge arrangementer, 
men dette har været meget svært, og 
det er også med beklagelse, at der ikke 
afholdes det traditionsrige Sankt Hans 
arrangement, men med baggrund i 

corona har Forretningsudvalget beslut-
tet, at det ikke er forsvarligt at afholde 
dette, hvilket er rigtig ærgerligt. 
Beboerdemokratiarbejdet foregår i me-
get mindre omfang, men er også stille 
og roligt ved at komme i gang igen. Der 
er afholdt enkelte møder under hensyn-
tagen til corona.

Beboerservicen bliver udført på anden 
måde og bliver løbende tilpasset. 
Inspektørkontoret og viceværtkonto-
rerne er lukket for personlig betjening, 
men kan træffes telefonisk, hvor der 
også kan foretages aftaler. Medar-
bejderne finder fortsat mange gode 
løsninger, så Forretningsudvalget vil 
fortsat gerne takke medarbejderne for 
håndtering af corona-udfordringerne.
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Fællesdriften følger udviklingen og 
tilpasser løbende beboerservicen, 
beboerdemokratiarbejdet og beboerak-
tiviteter.

Inspektørkontoret og viceværtkonto-
rene forventes at genåbne for personlig 
betjening i midten af august.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har afholdt en del 
møder for at være forberedt på ar-
rangementer efter corona. Som nævnt 
ovenfor, afholdes det traditionsrige 
Sankt Hans arrangement ikke. Udval-
get håber, at det efter sommerferien, og 
hvis der er komme mere styr på corona, 
vil forsøge at lave en sommerfest samt 
nogle andre mindre arrangementer ud 
over vores juletræsfest og pensionist-
fest.

Informationsudvalget behandler på 
dets møder oplæg og indhold i de 
respektive udgaver af Høje Gladsaxe 
Bladet. Udgivelse af bladet tilpasses 
løbende corona situationen.

Parkudvalget har afholdt møde i marts, 
hvor der blev besluttet, at opsætte 
skilt med knallertkørsel forbudt ved 
Kastanjesti, hvert andet træ fjernes 
ved bålplads, nye skraldespande med 
låg, der lukker selv, også ved bålplads, 

opdatering af gennemgang ved nr. 
39, maling af plader ved nedkørsel og 
lavendel i kumme ved Skur 2.

Situationen i bebyggelsen / 
Vaskerierne
Forretningsudvalget (FU) har meget 
fokus på trygheden i Høje Gladsaxe, og 
er i den forbindelse opmærksom på uro 
blandt de unge, dette har især været 
på brandtrapperne og på svalegange, 
hvilket det fortsat er, men nu er det i 
vaskerierne, at uro blandt de unge giver 
meget utryghed blandt alle de øvrige 
beboere.

Vaskerierne er en vigtig del beboerser-
vicen i Høje Gladsaxe, så det er meget 
vigtigt, at det er et godt og trygt sted at 
komme. Det har det ikke været igen-
nem længere tid, og Forretningsudval-
get har løbende haft fokus på dette bl.a. 
ved kontakt til kommunens indsatser 
over for unge, herunder Gadeteamet, 
hvilket umiddelbart ikke har hjulpet. 
Derfor har Forretningsudvalget beslut-
tet at igangsætte flere indsatser for at få 
genskabt ro og tryghed i vaskerierne. 
Der henvises til artikel andet sted i 
bladet.

Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om 
punkter, som administrationen havde 
medtaget:
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Priser på
selskabslokalerne:

1.
Selskabslokale A:
Depositum kr.     300,- 
Leje kr. 1.000,-   
Garanti kr.     500,- 

Selskabslokale B:
Depositum kr.     150,- 
Leje kr.     750,-  
Garanti kr.     350,- 

Lejerne i H.G. kan leje lokalerne til afholdelse af 
familiefester o.l. på følgende grundlag:
1. Lejemålets anledning omfatter lejeren samt den-
nes husstand.

2. Lejemålets anledning om fatter familie til lejeren 
uden for husstanden.
I begge tilfælde er det en betingelse, at det er den an-
svarlige lejer i H.G., der reserverer lejemålet og under-
skriver lejeaftalen med de dermed følgende forpligtel-
ser og ansvar ifølge reglementet.
Lokalerne lejes ikke ud til klasse og ungdomsfester.

2.
Selskabslokale A:
Leje kr. 1.200,-  

Selskabslokale B:
Leje kr.     900,-  

Depositum og garanti det samme.
Øvrige oplysninger fås på Inspektørkontoret.

SCANDIA
LÅSESERVICE

Søborg Hovedgade 8
Tlf. 39 69 34 56

Oplukning - Døgnvagt

Tandlæge
Karsten D. Laugesen ApS

Høje Gladsaxe Torv 2, 1. sal
2860 Søborg

Tlf.: 39 67 65 08
Åben:
Mandag  08.00-18.00
Tirsdag  08.00-13.00
Onsdag  09.00-18.00
Torsdag  08.00-16.00
Fredag 08.00-13.00

 Vedligeholdelsesoversigt og 
opgørelse over timeforbrug.

 Orientering om diverse 
personaleforhold / 
inspektørfunktionen – se også 
under afsnittet om corona.

 Udlejning af selskabslokalerne / 
corona testcenter

 Fællesanbringelse af likvide midler.
 Busbetjening af Høje Gladsaxe
 Fælles fleksibel udlejningsaftale
 Nærpolitienhed i Høje Gladsaxe
 Bystrategisk partnerskab i Høje 

Gladsaxe / Vores HG og Bibliotek+.

Referent: Jesper Loose Smith
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Der har desværre været en del episoder 
med uacceptabel adfærd i flere vaske-
rier, på brandtrapper o.l. 

For at Høje Gladsaxe er et godt og trygt 
sted at bo, skal vi alle passe godt på 
området og have en ordentlig adfærd 
over for vores naboer. Vi skal alle sam-
men være her.

Vaskerierne
Vaskerierne er til for at vaske! Derfor 
skal der være rent og pænt. 

Det betyder: 
 at man kun opholder sig i 

vaskerierne, når man skal vaske tøj
 at der selvfølgelig ikke må ryges
 at man efterlader det pænt til de 

næste der kommer
 at man ikke smider med affald, og  

at man rydder op efter sig selv 

Brandtrapperne 
Det er ikke tilladt at tage ophold på 
brandtrapperne 

Uacceptabel 
adfærd i bebyggelsen

Sammen om trygheden
I Fællesdriften vægter vi selvfølgelig 
trygheden i området rigtig højt og ar-
bejder sammen med både kommunen 
og politiet om, at der fortsat er trygt at 
bo og være i Høje Gladsaxe. 

På de næste sider kan du se, hvem du 
skal kontakte, hvis du oplever uhen-
sigtsmæssig eller utryghedsskabende 
adfærd i bebyggelsen.

Nul-tolerance over for kriminalitet
I Fællesdriften har vi nul-tolerance over 
for kriminelle handlinger i boligområ-
det. Det betyder, at hvis der er en fra 
husstanden, som udfører en kriminel 
handling i Høje Gladsaxe, vil der ske 
en udsættelse af lejemålet for alle i hus-
standen/familien. Da vi er et samlet 
boligområde, betyder det også, at hvis 
der er sket en udsættelse af ens bolig i 
en af de fem afdelinger i Høje Gladsaxe, 
så kan de fire andre afdelinger nægte, 
at man flytter ind i en af deres afdelin-
ger.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe
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Hvis du oplever uro og utryghed i HG, 
er der flere, du kan kontakte. Her prø-
ver vi at beskrive hvem, du skal kontak-
te hvornår. Hvis du er i tvivl, så kontakt 
Vores HG – vi holder til i Bibliotek+.

Vores HG – kontakt Monique på 
mogeni@gladsaxe.dk eller 
tlf. 26 12 25 44 i dagtimerne

Kontaktes ved de ikke-akutte, 
gentagne udfordringer på fx brand-
trapper

I Vores HG samler vi jeres henvendel-
ser om uro på brandtrapper, svalegange 
og opgange. Jeres beskrivelser gives 
samlet videre til lokalpolitiet, som 
bruger det til at tilrettelægge deres 
indsatser. Samtidig kan vi ved flere hen-
vendelser fra en opgang lave målret-
tede fælles indsatser samt koordinere 
indsatsen mellem de mange forskellige 
aktører. Det er det ikke-akutte, I skal 
kontakte Vores HG om. 

Hvem skal du kontakte?
Ungecafeen – Ung i Gladsaxe (UNiG) 
– kontakt på tlf: 24 90 23 87 
hverdage mellem kl. 15 og 22

Kontaktes ved akutte lokale 
udfordringer  

Den lokale ungecafe ligger ved Stadion. 
Ungecafeen har et stort kendskab til de 
lokale unge og området generelt. Kon-
takt dem, hvis I oplever udfordringer 
med unge, som har en uhensigtsmæs-
sig adfærd og har brug for hjælp fra 
dem, der har relationerne til de unge. 
Pædagogerne fra UNiG er også udgå-
ende og opsøgende i området. Der er 
lukket i uge 30. 

Gadeteam – UNiG kontakt på tlf: 
24 95 52 54 søndag-torsdag kl 18-23 
og fredag-lørdag kl 19-24

Kontaktes ved akutte problemer 

Kommunens Gadeteam kan kontaktes, 
når der er et akut problem. Gadeteamet 
runderer hver aften i hele kommunen. 
De bevæger sig hovedsagligt rundt på 
de lokationer, hvor man af erfaring ved, 
at de unge typisk færdes. Gadeteamets 
opgave består blandt andet af: at skabe 
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synlighed og tryghed blandt borgerne, 
observere ungetendenser og få en snak 
med de unge, som de møder.

Politiet: 
Kontaktes ved kriminalitet – både 
akut og ikke-akut 

Politiet skal kontaktes ved mistanke 
om kriminalitet eksempelvis narko-
salg, hærværk, vold, tyveri og anden 
form for kriminel adfærd. 

