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Nusrat Khan, tlf. 71 59 24 02.

Der er 10 akkviteter, som seniorer 60+ og førkdspensionister fra Høje Gladsaxe, 
hele Gladsaxe Kommune og omegn er velkomne kl at deltage i. Mød os her:

                                                             Vi går ture sammen hele året om torsdagen 
kl. 10. Se Seniorklubbernes hjemmeside for at se, hvor vi går fra, og hvem du kan 
kontakte. 

13-16

Høje Gladsaxe Torv 2H,

Akkvitetshuset Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 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. 



3

Nusrat Khan, tlf. 71 59 24 02.

Der er 10 akkviteter, som seniorer 60+ og førkdspensionister fra Høje Gladsaxe, 
hele Gladsaxe Kommune og omegn er velkomne kl at deltage i. Mød os her:

                                                             Vi går ture sammen hele året om torsdagen 
kl. 10. Se Seniorklubbernes hjemmeside for at se, hvor vi går fra, og hvem du kan 
kontakte. 

13-16

Høje Gladsaxe Torv 2H,

Akkvitetshuset Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 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. 



4

Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 4 omdeles tirsdag 6. september. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 5 2022 søndag 9. oktober, og bladet 

omdeles tirsdag 25. oktober.

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.

Aktiviteter

5. september

3B afdelingsmøde

22. september

FSB afdelingsmøde

9. oktober

Deadline HG bladet

25. oktober

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst: Det nyt nærpoliti s. 12. Miderst: Sankt Hans i HG, s. 11.
Nederst: Madbazar og koncert, s. 46

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1
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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 flere mø-
der, hvor der hovedsageligt er arbejdet 
med det praktiske om nuværende og 
kommende arrangementer. Det har væ-
ret nogle succesfulde arrangementer om-
kring Sankt Hans og sommertur til Bon-
Bon Land – se mere om dette og om 
deres arrangementer kalender 2022 an-
det sted i bladet. 

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

Parkudvalget har afholdt møde i juni 

2022, hvor der var enighed om en del 
mindre vedligeholdelsesopgaver på fæl-
lesarealerne i hele Høje Gladsaxe.

Situationen i bebyggelsen / Vaskeri-
erne
Forretningsudvalget (FU) har meget fo-
kus på trygheden i Høje Gladsaxe, og er i 
den forbindelse opmærksom på uro 
blandt de unge, dette har især været på 
brandtrapperne / svalegange og i vaske-
rierne.
Før sommerferien var der meget uro om-
kring blok 13, og der blev igangsat flere 
indsatser for at stoppe og forebygge 
dette. Der blev også udsendt oriente-

Orientering fra Fællesdriften møderne i juni og august 2022
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Ved akutte problemer, 
kan vagten kontaktes

på tlf. 39 69 53 71 i tidsrummet
15.45-07.00.

ringsskrivelse til blokkens beboere og 
der blev fremsendt bekymringsbrev til 
de unges forældre, med orientering om 
nul-tolerance i Høje Gladsaxe.
Henover sommeren har der dog været 
forholdsvis roligt i Høje Gladsaxe.

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

• Budgetkontrol 1. oktober 2021 til 30. 
juni 202 – som meget negativt ud, med 
forventet stort underskud, som skyldes 
minus renter som følge af kurstab.

• Fælles fleksibel udlejningsaftale
• El ladestandere – status på opsætning
• Bystrategisk partnerskab i Høje Glad-

saxe / Vores HG og Bibliotek+
• Igangsættelse af projekt omkring by-

strategiske indsatser – læs mere hvor-
dan beboerne involveres, under Vores 
HG

• Åbning af Nærpolitienhed (Politista-
tion) – se omtalt andet sted i bladet

Referent:
Jesper Loose Smith ■



BEDRE BUSBETJENINGEN  
AF HØJE GLADSAXE

 

  

 
 
 

Bedre busbetjeningen af Høje Gladsaxe 
 
Øget drift på linje 68 er blevet igangsat. 
 
Mellem Gladsaxe Trafikplads og Bellahøj tilføjes en variant af linje 68 der kører via Høje Gladsaxevej, 
Hillerødmotorvejen, Hareskovvej og Borups Allé til Bellahøj (se nedenstående kort) og på den måde 
kan tilbyde ca. 3 minutter kortere rejsetid ind mod København end den nuværende rute gennem Mag-
legårds kvarteret tilbyder.  
 
Den nye strækning mellem Gladsaxe Trafikplads og Bellahøj vil få 3 afgange i timen i myldretiden og 
2 afgange i dagtimerne, hvilket sker ved at forlænge turene der i dag ender ved Bellahøj til Gladsaxe 
Trafikplads. 
 
Ved Høje Gladsaxe, Isbanevej og Gyngemosevej får linje 68; 6 afgange i myldretiden, 4 afgange i 
dagtimerne og 3 afgange i aftentimerne. 
 
Frekvensen på linje 4A bliver 6 afgange i timen i myldretiderne mellem Emdrup Torv og Buddinge St 
og til 4 afgange i timen i dagtimerne alle ugens dage. 
 
Husk også at linje 164 er omlagt, så den frem over kører af Isbanevej og betjener stoppesteder ved 
Isbanevej-Gladsaxevej og Gyngemosevej-Gladsaxevej. 
 
Fællesdriften af Høje Gladsaxe 
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4 afgange i dag-timerne og  
3 afgange i aftentimerne.

Frekvensen på linje 4A bliver 6 af-
gange i timen i myldretiderne mel-
lem Emdrup Torv og Buddinge St 
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Husk også at linje 164 er omlagt, så 
den frem over kører af Isbanevej og 
betjener stoppesteder ved Is-bane-
vej-Gladsaxevej og Gyngemosevej-
Gladsaxevej.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe
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   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2022 

25. September – Shopping tur til Ullared, Sverige 
3. December – Pensionist julefest 
4. December – Familie Juletræsfest 
 
Derudover kan der også komme andre arrangementer så hold øje med bladet og opslag 

Husk at se efter opslag i opgangen. 

SHOPPING TUR TIL SVERIGE: Så sket det igen efter utallige opfordringer, tur til 
nordens største shopping center i Sverige. Hvornår Søndag 25. September Kl.07.45 
Billetsalg foregik fra Glasoverdækningen ved nr. 31. Se opslag i opgangene. 
 
 
SCT.HANS:  Det blev jo en rigtig dejlig dag, med høj solskin og blå himmel og bandet 
Da-noize spillede så mange ikke kunne stå stille og de brugte ikke kun musikteltet 
men hele bålpladsen til at optræde på. 
 Tak til vores kære præst Morten for hans sjove og behagelige båltale, han fik rigtig 
tændt op under alle, både store som små. 
Der var rigtig gang i boderne i teltet, hvor der blev solgt Pølser, toast, øl,vin,vand, 
popcorn og is til rimelig priser.  
 
BONBON-LAND: 105 beboer var med på turen. Vejret hold næsten tørt, det kom 
kun at på dråber så var det over og solen skinnede næsten hele tiden. Der gik ikke 
mange minutter fra at alle var komme ind i Bonbon-land før alle blev spredt i alle 
retninger. Tilbagemeldinger fra beboerne var al alle havde hyggede sig. 
Der var kun et lille minus, det var at mange af forlystelserne gik i stykker mange 
gange i løbet af dagen  og nogle kørte slet ikke..Øv Øv Bonbon-land. 

