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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 1 omdeles tirsdag 16. marts. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 2 2023 mandag 16. april, og bladet 

omdeles tirsdag 2. maj.

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

Indlæg må meget gerne sendes til Inspektørkontoret via  

e-mail fdi@fd-hg.dk, men skal foreligge i papirprint hos 

informationsudvalget senest ved deadline. Papirprint kan afleveres til 

Inspektørkontoret.

Informationsudvalget.

Forsidefotos. Øverst: Ladestander s. 5. Miderst: Fastelavnsfest FSB, s. 16.
Nederst: Fastelavnsfest FSB, s. 20

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1

Høje Gladsaxe Bladet
Høje Gladsaxe Bladet 11Marts 2023

 Ladestander
 Fastelavnsfest FSB
 Fastelavnsfest AB

Aktiviteter

Se også aktivitetsudvalget  

kalender

16. april

Deadline HG bladet

2. maj

HG bladet udkommer
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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

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har afholdt en del 
møder med bl.a. evalueringen af de tra-
ditionsrige familie juletræsfest og pensi-
onist julefest samt forberedelse af de 
kommende arrangementer. Læs om dette 
i deres artikel, senere i bladet.

Informationsudvalget behandler, på de-
res møder, oplæg og indhold i de respek-
tive udgaver af Høje Gladsaxe Bladet. 

Parkudvalget afholder næste møde se-
nere i marts.

Trailer parkering ved flytning
Det er tilladt, at parkerer med trailer på 
parkeringsområderne, når man skal 
flytte ind eller ud – kontakt inspektør-

kontoret for anvisning og parkeringssed-
del.

Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om punk-
ter, som administrationen havde medta-
get:
• Vedligeholdelsesoversigt og opgørelse 

over timeforbrug
• Orientering om diverse personalefor-

hold / inspektørfunktionen
• Fælles fleksibel udlejningsaftale – fort-

sat udfordring med beboersammen-
sætningen – møde med ny social- og 
boligministeren, invitation afsendt

• El ladestandere – status på opsætning
• Opgravning ved lille centeret – det er 

på kommunes areal, vi kan ikke gøre 
noget

Orientering fra Fællesdriften – møderne i januar og februar måned 2023
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• Bystrategisk partnerskab i Høje Glad-
saxe / Vores HG og Bibliotek+

• Fællesanbringelse af likvide midler
• Projekt omkring bystrategiske indsat-

ser – opfølgning på dagsseminar
• Nedsættelse af PR-udvalg
• Deltagelse i Landsbyggefondens idé-

konkurrence – meget stor interesse
• Forberedelse af budgetfase

• Status fra de nedsatte udvalg omkring 
Vaskeri og Energi

• Fjernevarme – Prisstigninger på fjer-
nevarme – nedsættelse af varme stig-
ning

• Parkering – meget stor udfordring – se 
indlæg andet sted i bladet.

Referent:
Jesper Loose Smith ■



LADESTANDERE I HØJE GLADSAXE
ÅBNER 15. FEBRUAR 2023
Til alle beboere

Vi har nu fået opsat ladestandere som vedtaget på afdelingsmøderne. 
De er placeret ved Høje Gladsaxe
• nr. 106 - 2 stk. (3B)
• garagegård 13 - 4 stk. (ABG og FSB Gladsaxe)
• garagegård 16 - 4 stk. (AAB og Lejerbo)
Beboere i Høje Gladsaxe må lade på alle standerne og de fem afdelinger deler over-
skuddet ligeligt.

For at kunne oplade fra disse, skal man registreres på 
Inspektørkontoret. Man skal sende en mail med navn, 
adresse og telefonnummer til fdi@fd-hg.dk og bede om 
at blive registreret, hvorefter man opret-tes som med-
lem af HG team på Monta appen. Som medlem modta-
ger man invitationslink til en Monta app, hvorefter 
man skal oprette sig som bruger og tilknytte et beta-
lingskort.

Når man står ved ladestanderen sættes ladekablet i og 
Monta appen åbnes. Vælg ladere, vælg teams, vælg HG 
team, vælg den lader, hvor kablet er sat i, hvorefter pri-
sen pr. kWh vises. Start ladning ved at gå til betaling 
og Swipe til højre og følg herefter instruktionerne i ap-
pen. Man skal bruge sit eget type 2 ladekabel.

Prisen er spotprisen med tillæg på 1,10 kr. pr. kWh til 
at finansiere anlægget. Læg mærke til de meget forøgede priser fra kl. 17-21, så husk at 
holde øje med elprisen.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Chefinspektør Ivan Kjær-Andersen
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   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2023 

30. april – Sveriges tur til Ullered 
23. juni – Sankt Hans på bålpladsen 
August – Sommer tur 
2. december – Pensionist julefest  
3. december – Familie Juletræsfest  
 
Derudover kan der også komme andre arrangementer så hold øje med bladet og opslag 

Husk at se efter opslag i opgangen. 

Indkøbstur til Sverige: Som de forrige år prøver vi at gøre det til en fast tradition at 
lave min. 1 tur om året så længe der er tilmeldinger nok til dette, dvs. der skal min 
være 40 tilmeldte før turen bliver til noget. Billetsalget vil starte i april men se efter 
opslag i opgangene fra uge 13 med mere information. Prisen er ikke fast lagt endnu, 
da den er afhængig af udgifterne til transporten. Vi håber at vi kan holde den på 
max. 130,- kr. 
 
Sankt Hans på bålpladsen: Der kommer mere information når vi kommer nærmere, 
men vi er i gang med at bestille ”godt vejr”, så husk at sæt X i kalenderen. 
 
Sommer tur i august: Hvor turen går til er ikke besluttet endnu, da vi stadigvæk 
undersøger muligheder for at prøve noget nyt. 
 
Telefon kontakt til Fællesdriftens Aktivitetsudvalg: Vi vil som forsøg få oprette et 
telefon nummer, hvor man kan komme i kontakt med udvalget i det tidsrum hvor 
der sælges billetter, hvis man har spørgsmål til et arrangement og under afvikling af 
arrangementer. Det vil ikke være mulig at sende SMS, men kun at ringe til udvalget.  
Vi vil på den måde prøve og gøre det nemmer for beboerne at får svar på deres 
spørgsmål, da vi har oplevet at beboerne har fået forkerte oplysninger når de har 
henvendt sig på Inspektørkontoret, efter at billet salget er flyttet herfra. 

Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 

PARKERING I HØJE GLADSAXE
Der har været megen debat og spørgsmål vedrørende
manglende parkeringsmuligheder i Høje Gladsaxe.

Da Høje Gladsaxe blev bygget, var der mere end rigeligt af  
parkeringspladser og halvdelen stod tomme. Udviklingen er gået stærkt, og i dag er det 
mere almindeligt, at folk har bil, og mange beboere har endda flere biler.

For at imødekomme det stigende behov, har de fleste afdelinger i højhusene udvidet og 
optimeret parkeringspladserne maksimalt. Desuden er der lavet parkeringspladser i 
garagegårdene til beboernes varevogne, så de har et sted at parkere, efter at vi for en 
del år siden lavede om på, hvor meget en bil måtte veje, for at holde på vores parke-
ringspladser. I Lavhusene udvidede man med 22 parkeringspladser for et par år siden, 
og vi kigger på, om der er flere muligheder.

Generelt for Høje Gladsaxe gælder det, at vi ikke har flere arealer vi kan bruge, da det 
er Gladsaxe Kommunes. Desuden er flere af arealerne fredede, så de kan ikke bruges.

Mange mener, at vi bare kan bruge Byens Arena til parkeringspladser, det ville være 
nærliggende, men det er desværre ikke vores, men Gladsaxe Kommunens. Der er for 
øvrigt en masse tomme parkeringspladser på siden af centeret, ned mod kirken, som 
alle kan benytte, men de fleste vil jo helst have deres bil uden for deres blok.

Vi har også et andet problem. Der er et stigende behov for handicappladser, da mange 
af vores beboere har fået udstedt et handicapparkeringskort. Problemet med handicap 
parkeringspladser er, at der er specielle krav til sådan en plads, da den skal være bre-
dere end alle andre pladser, og det betyder, at vi får færre parkeringspladser til rådig-
hed på vores parkeringspladser.

I Fællesdriften arbejder vi hele tiden med at skaffe de parkeringspladser, der er brug 
for, og har derfor et forslag til Gladsaxe Kommune, som kan løse nogen af vores pro-
blemer.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe



7

   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2023 

30. april – Sveriges tur til Ullered 
23. juni – Sankt Hans på bålpladsen 
August – Sommer tur 
2. december – Pensionist julefest  
3. december – Familie Juletræsfest  
 
Derudover kan der også komme andre arrangementer så hold øje med bladet og opslag 

Husk at se efter opslag i opgangen. 