112 er nummeret til alarmcentralen. Du 
skal ringe 112, hvis du har akut behov 
for udrykning. Det kan eksempelvis 
være :Ulykker, alvorlige forbrydelser 
eller opstået brand.

114 er det direkte servicenummer til 
politiet i hele landet. Du kan ringe 114, 
hvis din henvendelse ikke er akut. Ek-
sempelvis anmeldelse af forbrydelser, 
der ikke har akut behov for politiets 
udrykning. 

Du kan også videregive oplysninger 
til politiet skriftligt via hjemmesiden 
politi.dk 

Dine lokale betjente og den civile 
forebygger Kim er også jævnligt i 
området og går en tur eller har den 
mobile politistation med, tag ende-
lig fat i dem, hvis du møder dem i 
området. 

Gadeteam UNiGs bil i Høje Gladsaxe.
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Kære beboere i HG.
Vi må desværre aflyse vores Sct. Hans-arrangement igen i år. Grundet smittetal 
og covid19-restriktioner har Fællesdriften Høje Gladsaxe besluttet at aflyse, og vi 
håber, at I har forståelse for denne beslutning.

Efter sommerferien, og hvis der er komme mere styr på covid19, vil vi forsøge at 
lave en sommerfest samt nogle andre mindre arrangementer ud over vores jule-
træsfest og pensionist fest.

 I Aktivitetsudvalget arbejder vi videre med at finde på nye sjove og måske også anderle-
des arrangementer for jer beboere. 

Der er endnu ikke kommet nogen forslag fra jer beboere, så igen kommer en opfordring 
til jer. Hvis der skulle være nogen, der har nogle ideer til ting, vi kunne lave, så læg et 
brev til Fællesdriftens Aktivitetsudvalg i Inspektørkontorets postkasse, så vil vi se på 
jeres forslag og evt. føre dem ud i livet efter sommerferien eller til næste år.

Og til sidst, skulle du være interesseret i at være med i Fællesdriftens Aktivitetsudvalget 
eller måske bare godt kunne tænke dig at være med til at afvikle nogle af vores arrange-
menter, så kontakt din bestyrelse i din afdeling, som vil sørge for kontakten til udvalget. 
I øjeblikket er vi fem personer i udvalget fra tre af de fem boligselskaber, men kunne 
godt være lidt flere. Derudover har vi nogle folk på vores ”hjælper-liste”, så hold dig ikke 
tilbage alle kan være med.           

Aktivitetsudvalget ønsker alle en rigtig god sommer.

Information
fra Fællesdriftens
Aktivitetsudvalg
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Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

AAB, AFD. 52
Høje Gladsaxe 11-19 & 44-82

Viceværtkontoret
Kenneth Kjer 
Mandag til fredag 
kl. 09.30-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vicevært: vv-aab@fd-hg.dk

Afdelings kontoret 19, st.mf. 
Telefon 39 67 19 40
Afdelingsformand
Henning Schütt, Høje Gladsaxe 17, 15. tv. 
Telefon 39 66 47 13
Bestyrelsen kan træffes den første tirsdag 
i måneden kl. 18 - 18.30

Nyt fra AAB

Vi håber, vore beboere har nydt foråret 
trods en del regnvejr. Om ikke andet 
kan vi nyde de lange lyse dage – hvis 
det ikke lige er mørkt gråvejr. Vores 
vinduesprojekt i højhuset mod svale-
gangene bliver sendt i udbud. Det bliver 
trelags vinduer. Vores rådgiver står for 
det endelige udbudsmateriale. Vi håber 
på et godt tilbud.

Vores elevator i nr. 11 fremstår – som 
billedet viser – flot og ny – endda med 
spejl på endevæggen. Den er færdig-
monteret og testet – således helt klar til 
ibrugtagelse.  De fire andre elevatorer 
i højhuset skal ligeledes fornyes. Arbej-
det sendes i udbud, og vi venter på et 
godt (og hurtigere) tilbud, så arbejdet 
kan gå i gang. Vinduespolering går i 
gang d. 31/5. Der begyndes i højhuset 

og sluttes i lavhusene.  Det er helt frivil-
ligt om man vil hà  pudset vinduer.

Alle beboere ønskes en dejlig sommer 
med masser af sol.

Venlig hilsen AAB Bestyrelsen 
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Nyt fra Lejerbo
Lejerbo

Højhus blok 17: nr. 1-9
Lavhuse: Blok 21: nr. 04-14
 Blok 22: nr. 16-30
 Blok 23: nr. 32-42

Viceværtkontoret, Høje Gladsaxe 3. st. 
Omar Samarae, telefon 39 67 04 76
Man-, tirs-, ons-, fredag kl. 9.30-10.00
Torsdag kl. 16.00-17.00
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-lejerbo@fd-hg.dk

Afdelingsformand
Lone Pedersen, HG 36, st.th.
lone@hglejerbo.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Ifølge kalenderen står sommeren 
for døren, dog har den sidste uge vist 
det modsatte, regn og 12 grader, men 
heldigvis ser det ud til at vende til det 
bedre. Smittetallet for corona ligger 
nogenlunde stabilt. Husk at holde af-
stand og pas på hinanden, det skal nok 
blive godt igen.

Nyt fra Lejerbo
Legepladser
Som nogle nok har bemærket, er nogle 
af vores legepladser afspærret, der 
bliver arbejdet på højtryk for at få dem 
åbnet igen hurtigst muligt. Men vejret 
tillader det ikke. Legepladsen i blok 
17 bliver malet, når vejret tillader det; 
der kommer en anden type faldunder-
lag, og nogle små nye ting. Ligeledes 
kommer der et par små nye ting ved 

legepladsen mellem blok 22-23, samt 
nyt faldunderlag.

MGO i lavhusene
Blok 21-22 er snart færdige, så det varer 
ikke længe, før det er blok 23's tur. Det 
ser ud til, at deres tidsplan holder, dog 
har de også været ramt af dage med 
meget regnvejr, som har gjort, at de 
ikke har kunnet arbejde.

Blomsterkrukker foran nr. 40
Der er sat nogle nye blomsterkummer 
op foran nr.40 samt krukkerne foran 
vaskeri 22. Når i går en tur, slå et sving 
omkring og se, hvor fint det er blevet. 
Højhuset er ikke glemt, der kommer 
også krukker, når vi ved, hvor træer og 
m.m. skal stå.
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Opgangsdøre i blok 17
Lige nu arbejdes der på højtryk for at 
finde en løsning på opgangsdørene i 
blok 17. Desværre er vi plaget af hær-
værk. De unge mennesker får sparket 
låsene op, dørene går i stykker og kan 
derfor ikke lukke ordentligt til gene for 
alle.

Fliser i opgangene blok 17
Som nogle nok ved, så er fliserne i ind-
gangspartierne i blok 17 gået i stykker 
flere steder. I løbet af de næste måneder 
kommer der nye fliser i opgangene.

Urafstemning ang. lån til 
køkkenrenovering
Den 15-04-21 blev stemmerne talt op 
fra vores urafstemning. 
Der er i alt uddelt 790 stemmesedler, 
der var afgivet 209 stemmer fordelt 
således ved optælling: 

Ja stemmer: 153. Nej stemmer: 54. 

Ugyldige stemmer: 2
Det blev vedtaget, at der kan optages 
et nyt lån til beboere, som ønsker nyt 
køkken. Vi afventer den endelige god-
kendelse fra Gladsaxe Kommune. Der 
vil komme nærmere info med opslag til 
opgangene snarest.

Markvandring, afdelingsmøde og 
pensionistskovtur
I starten af maj havde vi planlagt mark-
vandring, men det måtte aflyses på 
grund af meget regn. Vi forsøger med 
en ny omgang i juni, så vi kan få tilset 
vores udeområder. Afdelingsmøde er 
hellere ikke glemt, her afventer vi, at 
forsamlingsforbuddet hæves. Vi er så 
småt i gang med planlægning af pen-
sionistskovtur, hvis corona tillader det. 
Nærmere info følger. Det forventes at 
blive afholdt i august måned.

For et par dage siden gik vi en aftentur 
rundt i bebyggelsen, som vi gør så tit. 
Vi valgte at gå igennem gennemgangen 
ved nr. 31 og ud mod legepladssiden. 
Lige der, foran AB´s vaskeri mødte vi 
”Eventyrhaven”, hvor vi fik lov til at 
gå rundt og kigge. Det var en ren oase 
midt i vores allesammens by, hvis I 
går en tur, så sving forbi og se, om der 
åbent.

God sommer
Lejerbo bestyrelse
Trine Keis 
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En lille hilsen fra Axel, tidligere kasserer i Lejerbos bestyrrelse

Bedre sent end aldrig. Jeg vil gerne sende en hilsen og sige tak til alle på Inspektørkon-
toret, Lejerbos bestyrelse, Fællesdriften samt alle de beboere, jeg har haft forbindelse 
med, samt til alle dem, der ved hvem jeg er. Jeg blev tvunget til at flytte fra Høje Glad-
saxe efter et fald, hvorved jeg brækkede halsen og blev lam i det meste af kroppen; 
badeværelset var for lille. Det var på Herlev, de fortalte, hvorfor jeg gik og faldt. Da jeg 
lå med elektroder på, fik jeg to anfald, som jeg ville være faldet af, hvis jeg havde været 
gående. Herlev kunne ikke forstå, at min læge ikke havde opdaget, at jeg havde hjerte-
flimmer, som udløste blodpropperne, så jeg faldt.  