  

  Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 

 

 
Søndag d. 25 September 2022 fra 7.45 – 19.30 

Bussen afgår fra indre stamvej ved HG 31 kl. 8.00 
Vi ankommer til Ullared ca.kl. 11.00 

Bussen afgår fra Ullared igen kl. 16.45 og er i Høje Gladsaxe ca. 19.30 

HUSK! Gyldigt pas/billede-ID 
Billet prisen er 130,- kr. pr. person. (Der er kun 60 pladser) 

 

Billetter købes i glasoverdækningen ved HG 31 

Dato: 29-31/8 + 1/9 + 5-8/9 + 12-14/9 + 19/9 kl. 16-16.45 

OBS! Der skal min. være 40 tilmeldte ellers aflyses turen! 

Skandinaviens største varehus 
Man siger, at i indkøbscenteret Gekås Ullared kan du købe alt, hvad du kan have i en bil. Og måske skal den påstand udvides lidt, 
for faktisk er stedet blevet et fænomen, som shoppingglade skandinaver og sågar tyskere kommer til i busser for at opleve og købe 
ind af – ja, hvad end man kan forestille sig af tøj, mad, elektronik, udstyr til kæledyr, haveredskaber, legetøj, husholdning, interiør 
og alt derimellem.  
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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



FRA SANKT HANS FESTEN...
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SÅ ER DEN NYE 
NÆRPOLITIENHED ÅBNET 
Fredag d. 19. august kunne den nye nær-
politienhed endelig åbne dørene til de 
ombyggede lokaler i Punkthuset. Selvom 
regnen for første gang i flere uger dryp-
pede lidt, så var humøret højt blandt både 
beboere og professionelle. Hele HG var 
indbudt til at komme ned forbi – og der 
var både politiheste, mulighed for at 
sidde på en politi-motorcykel og balloner, 
donuts og is. 
I den mere formelle afdeling var der taler 
af både borgmester Trine Græse, politidi-
rektør Kim Christiansen og justitsmini-
ster Mattias Tesfaye – som også klippede 
politibåndet over og erklærede stationen 
for åben.
”Jeg tror på, at lokale problemer løses 
bedst af et politi, som kender lokalområ-
det godt. Et politi som kender de lokale 
godt. Tillykke til jer alle sammen med je-
res nye nærpolitistation,” sagde justitsmi-
nister Mattias Tesfaye blandt andet i sin 
tale.
Gladsaxes borgmester glæder sig til det 
videre samarbejde med politiet: 
”Jeg er utrolig glad for, at vi nu kan åbne 
en nærpolitienhed her i Gladsaxe. Vi har 
haft et rigtig godt samarbejde med politiet 
i mange år. Fokus i samarbejdet er at øge 
trygheden og forebygge kriminalitet. Med 

en ny nærpolitienhed kan vi bygge videre 
på vores samarbejde og løfte det til nye 
højder. Så det glæder vi os til,” sagde 
borgmester Trine Græse.
De fremhævede alle det gode lokale sam-
arbejde med boligorganisationerne og 
hele området – og de mange gode initia-
tiver, der allerede har været på tværs af 
boligorganisationerne, politiet og kom-
munen.
”Vi i Høje Gladsaxe er glade for, at nær-
politienheden er kommet, og håber, den 
vil være med til at øge trygheden for bebo-
erne”, sagde Flemming Larsen, formand 
for bygningsejerforeningen på tværs af de 
fem boligorganisationer i HG. 
Efter den officielle åbning var der mulig-
hed for en rundvisning i de nye lokaler. 
Og der opfordres til at komme forbi og 
hilse på:
”Fra i dag får Gladsaxe og især Høje 
Gladsaxes borgere en ny mulighed for at 
komme i kontakt med politiet, og vi vil 
være til stede et nyt sted i bydelen. Nu er 
dørene åbne, og jeg håber, at alle i områ-
det slår vejen forbi og hilser på deres lo-
kale betjente,” sagde politidirektør Kim 
Christiansen, Københavns Vestegns Po-
liti.



Åbningstider: 
Nærpolitienheden har til huse på 
Høje Gladsaxe Torv 2B – i Punkt-
huset. Indgang fra svalegangen. 
Nærpolitienheden har åbent 15  
timer om ugen på følgende tids-
punkter:
Mandag kl. 12-17
Onsdag kl. 17-22
Fredag kl. 9-14
Her kan man foretage anmeldelser, 
være i dialog med politiet og få råd 
og vejledning. 
Kom forbi og hils på dine lokalbe-
tjente og hør mere om den nye 
nærpolitienhed.
Udenfor åbningstiden skal man 
som altid kontakte politiet på 114.

13
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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

Nyt fra bestyrelsen i AAB 
Så er vi for alvor tilbage efter en god og 
ikke mindst varm sommer. Vi håber I alle 
har nydt den og har fået brugt sommeren 
på dem og det, som i holder allermest af. 
Bestyrelsen har i skrivende stund været 
samlet til 2 almindelige bestyrelsesmøder, 
samt været til gennemgang med AAB 
omkring jobbeskrivelsen og gennemgået 
arbejdets opgaver og ansvar. Flere møder  
       og introforløb venter i løbet af  
    efteråret og dem glæder vi os  
        alle til.

Vi vil gerne benytte dette skriv på at  
præsentere hvad det er vi som ny besty-
relse vil arbejde på. Først og fremmest 
er det vores intention at samarbejde i 
bestyrelse på en måde, hvor vi alle har lige 
meget betydning og hvor alle bliver hørt 
og respekteret. Derefter vil vi gerne være 
en bestyrelse der åbenlyst arbejder for JER 
og arbejder med det som rører sig i områ-
det og i vores afdeling. Vi vil derfor gerne 
opfordre til, at i som beboere i afdeling 52 
prioriterer, at deltage i afdelingsmøderne, 
tager aktivt stilling til de forslag der bliver 
stillet, og bruger os som bestyrelse når 
der er noget i bliver nysgerrige på eller 
undres over. Det værende også selvom 
det måske ikke vedrører dig specifikt - at 
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det til alles fordel at stemmeafgivelsen og 
beslutningerne bliver truffet af et flertal. På 
den måde kan vi sikre at alle får en stemme 
i de projekter som rører sig i afdelingen. Jo 
mere i deltager – jo mere kan vi arbejde på 
løsninger for jer!

Vi vil også gerne benytte lejligheden til, at 
sige tak for valget og sige tak for den varme 
velkomst, vi hver især har mødt rundt i 
området. Vi vil være en afdeling der arbej-
der med grundprincipperne; åbenhed og 
gennemsigtighed. Vi er valgt til at varetage 
jeres og afdelingens interesser og vi har 
allerede taget fat i de forslag som er blevet 
vedtaget ved de sidste afdelingsmøder. 

Vi er 5 arbejdende bestyrelsesmedlemmer; 
Kristian er valgt ind som formand. Daniel 
er valgt som kasserer, Bjarne, Bilal og 
Maria er valgt ind bestyrelsesmedlemmer 
i hhv. 2 og 1 år. Og så har vi 2 suppleanter 

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

Marianne og Heidi. Fælles for alle med-
lemmer er, at vi arbejder for at skabe en 
afdeling hvor fællesskab og tryghed er i 
højsædet og vores kompetencer spænder 
vidt. Samlet set er vi et godt match. 

Venlig hilsen
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

Så er det blevet hverdag igen, sommeren 
har vist sig fra sin bedste side. Vejret har 
været godt, fantastisk at se beboerne bruge 
vores udeområder.

Skovtur for pensionister
Den 15.08.22 blev der afholdt pensionist 
skovtur, turen gik til eventyrenes by 
Odense, hvor der var besøg på det nye H.C. 

Andersens museum, med efterfølgende 
frokost på en restaurant ud til vandet. En 
rigtig vellykket tur med glade beboere, 
også selvom der var lidt for langt at gå mel-
lem tingene.