Indkøbstur til Sverige: Som de forrige år prøver vi at gøre det til en fast tradition at 
lave min. 1 tur om året så længe der er tilmeldinger nok til dette, dvs. der skal min 
være 40 tilmeldte før turen bliver til noget. Billetsalget vil starte i april men se efter 
opslag i opgangene fra uge 13 med mere information. Prisen er ikke fast lagt endnu, 
da den er afhængig af udgifterne til transporten. Vi håber at vi kan holde den på 
max. 130,- kr. 
 
Sankt Hans på bålpladsen: Der kommer mere information når vi kommer nærmere, 
men vi er i gang med at bestille ”godt vejr”, så husk at sæt X i kalenderen. 
 
Sommer tur i august: Hvor turen går til er ikke besluttet endnu, da vi stadigvæk 
undersøger muligheder for at prøve noget nyt. 
 
Telefon kontakt til Fællesdriftens Aktivitetsudvalg: Vi vil som forsøg få oprette et 
telefon nummer, hvor man kan komme i kontakt med udvalget i det tidsrum hvor 
der sælges billetter, hvis man har spørgsmål til et arrangement og under afvikling af 
arrangementer. Det vil ikke være mulig at sende SMS, men kun at ringe til udvalget.  
Vi vil på den måde prøve og gøre det nemmer for beboerne at får svar på deres 
spørgsmål, da vi har oplevet at beboerne har fået forkerte oplysninger når de har 
henvendt sig på Inspektørkontoret, efter at billet salget er flyttet herfra. 

Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 

7



8

Nyt fra AAB
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
Kristian Niebuhr, Høje Gladsaxe, 56, 3 th.
Telefon 29 28 08 01
E-mail: afd52@aab.dk
Bestyrelsen kan træffes den første tirsdag 
i måneden kl. 18 - 18.30

Ekstraordinært afdelingsmøde 
Den 9. januar 2023 kl. 19.00 afholdt vi 
ekstraordinært afdelingsmøde i selskabs-
lokalerne Høje Gladsaxe Torv (Under 
punkthuset).
Deltagere:  Beboere fra 53 lejemål = 106 
stemmer i alt.
Øvrige: 
Alex Hocke, Driftskoordinator AAB. 
 Anders Hochland Markussen A4-arkitek-
ter og Ingeniører.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent: 
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Vedtagelse af forretningsorden – her 

kan vi beslutte at indkaldelser og bilag til 
afdelingsmøder kan sendes ud digitalt.

a. Forretningsordenen blev enstemmigt 
vedtaget.

b. Forslag om digitale indkaldelser og bilag 
henføres til det ordinære afdelingsmøde 
i maj 2023.

4. Vedtagelse af råderetskatalog.                                      
Vedtaget med følgende stemmetal:
       For: 96 
       Imod: 0
       Undlader: 10  
5. Forslag om udskiftning af alle entrédøre 

til BD30 godkendte branddøre i lavhu-
sene og samtlige vindues- og dørelemen-
ter mod haverne samt udskiftning af 
vindueselementer i stueetagen i højhuset 
mod parkeringspladsen og samtlige 
vindueselementer på etagerne ud mod 
svalegangen i højhuset.

       Forslaget vedtaget med følgende stem-
metal:

       For: 96
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       Imod: 4
       Undlader: 6
5.a.  Forslag om tilvalg i forbindelse med 

projekter – Udskiftning af samtlige 
vindues- og dørelementer på etagerne 
ud mod altanerne.

 Forslaget vedtaget med følgende stem-
metal:

 For: 86
 Imod: 14
 Undlader: 6
Vi takker fra afdelingsbestyrelsens side for 
at godt møde og vi ser frem til det ordinære 
afdelingsmøde til maj 2023

Afdelingsbestyrelsen arbejder fortsat videre 
på at gøre en forskel i Høje Gladsaxe til gavn 
for vores beboere.

Vi har travlt og skulle der mangle et svar fra 
bestyrelsen på jeres henvendelser til os, så 
vi vil gerne opfordre jer til høfligt at minde 
os om det.

Afdelingsbestyrelsen AAB-afd. 52 ■

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 
underskriver lejeaftalen med de dermed følgende 
forpligtelser 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.
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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 Al-samarraie, 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

I går aftes havde vi besøg af stormen Otto, 
jeg tænker ikke at jeg har været den ene-
ste der var nervøs for om bygningen vil 
holde, heldigvis blev det kun til larmen og 
bygningerne står her stadigvæk, ligeledes 
er der ikke sket materiale skader i vores 
afdeling. 

Fastelavn
”Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have”, 
i år har vi i bestyrelsen besluttede at aflyse 
den årlige tøndeslagning. De sidste mange 
år har der ikke været særlig mange børn, 

Skægkræ og Sølvfisk
Der er flere beboere, som har oplevet 
Skægkræ og Sølvfisk i deres lejlighe-
der, et godt husråd er at lufte godt ud, 
samt at støvsuge paneler og sprækker, 
da de lever af støv og andet snavs.
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og det kræver en del arbejde med indkøb, 
pakke slikposer, hænge tønder op og så 
videre, der er for meget arbejde i forhold til 
antal deltagende. 

Beplantning
Vi arbejder forsat på hvordan vores be-
plantning skal være rundt om i vores afde-
ling, de steder hvor der mangler. Ligeledes 
er vi ved at få installeret nogle permanente 
vandingsslanger foran blok 21-22-23 (lav-
husene), så vores ejendomsfunktionærer 
ikke skal bruge lige så meget tid på at vande 
vores blomster

Nu står foråret
for døren. Det
betyder lysere dage og
blomster der titter frem fra den
vinterkolde jord. Gå en tur i  
mosen eller i vores skønne område,  
og se hvordan farverne  
fra naturen langsomt  
ændre sig og forskellige  
blomster, buske og træer gør klar  
til at springe ud.

På bestyrelse vegne
Trine Keis ■

Gulvslibning af alle typer trægulve

Efterbehandling med lak, lud, olie, sæbe, 
      hvidpigmentering, hvidlakering m.m.

Lægning af klik- og trægulve

Pålægning af linoleum/vinyl og gulvtæpper

Gulvopretning med flydespartel.

Gulvslibning af alle typer trægulve

Efterbehandling med lak, lud, olie, sæbe, 
      hvidpigmentering, hvidlakering m.m.

Lægning af klik- og trægulve

Pålægning af linoleum/vinyl og gulvtæpper

Gulvopretning med flydespartel.

Ring for 

gratis besøg og 

uforpligtende

 tilbud
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Nyt fra 3B
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

3B
Vicevært: Mohammed Fadail
kontor Høje Gladsaxe 104, st. 
Tlf. 39 67 72 60 
Mail: vv-3b@fd-hg.dk

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

Afdelingsformand:
Formand Jane Jandu, HG 29, 9.mf.  
Mail:          fb3037@mail.dk

Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Jane Jandu, 
  HG 29, 9. mf.  
Firkanten  blok 27: Nr. 84-94
  blok 31: Nr. 96-104
  blok 32: Nr. 106-114
  blok 28: Nr. 116-126

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.
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El stander
Nu skulle el standerne virke, og alle 
skulle gerne have fået et brev om dette.
De er placeret som vedtaget ved Høje 
Gladsaxe nr. 106 2 stk. (3B).
Garagegård 13, 4 stk. (ABG og FSB Glad-
saxe) og garagegård 16, 4 stk. (AAB og 
Lejerbo).
Beboere i Høje Gladsaxe må lade på alle 
standerne og de fem afdelinger deler 
overskuddet ligeligt.
 
Parkering

Vi mangler 
parkerings-
pladser og det 
arbejdes der 
på i FU.
Problemet 

med handicap parkeringspladser, er at 
der er specielle krav til sådan en plads, 
da den skal være bredere end alle andre 
pladser, det betyder at vi får færre p-
pladser til rådighed på vores parkerings-
pladser.
Vi skal også have løst det problem med 
alle dem der holder ulovligt.

Elevator
Vi skal have lavet de sidste 4 elevatorer 
og håber det bliver inden så længe.

Branddøre
Vi er ved at indhente tilbud på brand-
døre til firkanten og stuelejlighederne i 
højhuset.

Hestefolde
Hestene er jo godt besøgt, og nu vil kom-
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munen sætte 2 køer ud, og nok af racen 
Galloway.
 
Aktivitet udvalget
Der mangler folk til at hjælpe til diverse 
aktiviteter, du behøver ikke komme til 
deres møder (du må gerne).
Har du lyst at deltage, så kontakter du 
mig.
 