Men jeg savner Høje Gladsaxe og jer allesammen. Når vejret bliver bedre  med solskin, 
kigger jeg forbi. Jeg nåede at bo i H.G. i 56 år. Nu sidder jeg i en el-kørestol, som har en 
rækkevidde på 20 km. Og det er der ikke fra Rosenlund på Mørkhøjvej; jeg kan se Høje 
Gladsaxe herfra

Kærlig hilsen og kram til jer alle
Axel Gerster
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 59
best.hojegladsaxe@fsb-gladsaxe.dk

Vicevært  
Kontor Høje Gladsaxe 31 B, telefon 39 69 02 94
vv-fsb@fd-hg.dk
Mandag til fredag kl. 06.45-07.15 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-fsb@fd-hg.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Formand
Michael Gravengaard

Siden sidst
I foråret fik, dem der ville, pudset vindu-
er, og det er super. Og vi er selvfølgelig 
alle stadig mærket af coronasituatio-
nen, derfor har vi også i FU besluttet, at 
vi først åbner for en ”normal” hverdag 
i august måned. På dette tidspunkt vil 
rigtig mange være færdigvaccineret.

Køkkener
Hvis der er nogle, der går med ønske 
om et nyt køkken, skal man henvende 
sig til vores administrator, FA09. Der 
kan man også få at vide, hvad det bety-
der for huslejen.

Bus omkring HG
Vi vil meget gerne have 250s tilbage 
til HG, det ser desværre rigtig, rigtig 

svært ud – og hvorfor nu det? Gladsaxe 
kommunalbestyrelse stemte for, minus 
Venstre, dem ved man altid, hvor man 
har, men da Gladsaxes kommunalbe-
styrelses beslutning skulle til afstem-
ning i Regionsrådet, blev det stemt ned 
med SFs stemmer, fy for den. 

Derfor er det vigtigt at stemme på dem, 
der vil HG til november – både til kom-
munal- og regionsvalg.

På trafikudvalgets møde i maj er der 
kommet flere ting på dagsordenen til 
forbedring af busforbindelsen i HG, så 
vi må se, hvad det ender med.
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Dørtelefoner
Vores dørtelefonanlæg har vi haft i om-
egnen af 25 år, og det begynder at knibe 
med at skaffe reservedele, når ødelagte 
dele skal skiftes. Derfor har vi besluttet 
at udskifte det gamle anlæg. Det nye, 
vi har besluttet at sætte op, er samme, 
som AB Gladsaxe, AAB og 3B har fået 
monteret. Dørene på nordsiden, mod 
p-pladserne bliver skiftet ud, og de nye 
vil blive monteret med automatiske dør-
pumper. Kaldeanlægget vil også blive 
monteret ved yderste dør på nordsiden.  
I lejlighederne vil der blive monteret 
video, så man kan se, hvem der ringer 
på. Monteringen starter august i blok 
12 (31-39), og i blok 12 (51-59) fortsæt-
ter monteringen i september.

P-plads ved blok 24 (31-39)
Her mangler der kun opsætning af 
plantekummer,  planen er at kum-
merne skal stå med grønne planter året 
rundt og med flere cykelstativer og på 
sigt skraldespande påmonterede og til 
sidst, hvis muligt nogle siddebænke.

Afdelingsmøde 2021
Vi afholder afdelingsmøde torsdag den  
23. september 2021, hvis ikke der sker 
noget uventet, corona e.lign., i glasover-
dækningen ved nr. 31.

Vaskerier
I mange år har det været det problem, 
at en gruppe unge mennesker tager 
ophold i nogle vaskerier, pt. vaskeri 13 
og 14, de ødelægger ting, sviner osv. 
Vi i FU har sagt, at det skal stoppe nu, 
derfor har der været en hundevagt igen-
nem HG mellem kl. 22.00 og kl. 24.00 
de seneste uger, og det vil der også 
være fremadrettet. 
I ønskes en rigtig god sommer 
Michael Gravengaard
Beboerformand 

Receptionslokalet i Johns passage 
ved nr. 31
Lokalet udlånes gratis til FSBs beboere. 
Der er et depositum på 500 kr. for nøglen. 
Lokalet må kun bruges i dag timerne. 
Henvendelse til viceværten.

FORNYEDE FØDDER
- JEG BEHANDLER HÅRD HUD, LIGTORNE, FODVORTER
OG AFHJÆLPER VED DIABETESGENER, GIGTGENER OG
GENER VED PSORIASISGIGT.

- KLINIKKEN HAR YDERNUMMER
- DIN LÆGE KAN HENVISE TIL BEHANDLING I DIT HJEM

VANDTÅRNSVEJ 62A, ST. E.3 • 2860 SØBORG • TELEFON 20 14 48 66 • MAIL FORNYEDEFOEDDER@GMAIL.COM • FORNYEDEFOEDDER.DK 
STINE STUBTOFT 
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Nyt fra AB
AB
Viceværtkontoret
Høje Gladsaxe 47, st. 
Telefon 39 66 36 47
Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-abg@fd-hg.dk

Afdelingsformand
Flemming Larsen, 
Høje Gladsaxe 43, st. tv. 
Telefon 39 67 31 61

Blok 13: Nr. 41-49
Blok 11: Nr. 61-69

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIGFormand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Coronarestriktioner
Viceværtkontoret fortsætter med kun 
telefonisk kontakt indtil august.
Reglerne med, at der kun må være 
en eller flere fra samme husstand i 
elevatoren ad gangen, forlænges indtil 
august. Husk at holde afstand og god 
håndhygiejne. Det er kun os, der kan 
bremse virussen. Vi håber, at der kan 
blive åbnet helt op i august, når de fleste 
er vaccineret.

Vaskerier
Der har været en del problemer med 
unge i vaskerierne, og det har betydet 
en del svineri og  hærværk. Samtidig 
bliver beboerne svinet til og kaldt alt 
muligt. Vi prøver endnu engang at 
finde syndernes navne, så vi kan tale 

med deres forældre eller opsige deres 
lejemål. I den kommende tid vil der 
være et ekstra fokus på vaskerierne, 
og der er sat flere tiltag i gang. Vi har 
blandt andet kontaktet politiet, Glad-
saxe Kommune, Gadeteam, SSP, m.m.

Elevator
Der har været store problemer med 
elevatoren i nr. 43, og de (Otis) har 
åbenbart haft store problemer med at få 
det løst.

Vi har nok ringet til OTIS 7 – 10 gange, 
hvor elevatoren ikke kørte, og ind imel-
lem tog det urimelig lang tid, inden de 
kom. Så satte de nye inderdøre i eleva-
toren, da de mente, at det var dem, der 
gav problemer, men ak nej
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en halv time efter, de var kørt, opstod 
samme problem igen. Nu ser det langt 
om længe ud til, at problemet er løst.

Klubbers åbning
Klublokaler
For vores klublokaler gælder der 
således samme regler, som i det øvrige 
samfund.
De overordnede rammer er følgende:
Krav om Corona pas
 Stikprøvekontrol for overholdelse af 

rammer og restriktioner
 Restriktionerne skal være skiltet 

synligt
 Brugere skal have adgang 

til håndvask eller håndsprit 
indeholdende minimum 70 % 
alkohol

 Krav til forsamlingsforbud og 
afstandskrav skal overholdes

 Afstand mellem borde og stole
 Boligselskabet kan tilbagekalde 

anvendelse af et lokale, hvis 
anvendelsen af lokalet eller 
coronasmitten udvikler sig i 
uholdbar retning.

 
Ansvarlig for aktiviteten (klubformand 
m.m.) i lokalet skal ved stikprøvekon-
trol sørge for følgende:
Kontrol af coronapas
 Efterlevelse af restriktioner om 

forsamlingsforbud og afstandskrav

 Efterlevelse af krav om rengøring 
og/eller afspritning af overflader

 Bortvise brugere, der ikke kan - 
eller vil efterleve restriktionerne

 
Bruger af lokalet skal efterleve føl-
gende:
Gyldigt Corona pas
 Være rask ved fremmøde
 Overholde restriktioner
 Rengøre efter sig
 
Altaner/affald
Vil lige henstille til beboerne på 
altanerne om at beholde deres affald 
for dem selv. Stuelejlighederne får alt 
muligt smidt ned i deres haver og helt 
ærligt . . . . . ! 
Der er desværre stadigvæk folk, der 
tror, at haverne er et askebæger! Tag jer 
nu sammen.

Eventyrhaven
Der er plantet godt til omkring hegnet, 
så det skulle blive rigtig flot. Leif og 
Randi har lavet rigtig mange nye tiltag, 
så der bliver mere og mere hyggeligt.
Du kan stadigvæk få en ”have” kasse, 
hvis du henvender dig til viceværten.
Vær med i denne gratis klub, hvor du 
kan plante dine egne urter og grøntsa-
ger og være med i et socialt sammen-
hold.



Bus
Gladsaxe Kommune forsøger igen at få 
skabt bedre busforbindelser for Høje 
Gladsaxe’s beboere.

Heldigvis er der et stort flertal i byrå-
det, der bakker HG op, og nu bliver
det spændende at se, om Venstre som 
eneste parti endnu engang er imod.
I Gladsaxe har der været fokus på at 
forbedre busdriften ved Høje Gladsaxe 
efter de ændringer, der skete i forbin-
delse med metroens åbning i efteråret 
2019. 

Udvalget har for eksempel besluttet at 
øge driften på linje 68 fra oktober 2020. 

Senest har Region Hovedstaden be-
handlet et forslag om at grendele linje 
250S, men dette kunne der ikke opnås 
politisk enighed om i regionen.
Trafikudvalget har flere forskellige 
forslag til, hvordan vi i HG kan få bedre 
busforbindelser og prøver samtidigt i 
regionen at få 250s i spil igen.

Afdelingsbestyrelsen og Fællesdriften 
skal nok holde byrådet til ilden.

Alle beboere ønskes en rigtig god som-
merferie og pas nu godt på jer selv og 
jeres familier.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Flemming 

. . . også B-ordning

NÅR DER SKAL MALES
city gruppen a/s
38 10 73 03 / 20 81 51 04

city gruppen a/s
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Nyt fra 3B
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Kom og tal 
med din 
afdelingsbe-
styrelse den 
tredje torsdag i 
måneden (dog 
ikke i juli) 
kl. 17-17.30.