Elevator
Det varer ikke længe før håndværkeren 
går i gang med elevatoren i nr. 7. Nogle 
har undret sig over, hvorfor det kommer 
til at tage så lang tid, den ene grund er at 
der kan være leveringstid undervejs. Hvis 
i har spørgsmål omkring dette så kontakt 
INSPEKTØRKONTORET, da Ivan kan 
forklare det hele.

Storskrald i højhuset
Der er kommet en stor bøn fra vores ejen-
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doms funktionærer at storskrald bliver 
sat i kælderen i blok 17, mandag til torsdag 
mellem kl. 6.30-14.30. På den måde kan de 
nå at fjerne det inde de skal hjem. Det er i 
alles interesse at vi forebygger brand i kæl-
deren, da det kan få irriterende konsekven-
ser i form af manglende internet, tv osv.

Køkkenaffald: 
Som nogle nok har bemærket er der kom-
met en ny type container op på sorterings-
øen, og denne er til bioaffald. Man kan få 
en spand og pose på viceværtskontoret.

Reposerne og sko, og ting under trapperne: 
Husk at man ikke må have ting stående 
uden foran hoveddørene, samt under 
trapperne. Igen handler det om brandfare/ 
flugtveje.

Legetøj der bliver smidt ud fra altanerne: 
Ligeledes SKAL det siges af det der forbudt 
og ekstremt farligt at smide legetøj og 
andet ud fra altanerne. Hold øje med jeres 
børn!

• 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)

Jul på Gerløv kro: 
Den 23-11-22 er der pensionist skovtur til 
Gerløv kro, nærmere info følger.

På bestyrelse vegne
Trine Keis ■



Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

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

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.

18
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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 
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

Så er sommer på slutningen, håber alle 
har haft en god sommer og nydt det fan-
tastiske vejr.
Man kan se og høre at der ikke har været 
så meget corona. Der har været masser af 
mennesker til de aktiviteter, som aktivi-
tetudvalget og Vores Hg har stået for. 
Det er dejlig at vi igen kan samles og 
hygge sammen.
Den nye nær politi station er åbnet.
 
Rotter
Vi kæmper stadig med rotter så stop 
med at fodre fugle.

Mad sortering
Har du været nede og hente spande  hos 
viceværten.

Husorden - Hunde
Det er ikke tilladt at have hund i Hg, det 
er opsigelsesgrund, og det nytter ikke at 
sige det til bestyrelse, man må selv i gang 
med klageskrivelse og underskrift ind-
samling, derefter skal det sendes til be-
styrelse, som så nok skal sørge for den 
kommer videre.

Glasoverdækningen
Det lader til at vores beboere ikke kan 
overholde reglerne, som de får udleveret, 
det er så trist, hvis vi skal stoppe med 
udlejningen af den. Vi må tage hensyn til 
de beboere der bor op til den.
Det er fint at man lufter ud på repoerne, 
men husk nu at lukke døren, der er flere 
der klager over at det trækker ind i deres 
lejlighed.



Affald foran højhuset, husk kun søndag i 
ulige uger og i kælderen før kl. 15 fredag 
kl. 12. Vores ejendoms funktionærer har 
så meget andet, de også skal se til, og vi 
vil jo gerne bo i et pænt område.
  
Området
Vi har fået plantet foran højhuset og det 
er blevet pænt og vokser godt. Vi har 
desuden fået en ny trappe til 3b's grill-
plads.
Har du noget til vores område, så send os 
en mail inden 13. september.

Sommeren i Hg er nu slut, og bestyrelsen 
er i fuld gang igen.
Husk vi holder altid afdelingsmøde den 
3. torsdag i mdr. Har du noget, som du 
vil snakke med os om, så mød op i 104 
fra kl. 17.00 til 17.30, og vi har markvan-
dring den 15. september.
Når bladet her udkommer, har vi haft af-
delingsmøde, der følger mere i næste 
blad.

På 3b vegne
Formand Jane Jandu ■

Onsdag den 15.06.22
blev pensionist skovturen i 3B afholdt på Orø kro.
 
Vi blev hentet i Firkanten kl. 8.45, og derefter blev beboerne ved højhuset hentet.
Vi holdt en drikkepause undervejs, og vi var heldige med vejret.
Da vi var kommet ombord på trækfærgen, tog det ca. 10 min, så var vi på Orø. Vejene 
var meget smalle og der var vejarbejde, så vores chauffør fik bevist, at han var dygtig 
til at bakke. Vi fik en dejlig frokost, og bagefter var der kaffe og lagkage.
En stor tak til Alice og Ole for en god og vellykket dag. 
Venlig hilsen Birgit Larsen 
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Der er blevet lagt nye sten ved val-
nøddetræet's forenden af den flade 
trappe ved nr. 114/116.

Venlig hilsen 
Birgit Larsen 3B afd. Bestyrelsen 

Lørdag den 20.08.22
havde kondiklubben i Firkanten inviteret de beboer, som havde lyst til at spille krolf, 
bagefter blev der indtaget en lækker frokost i glasinddækningen. Vi var 17 som mødte 
op, og vejret var helt perfekt.

En stor tak til Gitte og Ole, som stod for indkøb m m.  Vi siger også tak til 3B, som gav 
et tilskud til arrangementet. 

Venlig hilsen Birgit Larsen 
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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 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
En meget varm sommer har vi oplevet i år, 
det ses tydeligt på vores græsplæner, gule 
og tørre, som jeg hører det, er det nok noget 
vi skal vænne os til, og være forberedte 
på, når DMI siger at inden for nogle år vil 
sommeren i Danmark nå 40 grader.
Corona er ikke helt overstået, men dog 
stærkt begrænset, vi kan jo være lidt ner-
vøse for hvad der kommer til at ske i efter-
året og vinteren hvor vi igen vil opholde os 
mere inde end ude, vi håber det bedste og 
at smitten holder sig i ro.

Pensionisttur
Tirsdag den 23. August gik årets tur til 
Klampenborg. Turen videre foregik i he-
stevogn og sluttede ved Bondestuen, hvor 

der var frokostbuffet. Vel hjemme i HG 
sidst på eftermiddagen.

Afdelingsmøde
Vores afdelingsmøde i å er torsdag den 22. 
September, og det afholdes i glasoverdæk-
ningen ved Johns passage, som det har 
gjort de sidste år.
Afdelingsmødet er mødet hvor alle har 
max indflydelse via sin stemme, kom og 
brug den. Forslag vil blive gennemgået og 
stemt om, og måske vedtaget.

Elevatorer
Elevatorerne i nr. 31 og 51 vil i løbet af 
efteråret blive renoveret. Det betyder des-
værre at elevatorerne vil være ude af drift et 
stykke tid, til ulempe for beboerne i begge 



24

opgange, til gengæld er elevatorerne tip top 
bagefter.

Politistation
Fredag den 19. august blev vores nye po-
litistation HG officielt indviet, bl.a. med 
taler fra justitsministeren, borgmesteren 
og vestegnens politi direktør, fint arrange-
ment. Totalt flotte lokaler politiet har fået 
til at arbejde i. Justitsministeren fortalte at 
politistationen i HG var nr. 19 i rækken af 
nye nærstationer i Danmark. 
Masser af folk var mødt op til indvielsen af 
samme, lokal politikere, beboere og beboer 
demokrater, alle for at markere, glæden 
ved den nye politistation.

Vinduer nordsiden
Vores vinduer på nordsiden (svalegangssi-
den)har det ikke for godt, de er simpelthen 
tudsegamle, fra en tid hvor dobbeltglas 
var super, super hot, tiden udstiller i dag 
at der er sket sindssygt meget på den front, 
termoruder i mange versioner osv.. Derfor 
arbejder vi i bestyrelsen på en løsning af 
vinduerne på nordsiden(svalegangssiden).