Hjælp viceværten
Når vi i bebyggelsen skal have aflæst 
varme eller pudset vinduer, har vi den 
service, at nøgle til lejligheden kan afle-
veres på viceværtkontoret, hvis man ikke 
har mulighed for at være hjemme. Besty-
relsen har en bøn om, at man selv henter 
sin nøglen på viceværtkontoret, i stedet 
for at kontakte kontoret, for at få den 
bragt. Det går ud over den tid, der er til 
rådighed for at løse vigtigere opgaver, 
når man beder om at få nøglen bragt, 
hvis der har været ændringer i planen, 

eller den ikke er efterladt i lejligheden.
Som jo ikke er viceværet skyld.
 
Affald
Overhold nu storskrald. Det er altså ikke 
pænt det står og flyder, og put jeres affald 
i de sorte poser, inden det kommer i 
skakten.
 
Madspil
De orange container er KUN til madaf-
fald, og de grønne poser kan hentes gra-
tis hos viceværten.
 
      i kalenderen
4. juni pensionist sommerturen.
4. september beboermøde

I ønskes alle en rigtig god påske.

På 3B afdelings bestyrelse vegne
Jane Jandu, Formand ■

✗
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Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

Høje Gladsaxe Torv 2b, 1. sal, 2860 Søborg

Aut. El-installatør 
Lerhøj 13 • 2880 Bagsværd
Telefon 44 49 04 51
Telefax 44 49 04 21
www.km-el.dk

14

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

SCANDIA
LÅSESERVICE

Søborg Hovedgade 8
Tlf. 39 69 34 56

Oplukning - Døgnvagt
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 59
fsb.best.hojegladsaxe@gmail.com

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 - se opslag i opgangeneFormand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Nu kan vi glæde os over dagene bliver læn-
gere og lysere.

Søndag den 19. februar holdt vi fastelavn 
i glasoverdækningen ved nr. 31, som sæd-
vanligt hyggeligt.

Hestene i Høje Gladsaxe Parken er blevet 
reduceret med en, så nu er der to tilbage. 
Det er ikke pt. lykkedes at skaffe en erstat-
ning, men på vandrørene lyder det, at der 
måske kommer to køer ind i området.

Elevatorer
Nu mangler vi at renoverer, et par stykker 
af vores elevatorer, der er i 2023 bestilt 
renovering af to elevatorer, tids punkt mel-
des ud når vi har de nøjagtige datoer.

Renholdelse
For lige at slå fast, fra Gladsaxevej og ind til 
garagegårdene, er det Gladsaxe kommune 
der har renholdels forpligtigelse og ansvar 
for samme.
Rigtige mange spørger hvorfor vi ikke har 
fået fyldt det opgravede fortov ordentligt 
op med asfalt, det er ikke vores område. 
Der er ikke en cm hvor den nye asfalt er 
fuldstændig i plan med den gamle asfalt, 
og det gælder hele stækningen fra lille-
center til det store center, ringe arbejde. 
Risikoen for at der er personer der falder og 
kommer slemt til skade er høj, meget høj. 
Hvornår der på indre stamvej sidst har 
været en fejemaskine forbi vides ikke, men 
at se på alt det skidt der ligger i rendestenen 
er det langt tid siden, noget af det skidt 
løber selvfølgelig ned i kloakkerne, med 
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risiko for stoppede kloakker, og de gener 
det medfører.
På mig virker det som om, at chefen for vej 
og park i GK ikke er klar over at vej og park 
har en arbejdes opgave her i HG, samt et 
ansvar.

Udskiftning af lamper
Vi har besluttet at udskifte pærerne på sva-

legangene, til LED pærer, det giver hvidere 
lys og vi sparer på elektriciteten, samme 
slags pærer som vi har sat op i forstuerne, 
da vi skiftede lamperne.

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand ■

Der var kun 13 tilmeldte  

8 voksne og 5 børn. I begge  

kategorier var den en og samme  

person som blev katte dronning  

og katte konge.

Tillykke til dem.
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. . . 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 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 24 62 00 07

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

Januar/februar 2023
Vi håber at alle har haft en god jul og et 
godt nytår.
Afdelingen kom rigtig godt ind i det nye 
år og selv om vejret ikke var det bedste, 
blev der fyret godt med fyrværkeri af.
Flere havde endda filmet det flotte fyr-
værkeri og lagt det ud på nettet, så flere 
fik glæde af det. Som sædvanligt kontak-
tede jeg vores mand der havde vagten
nytårsaften og han kunne meddele at der 
intet hærværk eller brande havde været i 
bebyggelsen.
Det er dejligt at beboerne i Høje Glad-
saxe, kan holde fest uden at ødelægge 
noget og her tænkes mest på de unge. 
Godt gået!!
En anden unik ting i HG. er de familier, 
der allerede dagen efter har været i gang 
med at rydde op på arealerne, så der ikke 

ligger raketter og andet fyrværkeri og 
flyder. Kæmpe tak for det!!
Sådan Høje Gladsaxe Velkommen til 2023.

Julegaven fra CTR
Først kom CTR med en stor stigning på 
35% på varmeudgiften, på grund af de 
stigende udgifter på, gas, el og træpiller.
Vores administration fandt ud af at vi 
kunne nøjes med en stigning på 20% på 
acontobeløbet og fik sendt varsling ud til 
os alle. 
Jeg klagede over CTR’s høje stigning til 
formanden Tom Vang og han under-
søgte stigningerne og åbenbart fik de 
kigget på tallene igen. Heldigvis viste det 
sig at stigningerne ikke blev så store som 
CTR havde meldt ud og derfor har alle 
fået et nyt brev, hvor aconto beløbet er 
sat en pæn del ned.  
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Varmeaflæsning
Vi kunne ikke forstå at vi ikke havde fået 
læst vores varme af, derfor rettede vi en 
henvendelse til ISTA, der kom med dette 
svar.
Svaret fra ISTA’s aflæsningsafdeling  
d. 26. januar:
Vores aflæser hoppede fra i sidste øjeblik 
– vi har fundet en ny og der bliver advi-
seret senest i starten af næste uge.
Så når bladet udkommer, er de enten i 
gang eller færdige med at aflæse og vi må 
håbe at det er tidsnok, til at vi får varme-
regnskabet til normal tid.
 
Varme
For at spare på varmeudgifterne, har vi 
først åbnet for varmen i forstuerne d. 1. 
december.
Vi har desuden lavet en aftale med tek-
nisk afdeling, om at de først åbner for 
varmen på brandtrapperne, hvis vi i en 
længere periode har hård frost.
Det er klart at vi sparer en del penge på 
disse tiltag, så vi håber at kunne holde 
varmeudgifterne nede, så vores budget-
ter holder.

Postkasse svineri
Vi har desværre i afdelingen, flere der 
mener at de bare kan smide deres rekla-
mer/aviser på gulvet, hvor det så ligger 
og flyder.
Først og fremmest ser det frygteligt ud 

og de fleste vil gerne have det nogen-
lunde pænt der hvor de bor.
Hvem har du/i tænkt skal rydde op efter 
jeres svineri?
Du/i kan  gå ud i papircontaineren med 
det, eller sætte skilt på jeres postkasse, 
hvor der står i ikke vil have reklamer.
Hvis vi kan finde frem til synderen, vil vi 
få fjernet jeres reklamer m.m. på jeres 
regning.

Elevatorer
Vi venter stadigvæk på datoerne, hvor-
når vores elevatorer skal renoveres.
Chefinspektør Ivan har rykket flere 
gange, så vi håber at vi snart kan fortælle 
mere.

Juleudstillingen i Glasoverdækningen
Vi havde i Fællesdriften en drøftelse om 
vi skulle have julebelysning/udstilling i 
glasoverdækningerne, på grund af de 
høje priser på el og energikrisen.
Alle afdelinger var enige om at det var 
vigtigt at fastholde juletraditionen.
Vi blev derfor enige om at sætte timer på 
strømmen så der kun var lys fra kl. 16 – 
21, normalt er det tændt døgnet rundt.
Langt det meste af vores juleudstilling 
bruger LED pærer og de har et meget 
lille strømforbrug.
Vi har fået rigtig megen ros for vores 
glas overdæknings juleudstilling og jeg 
syntes selv at det er den flotteste nogen-
sinde.
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Flemming bød velkommen og fortalte 
om formiddagens program.
Der var mange flotte og sjove udklæd-
ninger og det sætter en god stemning på 
dagen.
Tøndeslagningen startede med de små 
og de 7 – 15 årige.
Der blev gået til den på tønderne og som 
sædvanlig, var det de mindste der trak 
den store opmærksomhed!
Efter mange omgange kunne man kåre 
katte dronningen og katte kongerne!
Ude i mellem gangen var det damerne og 

Toget har betydet at der var noget at se 
på og det har tiltrukket både forældre 
med børn og bedste forældre med børne-
børn, det er bare så godt. 
Tak til Conni og ansatte for jeres arbejde 
med udstillingen, som har givet en dejlig 
oplevelse. 