Vi sidder i 
mødelokalet i 
nummer 104.

3B
Vicevært: Mohammed Fadail
kontor Høje Gladsaxe 104, st. 
Tlf. 39 67 72 60

Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse

Afdelingsformand:
Formand Birgit Olin, HG 25, 11.tv. 

Kontoret:  fb3037@mail.dk
Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Birgit Olin, 
  HG 25, 11. tv. 

Firkanten  blok 27: Nr. 84-94
  blok 31: Nr. 96-104
  blok 32: Nr. 106-114
  blok 28: Nr. 116-126

Er man pensionist i 3B og ønsker at 
deltage i skovtur og julearrangement, 
skal man henvende sig på Inspektør-
kontoret for at blive skrevet op som 
pensionist. Man vil så få en invitation til 
arrangementet.

Rotter
Hvis man observerer rotter, skal man 
underrette Inspektørkontoret, som 
så kontakter kommunens rottebe-
kæmper, så der bliver tager hånd om 
problemet.

HUSK
Det er forbudt at fodre  fugle, da det kan 
tiltrække rotter og måger.

Venlig hilsen
Birgit Olin

Alle ønskes en god sommer.
Birgit Olin 
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Velkommen til BIBLIOTEK+
BIBLIOTEK+ er hele Gladsaxes 
kulturelle og sociale mødested. Her er 
bibliotek, sociale aktiviteter, sundheds-
tilbud, foreninger, klubber og ildsjæle 
samlet under samme tag. Her kan du 
møde din nabo, borgere fra resten af 
kommunen, engagerede foreninger og 
ildsjæle, lokalbetjenten og forskellige 
kommunale medarbejdere. Og hvis 
den, du søger, ikke lige er i huset, kan vi 
altid hjælpe dig på rette vej.

Hvordan kan jeg bruge 
BIBLIOTEK+?
I BIBLIOTEK+ er der noget at mødes 
om og nogen at mødes med. Om det 
er til fælles madlavning i køkkenet, 
strikkecafé eller brætspilsdyst ved 
cafébordene. Om det er til børneteater, 
huskoncert, fotoudstilling eller anbefa-
linger til din næste læseoplevelse. Kun 
fantasien sætter grænser.

Plads til den gode idé
BIBLIOTEK+ stiller rammer til rådig-
hed for den gode idé, det sjove projekt, 
det nye fællesskab eller de hyggelige 
aktiviteter. Her er højt til loftet og plads 
til forskellighed.

BIBLIOTEK+ udvikler sig hele tiden 
– og skabes af os alle i fællesskab. 
Vi glæder os til sammen at skabe et 
samlingssted og høre, hvordan du, din 
forening, klub eller nabo har lyst til at 
være en del af huset.

Følg BIBLIOTEK+ på Facebook.com/
bibliotekplus – og se mere om mulig-
heder og aktiviteter i huset.

Du kan også læse mere på vores hjem-
meside under gladbib.dk 

– et fælles mødested på forsiden af HG centeret

find os på
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Åbningstider:
Se på hjemmesiden om de til enhver tid gældende 
corona-retningslinjer.

Mandag 
08:00 - 18:00  Åbningstid 
13:00 - 18:00  Med biblioteksbetjening

Tirsdag 
08:00 - 18:00  Åbningstid 
13:00 - 18:00  Med biblioteksbetjening

 Onsdag 
08:00 - 18:00  Åbningstid 
10:00 - 16:00  Med biblioteksbetjening
16:00 - 18:00  Mød Vores HG

Torsdag 
08:00 - 18:00  Åbningstid 
10:00 - 16:00  Med biblioteksbetjening
16:00 - 18:00  Mød Vores HG

Fredag 
08:00 - 16:00  Åbningstid 
10:00 - 16:00  Med biblioteksbetjening

Lørdag 
08:00 - 14:00  Åbningstid
10:00 - 14:00  Med biblioteksbetjeningSøndag 
08:00 - 12:00  Åbningstid 

Når der er åbnet, men ikke personale tilstede, kan du komme ind ved at bruge dit 
sundhedskort og en fire-cifret kode – den, du også bruger til at låne bøger med. 
Hvis du ikke er oprettet som låner, så kom forbi og bliv oprettet i åbningstiden med 
biblioteksbetjening.
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åbninG af BIBLIOTEK+
Den 28. april kl. 10.00 slog 
Bibliotek+ endelig dørene op 
for allerførste gang. Få mi-
nutter inden var skiltet kom-
met op på facaden. Flaget var 
hejst, ballonerne pustet op og 
humøret højt hos alle på trods 
af, at det blev en åbning, som 
selvfølgelig stod i coronaens 
tegn. Dejligt at se alle jer, der 
både kom forbi på dagene – 
og i de efterfølgende dage. 
Fra d. 21. maj blev der åbnet 
endnu mere for aktiviteter, 
og der er nu endnu mere liv i 
huset. 
Vi håber at kunne holde 
noget mere festivitas på den 
anden side af sommerferien.  
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Jeg hedder Rikke, og jeg er 
startet som børnebibliotekar 
i forbindelse med åbningen af 
BIBLIOTEK+. I den forbindelse 
skal jeg arbejde sammen med 
skolerne, og så kan I selvfølgelig 
møde mig på vagt i BIBLIOTEK+. 
Derudover har jeg arbejdet som 
bibliotekar i Gladsaxe kommune 
i 17 år, og jeg glæder mig meget 
til at blive en del af området her i 
Høje Gladsaxe. Vi ses!

ny BørnE-
BIBLIOTEKAr
i bibliotek+

åbninG af BIBLIOTEK+
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Udfyld de tomme felter, så hver søjle og række indeholder alle tallene 
fra 1 til 9 præcis en gang. 

Navn

Adresse

Telefonnummer

Der er indkommet 12 løsninger af marts måneds sudoku. 
Mariana Iorgulescu HG 27, 3.th. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 30. august og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på marts måneds sudoku

Juni 2021

1 3 5 9
2 5 8

6 1
7 3

7 4 2 8
3 2
6 3

9 6 4
5 2 7 1

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

7 6 4 5 8 1 3 2 9
8 5 3 9 7 2 4 1 6
2 1 9 4 3 6 7 8 5
1 4 6 7 5 3 2 9 8
9 8 5 2 6 4 1 7 3
3 7 2 1 9 8 6 5 4
6 2 8 3 1 9 5 4 7
4 3 7 8 2 5 9 6 1
5 9 1 6 4 7 8 3 2
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Kirken i Høje Gladsaxe

N Y H E D E R  F R A 
H A R A L D S K I R K E N

FYRTÅRN
Når du ser fyrtårnet, bliver både stranden og himlen og havet smukkere  
– næsten indrammet af den høje, hvide søjle. ”Dér skal vi hen!” siger vi til  
hinanden. Hvis vi er heldige at komme derop, kan vi se langt og mærke,  
hvor små vi er under himlen. Små og glade. 

Nyd sommeren og find et smukt fyrtårn. 

FREMTID
Haraldskirken bliver ’fyrtårn’ i fremtiden. Vi vil blive dygtigere til at  
være kirke sammen med hele folket, lige meget om vi er etnisk  
danske eller af anden festlig herkomst. De andre kirker skal helst  
kunne lære noget af os. Vi skal være fyrtårn for Tværkulturel Kirke.  

Nyd sommeren og find nye venner!

Kærlig hilsen  
Morten Miland Samuelsen

International  midsommergudstjeneste 
Søndag d. 27. juni kl. 14:30

Haraldskirken byder velkommen til international mid
sommergudstjeneste. Asylansøgere fra Avnstrup og Sjæls

mark vil deltage. Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe 
og kage. Gudstjenesten afholdes på engelsk.

 v/ sognepræst Morten Miland Samuelsen

HG kirkesider juni 2021.indd   1 03.06.2021   16.07
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Vi skal lytte til smuk musik  
og gode ord i kirkerummet,  
imens vi trækker vejret  
roligt og sænker skuldrene. 
Bagefter skal vi spise 

aftensmad sammen, og 
nej, hvor vi glæder os! 

Kommende datoer: 
Torsdag d. 12. august kl. 17:30 
Torsdag d. 9. september kl. 17:30

Det er nødvendigt for os at vide, hvor mange vi bliver til spisningen, så  
tilmeld jer via tilmeldingslinket på begivenhedsinvitationen som vil fremgå  
på kirkens Facebook eller kirkens hjemmeside. 

Har I ikke mulighed for det, så tilmeld jer til kirkens kontor på tlf. 39 69 03 70 
eller på tlf. 30 32 03 70. Tilmelding er mulig et par uger før. 
Vi glæder os meget til at se jer til ro, hyggeligt samvær og lækker mad!

HG SPISER 
SAMMEN

& 
MUSIK OG  

MEDITATION

KIRKENS FACEBOOK 
Hvis du ikke allerede gør det, så hop ind og 
følg ”Haraldskirken i Høje Gladsaxe”. 
Derinde vil der løbende blive sendt 
invitationer og informationer ud 
om vores forskellige aktiviteter. 

Mandagsmøde 
med foredrag om at komme til  
Danmark som kristen flygtning

Den 6. september kl. 14:00

Merna Yousef kom til Danmark i 2001 efter af 
have været på flugt i fem år. Merna vil som 
foredragsholder dele sin historie og fortælle 
om mødet med Danmark og den danske kirke. 
Hendes fortælling illustrerer kirkernes vigtige 
rolle i forhold til integration – ikke kun integra
tion ind i kirkelivet, men også ind i samfundet 
generelt.

Merna er oprindeligt fra 
Irak, men bor i dag i 
Gentofte, er HFstude
rende og har en datter 
på 6 år.