Vi taler om mange, mange penge derfor 
undersøger vi, sammen med chefinspek-
tøren og vores driftschef mulighederne. 
En af udfordringerne er kommunen, der 
forlanger at alle fem afdelinger har samme 
”billede” på nordsiden(svalegangssiden).

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand ■

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

Nyt fra AB
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIGFormand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Sommer
Så er sommerferien ved at være slut og vi 
håber at alle har haft en god sommer.
Det ekstreme vejr med de meget høje 
temperaturer, har selvfølgelig betydet at 
altanerne har været umulige at være på. 
Jeg ved ikke om det er rigtigt, men nogle 
beboere har fortalt at de har målt over 50 
grader på altanen.
Det har været en stille sommer i afdelin-
gen, hvor der ikke har været nogen klager. 
Grillene har været flittigt brugt og det er 
dejligt med lidt liv på arealerne.
Det bedste er, at langt de fleste beboere er 
gode til at rydde op efter sig, tak for det.

Afdelingens arealer
Vi har været udfordret i afdelingen, da vi 

desværre fik en sygemelding fra en af vores 
ejendomsfunktionærer.
Vi havde planlagt at vores arealer skulle 
være ordnet sidst i maj og først i juni så de 
fremstod pæne, både på syd og nordsiden.
Desværre var medarbejderens normale 
opgaver ikke blevet løst, i en periode inden 
sygemeldingen, så det hele kom til at se 
forsømt ud.
Jeg havde en snak med chefinspektør Ivan 
om at vi måtte have hjælp, så vi kunne få 
ordnet vores arealer i begge blokke, så det 
kom til at se rimeligt ud.
Det har i alle mine år som formand aldrig 
været så slemt som i år og det måtte der 
gøres noget ved, for vi vil jo alle gerne have 
at der ser godt ud der hvor vi bor.
Hvordan skulle vi få ordnet det? Tom var 
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alene i afdelingen på grund af at Jan havde 
ferie, så vi var på den.
Ivan fik ansat en god studenterafløser og 
ham og Tom fik klippet, luget og gjort 
arealerne pæne, så vi igen kunne være dem 
bekendt.
Jan har efter ferie, ordnet resten af blok 11’s 
arealer.
Viceværten måtte udskyde sin ferie, da der 
ellers ikke ville være nogen medarbejdere i 
afdelingen i en uge.
Det er selvfølgelig ikke i orden at få 
udskudt sin ferie, men tak til Tom for 
hjælpen.

Vi har desuden aftalt at vi efter ferien, laver 
en planlægning, så vi ikke kommer til at 
stå i sådan en situation igen.

Indgangsdørene/partiet
På beboermødet var der en beboer der 
rejste et spørgsmål vedr. indgangsdørene 
som var ramponeret og havde rust på spar-
kepladerne.
Beboeren havde ret og vi fik bestilt nye 
sparkeplader og en maler.
Der er nu kommet helt nye stålplader på 
indgangsdørene og indgangspartiet er 
blevet malet, vi syntes at det har hjulpet 
gevaldigt.

Vinduespolering 
I løbet af sommeren har vi fået pudset døre 
og vinduer i forstuerne på hver etage.

Cykler
Fantastisk, at vi har allerede har fået fjernet 
cyklerne, som der var indsamlet fra cykel-
stativerne.
Normalt går der op til 6 måneder inden 
politiet giver grønt lys til at vi må få fjerne 
dem, men denne gang gik det stærkt.
Det var ellers lidt af en portion cykler vi 
havde samlet sammen, hele 140 cykler blev 
smidt ud og det har givet en masse plads i 
cykelstativerne.

Grillriste Stjålet
Hvem i alverden er det fjols der stjæler 
vores grillriste i Blok 11?
Vi havde stålwire i ristene, for at de ikke 
skal blive væk, men fjolset klippede dem 
over.
Tænk engang at man kan være så langt 
ude, at det er nødvendigt, at ødelægge det 
for en masse beboere.
Vi ved godt at der er penge i rustfrit stål, 
men alligevel!
Vi har bestilt nye riste til Grillene i blok 11. 
Hvis nogen har set eller ved noget om 
tyveriet, vil vi gerne høre om det, så vi kan 
få stoppet det.

Elevatorer
I øjeblikket er vi i gang med at få lavet ele-
vatoren i nr. 49 og arbejdet er sat til at vare 
fra uge 31 – 36.
Det bliver spændende at se når det hele er 
færdigt.
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Selve kabinen skulle blive flot med spejl for 
enden og viser nede i stuen, hvilken etage 
elevatoren er på.
I uge 43 starter vi op med elevator 65 og 
den skulle være færdig i uge 48.
Vi venter stadigvæk på datoer for næste 
omgang elevatorer.

Storskrald udvalg
Vi har i samarbejde med FSB nedsat et 
udvalg, som skal kigge på andre ideer, til 
hvordan vi kan håndtere storskraldet og 
svineriet.

Udvalget går i gang i løbet af september og 
vi venter spændt på deres udspil.

Tyveri i vaskeri 11
Flere beboere har være udsat for at deres tøj 
er blevet stjålet i vaskeriet.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt og 
jeg har kontaktet vores chefinspektør Ivan 
og vi har meldt det til politiet og ligeledes 
prøver vi at se på vores videoovervågning 
om vi kan se hvem det er der er tyven.
Hvis der er nogen der ligger inde med op-
lysninger om tyverierne, bedes i melde det 
til Inspektørkontoret, så vi kan få stoppet 
dette vanvid.

Tæpper fra Glasoverdækningen
Til dem der har ”lånt” vores tæpper i gla-
soverdækningen! Vi vil meget gerne have 
dem tilbage.

Billardklubben
Afdelingens billard klub har købt et flot 
nyt bord med varme i, som betyder at kug-
lerne/ballerne skulle løbe bedre.
Det har været et ønske i klubben at få sådan 
et bord i mange år og nu er det endelig lyk-
kedes, med egne henlæggelser og et tilskud 
fra Billard Unionen.
Det bliver også spændende at se om det får 
indvirkning på selve spillet.
1. holdet sluttede sidste år på en skuffende 
2. plads, så der er plads til forbedring.
Klubben kunne godt bruge lidt flere spil-
lere og i sær lidt yngre mellem 20 – 40 år, 
som kan være med til at  fremtids sikre 
klubben.
Stort tillykke med bordet.

Lokalpolitistation
Så blev vores nærpolitistation åbnet og det 
er blevet nogle fantastiske lokaler.
Du har som beboer nu mulighed for at 
besøge politiet, hvor du kan få svar på stort 
og småt.
I Fællesdriften glæder vi os til et forsat godt 
samarbejde og håber på at det bliver lettere, 
nu hvor politiet er i bebyggelsen.
Indvielsen havde politiet gjort noget ud 
af og der var forskellige muligheder for 
at alle kunne se, lidt af hvad politiet også 
står for blandt andet motorcykler, heste og 
politihund.



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

FADERVOR PÅ NYT DANSK
Far i himlen …

lad alting blive som du vil have det – her på jorden  
ligesom det allerede er i himlen.

… Tilgiv os det vi har gjort forkert, 
ligesom vi har tilgivet andre.

Bibelen 2020

V.E.N. – VI ER NABOER
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Vi Er Naboer 
– det kommer vi ikke udenom. Vi bor i nær
heden af hinanden, vi kan høre når der bliver 
 sunget fødselsdagssang for underboens børn,  
vi kan se når en af de andre bliver hentet af 
 ambulance. 

Vi er naboer, vi hører sammen. Når HGI rykker 
op i Serie 4, kan vi alle sammen være stolte. Vi 
kan mærke trygheden i alle de mennesker, der 
har boet her i 20-30-40 år. Høje Gladsaxe er 
 vores Fundament. 