Fastelavn
Der var igen i år en flot tilmelding til fa-
stelavn i glasoverdækningen. 
Der var 55 børn og 75 voksne, der er lidt 
mindre end normalt, men det skyldtes 
nok at det er i vinterferien. 
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vegne, beder vi om jeres hjælp til at løse 
problemet. 
Skulle du have problemer med dette, kan 
du altid kontakte viceværten.

Billardklubben 
Klubben har fået malet og sat lokalerne i 
stand og det er blevet rigtig flot. 
Det nye bord med varme i, fungerer godt 
og er dejligt at spille på og ballerne løber 
lidt hurtigere. Det andet bord har fået 
nyt klæde, så det virker perfekt.
Klubbens 1. hold ligger på en flot anden 
plads i Turneringen ABIGCUP.

Billardklubben holder d. 29 april igen 
den store traditionsrige makkerturne-
ring, hvor der er 16 hold med og alle hold 
kommer fra klubber i Arbejdernes Bolig-
selskab.
Klubmesterskabet har været afholdt og 
efter mange spændende kampe blev 
Jimmy mester, på 2. pladsen Jan og 3. 
pladsen Villy.

Køer i Høje Gladsaxe parken
I øjeblikket går der kun 2 vilde heste i 
indhegningen og det kommer til at tage 
lidt tid, inden vi kan få en ny.
For at udnytte arealet forslår man fra 
Gladsaxe kommune, at der kan sættes 2 
køer ud. I mellemtiden er der behov for 
supplerende græsning for at opretholde 
et relativt naturligt (og bedst muligt) 
græsningstryk. 

mændene der kom i gang med deres tøn-
der!
Her er det damerne der får mest op-
mærksomhed og jeg må sige at nogle af 
dem, slår som en murerarbejdsmand!
Efter vi havde fundet vinderne, var det 
tid til præmieuddeling til dronninger og 
konger. Så var det tid til lidt råhygge!
Der var flotte godteposer, juice/kakao og 
en fastelavnsbolle til børnene og de 
voksne fik kaffe, bolle og en lille en til 
halsen.
Alle var godt tilfredse og stemningen i 
glasoverdækningen var helt i top!
En stor tak til beboerne og især børnene 
for en rigtig god dag.
Tak til udvalget og Tom for et godt ar-
rangement.

Storskrald mandag i ulige uger
Der er rigtig mange beboere, der benyt-
ter sig af denne ordning hver anden 
mandag, til at komme af med deres stor-
skrald.
Stor skralden sættes ved den blå dør på 
parkeringspladsen i blok 13 
Ved kælderskakten i blok 11.
Det er en kæmpe hjælp for vores ansatte 
at i benytter jer af dette tilbud!
Når i sætter storskrald i kælderen, skal 
vores ansatte slæbe det hen i affaldsrum-
met og derefter slæbe det hele op på par-
keringspladsen. Der er rigeligt at se til i 
forvejen, så på afdelingens og de ansattes 
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De gavnlige effekter af helårsgræsningen 
sker som en kombination af påvirknin-
gen i henholdsvis sommer- og vinter-
halvåret. I løbet af vinteren og foråret  
bides vegetationen helt i bund, hvilket 
sikrer masser af lys og varme til blom-
sterplanterne. Hvis der ikke er et  
tilstrækkeligt højt græsningstryk i vin-
terhalvåret, vil de positive effekter blive 

tilsvarende mindre. De 2 køer der sættes 
ud, er af racen Galloway kvæg. 
Vi håber at det bliver Skotsk højlands-
kvæg i stedet, da de er meget sjovere at se 
på og ville være et stort aktiv, for både 
beboere og fotografer.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Flemming ■

• 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)
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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

Faste og fest 
Kære ven i Høje Gladsaxe!
Gode fester skal forberedes godt. Påsken er den 
allerstørste kristne fest, så vi forbereder os 
gennem40dagesfaste.

Træningiempati
Mangemenneskerharbrugfordinekræfter. 
Vi øver os i at se deres behov. 

Hvisjegnufremtilpåskeladeretellerandet
ligge (slik, tobak, spil på telefonen, sociale 
medier),såhvergangjegfårlysttildet,så
 stopper jeg op og spørger: ”Hvem har brug  
forminekræfter?”

Så mærker jeg måske, 
hvor en anden har  
brugformig?

Sulteneftersamvær
Mange mennesker bor alene eller har ikke 
mange bekendte. 

Skærtorsdag er der festlig fællesspisning i kirken 
medpladstil75.Måskekanviallesammeni
tidenfremtilpåskeinvitereenellertonaboer
tillidtgodmad–oggodtsamvær!

Hvis du har det godt, får jeg det bedre. Hvis du 
har det skidt, kan jeg ikke nyde livet så meget.
 
  Glædelig påske! 

 Morten Miland Samuelsen 
og hele resten af Haraldskirkens folk

Gud siger: “Den faste, jeg vil have,  
det er at I deler jeres mad med de sultne, 

giver husly til de hjemløse, 
giver tøj til de nøgne 

og er trofaste over for jeres familie.”

Hvis I faster sådan, skal mit lys skinne på jer i mørket.

(Profeten Esajas, kapitel 58)
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Aktivitetskredsen Høje Gladsaxe 
Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg.  

Aktivitetskredsens grupper ”Flittige Hænder” og ”Det Kreative Værksted”, der er for seniorer 60+ og 
førtidspensionister fra både Høje Gladsaxe og resten af Gladsaxe Kommune og omegn, har plads til 
flere medlemmer. Kom nogle gange til aktiviteternes åbningsdage og se os an, før du beslutter dig for et med-
lemskab. Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter her: www.SeniorklubberneHG.dk/430555686. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteten "Flittige Hænder" – Syning, 
strikning, hækling, broderi. Tirsdage kl. 
10-13. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. 

Aktiviteten "Det Kreative Værksted" – 
Vi hygger os sammen, maler, tegner på lærre-
der, collager, kort og laver quilling. Torsdage kl. 
10-13. Kontakt: Evy Blindbæk, tlf. 60 18 51 15. 

Aktiviteten ”Musikcafé” – Werner 
Thaarup spiller gamle danske sange, mens 
vi synger med og hygger os. Mandage kl. 
14-16. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. 
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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

Faste og fest 
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allerstørste kristne fest, så vi forbereder os 
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ligge (slik, tobak, spil på telefonen, sociale 
medier),såhvergangjegfårlysttildet,så
 stopper jeg op og spørger: ”Hvem har brug  
forminekræfter?”

Så mærker jeg måske, 
hvor en anden har  
brugformig?

Sulteneftersamvær
Mange mennesker bor alene eller har ikke 
mange bekendte. 

Skærtorsdag er der festlig fællesspisning i kirken 
medpladstil75.Måskekanviallesammeni
tidenfremtilpåskeinvitereenellertonaboer
tillidtgodmad–oggodtsamvær!

Hvis du har det godt, får jeg det bedre. Hvis du 
har det skidt, kan jeg ikke nyde livet så meget.
 
  Glædelig påske! 

 Morten Miland Samuelsen 
og hele resten af Haraldskirkens folk

Gud siger: “Den faste, jeg vil have,  
det er at I deler jeres mad med de sultne, 

giver husly til de hjemløse, 
giver tøj til de nøgne 

og er trofaste over for jeres familie.”

Hvis I faster sådan, skal mit lys skinne på jer i mørket.
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strikning, hækling, broderi. Tirsdage kl. 
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Vi hygger os sammen, maler, tegner på lærre-
der, collager, kort og laver quilling. Torsdage kl. 
10-13. Kontakt: Evy Blindbæk, tlf. 60 18 51 15. 

Aktiviteten ”Musikcafé” – Werner 
Thaarup spiller gamle danske sange, mens 
vi synger med og hygger os. Mandage kl. 
14-16. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. 
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Kirkens påskekalender
  Kirken i Høje Gladsaxe fester mere end 

nogenandre!Ikketogudstjenesterer
ens.Vildugerneoverraskes?

 Så kom i kirke.
 

 8 PALMESØNDAG 2. APRIL  
kl. 10 – Familiegudstjeneste 

 Hele historien om påsken.  
 Ekstragodpladstilbørn!

 8 SKÆRTORSDAG 6. APRIL 
 kl. 17:30 – Fællesskabsfest 
  Høje Gladsaxe Spiser Sammen, og  

bagefternadvergudstjenestei 
kirkerummet.