Foredraget er gratis. 
Kaffe/the og kage  
koster kr. 10,

Familiefællesskabet 
– Et fællesskab for alle

Kalder alle børn og deres voksne, for nu skal 
vi ha’ det hyggeligt! 
Haraldskirken kan nu endelig byde familierne 
indenfor igen, og fremover bliver det til 
“Familie fællesskabet”, som er for alle børn og 
deres voksne. Både dem vi kender i forvejen, 
og dem vi heldigvis kan komme til at kende. 

Vi laver forskellige aktiviteter, taler sammen 
om stort og småt, smiler og hygger! Og ikke 
mindst spiser vi aftensmaden sammen. Kom 
endelig og vær med! Vi vil tage forskellige em
ner op, som kan være relevant for familielivet.

Kommende datoer: 
Torsdag d. 24. juni      Fredag d. 27. august  
kl. 16:30  19:00      kl. 16:30  19:00
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HARALDSKIRKENS ØREHÆNGERE 
– melodier til at åbne hjertet

Her er Haraldskirkens tilbud til jer, der elsker sang og musik

NYT KOR: starter torsdag d. 26. august kl. 
18:45 – vi holder introduktionsaften for 
alle nysgerrige. Koret synger enkle sange 
som bliver i dit hjerte resten af livet. Tag 
din ven eller familiemedlem med – alle er 
velkomne.

MUSIKAKADEMIET: for børn og unge fra  
3. klasse og op. Du kan lære at spille  
guitar, klaver, ukulele eller mandolin.

Begynder: start tors. 19. aug. kl. 14:4016.
 Øvede: start tirs. 24. aug. kl. 14:4016.

VOKSENBAND: Har du et instrument 
hjemme der ikke bliver brugt nok – så 
kom og spil med os hver tirsdag fra kl. 
16:3018.

Vi har videoer og noder til dem, der har 
travlt eller helst vil øve hjemme.

Har du spørgsmål eller vil 
tilmelde dig – så skriv til  
sg.haraldskirken@gmail.com

HG SPISER 
SAMMEN

& 
MUSIK OG  

MEDITATION

Frivillig i vores dejlige kirke? 
Kunne du tænke dig at være del af kirkens hyggelige  
“frivilligkorps”, så ring endelig og hør mere hos Line  
på tlf.  30 32 03 70. 

Vi mangler flere hænder til blandt andet vores fælles
spisnings og familiearrangementer. 

Så giv endelig lyd uanset om du ønsker at yde praktisk hjælp, 
eller måske snarere er til kreahygge med familierne, eller 
måske noget helt tredje.

Hvis du går i 8.klasse efter sommer ferien, kan du gå til 
konfirmations forberedelse i Haraldskirken. Få dine forældre 
til at melde dig på haraldskirken.dk – jo før, jo bedre. Eller 
ring til præsten og spørg om lige det, du vil. 

Konfirmation  
2022
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Vi skal lytte til smuk musik  
og gode ord i kirkerummet,  
imens vi trækker vejret  
roligt og sænker skuldrene. 
Bagefter skal vi spise 

aftensmad sammen, og 
nej, hvor vi glæder os! 

Kommende datoer: 
Torsdag d. 12. august kl. 17:30 
Torsdag d. 9. september kl. 17:30

Det er nødvendigt for os at vide, hvor mange vi bliver til spisningen, så  
tilmeld jer via tilmeldingslinket på begivenhedsinvitationen som vil fremgå  
på kirkens Facebook eller kirkens hjemmeside. 

Har I ikke mulighed for det, så tilmeld jer til kirkens kontor på tlf. 39 69 03 70 
eller på tlf. 30 32 03 70. Tilmelding er mulig et par uger før. 
Vi glæder os meget til at se jer til ro, hyggeligt samvær og lækker mad!

HG SPISER 
SAMMEN

& 
MUSIK OG  

MEDITATION

KIRKENS FACEBOOK 
Hvis du ikke allerede gør det, så hop ind og 
følg ”Haraldskirken i Høje Gladsaxe”. 
Derinde vil der løbende blive sendt 
invitationer og informationer ud 
om vores forskellige aktiviteter. 

Mandagsmøde 
med foredrag om at komme til  
Danmark som kristen flygtning

Den 6. september kl. 14:00

Merna Yousef kom til Danmark i 2001 efter af 
have været på flugt i fem år. Merna vil som 
foredragsholder dele sin historie og fortælle 
om mødet med Danmark og den danske kirke. 
Hendes fortælling illustrerer kirkernes vigtige 
rolle i forhold til integration – ikke kun integra
tion ind i kirkelivet, men også ind i samfundet 
generelt.

Merna er oprindeligt fra 
Irak, men bor i dag i 
Gentofte, er HFstude
rende og har en datter 
på 6 år.

Foredraget er gratis. 
Kaffe/the og kage  
koster kr. 10,

Familiefællesskabet 
– Et fællesskab for alle

Kalder alle børn og deres voksne, for nu skal 
vi ha’ det hyggeligt! 
Haraldskirken kan nu endelig byde familierne 
indenfor igen, og fremover bliver det til 
“Familie fællesskabet”, som er for alle børn og 
deres voksne. Både dem vi kender i forvejen, 
og dem vi heldigvis kan komme til at kende. 

Vi laver forskellige aktiviteter, taler sammen 
om stort og småt, smiler og hygger! Og ikke 
mindst spiser vi aftensmaden sammen. Kom 
endelig og vær med! Vi vil tage forskellige em
ner op, som kan være relevant for familielivet.

Kommende datoer: 
Torsdag d. 24. juni      Fredag d. 27. august  
kl. 16:30  19:00      kl. 16:30  19:00
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H A R A L D S K I R K E N S  K A L E N D E R 

Lige til at hænge op ...

KONTAKT DIN KIRKE  
Kirkens kontor
Høje Gladsaxe Torv 3 

tlf.: 3969 0370

mail: haralds.sogn@km.dk

Kirkens kontor kontaktes på  
3969 0370 tirsdag og torsdag 

kl. 10-13. Personlig henvendelse 

kun efter aftale

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 3969 eller mms@km.dk

HARALDSKIRKEN

w
w

w
.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  

… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

JUNI

 20.6  kl. 10:00  Højmesse         

 21.6  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 22.6  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

 24.6  kl. 16:30  Familiefælleskabet

 27.6  kl. 10:00  Højmesse

 27.6  kl. 14:30  Int. gudstjeneste

 28.6  kl. 13:30  Lystændingsandagt

JULI

 4.7  kl. 10:00  Højmesse

 11.7 kl. 10:00  Højmesse

18.7  kl.   9:30  Højmesse

25.7  kl.   9:30  Højmesse

AUGUST

 1.8  kl. 10:00  Højmesse

 8.8  kl. 10:00  Højmesse

 9.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 12.8  kl. 17:30   Musik og meditation / 
HG spiser sammen

 15.8  kl. 10:00  Højmesse

 16.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 24.8  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

 27.8  kl. 16:30  Familiefællesskabet

 29.8  kl. 10:00  Højmesse

 30.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

SEPTEMBER

 5.9  kl. 10:00  Højmesse

  6.9  kl. 13:30  Lystændingsandagt

  6.9  kl. 14:00  Mandagsmøde

  9.9  kl. 17:30   Musik og Meditation / 
HG spiser sammen

 12.9  kl. 10:00  Højmesse

 13.9  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 Ret til ændringer forbeholdes
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kommende arranGementer i 
BIBLIOTEK+
Onsdagscaféen
Onsdagscafeen startede op igen d. 9. juni 
Onsdage i ulige uger kl. 10.30-12.00 
Over en kop kaffe/te taler vi om alt mellem himmel og jord
Intet er for stort eller småt til at blive vendt!

Håndarbejdscafé 
Mød op hver fredag mellem kl. 10 og 12.00 og udlev dine kreative 
kundskaber. Der bliver både strikket, hæklet og broderet til en god
kop kaffe. 

Lægekunst, hygiejne og lægevidenskab i antikken
Hvad var det grækerne i Alexandria opdagede? Hvad var romerne særligt 
gode til? Og hvad gemte de mumificerede egyptere til os i fremtiden?
Bliv klogere på antikkens lægekunst og lægevidenskab, når Ole Sonne, 
lektor emeritus, dr.med. og formand for Stenoselskabet fortæller 
om både grækernes, romernes og egypternes opdagelser og evner inden 
for lægekunsten.

(Foredraget er en del af Golden Days festivalen, som i år har antikken 
som tema) 
Mandag 13/9-21 kl. 19-21.00 
Pris 60 kr. 
Billetter: gladsaxe.dk/bibliotek



Høje 
Gladsaxe 
LEKTIEcAfé 
fOr 
0.-10. KLAssE
Vi er en flok glade frivillige, som står klar 
til at hjælpe dig med dine lektier. Vi kan 
også tilbyde ekstra opgaver, hvis du har 
problemer med et specielt emne. Vi har det 
hyggeligt med kiks og frugt, og vi leger 
sjove læringslege. 

Alle er velkomne. Åbningstider: 
Hver onsdag kl. 17.00-19.00 - undtagen i 
ferier for skoler i Gladsaxe Kommune. 
Hvor ligger lektiecaféen: BIBLIOTEK+ 
(ved Netto) Høje Gladsaxe Torv 2A, 2860 
Søborg 

Kontakt (for forældre): Aktivitetsansvarlig 
Peter Bollhorn: pbollhorn@gmail.com, tlf: 
20 29 14 10

Hør en 
hIsTOrIE 
oG LAv KrEA
Sallys far bander
Vi læser den rigtig sjove bog ”Sallys far 
bander (ad h….  til) ” af Thomas Brun-
strøm. I bogen laver Sally en bandekasse, 
fordi far bander meget og så kan der måske 
blive råd til en Tivolitur. Efter vi har læst 
historien, kan du lave din helt egen bande-
kasse. 