Naboer kan blive venner
Lad os prøve en ny stil: Vi siger ”Hej Nabo!” til 
hinanden. For det er vi jo. Vi er afhængige af 
hinanden, fordi vi deles om landsbyen på høj
kant. 
V.E.N. – hvis du behandler naboen VenLigt  
(ligesom en ven) – så kan I ende med at blive 
venner. Så rykker vi op i en ny liga. 

Nabokærlighed 
I ved, at Jesus og de kristne snakker om ”næste-
kærlighed”. I engelske bibler står der ikke ”Elsk 
din næste”, men ”Love Thy Neighbour”.

Kærlig hilsen Morten Miland
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Politidirektøren Kim Christensen fortalte 
om nærpolitiet, hvor Høje Gladsaxe var 
den 19.  kommune i landet, som får åbnet 
en station.

Justitsministeren klippede båndet over og 
nærpolitistationen var officielt åben.
Flot arrangement af politiet.

Venlig hilsen
Flemming ■

Der var også kaffe og kage, små poser med 
juice og forskellige ting, samt sodavand.
Justitsministeren Mathias Tesfaye holdt en 
flot tale om betydningen af lokalpolitiet og 
ideerne bag disse tiltag.
Borgmester Trine Grese fortalte i sin tale 
om glæden ved at det endelig var lykkedes, 
at få politistationen til Høje Gladsaxe.
Hun fortsatte med at fortælle om det gode 
samarbejde mellem kommune, politi og 
Fællesdriften og den store betydning det 
har.

Hun takkede også Jeppe Buus for at 
kæmpe for stationen i folketinget og uden 
ham var det nok ikke lykkedes.
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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

FADERVOR PÅ NYT DANSK
Far i himlen …

lad alting blive som du vil have det – her på jorden  
ligesom det allerede er i himlen.

… Tilgiv os det vi har gjort forkert, 
ligesom vi har tilgivet andre.

Bibelen 2020

V.E.N. – VI ER NABOER
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Vi Er Naboer 
– det kommer vi ikke udenom. Vi bor i nær
heden af hinanden, vi kan høre når der bliver 
 sunget fødselsdagssang for underboens børn,  
vi kan se når en af de andre bliver hentet af 
 ambulance. 

Vi er naboer, vi hører sammen. Når HGI rykker 
op i Serie 4, kan vi alle sammen være stolte. Vi 
kan mærke trygheden i alle de mennesker, der 
har boet her i 20-30-40 år. Høje Gladsaxe er 
 vores Fundament. 

Naboer kan blive venner
Lad os prøve en ny stil: Vi siger ”Hej Nabo!” til 
hinanden. For det er vi jo. Vi er afhængige af 
hinanden, fordi vi deles om landsbyen på høj
kant. 
V.E.N. – hvis du behandler naboen VenLigt  
(ligesom en ven) – så kan I ende med at blive 
venner. Så rykker vi op i en ny liga. 

Nabokærlighed 
I ved, at Jesus og de kristne snakker om ”næste-
kærlighed”. I engelske bibler står der ikke ”Elsk 
din næste”, men ”Love Thy Neighbour”.

Kærlig hilsen Morten Miland
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International  
FAMILIE- OG HØST-
GUDSTJENESTE
d. 9.10 kl. 14:30

Haraldskirken byder velkommen til 
international familie- og høstguds
tjeneste.

Det iranske kor Omid samt asyl
ansøgere fra Avnstrup og Sjælsmark 
vil deltage.

Efter gudstjenesten vil der være 
kirke kaffe og kage.
 
Gudstjenesten afholdes på engelsk 
og farsi.

HG SPISER SAMMEN
Naboer snakker sammen, spiser sammen, synger sammen, 
og deres børn leger sammen. 
Derfor holder vi hver måned Høje Gladsaxe Spiser Sam
men en torsdag aften. Hvis du har lyst til at hjælpe med 
at lave mad eller rydde op, så kontakt Monique fra Vo
res HG på Bibliotek+ eller Anna i Haraldskirken. 

Næste gang:
Torsdag 8. september kl. 17:30 i Bibliotek+
Torsdag 13. oktober kl. 17:30 i Haraldskirken

HG SPISER  
SAMMEN
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Faste musikaktiviteter i kirken 
Haraldkirkens Musikakademi har 4 tilbud

Ungdomsband: hver tirsdag øver vi fra 14:45-
16. Vi spiller til familiegudstjenester 4 gange 
om året. Tilbuddet er fra 3. Klasse. Vi lærer at 
spille klaver, ukulele og synge.

Voksenband: Tirsdag fra 16:30-18. Vi spiller til 
familiegudstjenester og andre festlige lejlig
heder. Tilbuddet er til alle der selv har et 
 instrument de kan øve sig på derhjemme. 

Haraldkirkens kor: Sange til krop og sjæl. 
 Torsdag fra 18-19:30. Vi synger til HG spiser 
sammen én gang om måneden. Alle er 
 velkomne.

Musikføl: Begynderundervisning for alle, fra 
skolebørn til pensionister. Kirkens musikfrivil
lige har plads til at tage en nystartet musiker 
under vingerne. Der er foreløbig mulighed for 
undervisning i klaver/ukulele/guitar/blok
fløjte/violin. Tid og start bliver med individuel 
aftale. Måske er du dygtig nok til selv at tage 
et musikføl i kirken.

Kontakt kirkemusikant Søren.  
Mail: sg.haraldskirken@gmail.com

Konfirmander
Kirke er for mennesker – også for teenagemennesker! 
Når du går i 8. klasse, kan du være med til de 
sjove torsdag eftermiddage, hvor vi øver os i 
at stille gode spørgsmål (Hvad er godt? Hvad 
er sandt? Hvad er rigtigt?) – vi leger, vi synger, 
vi maler og går ture. 

Vi starter med en festgudstjeneste søndag 
11.9. kl. 10 og frokost for konfirmanderne og 
deres familie. 
Hvis du ikke er tilmeldt endnu, så send far 
 eller mor ind på haraldskirken.dk!
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BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 
Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 

Hvem er kvinderne i Høje Gladsaxe? Del din historie!  

Onsdag 7. september kl. 15-18 og                                   
onsdag 14. september kl. 10-13 

Byarkivet indsamler beretninger fra kvinder som bor eller 
har boet i Høje Gladsaxe. Er du kvinde og nuværende eller 
tidligere beboer i Høje Gladsaxe, så er din historie vigtig! 
Gladsaxe Byarkiv mangler nemlig beretninger fra kvinder, 
der kan fortælle om livet i Høje Gladsaxe. Både som det 
så ud i starten i 1966, og som det leves i dag. 
Begge dage er dørene åbne, og arkivets personale står klar 
til at høre om din tid i Høje Gladsaxe  

En del af Golden Days - QUEENS 

        Gratis  
     billetter på  
   Gladsaxe. dk/        
       bibliotek 

Foredrag: Imam bag tremmer 

Onsdag 16. oktober kl. 19-21 

Waseem Hussain har arbejdet som fæng-
selsimam i Københavns fængsler i 10 år. 
Kom og hør om hans arbejde og erfaringer 
med kriminelle, bander og sociale– og  
integrationsmæssige udfordringer. 

 

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 tlf. 3969 0370  
tirsdag og torsdag kl. 10-13. 