 8 LANGFREDAG 7. APRIL 
 kl. 10 – Passionsgudstjeneste 
  Historien om da Jesus døde af 

kærlighedtilos.Vilæggerroserved
korset og synger ”Hil dig, Frelser og  
forsoner”.

 8 PÅSKEDAG 9. APRIL 
  kl. 10 – Fest for livet. Gud vækker sin 

sønforatvikanfølgeefterham
gennemdødtilevigtliv. 
Fest og påskeliljer og sang.

 8 ANDEN PÅSKEDAG 10. APRIL 
  kl. 13:30 – På vej i livet. Enkel 

eftermiddags-gudstjenestemed
 samtaleprædiken. 

Konfirmation2024
Søndag5.maj2024kl.10erderkonfirmationiHaraldskirken.Undervisningenbegynder 
i starten af september. 

 8 Torsdag kl. 14:45-16:30erdetstorekonfirmandhold.
 8 Tirsdag kl. 14:15 (ellertidligere,hvisskemaettilladerdet)erdetlilleholdmedspecial-
pædagogiskkonfirmationsforberedelseforungemedASF-udfordringerellerandre.

Tilmelding via www.haraldskirken.dk eller evt. henvendelse til præsten.  

Dig & Mig 
& 

Det vi tror på

Tirsdag 2. maj kl. 18.30 i Haraldskirken
Kom med når tre unge mennesker med hver deres 
kulturelle og religiøse baggrund fortæller om deres 
religion,traditionerognormer.Vitaleråbentom

ligheder og forskelle mellem det, vi tror på.
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Det sidste år 
Nuerdetofficielt!
Haraldskirkenssognepræstgennem40år
går på pension fra udgangen af november. 

Menighedsrådet er i gang med at beskrive 
stillingen,såvifårenfrem- 
ragendenypræstfra1.12. 
Indendafejrerviden
gamle præsts 
jubilæumtiljuni.

 
 Mere  
herom i  
næste  
nummer!

Internationalgudstjeneste
Søndag 30/4 kl. 14:30
Haraldskirken byder velkommen til 
 international gudstjeneste.Omid-koret 
medvirker og der vil blive sunget på flere 
sprog. Asylansøgere fra Avnstrup og 
Sjælsmark vil deltage.

Gudstjenesten afholdes på engelsk og 
oversættes til farsi efter behov.

Eftergudstjenestenerderkaffeog
 kagebord.

Foredrag 

En snak om kristendom 
Forårets foredragsserie er begyndt,  
og du kan nå de tre sidste gange:

 8 Tirsdag 7. marts kl.19-21 
”Jesu genkomst og hvad den betyder for os” 

 8 Tirsdag 21. marts  kl.19-21 
”Grundtvig og hans inspiration” 

 8 Tirsdag 28. marts kl.19-21 
”Jesu syv ord på korset”

SOGNEUDFLUGT  
for Haralds og Søborg Kirker 
Tirsdag 14. marts tager Haralds og Søborg 
Kirkerpåudflugtsammen.Turengårtil 
Kirken i Ørestad og Kirkeskibet i Sydhavnen. 

Vibliverhentetkl.12:15,ogerhjemmeigen 
kl.16:15.Undervejsdrikkervimedbragt 
kaffeogfårlidtatspise.Prisenfordeltagelse 
er80kr.

Hvisduvilmed,skaldutilmeldedigtilAnna
indenden28.februarpåtlf.30320370, 
e-mailtilae@haraldskirken.dk.

Hvis du er gangbesværet, bruger rollator  
ellerkørestol,sågivbeskedomdette.
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Kirkens påskekalender
  Kirken i Høje Gladsaxe fester mere end 

nogenandre!Ikketogudstjenesterer
ens.Vildugerneoverraskes?

 Så kom i kirke.
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 Ekstragodpladstilbørn!
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  Høje Gladsaxe Spiser Sammen, og  

bagefternadvergudstjenestei 
kirkerummet.

 8 LANGFREDAG 7. APRIL 
 kl. 10 – Passionsgudstjeneste 
  Historien om da Jesus døde af 

kærlighedtilos.Vilæggerroserved
korset og synger ”Hil dig, Frelser og  
forsoner”.

 8 PÅSKEDAG 9. APRIL 
  kl. 10 – Fest for livet. Gud vækker sin 

sønforatvikanfølgeefterham
gennemdødtilevigtliv. 
Fest og påskeliljer og sang.

 8 ANDEN PÅSKEDAG 10. APRIL 
  kl. 13:30 – På vej i livet. Enkel 

eftermiddags-gudstjenestemed
 samtaleprædiken. 

Konfirmation2024
Søndag5.maj2024kl.10erderkonfirmationiHaraldskirken.Undervisningenbegynder 
i starten af september. 

 8 Torsdag kl. 14:45-16:30erdetstorekonfirmandhold.
 8 Tirsdag kl. 14:15 (ellertidligere,hvisskemaettilladerdet)erdetlilleholdmedspecial-
pædagogiskkonfirmationsforberedelseforungemedASF-udfordringerellerandre.

Tilmelding via www.haraldskirken.dk eller evt. henvendelse til præsten.  

Dig & Mig 
& 

Det vi tror på

Tirsdag 2. maj kl. 18.30 i Haraldskirken
Kom med når tre unge mennesker med hver deres 
kulturelle og religiøse baggrund fortæller om deres 
religion,traditionerognormer.Vitaleråbentom

ligheder og forskelle mellem det, vi tror på.
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Det sidste år 
Nuerdetofficielt!
Haraldskirkenssognepræstgennem40år
går på pension fra udgangen af november. 

Menighedsrådet er i gang med at beskrive 
stillingen,såvifårenfrem- 
ragendenypræstfra1.12. 
Indendafejrerviden
gamle præsts 
jubilæumtiljuni.

 
 Mere  
herom i  
næste  
nummer!

Internationalgudstjeneste
Søndag 30/4 kl. 14:30
Haraldskirken byder velkommen til 
 international gudstjeneste.Omid-koret 
medvirker og der vil blive sunget på flere 
sprog. Asylansøgere fra Avnstrup og 
Sjælsmark vil deltage.

Gudstjenesten afholdes på engelsk og 
oversættes til farsi efter behov.

Eftergudstjenestenerderkaffeog
 kagebord.

Foredrag 

En snak om kristendom 
Forårets foredragsserie er begyndt,  
og du kan nå de tre sidste gange:

 8 Tirsdag 7. marts kl.19-21 
”Jesu genkomst og hvad den betyder for os” 

 8 Tirsdag 21. marts  kl.19-21 
”Grundtvig og hans inspiration” 

 8 Tirsdag 28. marts kl.19-21 
”Jesu syv ord på korset”

SOGNEUDFLUGT  
for Haralds og Søborg Kirker 
Tirsdag 14. marts tager Haralds og Søborg 
Kirkerpåudflugtsammen.Turengårtil 
Kirken i Ørestad og Kirkeskibet i Sydhavnen. 

Vibliverhentetkl.12:15,ogerhjemmeigen 
kl.16:15.Undervejsdrikkervimedbragt 
kaffeogfårlidtatspise.Prisenfordeltagelse 
er80kr.

Hvisduvilmed,skaldutilmeldedigtilAnna
indenden28.februarpåtlf.30320370, 
e-mailtilae@haraldskirken.dk.

Hvis du er gangbesværet, bruger rollator  
ellerkørestol,sågivbeskedomdette.
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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
HøjeGladsaxeTorv3 
tlf.:39690370
mail:haralds.sogn@km.dk

Kirkens kontor kontaktes på  
39690370tirsdagogtorsdagkl.10-13
Personlighenvendelseefteraftale

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen (MMS) 
træffespåtlf.24623969 
ellermms@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

 MARTS 

 7.3 kl.19:00 Ensnakomkristendom

 9.3kl.17:30 HGSpiserSammen

11.-12.3kl.12-16 Kunstikirker

 12.3kl.10:00 Højmesse

 13.3kl.13:30 Lystændingsandagt

 14.3kl.11:00 Sogneudflugt

 14.3kl.18:30 Menighedsrådsmøde

 19.3kl.10:00 Højmesse

 20.3kl.13:30 Lystændingsandagt

 21.3kl.19:00 Ensnakomkristendom

 26.3kl.10:00 Højmesse/årsmødeimenighedsplejen

 27.3kl.13:30 Lystændingsandagt

 28.3kl.19:00 Ensnakomkristendom

 APRIL 

 2.4kl.10:00 Familiegudstjeneste,palmesøndag

 3.4kl.13:30 Lystændingsandagt

 6.4kl.17:30 HGSpiserSammen

 7.4kl.10:00 Langfredagsgudstjeneste

 9.4kl.10:00 Højmesse,påskedag

 10.4kl.13:30 2.påskedagsgudstjeneste

 16.4kl.10:00 Højmesse

 17.4kl.13:30 Lystændingsandagt

 18.4kl.18:30 Menighedsrådsmøde

 23.4kl.10:00 Højmesse

 24.4kl.13:30 Lystændingsandagt

 30.4kl.14:30 Internationalgudstjeneste

 MAJ 

 1.5kl.13:30 Lystændingsandagt

 2.5kl.18:30 Dig&Mig&Detvitrorpå

       Ret til ændringer forbeholdes
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BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 
Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus  

Halfdan Rasmussen 

Mandag 20. marts kl. 16-17.00 

Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek 

Elisabeth Nissen gør os klogere på  
manden bag de muntre digte 

Halfdan Rasmussen, er især kendt og  
elsket for sine muntre børnedigte,  
men står også bag langt mere  
alvorsfulde ord.  