For børn fra 5 år.

6. juli kl. 14.00 – 15.00 

Den magiske Nom 
Vi læser ”Nomerne – den magiske Nom” 
af Jan Kjær. I bogen kommer Menza til at 
drille de andre nomer, fordi han keder sig. 
Måske stopper Menza med at kede sig, 
hvis han bruger sin fantasi? Når vi har læst 
historien, så skal vi også bruge fantasien 
og tegne, male og lave nomer. 

For hele familien

8. juli kl. 14.00 – 15.00
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Er du mand, fyldt 60 år, og har du lyst til at lære at lave sundere mad 
i fællesskab med andre mænd, så er madklubben Mad & Mænd må-
ske noget for dig.

Madklubben har allerede et hold og søger nu medlemmer til et nyt 
hold. Klubben mødes i det nye Bibliotek+, Høje Gladsaxe torv 2A. 
Menuen aftales fra uge til uge. Man betaler 35 kr. 
pr. gang til maden for to retter. Klubben er hyggelig, 
jovial og har kammeratlig stemning, højt humør og 
bramfri tone. Vil du vide mere, så kontakt tovholder 
Gunner Laursen på telefon 61714842 eller på mail 
laursengunner@gmail.com 

nyt madHold for 
mænd på 60+
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Det at have en at tale med kan nogle gange lindre.

I headspace sidder de frivillige voksne klar, til at tale med børn og 
unge i alderen 12-25 år. De frivillige er ikke psykologer, men voksne, 
der gerne vil gøre en forskel,og give børn og unge mulighed for at have 
nogle at tale med.

Samtalerne er uforpligtende, og man kan være anonym.
 
Head Space har åbent tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet kl. 9-18
 
headspace Gladsaxe
Gladsaxevej 315
2860 Søborg
Kontakt:
Ring til os på 25 97 41 84

Send en sms gratis til os på 1403
– husk at starte din besked med hs gladsaxe

Der er sommerferie-lukket i uge 29-30-31

Vi arbejder også på et samarbejde mellem Bibliotek+ og headspace – 
mere om det i fremtiden!

hEAdspAcE 
hAr du Brug fOr nOgLE AT TALE mEd 
– ELLEr KEndEr du én, dEr hAr?
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Hver torsdag kl. 14.00-16.00

Mød sundhedsvejlederne fra Forebyggelsescentret til en snak om sund-
hed og muligheder for dig. 

I Sundt Liv Vejledningen vil der være mulighed for at blive vejet og få målt 
blodtryk. 

Alle kan komme uden aftale, og vejled-
ningen er anonym. 

Mødested:
Bibliotek+
Høje Gladsaxe Torv 2A

sundT LIv vEJLEdnIngEn 
er åben iGen
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Gør livet sjovere, sundere og 
længere ved at gå til Fodbold 
For Hjertet Gladsaxe Kom-
mune. Fodbold For Hjertet er et 
samarbejde mellem DBU, Glad-
saxe-Hero, Hjerteforeningen, 
Diabetesforeningen og Glad-
saxe Kommune.   
  
Vi træner hver onsdag 
kl. 16.00-17.00
I træningen er der fokus på fæl-
lesskabet, og her er vi sammen 
uafhængigt af alder, form og 
fodbolderfaring.   
Det er altså hverken dit niveau, 
din alder eller din form som er 
afgørende. Det vigtigste er, at 
vi er sammen og har det sjovt 
samtidig med, at vi får sved på 
panden.   
    

fOdBOLd fOr hJErTET 

Forskning viser, at motionsfodbold bekæmper 
livsstilssygdomme:  
 Kan anbefales som en del af behandlingen af 

forhøjet blodtryk  
 Reducerer blodtryk, kolesterol og fedtprocent.  
 Forøger muskelmasse, konditallet og forbedrer 

fedtforbrændingen  
 Øger livskvalitet via socialt samvær.  
    
Du behøver ikke have spillet fodbold før. Vi er på 
mange niveauer. Du behøver heller ikke fodbold-
støvler og fodboldtøj. Vi slutter altid af med ’3. 
halvleg’ i form af hyggeligt samvær og snak

Stedet for træningen er på fodboldbanen i Høje 
Gladsaxeparken. Vi mødes ude foran Biblioteket +, 
Høje Gladsaxe Torv 2A.
  
Du deltager gratis de første gange. Hvis det er 
noget for dig, så kan du melde dig ind derefter.   
Hvis du vil deltage eller høre mere, er du velkom-
men til at ringe Kristian Bay på tlf. 3056 6469   
Eller på mail: kristianbayprivat@gmail.com  

– fællesskab, 
sundHed oG 
sjoVe boldleGe  
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I april og maj måned har Bibliotek+ og 
Vores HG deltaget i DR Ramasjangs ”Ra-
masjang redder frøerne”. Vi har derfor haft 
ekstra fokus på at gøre noget godt for natu-
ren og vores frøer. 

Vi har set, at nogle har malet sten og lagt 
dem op til Kratersøen og det er dejligt, for 
så kan frøerne bedre komme op. 

Der har været online højtlæsning, hvor 
Lone fra Bibliotek+ har læst ”Lille Myr”, 
og så har vi haft 2 frøredder-ture til Kra-
tersøen med 2 dygtige naturvejledere fra 
Grønt IDÈcenter i Gladsaxe. På turen lærte 
Jesper fra Grønt IDÈcenter os om frøernes 
udvikling fra æg til haletudser til frøer. Så 
gik alle børn og voksne i gang med at lede 
efter haletudser, og de var heldigvis i søen, 
så vi kunne tage dem op og kigge på dem. 
Vi fandt både haletudser, salamandre og 
fisk i Kratersøen, og det var spændende for 
både børn og voksne at opleve det liv, som 
er i søen. 

Hver tur afsluttede med, at børnene fik et 
diplom og blev udnævnt som Ramasjang 
frøredder. Det har været sjovt at være med i 
Ramasjang redder frøerne, og vi glæder os 
til at lave nye spændende naturaktiviteter 
for børn og voksne.   

Hvis I har gode idéer til naturaktiviteter, så 
kom endelig ned og snak med os om det i 
Bibliotek+.

ramasjanG
rEddEr frøErnE!
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Flere beboere har efterspurgt, at de gamle 
fotografier og gode historier fra Høje Glad-
saxes tid kommer frem i lyset.  Det kan 
både blive til en udstilling i BIBLIOTEK+, 
rundt i HG, på nettet mm – kun fantasien 
sætter grænsen. 

Hvis du ligger inde med billeder fra Høje 
Gladsaxe, før det blev bygget, selve byg-
geriet, HG igennem årene, det gamle 
center, lille center eller noget helt tredje, 
og vil du gerne dele minder og historier 
med os? 

Så kom forbi Bibliotek+ med bil-
lederne i en konvolut med dit navn 
og telefonnummer og giv det til Mo-
nique eller Christine senest fredag 

den 30. juli 2021 – vi lover at passe godt på billederne 
og aflevere dem tilbage i samme stand, som vi fik dem.😊Om muligt vil vi scanne
dem ind, så vi også kan lave et slags digitalt arkiv med HGs historie.

Vær med til at fortælle historien om Høje Gladsaxe:
Vi leder også efter beboere, som synes det kunne være spændende at hjælpe 
til med, eller at stå for at udvælge billeder, indhente de gode historier og lave 
udstillinger. 

Ring til Monique, hvis du er interesseret på tlf. 26122544.

gAmLE fOTOgrAfIEr 
oG gOdE hIsTOrIEr fra 
Høje Gladsaxe søGes
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Vi leder altid efter dygtige mennesker, der har lyst til at udstille i Bibliotek+, så har du en 
god idé eller vil du gerne samarbejde om at lave en udstilling, så kontakt os i BIBLIOTEK+. 
Lige nu pryder billeder fra Malerklubben, Naturfotokonkurrencen og unges flotte fotogra-
fier af HG udstillingsreolerne. 

Lige nu er vi i gang med at forberede forskellige udstillinger som f.eks.:
 3D- og square-udstilling: som bl.a. består af en række malerier med origami og quilling.
 Musik- og billedskolen
 Fotoklubben
 Malerklubben

udstillinGer i BIBLIOTEK+



Sommerferieaktiviteter 
I Høje Gladsaxe 

Ung til Ung arrangerer en masse spændende 
aktiviteter for unge i Høje Gladsaxe i 

sommerferien 

Wonderfull Wednesdays – hele sommeren! 

• Tur til badesøen i Albertslund inkl. frokost

Onsdag d. 7. juli, afgang fra HG kl. 11.00

• Banko for unge og ældre

Onsdag d. 14. juli kl. 14-16 i Bibliotek+

• Tur til X-Jump trampolinpark i Nordhavn inkl. frokost

Onsdag d. 21. juli, afgang fra HG kl. 11.00

• Madlavning for unge i bibliotek+

Onsdage d. 23. juni, 7. juli, 4. august og 18. august.

Kom og vær med til at lave mad!

Madlavning fra kl. 16.30, spisning fra kl. 18.30

     Sommerfestival i HG lørdag d. 7. august: 
     Boder, underholdning, banko, mad, loppemarked 

     Kom og vær med til at lave den fedeste sommerfest! 

     Arrangørmøde d. 30. juni kl. 19.00 i Bibliotek+ 

Tilmelding til Anna på sms 40134737 eller e-mail: anna.ungtilung@gmail.com 
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Se her nogle af de sommerferie-aktiviteter, som sker i HG i løbet af 
sommeren. 

Aktiviteterne vil igen i år også være præget af corona og de til 
enhver tid gældende restriktioner, så følg med på Vores HGs 
facebook-side og opslag i opgangene for den nyeste information 
og nye aktiviteter. 