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen (MMS) 
træffes på tlf. 2462 3969  
eller mms@km.dk

w
w

w
.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  
… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

SEPTEMBER

 6.9  Sæsonstart musikakademi

 8.9 kl. 17:30 HG Spiser sammen

 8.9 kl. 18:00 Sæsonstart voksenkor

 11.9 kl. 10:00 Højmesse, konfirmandintro

 12.9 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 13.9 kl. 18:30 Menighedsrådsmøde

 15.9  kl. 14:45  Konfirmandopstart

 18.9  kl. 10:00  Højmesse

 19.9 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 25.9 kl. 10:00  Højmesse

 26.9 kl. 13:30  Lystændingsandagt

OKTOBER

 2.10 kl. 10:00  Højmesse

 3.10 kl. 13:30  Lystændingsandagt

 3.10 kl. 14:00  Mandagsmøde  

 9.10 kl. 14:30  International Familiegudstjeneste

 10.10 kl. 13.30  Lystændingsandagt

 11.10 kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

 13.10 kl. 17:30  HG Spiser Sammen

 16.10 kl. 10:00  Højmesse

 23.10 kl. 10:00  Højmesse

 24.10 kl. 13:30  Lystændingsandagt

Ret til ændringer forbeholdes

HARALDSKIRKEN
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BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 

Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 

Lokale stemmer: Middelalderens dronninger 

Mandag 12. september om Dronningerne Sophia og Gertrud 
og mandag 19. september om Dronningerne Dagmar og  
Beringera. Begge foredrag er kl. 16-17.30 

Foredrag om en dansk dronningerække fra 1154 til 1221. 
Birgitte Hammer har lavet historisk research til 3 histo-
riske romaner. Kom og hør hende i et spændende og 
medlevende foredrag 

Skriveværksted - Har du lyst til at lære at skrive? 
Torsdag 6. oktober kl. 14-16.30 

Birgitte Hammer fortæller om de erfaringer, hun alene 
og sammen med sin mand Alex Sørensen, har samlet 
ved at udgive fiktion og faglitteratur. Der vil ligeledes 
være mulighed for teknisk assistance. Det kan være at 
rådgive og bistå med indtaling af tekst, indsættelse af 
billeder mfl. 

        Gratis  
     billetter på  
   Gladsaxe. dk/       
       bibliotek 

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

        Gratis  
     billetter på  
   Gladsaxe. dk/       
       bibliotek 

Lokale stemmer: Den hellige Birgitta 

Mandag 10. oktober kl. 16-17 

Birgitta af Vadstena er en af middelalderens helt store skik-
kelser. Satte sit præg på forholdene i Danmark, Sverige og 
resten af Europa. 

Kom og hør et foredrag om én af historiens stærke kvinder! 

 
Lokale stemmer: Carl og hans tipoldefars historie 

Mandag 24. oktober 16-17.30 

Tag med Carl Jochimsen til hertugdømmet Slesvig og 
hør om udviklingen i tiden op til borgerkrigen 1848-50.  
Gennem foredraget vil Carl forklare hvordan han fandt 
og sammenstykkede sin tipoldefars historie. 

 

    Billetter kan  
      købes på  
   Gladsaxe. dk/       
       bibliotek 

Musikforedrag: Elvis liv og musik 
Mandag 24. oktober 19-21 

Preben og Jens Jakob Nissen kommer og underholder 
med Elvis Presleys fantastiske musik. Igennem sang,  
musik og fortælling bliver publikum ført gennem alle  
faser af Elvis Presleys celebre, og også helt personlige liv. 
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BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A      2860 Søborg 

Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek       facebook.com/bibliotekplus 

    Billetter kan 
      købes på  
   Gladsaxe. dk/       
       bibliotek Med Mich Vraa og Jesper Bugge 

Tirsdag 4. oktober kl. 19-21 
Mich Vraa og Jesper Bugge Kold har skrevet to bøger sam-
men. ”Pigen fra det store hvide skib” og ”Tre dage i april”. 
Kom og hør dem fortælle om deres samarbejde og deres   
research til begge bøger. 
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Kom og hør dem fortælle om deres samarbejde og deres   
research til begge bøger. 
 

 

FÆLLESSKABER I HØJE GLADSAXEFÆLLESSKABER I HØJE GLADSAXE
Bladet 'Dit Høje Gladsaxe' er udkommet og her kan du finde et hav af muligheder for aktivite-
ter og fællesskaber i Høje Gladsaxe uanset om du er barn eller voksen eller til kreative aktivite-
ter, mad eller musik. 

Den trykte version kan du bl.a. finde på BIBLIOTEK+ og forskellige steder i HG, og du kan 
også finde en online version på voreshg.dk 

I bladet kan du se alle de muligheder, som frivillige kræfter skaber i Høje Gladsaxe – og der er 
altid mulighed for at starte noget nyt op. Hvis du har lyst og vil høre mere om mulighederne, så 
kontakt os i Vores HG. 



CAFÉ SOVI BLIVER TIL    
SOVI+ 
Hver onsdag kan du på BIBLIOTEK+ møde de 
søde medarbejdere fra den socialøkonomiske 
virksomhed SOVI. Hvor de før langede 
boller over disken i køkkenet, kan du 
fremover se hvordan forskellige varer bliver 

fremstillet. Du kan høre mere om arbejdet i 
en socialøkonomisk virksomhed, og så kan du 
selvfølgelig også købe SOVI’s produkter med 
hjem. Vi glæder os til at følge med i de mange 
smukke kreationer.
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MØD BESØG PÅ MODERSMÅL 
PÅ BIBLIOTEK+  
FREDAG D. 16. SEPTEMBER
Besøg På Modersmål er et tilbud til ældre 
borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der 
på grund af sproglige og kulturelle barrierer 
savner kontakt til andre i hverdagen. 

Tilbuddet går derfor ud på, at et korps af 
frivillige besøger ensomme ældre med 
forskellig etnisk oprindelse – og taler med 
dem på deres modersmål. Det kan både foregå 
derhjemme, på det lokale bibliotek, en café 
eller et fælles udflugtssted.  

Fredag d. 16. september kl. 13.30-15.30 kan 
du komme og høre mere om tilbuddet på 
BIBLIOTEK+

Du kan også læse mere om Besøg På 
Modersmål på besoegpaamodersmaal.dk

Du kan også høre mere om tilbuddet hos 
projektleder Bettina Horn på telefon  
24 85 18 62 eller på bethor@gladsaxe.dk
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MØD SUNDHEDSPLEJEN I 

Hver torsdag fra kl. 13.00-14.30 holder 
sundhedsplejerskerne åbent hus i BIBLIO-
TEK+

Her kan man få vejet sit barn og få svar 
på spørgsmål om bl.a. barnets trivsel og 
udvikling. 

Cirka en gang om måneden vil der også 
være en fysioterapeut.

Det er gratis og kræver ingen tilmelding - 
bare mød op.

Hvis du er far, så kan du også møde 
sundhedsplejersken, når hun gæster Fars 
Legestue den første torsdag i hver måned 
mellem kl. 10 og 12. 

40
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Om du er klimaaktivist, lidt ligeglad, el-
ler sikker på at teknikken nok skal klare 
problemerne, vil Mungo Parks bud på en 
klimaforestilling anno ’22 møde dig! 

Mungo Park sætter forestillingen ’At lære 
at dø’ op i Høje Gladsaxe midt oktober. 

Torsdag d. 20. oktober kl. 18.30 kan du 
møde skaberne af stykket til en samtale 
om stykkets tematikker i BIBLIOTEK+. 
Derefter går vi i samlet flok over og ser 
forestillingen. Alle deltagere får en gratis 
billet.

Tilmelding til voreshg@gmail.com eller i 
BIBLIOTEK+

Om forestillingen:
Om en klimadeprimeret skolelærer, hen-
des elever, en optimistisk embedsmand 
i Miljøforvaltningen og hans demente 
mor.