Verdensbarn – kan man bortføre sin egen søn? 

Mandag 27. marts 2023 kl. 19-21.00 

Billetter på gladsaxe.dk/bibliotek.  
Billetpris 40 kr. 

Shahin Aakjær fortæller sin personlige  
historie om at blive bortført til Iran som  
8-årig. 

Shahin Aakjær er aktuel med sin selv-
biografi ’Verdensbarn’, som udkom i  
midten af juni, og bygger på minder,  
aktindsigter, artikler og interviews. 
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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
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       Ret til ændringer forbeholdes

HG kirkesider feb-marts 2023.indd   4HG kirkesider feb-marts 2023.indd   4 16.02.2023   13.0016.02.2023   13.00

BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 
Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus  

Halfdan Rasmussen 

Mandag 20. marts kl. 16-17.00 

Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek 

Elisabeth Nissen gør os klogere på  
manden bag de muntre digte 

Halfdan Rasmussen, er især kendt og  
elsket for sine muntre børnedigte,  
men står også bag langt mere  
alvorsfulde ord.  

Verdensbarn – kan man bortføre sin egen søn? 

Mandag 27. marts 2023 kl. 19-21.00 

Billetter på gladsaxe.dk/bibliotek.  
Billetpris 40 kr. 

Shahin Aakjær fortæller sin personlige  
historie om at blive bortført til Iran som  
8-årig. 

Shahin Aakjær er aktuel med sin selv-
biografi ’Verdensbarn’, som udkom i  
midten af juni, og bygger på minder,  
aktindsigter, artikler og interviews. 
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Uge 17 skal inspirere til, hvordan vi sam-
men kan gøre verden bedre.  
Temperaturerne stiger, og flere og flere ar-
ter uddør - listen over verdens problemer 
er lang. Mange af os vil gerne gøre noget, 
men det kan hurtigt virke uoverskueligt: 
Hvad nytter det, og hvor skal man starte? I 
uge 17 går biblioteker over hele Danmark 
for første gang sammen om en temauge, 
der sætter fokus på FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling. BIBLIOTEK+ sæt-
ter fokus på verdensmålene sammen med 
de andre biblioteker i Gladsaxe.
 
Et hav af arrangementer 
Ugen starter med besøg af Persille Inger-
slev mandag 24. april i BIBLIOTEK+, som 

fortæller om, hvordan du let kan gendyrke 
en lang række helt almindelige grøntsager 
i vindueskarmen. Selv har hun tryllet én 
porre om til intet mindre end 121 porrer. 
Torsdag d. 27. april vil Gladsaxe Grønne 
Nabofællesskaber stå for klimavenlig mad 
til fællesspisning i BIBLIOTEK+. Lørdag 
29. april kan du opgradere garderoben 
uden at belaste klimaet, når der afholdes 
tøjbyttemarked på Telefonfabrikken. 
 
Der kommer flere spændende arran-
gementer til. Hold øje med gladbib.dk/
verdensmål, besøg dit lokale bibliotek eller 
ring på telefon 39 57 63 00, hvis du vil 
vide mere.

BIBLIOTEKERNE SÆTTER FOKUS 
PÅ FN’S VERDENSMÅL 

Foto: Karen Bjerregaard
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BIBLIOTEK+ startede i marts 2022 en 
gruppe op, som er med i projektet ”SAM-
MEN OM VERDENSMÅL”, som Tænke-
tanken Fremtidens Biblioteker står bag. 
Gruppen har mødtes ca. en gang om må-
neden og delt erfaringer om en grønnere 
og mere bæredygtig livsstil. Derudover 
har den stået for foredrag, uddeling af 
Verdens Bedste Nyheder, været til Klima-
folkemøde, delt erfaringer til medarbej-
dere fra hollandske og svenske biblioteker 
og startet forskellige aktiviteter op. 

Har startet besøgsordning
En af aktiviteterne er en besøgsordning, 
som Ruth har fået idéen til, og gruppen 
har hjulpet hende på vej til at realisere det. 
Ruth besøger primært ældre mennesker, 
som af forskellige årsager ikke kan komme 
ud hjemmefra eller mangler nogle at føl-
ges med. Dette arbejder ind i Verdensmål 
3 ”Sundhed og trivsel” og Verdensmål 10 
”Mindre ulighed”. Ruth vil gerne have flere 
til at tage ud på besøg, så hvis du har lyst, 
kan du kontakte Ruth på tlf.: 42407676. 

Foredrag med klimapsykolog
Som optakt til bibliotekernes Uge 17, 
hvor der er fokus på de 17 verdensmål og 
bæredygtighed, har gruppen arrangeret 
et foredrag med klimapsykolog Solveig 
Roepstorff i BIBLIOTEK+ torsdag den 
20. april kl. 19.00 - altså i uge 16. Du kan 
tilmelde dig foredraget ved at henvende 
dig i BIBLIOTEK+ eller tilmelde dig på 
Gladsaxe bibliotekernes hjemmeside: 
www.gladbib.dk/arrangementer. Derud-
over vil du i uge 17 kunne støde på mange 
initiativer fra gruppen ”SAMMEN OM 
VERDENSMÅL” i BIBLIOTEK+ i Høje 
Gladsaxe. 

Vil du være med?
Gruppen er åben for alle og vil rigtig 
gerne have flere med på den bæredygtige 
rejse. Hvis du har lyst til at være med, kan 
du kontakte Lars på tlf.: 26166690 eller 
Gunner på tlf.: 61714842, som er med i 
gruppen.

GRUPPEN ”SAMMEN OM GRUPPEN ”SAMMEN OM 
VERDENSMÅL” ENGAGERER SIG  VERDENSMÅL” ENGAGERER SIG  
I BIBLIOTEKERNES UGE 17I BIBLIOTEKERNES UGE 17
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Rytmer der gør os i dansehumør og fagter 
der giver os sved på panden.

Der er gratis entré i BIBLIOTEK+, når 
lærerbandet fra Gladsaxe Musik- og Bil-
ledskole holder livekoncert med alverdens 

musik og sange for børn og barnlige sjæle 
fredag den 28. april kl. 16.30.

Arrangementet er primært for børn mel-
lem 0-10 år og deres voksne. 
Men alle er selvfølgelig velkomne.

LIVEKONCERT MED 
LÆRERBANDET FRA GLADSAXE 
MUSIK- OG BILLEDSKOLE
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Du kan i et par uger 
endnu se udstillingen: 
Gamle fund fra Høje 
Gladsaxe, i udstillings-
området i BIBLIO-
TEK+.
Herefter udstiller GXU 
en række plakater, som 
børn og erfarne har de-
signet særligt til vores 
frivilliggrupper i BIB-
LIOTEK+. Herefter er 
planen, at grupperne 
skal bruge plakaterne, 
når de mødes.
Går du selv med 
drømmen om at ud-
stille? Har du en ægte 
kurator i maven? 
Eller har du bare en 
god idé? Så tøv ikke 
med at komme forbi 
i BIBLIOTEK+ og 
fortæl om det til 
Monique. 

UDSTILLINGER I BIBLIOTEK+UDSTILLINGER I BIBLIOTEK+



34

Har du lyst til at lave mad sammen med andre børn og unge? Er du mellem 11 og 14 år? 
Så er madklubben noget for dig. Vi hygger os med at lave mad, spille og spise sammen.
Det er Morten og Anat der styrer klubben, men alle er med til at bestemme hvilken 
slags mad vi skal lave. 
Vi har følgende dage planlagt. Alle dage fra kl. 16-19
Tirsdag d. 21 marts
Tirsdag d. 11 april
Tirsdag d. 16 maj

Vil du være 
med? Så skriv en 
sms til Tanja på 
29128788.