Se også på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, hvor der er mange 
forskellige aktiviteter hele sommeren mange steder i kommunen – 
den bliver løbende opdateret med åbne og gratis aktiviteter:

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/kultur-natur-og-fritid/
gladsommer-sommerferieaktiviteter

sOmmErEn I hg

fAmILIE-ruL på byens arena er 
startet iGen!
Jørgen er tilbage som træner på Familie-Rul, og det 
er vi rigtig glade for. Så har du og din familie igen 
mulighed for at komme ud og stå på rulleskøjter hver 
tirsdag kl. 16.30-18.00 ved Legetøjs-containeren på 
Byens Arena.

Der er plads til alle, både børn og voksne. Alderen er fra 
4 år og opefter.  

Træningen aflyses, hvis det regner. Følg med og 
tilmeld gerne dig og dit barn på Facebook på den offent-
lige gruppe: Familierul – HG
Vil du vide mere, så kontakt Jørgen på tlf.: 29608628

Alle kan være med børn og voksne - KOM GLAD😊
Vi ses. Rullende hilsner fra din lokale træner.
Jørgen Eigil Hammer 
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Igen i år vil der være kreative aktiviteter for børn i alderen 6 - 12 år.
Her kan du slå dig løs med dine kreative evner som f.eks. vandmaling, 
smykkeværksted, papirfoldning, perler, tegning og meget andet. 

Vi lover det bliver rigtig sjovt og hyggeligt. 
Det foregår på Kirketorvet, Høje Gladsaxe Torv 2, ved 
bænkene.
Hvis det bliver regnvejr, så går vi ind i Beboerhuset Pulsen.

Det kommer til at foregå i uge 30-31 
hver tirsdag og torsdag kl. 13.00-15.00.

Hold øje med opslag og Vores HG´s Facebookside. 

KrEATIv sommerferie

Kom og prøv kræfter med boksetræning med Gladsaxe Bokseklub. 

Du vil få kendskab til bokseteknik, sandsæktræning og styrketræning. Kom og 
oplev fællesskabet i en bokseklub.

Aktiviteten er for børn og unge, der 
går i 5. - 10. klasse 

Det foregår i uge 30 og 31 
– man, ons, fredag kl. 15-17

Vi mødes på Byens Arena ved 
Legetøjscontaineren

Husk træningstøj- og sko samt vand.

BOKsnIng på byens arena
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Kom ned i BIBLIOTEK+ og afhent en færdigpakket bogpakke til sommerferien.
Det vil fra midten af juni være muligt at ønske en pakke med bøger, spil, film mfl.
Det kan være, I skal i sommerhus, på køretur ned gennem Europa, måske skal 
du en smuttur til Mallorca, eller en tur ud i det dejlige grønne Høje Gladsaxe – 
Lige meget hvad, så har vi et forslag til, hvad du skal medbringe.

Vi samler og pakker for dig, du skal bare 
gå ind på gladsaxe.dk/bibliotek og booke 
os. Sommerferietaskerne er en mulighed 
fra ca. midt i juni måned. Tjek hjemme-
side og Facebook for mere info.

sommerferieTAsKEr

Er du mellem 13 og 18 år, og vil du være med til at arrangere aktivite-
ter for andre unge?

Vi har fået penge til at lave aktiviteter med 
unge over sommeren – og det kunne være 
rigtig fedt, hvis I unge selv var med til at be-
stemme, hvad vi skulle lave og hvornår. 

Så hvis du har lyst til at arrangere grillfest, 
filmaften, skattejagt eller noget helt andet 
for dine venner og andre unge, så ring til 
Monique på tlf. 26 12 25 44 eller kom forbi 
Bibliotek+. 

Vi glæder os til at lave sjove sommeraktiviteter sammen med jer!

sommerAKTIvITETEr 
fOr ungE
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Sommerferietid er læsetid, og hele sommeren kan børn og børnefamilier deltage 
i konkurrencer om fede præmier, hvis I deler et billede af jeres favorit læsested – 
hvad enten det er Bibliotek+, Byens Arena eller på græsset. 
Del et billede af dit favorit-læsested på Instagram eller ved at tegne dit favorit-
læsested og aflevere tegningen i BIBLIOTEK+. 

Konkurrencen løber hele sommerferien fra 
lørdag den 26. juni til lørdag den 7. august 2021. 

Sådan deltager I på Instagram: 
På Instagram deltager I i konkurrencen ved at tagge jeres billeder med hashtag-
get #gladlæseri samt et tag for jeres lokale bibliotek: #bibliotekplus for BIBLIO-
TEK+ 

Sådan deltager I med en tegning: 
I kan også deltage i konkurrencen ved at tegne en tegning af jeres sommerlæse-
sted. Kom ned og aflever tegningen i BIBLIOTEK +  – husk at skrive navn samt 
kontaktinformation på bagsiden af tegningen, så vi kan give besked, hvis I er 
blandt de heldige vindere. 

I kan også lave tegningen alene eller sammen med andre i BIBLIOTEK+, når vi 
åbner coronasikrede tegneværksteder i sommerferien.

konkurrence: TAg ELLEr 
TEgn det bedste læsested!
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Vores HG

Stefanie Hansen
sthoha@gladsaxe.dk
Telefon: 30 68 53 96

Nikolaj Thomsen
nikras@gladsaxe.dk

21 82 85 93

Majbrit K.  Mouridsen
makrmo@gladsaxe.dk

24 91 94 35

Monique Nielsen
mogeni@gladsaxe.dk

26 12 25 44

Kristine Nielsen 
krheni@gladsaxe.dk

Maj-Brit Jæger
majjae@gladsaxe.dk

20 55 92 77

Christine Bille
cb4000@fd-hg.dk

24 93 19 47

Helle Jelstrup
sofhje@gladsaxe.dk

20 48 89 97

BIBLIOTEK+
Høje Gladsaxe Torv 2A

Mød os onsdag og torsdag 
kl. 16-18
i BIBLIOTEK+

Find os på Facebook 
og www.voreshg.dk

Kære alle
Nu går vi sommeren i møde, og coro-
naen slipper forhåbentligt sit tag, så 
hverdagen igen bliver lidt mere normal.

Vores kontor er nu flyttet,  og I kan 
fremover finde os i Bibliotek+.
Kom endelig forbi og sig hej, eller hvis 
I har lyst til at starte nye aktiviteter op i 
Pulsen, i Bibliotek+ eller i området. Der 
er som regel nogle at finde i dagtimer-
ne, men I kan altid møde os onsdage 
og torsdage ml 16 og 18. Som altid kan 
I også ringe, sende en mail – og følge 
med på Facebook eller hjemmesiden 
voreshg.dk.

Pulsen er endelig genåbnet efter mange 
måneders nedlukning – og er jo blevet 

så flot efter jeres renovering, som vi fik 
midler til af Lions. Efter sommerferien 
kan I forhåbentligt også starte endnu 
flere aktiviteter igen. Seje aktive bebo-
ere var jo også i slutningen af 2020 på et 
ildsjæle-kursus, hvor fokus var at gå fra 
en idé til en aktivitet – også som en del 
af Lions-projektet. Det kom der mange 
gode projekter ud af  – som vi glæder os 
til også starter, når det bliver muligt.

Rigtig god sommer – vi glæder os til at 
se jer i Pulsen, i Bibliotek+ og rundt i 
området

Mange solskinshilsner fra

Stefanie, Maj-Brit, Monique, Kristine, 
Nikolaj, Helle, Majbrit og Christine  



46

Endelig kunne vi genåbne aktiviteterne 
i Beboerhuset Pulsen. Vi har holdt et 
møde for alle tovholdere, og selvom der 
er lidt ekstra opgaver for tovholderne 

aktiViteter i BEBOErhusET 
puLsEn er startet iGen

ved at have aktiviteter her under gen-
åbningen, så var alle friske og klar til at 
starte deres aktiviteter igen, så det er 
dejligt og flot.
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Herudover afholder Kulturklubben 
også adhoc arrangementer i Pulsen. 

Hold øje med Facebook og hjemme-
siden i forhold til hvornår der er som-
merferie. 

Lektiecaféen er flyttet til Bibliotek+, og 
der er stadig plads til nye beboerdrevne 
aktiviteter i Pulsen. 

Hvis du har en god idé, så kontakt kon-
taktperson til Beboerhuset Pulsen: 
Majbrit Mouridsen på MAKRMO@
gladsaxe.dk eller tlf.: 24919435. 

Vi ønsker alle god fornøjelse med 
aktiviteterne😊

Frem til efter sommeren er aktiviteterne i Pulsen lige nu: 

Mandag:
Sundhedscafé for kvinder kl. 13.30-15.00

Tirsdag:
Gåtur med efterfølgende kaffe kl. 10.00-12.00
Syning med Estrid kl. 14.00-16.00

Onsdag:
Krea-klub kl. 13.00-16.00

Fredag: 
Kvindegruppe kl. 18.00-23.00

Søndag:
Hobbydag foregår den 2. søndag i hver måned kl. 10.00-16.00
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Først og fremmest tusind tak for alle jeres flotte bil-
leder af de naturskønne omgivelser i HG! Dejligt, at 
I vil dele dem med jeres naboer og hele området! Vi 
har fået omkring 60 billeder, og en super kompetent 
jury blandt beboerne har udført den svære opgave at 
udvælge blandt de mange flotte billeder. Også stor 
tak til juryen! 

I kan allerede se billederne i Pulsen og i Bibliotek+ - 
og snart også ved Inspektørkontoret. 

Stort tillykke til vinderne:
1. pladsen: 
Svanerne foran højhusene af Masi Hadipour 
2. pladsen: 
Kastanjestien af Melissa McGowan 
3. og 4. pladsen: 
Træet og disen i det grønne af Helle Born 

Stort tillykke og igen tak til alle, der har bidraget.

Vinderne af 
fOTOKOnKurrEncE
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Sidste år blev tryghedsvandringen 
aflyst på grund af corona, men nu håber 
vi, at det kan lade sig gøre! 