Der er storstilet Klimauge i den ambitiøse 
klimakommune, men den klimadepressive 
skolelærer, Elin‚ har totalt mistet motiva-
tionen for at undervise i emnet, da hun 
føler hun ligeså godt kunne lære eleverne 
at dø. Optimisten Andreas er til gengæld 
topklar til at starte som embedsmand i 
Miljøforvaltningen, hvor han skal tilse 
byggeriet af en ny stor industrihavn.  Her 
starter historien om to offentligt ansatte 
under en klimauge, der ender som ingen 
havde forudset.

Den kontroversielle instruktør Viktor 
Tjerneld, der stod bag succesen SPEJL-
MANDEN, har skrevet AT LÆRE AT DØ 
til alle der føler sig lammet af virvaret af 
billederne af hedebølgeflammer, tørke og 
politikernes fine taler, men for langsomme 
handling.

AT LÆRE AT DØAT LÆRE AT DØ
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Vi har nu fået 3 fantastiske frivillige til den nye Familieklub, som starter op i september 
måned i BIBLIOTEK+. Men det ville være dejligt med lidt flere hænder i Familieklubben. 

Har du lyst til at være med på holdet? Du vil blive en del af et skønt frivilligteam, der plan-
lægger aktiviteter til familieklubben fra gang til gang, og det vil give dig mulighed for at…
  Give børnefamilier smil på kontoen
  Planlægge aktiviteter og gennemføre dem med børn og forældre
  Bidrage til det lokale fællesskab
  Udvide dit netværk 
… og meget, meget mere 

Familieklubben i Høje Gladsaxe starter d. 14. september og mødes hver anden onsdag i 
ulige uger kl. 16.30-19.00 på BIBLIOTEK+, Høje Gladsaxe Torv 2a.  

Vil du høre mere om at være frivillig i familieklubben, kontakt Majbrit i BIBLIOTEK+ på             
tlf.: 24 91 94 35 eller MAKRMO@gladsaxe.dk

FAMILIEKLUBBEN I HØJE 
GLADSAXE SØGER FLERE 
HJERTEVARME FRIVILLIGE



VI SIGER TAK FOR EN GOD VI SIGER TAK FOR EN GOD 
SOMMER I HØJE GLADSAXESOMMER I HØJE GLADSAXE
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Der har været liv og glade dage i Høje 
Gladsaxe hen over sommeren – både 
på græsarealerne, på Byens Arena og i 
BIBLIOTEK+.

Der har været sommerfest med lektieca-
feen, Cirkus Panik, loppemarked, quizzer, 
udflugter, Sankt Hans-fest, madbazar og 
koncert, krea-onsdage, højtlæsning, GIF-
uge og meget mere!



FEJRING AF FRIVILLIG           
         FREDAG I BIBLIOTEK+
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Fredag d. 30. september hylder vi sammen 
med resten af Danmark de fantastiske 
frivillige, som gør det muligt, at vi har en 
masse skønne lokale fællesskaber i Høje 
Gladsaxe. 

Vi fejrer frivilligheden og hylder de fanta-
stiske frivillige, der hver eneste dag gør en 
forskel for deres sag, deres medmennesker 
eller deres lokalområde. Frivillig Fredag 
sætter fokus på de frivillige muligheder og 
skaber nye anledninger til at invitere flere 
med i de frivillige fællesskaber. 

Vi ønsker også med frivillig fredag at 
vise kreativiteten, mangfoldigheden og 

engagementet i den frivillige verden og de 
aktiviteter, som findes i Høje Gladsaxe. 

For dig der er frivillig i Høje Gladsaxe: Der 
vil være frokost og fejring af alle frivillige 
kl. 12.00-14.00. Tilmelding i BIBLIOTEK+ 
eller til Majbrit Mouridsen på tlf.:  
24 91 94 35 elle MAKRMO@gladsaxe.dk

For alle: Nyd et stykke kage og noget 
kaffe/te, mens du kan få en sludder med de 
frivillige og opleve aktiviteter, som foregår 
i området. Det foregår kl. 14.30-16.00 i 
BIBLIOTEK+. 

Frivillig Fredag i Høje Gladsaxe
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KANOTUR MED HØJE GLADSAXES KANOTUR MED HØJE GLADSAXES 
HELT EGEN FÆDREGRUPPE HELT EGEN FÆDREGRUPPE 
En gruppe fædre i Høje Gladsaxe er gået 
sammen om at arrangere årlige aktiviteter 
for familier, der bor i Høje Gladsaxe.

Fædregruppen har senest i august afholdt en 
kanotur. Her havde de arrangeret en efter-
middag, hvor familierne sejlede og fiskede, 
og lavede snobrød og pølser over bål.
Det var en stor succes, hvor familierne og 
fædregruppen var meget glade.

Fædregruppen vil fremover bestræbe sig 
på at lave to-fire arrangementer om året for 
familier i Høje Gladsaxe.

Vi du vide mere om fædregruppen og ar-
rangementerne kan du kontakte Maj-Brit 
på telefon 20559277 eller på mail  
majjae@gladsaxe.dk
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Beboere, Haraldskirken og Vores HG 
skød sæsonens HG Spiser Sammen i 
gang med et brag af en fest!

10 madboder var linet op med alt fra 
paella, butter chicken, sandwiches, 
pandekager, falafler, kaffe, kage og 
popcorn, da Høje Gladsaxe torsdag den 
11. august afholdte madbazar og koncert 
med det multikulturelle band Radiant 
Arcadia for anden gang. 
Der blev spist, drukket og danset til den 
helt store guldmedalje, da omkring 300 
mennesker deltog i festlighederne på hele 
Høje Gladsaxes festplads.

Madbazar og koncert er igen i år 
startskuddet til HG Spiser Sammen, som 
er et folkekøkken og fællesspisning, der 
afholdes 2. torsdag i måneden – skiftevis 
i BIBLIOTEK+ og Haraldskirken.

På plakaten på næste side kan du 
finde datoer, sted og tider for de næste 
måneder.
Vil du vide mere om HG Spiser Sammen 
eller har du lyst til at lave med en enkelt 
gang eller flere, så kontakt Monique på 
telefon 26122544 eller på mail mogeni@
gladsaxe.dk

Billederne er taget af Karen Bjerggaard 
– tusind tak for det!

MADBAZAR & KONCERT  
VAR EN KÆMPE SUCCES – IGEN I ÅR

HG 
SPISER SAMMEN 

HG spiser sammen er et samarbejde mellem Vores HG og Haraldskirken. 

Frivillig:  Vil du være med til at lave mad og få det praktiske til at fun-
gere? Kontakt Anna på tlf. 30320370 eller ae@haraldskirken.dk eller 
Monique på tlf. 26122544 eller mogeni@gladsaxe.dk. 

2. torsdag i måneden 

 
15:30 – Madlavning 

17:30 – Aftensamling 
18:00 – Fællesspisning 

 
Pris: gratis 

8/9 i Bibliotek+ 

13/10 i Haraldskirken 

10/11 i Bibliotek+ 

8/12 i Haraldskirken 

12/1 i Bibliotek+ 
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Andet afsnit af podcastserien ”En 
landsby på højkant” er netop udgivet.
Podcasten er en bydelsvandring, 
hvor man går en særlig rute, mens 
man får fortalt om de bygninger, 
natur og områder man passerer.