Børnenes cafe og 
Børnenes mad-
klub er en del af 
BIBLIOTEK+ 
samarbejde 
FødevareBan-
ken og Nordea 
Fonden om 
at mindske 
madspild og 
lave madfæl-
lesskaber.

BØRNENES MADKLUBBØRNENES MADKLUB

Plakat: 
Freya
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BØRNENES MADKLUBBØRNENES MADKLUB
Børnenes Cafe er 
åbnet i BIBLIOTEK+. 
Cafeen drives af ba-
geglade børn og deres 
familier. 

Hold øje men hvor-
når cafeen åbner på 
facebook, både hvis 
du har lyst til at bage, 
eller hvis du har lyst til 
et lækkert stykke kage 
og en kop kaffe eller 
kakao.

Hvis I har lyst til at 
holde cafeen åben på 
andre tidspunkter, så 
skriv en sms til Tanja 
på 2912 8788.

BØRNENES CAFEBØRNENES CAFE

Plakat: Filippa
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Madklubben Mad & Mænd 2 er et tilbud 
til dig som ønsker inspiration til nem 
madlavning med et sundt twist og hyg-
geligt fællesskab med andre mænd over 60 
år. Klubben mødes én gang ugentligt, hvor 
der sammen laves mad og spises middag i 
en munter tone. Det koster 40 kr. pr gang 
at deltage.

Kontakt: Gunner Laursen: tlf. 6171 4842 
eller mail: laursengunner@gmail.com

Tidspunkt: Tirsdag fra kl. 11.00-14.00
Sted: BIBLIOTEK+

MAD OG MÆND 2 INVITERER 
ANDRE MÆND TIL AT VÆRE MED 
I DERES KLUB I BIBLIOTEK+!



Alle er velkomne til at være med – den 
sidste tirsdag i hver måned kl. 17-19 i BIB-
LIOTEK+

Vi hygger os, får os lidt forfriskninger og 
nogle gange laver vi også mad. 

Men vigtigst af alt, så deler vi vores erfa-
ringer med at være familie, mor, opdrage 
børn og andre ting, der er vigtige for os. 

Vi har forskellige temaer på dagsordenen 
fra gang til gang, og hver gang inviterer vi 
Dorte og Julie fra Familiesupporten, der 
kan inspirere os og give os gode ideer.

Det er gratis og man må gerne tage sine 
børn med.

BYDELSMØDRENES FAMILIECAFÉ
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Mød sundhedsvejlederne fra Forebyg-
gelsescentret til en snak om sundhed 
og muligheder for dig. 

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

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

Mødested:
Bibliotek+
Høje Gladsaxe Torv 2A

SUNDT LIV
VEJLEDNINGEN

Hver torsdag kl. 14.00-16.00



BESØGSVENNER IBESØGSVENNER I
                       HØJE GLADSAXE                       HØJE GLADSAXE
Ruth er besøgsven og søger flere be søgs-
venner i eller omkring Høje Gladsaxe.

Ruth bor i Høje Gladsaxe. Hun har startet 
en besøgsven-ordning i Høje Gladsaxe. 
Idéen var at komme ud til de mennesker, 
som sidder derhjemme af forskellige 
grunde og savner en at snakke med og 
en person, som kan vise dem vej til nye 
fællesskaber.
 
I øjeblikket besøger hun Alice, og de går 
nu til kor sammen i Beboerhuset Pulsen 
i Høje Gladsaxe hver anden uge og de 
uger imellem mødes de hos hende og har 
mere tid til at snakke. Den anden dag 
gik de også sammen ned i BIBLIOTEK+, 
hvor Alice aldrig havde været. Hun 
er interesseret i at læse og Joan fra 
BIBLIOTEK+ fortalte om en læseklub på 
BIBLIOTEK+, hvor hun var velkommen. 

Ruth kan kun anbefale andre at blive 
besøgsven ligesom hende, du skal blot 
have lidt tid og overskud. Hun fortæller at 
hun lærer en masse ved at høre om andres 
erfaringer og oplevelser igennem livet. 
Det giver nogle dejlige snakke og begge 
parter får rigtig meget ud af besøgsven-
ordningen. 

Der er mange flere mennesker som Alice, 
der gerne vil have en besøgsven, men 
der mangler flere, som har lyst til at blive 
besøgsven. 

Kunne du tænke dig, at blive besøgsven 
ligesom Ruth eller blot høre lidt mere om 
det?
Så skriv eller ring til Ruth på:  
skaarup12@hotmail.com eller  
tlf.: 42407676
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DIG & MIG - OG DET VI TROR PÅ
Hvad har muslimer, jøder og kristne tilfælles? Hvad spiser vi og hvad spiser vi ikke? 
Hvordan beder vi? Hvad betyder ramadan? Hvorfor fejrer man påske? Og hvad er 
egentlig forskellen på toraen og det gamle testamente?

Alle er inviteret, når tre personer, med hver deres trosretninger, kommer forbi i Høje 
Gladsaxe over tre dage, til en snak om religiøse praksisser, hvad vi har tilfælles og hvor 
vi slet ikke ligner hinanden. 

Der er et nyt tema fra gang til gang:
• Religiøs praksis 
• Gud og det onde 
• Fra vugge til grav

Der skal snakkes, spørges og fortælles!

Sæt kryds i kalenderen:
Mandag d. 6. marts kl. 18.30-20.30 i BIBLIOTEK+
Tirsdag d. 2. maj kl. 18.30-20.30 i Haraldskirken
Tirsdag d. 13. juni kl. 18.30-20.30 (sted meldes ud snarest muligt)

Arrangementsrækken er et samarbejde mellem: 
Forebyggelse i Fællesskab, UNIG, Moskeen Rosenkæret 10, Tværkulturel kirke, Din tro 
- Min tro, Haraldskirken og Vores HG



Nye datoer for 
HG SPISER SAMMEN 

 

 
I samarbejde mellem BIBLIOTEK+, Vores HG og Haraldskirken 

2. torsdag i måneden 

 
15:30 – Madlavning 

17:30 – Aftensamling 
18:00 – Fællesspisning 

 

9/3 i BIBLIOTEK+ 

6/4 i Haraldskirken 
(bemærk at det er den 1. 
torsdag i måneden her) 

11/5 i BIBLIOTEK+ 

 

Vil du hjælpe til ved HG Spiser Sammen? 

Kokke og hjælpere: Vil du være med til at lave maden – enten som  

ansvarlig eller som hjælper?  

Kontakt: Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44  

eller Anna fra Haraldskirken på tlf. 30 32 03 70  

Pris: gratis 
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FORÅR OG KROLF I LUFTEN 

På initiativ fra nogle beboere i Høje Glad-
saxe er der krolf træning i Høje Gladsaxe 
2 gange om ugen hver tirsdag og torsdag 
kl. 12.00-14.00. Birgit og Karin er tovhol-
dere for træningen.

Krolf er en god blanding af kroket og 
golf. Det er en god måde at komme ud og 
bevæge sig og være sammen med andre. 
Krolf er noget alle kan være med til og vi 
har udstyr til alle.

Vil du høre mere kan du kontakte Karin 
på tlf.: 30240540 eller Birgit på  
tlf.: 26618869.

Det foregår til højre for bålpladsen bagved 
Høje Gladsaxe nummer 35-37. 

Velkommen til alle

4242

Så er der forår i luften og det betyder at krolf-træning starter igen 
TIRSDAG D. 4. APRIL. 
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AFBRÆNDING SOM NATURPLEJE 
I HØJE GLADSAXE PARKEN
Afbrænding som naturpleje er en veletableret 
naturplejemetode som viser gode resultater og 
som vinder mere og mere frem i disse år, også 
i mere bynære områder. Gladsaxe Kommunes 
By- og Miljøforvaltning planlægger derfor en 
prøvehandling med afbrænding på skrænter 
i Høje Gladsaxe Parken, da det har en række 
fordele i forhold til at fremme biodiversiteten.

Hvor, hvornår og hvorfor anvendes afbræn-
ding
Det er primært på åbne græs- og blomsterdo-
minerede arealer, at afbrænding anvendes. Af-
brændingen foregår i marts - april, hvor solen 
er begyndt at tørre det visne græs, men inden 

det nye græs begynder at spire frem. Princippet 
er, at ilden fortærer den ”dyne” af vissent græs, 
der skygger for nye blomster. Derved skabes 
bedre vilkår for mange flere blomster.

Lige efter afbrændingen henligger arealet sort 
og afsvedent. Men efter blot få dage begynder 
planterne at spire frem igen. 2-4 uger efter 
afbrændingen, er det svært at se, at arealet har 
været brændt. 