Så sæt kryds i kalenderen d. 9. septem-
ber, hvor vi igen laver en tryghedsvan-
dring rundt i HG. 

Sammen med politiet, kommunen og 
Fællesdriften går vi i fællesskab en tur 
rundt i området – og ser på, hvor der er 
både trygt og utrygt at færdes, og hvad 
vi kan gøre for at gøre det endnu bedre.
Vi spiser sammen, inden vi går. De nær-
mere detaljer kommer, når vi kender 
myndighedernes retningslinjer. 

sæt kryds i kalenderen:
  TryghEdsvAndrIng

Men sæt kryds i kalenderen 
d. 9/9 kl. 17.30 

Der kommer mere info i opgangene, 
på hjemmesiden www.voreshg.dk og 
på Facebook om den præcise rute og 
detaljer.

Vi har brug for så mange forskellige 
perspektiver så muligt, så vi håber, at 
mange af jer har lyst til at komme – og 
tage jeres nabo med. 

Af hensyn til bestilling af mad er der 
tilmelding senest d. 1. september i 
Bibliotek+, på mail@voreshg.dk eller 
på sms til 24931947. 
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Har du lyst til at arbejde efter skole – og 
tjene lidt lommepenge?
Er du mellem 13-15 år?

Er du frisk og har du mod på at prøve 
forskellige arbejdsopgaver?
Har du lyst til at blive en del af et større 
fællesskab?
Så er det lige dig, vi mangler.

Vi søger unge som har lyst til at arbejde hos os ca. 2 timer om ugen
Arbejdet vil bestå af forskellige arbejdsopgaver: Det kan være at hjælpe til 
med at lave kaffe eller mad til arrangementer, omdeling af flyers i opgange 
eller postkasser eller praktiske opgaver til gavn for området. Det kan også 
være andre opgaver, som Vores HG har brug for hjælp til.

Et lommepengejob er for dig, der gerne vil gøre en forskel for dit boligom-
råde, lære nye kompetencer, så du senere kan få et fritidsjob og tjene dine 
egne penge.

Skriv en ansøgning til Vores HG: I ansøgningen skal der stå dit navn, og 
hvad du har af interesser, samt hvorfor du søger jobbet.  

Kom ned til os i Bibliotek+, og aflever din ansøgning personligt til Monique 
eller Maj-Brit J. eller på mail til majjae@gladsaxe.dk 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 20559277

Vi glæder os til at høre fra dig senest 30. Juni 2021.

jobopslaG: 
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Grill-hyGGe med 
HG’s FædreGruppe 
Fædregruppen er for alle fædre, som har lyst til at være en del 
af et fællesskab med andre fædre. Kom med i fællesskabet og 
vær med til at gøre en forskel i dit lokalområde. Vi glæder os til 
at byde dig velkommen og høre om dine ideer.

Torsdag den 24. juni mødes vi på Kirketorvet kl. 17. Vi griller 
og spiser sammen. Børn er også velkomne.

Det er gratis at deltage. Du skal tilmelde dig hos Maj-Brit Jæ-
ger fra "Vores HG" på 20559277. 

Du kan også finde os under "Fædre Gruppe i HG" på Face-
book.
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Hilser din nabo altid? Har dine naboer gjort corona-tiden nemmere – handlet for dig 
eller holdt humøret oppe i opgangen? Kommer med småkager til højtiderne? Gør 
noget godt for hele HG?

Vi hylder det gode naboskab her i HG igen i år
– og kårer årets nabo.

Har du en god nabo? Så indstil din nabo – og fortæl os hvorfor inden d. 1/8 på:

  mail@voreshg.dk
  www.facebook.com/voresHG
  eller aflever indstillingen til os i Bibliotek+

Har du en God nabo 
- så indstil dem til årets nabo 2021
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Aut. El-installatør 
Lerhøj 13 • 2880 Bagsværd
Telefon 44 49 04 51
Telefax 44 49 04 21
www.km-el.dk

Karsten Mortensen A/S K. M. Kommunikation A/S Karsten Mortensen VVS

•	 Tilslutning	af	vaske-	og	
opvaskemaskiner

•	 Rensning	af	afløb
•	 Levering	og	montering	af	
sanitet,	baderumsmøbler,	
blandingsbatterier	og	
køkkenvaske

•	 Find	inspiration	på	vores	
linksamling	eller	kontakt	os

Varme og vand a/s
Glerupvej	6
2610	Rødovre
Tlf. 36 72 00 78

info@varmeogvand.dk
www.varmeogvand.dk

(tidligere	Svend	Breils	Eftf.	ApS)

Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

Høje Gladsaxe Torv 2b, 1. sal, 2860 Søborg
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MotionsklubLMK
Motion, sol og bordtennis
Kasserer: Kirsten Nielsen, HG 12, st. tv.
Ind- og udmeldelser samt salg af 
solarienøgle: 
Første onsdag i måneden mellem kl. 18-19 
efter telefonisk aftale på tlf. 27 15 09 30 
(juli, august og december undtaget)

Hobbyklubben
Værksted og billard
Formand: Sonja Lund, HG 5, 9. th.
Kasserer: Hans Erik Nielsen, HG 5, st. th.
for ind- og udmelding 1. onsdag i          
måneden kl. 18-19 (juli lukket)

Solklub af 1991
Høje Gladsaxe 1-9
Formand: Henni Wermuth HG 7, 8. tv.
Møntsalg: Hos formanden
1. onsdag i hver måned kl. 18-19.
Møntsalget er lukket i juli måned.

HG Fotoklub 
Formand Helge Bendtsen, HG 10, st. th.
Henvendelse: hgfotoklub@gmail.com 
www.HGfoto.dk

Billardklubben
Conni Larsen
HG 43, st. th.Tlf. 39 67 31 61

Hobbyrummet
Nøgle til hobbyklubben kan afhentes 
på viceværtkontoret i kontortiden mod 
forevisning af huslejekvittering.
Depositum 50 kr.

lejerbo

AB's Fitnessklub
Ind- og udmeldelse:
Den tredje torsdag i hver måned på 
viceværtens kontor HG 47 st. 
I tidsrummet kl. 16-17 vil Ingrid 
Rasmussen være der. 
Ind og udmeldelse samt møntsalg er lukket 
i hele skoleferien.
Møntsalg til massagestol er:
Den tredje tirsdag i hver måned mellem 
kl. 17 og 19 

Hobbyklubben
Nøgle og indmeldelse
Vicevært
HG 31 B. Tlf. 39 69 02 94

Beboerklubben
Billard og motion
Henvendelse til 
formand René Zingenberg 
Tlf. 40 35 88 03
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Hobbyklubben AAB afd. 52
Højhuset:
Hobbyklub, billard og mødelokale
Nye medlemmer optages ved 
henvendelse til: 
Formand, Alex Koch Hansen, 
HG 15, 4. th. 
Telefon 24 27 76 55
Kasserer Leif Christoffersen 
HG 13, 14.mf

Billardklubben
Formand Bodil Dohn, 
Høje Gladsaxe 72, st. tv.
Kasserer Dorte Jensen, HG 80, 2. tv.

Sauna/Solarium
Lavhusene 44-82
Kortsalg: Alice Hansen, HG 74, 1.tv.
1. og 3. onsdag i hver måned 
kl. 15.30-17.00
Kasserer Alice Hansen, HG 74, 1.tv. 

Sauna/Solarium
Højhuset 11-19
Formand Heidi Drejer, HG 17, 5.tv.
Kasserer Niels Bomholt Rasmussen, 
HG 15, 11. tv.
Møntsalg/ind- og udmeldelse m.v.: 
1. mandag i hver måned kl. 18.00-19.00 
HG 15, 11. tv.

Vinklubben Gærcellen
Lavhusene 68
Formand Dorte Jensen
HG 80, 2.tv.
Kasserer Vita Hansen 
HG 80 st.th.

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

3B Motionsklub Højhuset
Formand Diana Neustrup
Tlf. : 22 71 72 19

Billardklubben Firkanten
Formand Per Modler, HG 96 st.th.
Tlf.: 28 18 65 31

Kondiklubben
'FIRKANTEN'
Ind- og udmeldelser
Henvendelse på tlf. 22 52 63 41, 
Carsten Habekost. Husk at medbringe 
sidste huslejekvittering.

HGI
Formand: 
Tommy Torbjørnsen
40 26 79 76

Åbnings- og telefontider på Inspektørkontoret

Åbningstid: Daglig kl. 11-12 samt torsdag kl. 16-18. Midlertidigt lukket på grund af corona.

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 12-13, fredag dog kl. 11-12, torsdag tillige kl. 16-18.

Telefon 39 69 47 88. E-mail fdi@fd-hg.dk

Gladsaxe-Hero Boldklub
www.gladsaxe-hero.dk
Formand : Per Sundberg
Tlf. 21 12 67 14
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Redaktion:
Ansvarshavende Jesper Loose Smith
Telefon 39 69 25 44

For AAB:
Vakant

For 3B:
Birgit Olin, HG 25, 11. tv.

For AB:
Vakant

For Lejerbo:
Trine Keis, HG 24. st.th.

For FSB:
Jan H. Mortensen, HG 39, 10.mf.

Annoncer:
Fællesdriften, Jesper Loose Smith
39 69 25 44

Høje Gladsaxe Bladet
Udgives af Fællesdriften
og redigeres af et udvalg
bestående af et medlem fra
hver af de fem afdelingsbestyrelser

Stof til bladet bedes sendt til
Fællesdriften
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. 
2860 Søborg
eller lægges i Inspektørkontorets
postkasse.

Stof til næste nummer, se side 3.
Meninger og synspunkter i indlæg og artikler 
dækker nødvendigvis ikke Fællesdriftens og 
redaktionens mening.

Teknisk afdeling / vagthavende ejendomsfunktionær

Telefon 39 69 53 71