Ruten er ca. 2 km. lang og kortet over 
ruten kan man hente i skranken i 
BIBLIOTEK+ eller på vores HGs 
hjemmeside voreshg.dk

Så hvis du vil høre mere om bygnin-
gerne, faciliteterne, fællesskaberne, 
naturen og hvor de forskellige sted-
navne kommer fra, så lyt med på 
Spotify eller på voreshg.dk

NY PODCAST: EN GÅTUR I 
HØJE GLADSAXE

Vi har brug for dine input til at afdække, hvordan du og dine naboer oplever og 
anvender faciliteter og fælles uderum både i og udenfor Høje Gladsaxe. 
Derfor vil det være en stor hjælp hvis du vil bruge 15 min på at dele din viden  
gennem linket nedenfor: 

Vi anbefaler at du bruger en computer til besvarelsen. Alle besvarelser er  
anonyme. Du kan få hjælp til at udfylde spørgeskemaet hos Vores HG hver  
onsdag og torsdag på BIBLIOTEK+ i Høje Gladsaxe fra kl. 16 til 18

HJÆLP OS! 
...med at forstå hvordan det 

er at bo i Høje Gladsaxe

www.gladsaxeliv.gehlpeople.com 

Se www.voreshg.dk  
for mere information  
om projektet

De fem boligorganisationer i Høje Gladsaxe laver sammen med  
Gladsaxe Kommune en undersøgelse for at forstå hvordan borgerne 
oplever hverdagslivet i Høje Gladsaxe. Undersøgelsen skal hen over 
sommer og efterår kortlægge Høje Gladsaxes kvaliteter  og hverdagsliv 
bl.a. igennem en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er en del af 
det løbende fælles samarbejde om at fremtidssikre området,  
så Høje Gladsaxe fortsat er et attraktivt boligområde.
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Prisen som årets nabo går i år til Jane 
Hansen, som blev nomineret for sin store 
hjælpsomhed. Hun har både vasket og 
handlet for dem, der har brug for hjælp, og 
dagligt delt gratisaviser ud til rigtig mange 
af sine naboer.

Et stort tillykke til Jane og et endnu større 
tak for at være en god nabo! Tak til alle, der 
har indstillet deres naboer. Vi har fået fan-
tastiske beretninger om det gode naboskab 
– også det man bliver mødt med, når man 
lige er flyttet til området. Det er helt særligt 
her i HG.

ÅRETS NABO 2022
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Der er grønt, så langt øjet rækker. Naturen 
i og omkring HG er i særklasse og det bety-
der også et rigt fugleliv lige i baghaven. Alt 
fra knopsvaner, til havørne og blåmejser. 

Derfor har vi haft en fotokonkurrence med 
billeder af fugle fra området. Tak til alle 
de flotte bidrag, som viser hvor flot og rig 
natur vi har i HG. 

Vinderne er:
1. Rasmus Kierulf med spurvehøgen
2. Masi Hadipour med svanerne
3. Melissa McGowan med mågerne

Billederne vil blive udstillet her i HG, så alle 
kan nyde dem. 

FOTOKONKURRENCE:
VIS OS HG’S FANTASTISKE FUGLELIV

1

2

3



VELKOMMEN I  
NY FOTOKLUB  
I BEBOERHUSET PULSEN

Jeg hedder John Vedsegaard Flensborg 
og er beboer i Høje Gladsaxe. Jeg har 
fotograferet siden jeg var 10 år og det har 
altid været min store interesse. Jeg vil 
gerne starte en fotoklub i Pulsen, hvor 
alle fra 16 år og opefter er velkomne som 
deltagere. 

Idéen er at skabe et hyggeligt og socialt 
fællesskab omkring fotografering, 
inspirere hinanden, få undervisning 
inden for indstilling, fotoshop, brug 
af kamera på mobiltelefon eller hvad 
deltagerne har lyst til. Min idé er at 

deltagerne er med til at bestemme, hvad 
der skal ske og evt. udflugtsmål for 
fotograferingen. 

Første gang torsdag d. 15. september  
kl. 17.00-20.00 i Beboerhuset Pulsen, 
Høje Gladsaxe Torv 2B.  
       
Hvis du vil høre mere eller tilmelde dig, 
så skriv til mig på: john@vedsegaard.dk

52



 

BEBOERHUSET PULSEN  

 
 
TIRSDAG: 
Gå-tur med kaffe og brød kl. 10.00 
Sundhedscafé for kvinder kl. 12.00 
Syning med Estrid kl. 14.00 
Tirsdagsklub for kvinder          kl. 19.00 

 
ONSDAG:  
Kreativ eftermiddag kl. 13.00 

 
TORSDAG:  
Kor med Lungeforeningen kl. 14.00 
(Hveranden uge i ulige uger) 
Fotoklub                                   kl. 17.00  

 
FREDAG:  
Kvindegruppe kl. 19.00 

 
SØNDAG: 
Hobbydag  kl. 10.00  
(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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NYT ANSIGT I VORES HG
Inden længe går Christine på barsel og vil 
derfor ikke være at finde i Vores HG det 
næste stykke tid. 
Heldigvis har vi ansat Sofie i den periode. 
Læs lidt om hende her eller mød hende i 
BIBLIOTEK + eller rundt i området.  

Hej! Jeg hedder Sofie og jeg er glad for 
at være startet her i Vores HG. Jeg skal 
hjælpe med at løse nogle af Christines 
opgaver mens hun er på barsel. Jeg havde 
også fornøjelsen af at være en del af Vores 
HG for et par år siden, og er derfor ekstra 
glad for at være tilbage. 

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle 
sammen.
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NY DAG  
    – SAMME SEJE KVINDER
Sundhedscafé for kvinder mødes 
fremover hver tirsdag fra kl. 12.00-14.00 
i Beboerhuset Pulsen, Høje Gladsaxe torv 
2B.

Der er altid plads til flere seje kvinder - så 
hvis du har lyst til at lave bevægelse, gå en 
tur og få en kop kaffe i hyggeligt selskab, 
så kontakt Abida på telefonnummer 21 
22 48 86 og hør mere.  

Du er også velkommen til bare at møde 
op på dagen og se om det er noget for dig. 

Kvinderne står selv for planlægning 
af aktiviteter og der mulighed for at få 
sundhedsmedarbejdere ud og fortælle 
om relevante emner, hvis gruppen ønsker 
dette.



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

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

Stefanie Hansen
sthoha@gladsaxe.dk

51 43 89 15

Sofie Bonde
Sba4000@fd-hg.dk

33667772
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Igen i år er det dejligt at møde engagerede 
ildsjæle fra hele området uanset om det er 
til aktiviteter, fordi I er gode naboer eller 
ude af området som i år til Gladsaxedagen.

Sommerhilsner
Christine, Helle, Kristine, Line, Majbrit, 

Maj-Brit, Monique, Sofie og Stefanie

Kære alle,  
Det har været en dejlig sommer, hvor det 
igen har været muligt at lave større arran-
gementer og samles med naboer, venner 
og familier. Det har vist været tiltrængt for 
os alle! Vi håber at I har hentet energi til de 
kommende koldere måneder.

Igen i år har der været gode aktiviteter her 
i HG – og det er dejligt at se at så mange 
bruger de muligheder og faciliteter der er i 
området – både de grønne områder, disc-
golf og minigolf. 

Som I kan se andetsteds så sker der lidt 
ændringer i Vores HG – og vi er samtidig 
så heldige, at Line, som vi havde i praktik i 
foråret fortsætter som studentermedhjælp. 
I kan møde hende hver onsdag kl. 16-18, 
når hun er i 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 7 løsninger af maj måneds sudoku.
V. Christensen, HG 13, 13 tv., har vundet lodtrækningen om 
en overraskelse blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 6. september 
og deltag i lodtrækningen om en præmie. Vinderen får direkte 
besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på juni måneds sudoku

August 2022

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

22.08.2022 11.13Sudoku 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.

    8    1
3 2  7  6 5   
  8 2 1 3   7

     1 9   
 1 9 3 2 7    
7 4 5  6     

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

07.06.2022 10.03Sudoku 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.

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

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

5 4 9 1 7 6 2 3 8
2 8 7 4 3 5 9 6 1
3 1 6 8 2 9 7 4 5
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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
'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:
Vakant

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