Afbrænding er et godt alternativ til slåning 
med maskiner (høslæt). Metoden er skån-
som overfor strukturer som muldvarpeskud, 
myretuer med mere, som er rigtigt gavnlige for 

Information fra By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune:

Foto: Anders Adams
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en høj biodiversitet, men som høslætmaskiner 
desværre udjævner og ødelægger. 

Afbrænding har også en fordel på stejle 
skrænter, eller på andre svært fremkommelige 
områder, hvor det ikke er muligt at køre med 
tunge maskiner. 

Afbrændingen er klimamæssigt forsvarlig. Det 
afbrændte græs frigiver en mindre mængde 
kuldioxid, men den samme mængde ville 
være frigivet, hvis plantematerialet var 
nedbrudt ved kompostering. Samtidigt spa-
res fossile brændstoffer, og dermed udledning 
af fossil kuldioxid, fordi der ikke anvendes 
store dielselforbrugende maskiner. 

Sikkerhed og information til borgerne
By- og Miljøforvaltningen gennemfører 
projektet i samarbejde med en virk-
somhed, som har stor erfaring med 
afbrænding. 

Afbrændingen er ikke farlig. 
Røgen kan være generende 
og derfor skal man holde 
vinduerne lukket.

I god tid inden opstart in-
formeres beredskab og an-
dre relevante myndigheder. 
By- og Miljøforvaltningen 
vil sørge for at særligt 
beboerne i Høje Gladsaxe 
Park er godt informerede 
i ugerne op til igangsætning. 
Kort før afbrændingen udsendes en 
informations sms til alle telefoner inden 
for en radius af projektområdet. 

Der kommer mere information på Gladsaxe 
Kommune og Vores HG’s facebook sider. Hvis 
du har yderligere spørgsmål til projektet, så 
skriv til natur@gladsaxe.dk
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Vi søger frivillige, der kan hjælpe os med at sy for velgørenhed.
Vi håber at i har lyst til at være med til at sy tøj og andre ting til 
hjemløse eller dem der har brug for det. Vi mødes i Beboerhuset 
Pulsen, Høje Gladsaxe torv 2b.
Tilmeld dig hos Asra på telefonnummer: 91671211

”SEWING FOR CHARITY”
We are looking for volunteers who can help us in sewing for charity.  
Do join us in stitching and cutting for homeless and needy people. We will meet at 
Beboerhuset Pulsen, Høje Gladsaxe torv 2b.
Sign up with Asra on telephone number: 91671211

"SY FOR VELGØRENHED”

FRIVILLIGE
SØGES



Vores HG
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BIBLIOTEK+
Høje Gladsaxe Torv 2A

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

Find os på Facebook 
og www.voreshg.dk

Stefanie Hansen
sthoha@gladsaxe.dk

51 43 89 15

Monique Nielsen
mogeni@gladsaxe.dk

26 12 25 44

Sofie Bonde
Sba4000@fd-hg.dk

30667772

Maj-Brit Jæger
majjae@gladsaxe.dk

20 55 92 77

Majbrit K.  Mouridsen
makrmo@gladsaxe.dk

24 91 94 35

Helle Jelstrup
sofhje@gladsaxe.dk

20 48 89 97

Line Steenberg
LIBOST@gladsaxe.dk

Christine Bille
chb4000@fd-hg.dk

24 93 19 47
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studie, og derfor har vi med tårer i øjnene 
sagt farvel og god vind videre. 
Til gengæld har vi med stor glæde sagt 
velkommen tilbage til Christine Bille, der 
har været på barsel de sidste fem måneder. 
Men, vi er desværre slet ikke færdige med 
at sige farvel. Fordi fra 1. april stopper både 
Maj-Brit og Sofie i Vores HG. 
Det er aldrig sjovt at sige farvel! Og slet ikke 
til så gode kollegaer.Men vi håber alligevel, 
I har tid til at kigge forbi i løbet af marts, 
sige tak for nu og sammen med os ønske 
dem begge held og lykke fremover.

Kære alle,  
Nu kan vi endelig se, hvordan krokus og 
vintergækker endnu engang vokser op fra 
den kolde jord, og vi kan samtidigt fornem-
me, hvordan dagene både bliver længere, 
lunere og lysere. Det kan kun betyde én 
ting; foråret er langt om længe ankommet!
I Vores HG er vi i gang med store foran-
dringer på personalefronten. Vi har nemlig 
både sagt farvel og velkommen tilbage i 
løbet af de seneste uger. 
Vores studentermedhjælper gennem de 
sidste to år, Kristine, er blevet færdig på sit 

Forårshilsner fra Majbrit, Stefanie, Line, Sofie, Christine, Helle, Maj-Brit & Monique



47

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 10 løsninger af december måneds sudoku.
Deanne Bjerg, 19 5. tv. har vundet lodtrækningen om en 
overraskelse blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 16. april og 
deltag i lodtrækningen om en præmie. Vinderen får direkte 
besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på december måneds sudoku

Marts 2022

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

22.02.2023 07.08Sudoku Generator

Side 1 af 2https://www.sudokuweb.org/

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

2  8 3 4 1 6 9 5
 9  5   3 4  
4      1 2 7
  3 1  4   9
7 8 2  6   1 3
9 1  7    5  
3  1   7 9 6 2
6 4 9 2      
  7 6    3  

06.12.2022 07.02Sudoku Generator

Side 1 af 1https://www.sudokuweb.org/

Privacy and cookie settings Managed by Google. Complies with IAB TCF. CMP ID: 300

• First select a number/operator and than apply it to a sudoku cell.

1 7 9 6 8 5 2 3 4
3 5 8 4 7 2 1 9 6
6 2 4 9 3 1 5 8 7

2 6 1 8 9 3 7 4 5
8 4 3 1 5 7 6 2 9
5 9 7 2 6 4 8 1 3

9 3 6 7 1 8 4 5 2
7 1 2 5 4 9 3 6 8
4 8 5 3 2 6 9 7 1

VÆR SAMMEN OM AT OPLEVE

EVENTYR
Udforsk nu
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BEBOERHUSET PULSEN  

 
 
TIRSDAG: 
Gå-tur med kaffe og brød kl. 10.00 
Sundhedscafé for kvinder kl. 12.30 
Syning med Estrid kl. 14.00 
Tirsdagsklub for kvinder      kl. 19.00 

 
ONSDAG:  
Kreativ eftermiddag kl. 13.00 
Forældregruppe for mødre     kl. 16.30 
 
TORSDAG:  
Kor med Lungeforeningen kl. 14.00 
(Hver anden uge i ulige uger)  

FREDAG:  
Kvindegruppe kl. 19.00 

 
SØNDAG: 
Hobbydag  kl. 10.00  
(1. & 2. søndag i måneden) 

 

START NYE AKTIVITETER I PULSEN 
Hvis du har ideer til nye aktiviteter, så hjælper vi 
dig gerne med at starte det op.  

Kontakt Majbrit Mouridsen på 24 91 94 35 eller 
på mail@voreshg.dk  

Følg gerne med på Facebook/VoresHG og i op-
gangene, hvor du kan se andre arrangementer 
i Pulsen.  

www.voreshg.dk 
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gangene, hvor du kan se andre arrangementer 
i Pulsen.  

www.voreshg.dk 

VI SØGER EN PIANIST TIL VORES 
DEJLIGE KOR I PULSEN
Der søges en pianist til dette dejlige kor, så hvis du har en pianist gemt i maven, er du 
meget velkommen. Det foregår i Beboerhuset Pulsen, Høje Gladsaxe Torv 2B om tors-
dagen hver 14. dag i ulige uger kl. 14.00 - 15.00. 

Vi synger danske sange – alt fra viser til pop og slagere fra 60´erne.

Hvis du vil høre mere så send en mail til tovholder for koret Tine Hartmann Christen-
sen på softhc@gladsaxe.dk
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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 29 21 62 04
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 & Sauna
'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. 

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 og annoncer:
Ansvarshavende Jesper Loose Smith
Telefon 39 69 25 44

For AAB:
Kristian Niebuhr, HG 56, 3. th.

For 3B:
John Ellehammer, HG 96, 2. tv.

For AB:
Vakant

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

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

For Fællesdriften:
Birgit Olin, HG 25. 11.tv.

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 
2860 Søborg
eller lægges i Inspektørkontorets
postkasse/e-mail: fdi@fd-hg.dk

Stof til næste nummer, se side 4.
Meninger og synspunkter i indlæg og artikler 
dækker nødvendigvis ikke Fællesdriftens og 
redaktionens mening.

Teknisk afdeling / vagthavende ejendomsfunktionær

Telefon 39 69 53 71




