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Seniorklubberne i Høje Gladsaxe 
Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. Læs mere på www.SeniorklubberneHG.dk 

Vi er for alle folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i Gladsaxe Kommune.  

Der er nu 9 aktiviteter, som seniorer 60+ og førtidspensionister fra Høje Gladsaxe, 
hele Gladsaxe Kommune og omegn er velkomne til at deltage i. Mød os her: 

 Aktivitetskredsens "Flittige Hænder" – Syning, strikning, hækling, broderi �����������. 
Tirsdage kl. 10-13. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. Kom og vær med! ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

 Aktivitetskredsens "Det Kreative Værksted" – Quilling, maleri og tegning ����������������������. 
Torsdage kl. 10-13. Kontakt: Evy Blindbæk, tlf. 60 18 51 15. Og vi kan være flere! ����������������������������������  

 Aktivitetskredsens "Gåturshold" – Vi går ture sammen fra oktober til april om 
torsdagen kl. 10. Se Seniorklubbernes hjemmeside for at se, hvor vi går fra, og 
hvem du kan kontakte ������������������. 

 Aktivitetskredsens ”Musikcafé” – Werner Thaarup spiller gamle danske sange, 
mens vi synger med. Mandage kl. 14-16. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48 eller 
e-mail ulla.reitz@gmail.com. Vær med til levende musik! �������������������������������������������✨���� 

 Ældrestyrken – Foredrag og debat om samfundsforhold med spisning. Åbningstid: 
sidste torsdag i månederne fra september til maj kl. 12-15 (bortset fra december).  
Kontakt: Isabella Mørch, tlf. 27 64 15 11 eller e-mail isabella.m1@godmail.dk.  

 PC-mødestedet – Hjælp til pc ���������, Mac���������, smartphone������og tablet. Onsdage kl. 13-
16. Kontakt: Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04 eller e-mail PoulKSoegaard@gmail.com.  

 Filmklubbens Venner af 2012 – Arbejd med video ������, rediger film ����, vis dine 
egne film ������for publikum. Fredage kl. 10-14. Web: www.bjornestadsol.dk  
Kontakt: Johnny Bjørnestad, tlf. 24 85 20 92, e-mail: bjornestadsol@gmail.com.  

 Café Vera – Samtaler og hyggelig socialt samvær, nærvær og fællesskab. Mød op 
i caféen og træf nye mennesker. Onsdage kl. 10-13.  
Kontakt: Kirsten Lyshøj Nielsen, tlf. 20 43 70 10. 

 Seniorklub for 60+ Kvinder – Et socialt mødested 
med fokus på fællesskab og aktiviteter som sam-
vær, hygge, samtale og frokost, håndarbejde, 
ture og udflugter, ud at spise på café og restau-
rant.  Onsdage kl. 11-15.  
Kontakt: Ashraf Tejani, tlf. 26 11 51 15. 

Du kan se klubbernes åbningstider og kontaktperso-
ner på hjemmesiden www.SeniorklubberneHG.dk.  

OBS: Følg med i Seniorklubbernes aktiviteter i Face-
book-gruppen ”Seniorklubberne i Høje Gladsaxe”.  

Kom og vær med ���������������������������������������������� til selv at 
overspille dine gamle videobånd til 
PC hos Filmklubbens Venner af 2012.

Aktivitetskredsen Høje Gladsaxe 
Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg.  

Der er plads til nye medlemmer i tre af Aktivitetskredsens grupper, der er for seniorer 60+ 
og førtidspensionister fra både Høje Gladsaxe og resten af Gladsaxe Kommune og omegn. 
Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter her: www.SeniorklubberneHG.dk/430555686 
Kom nogle gange til aktiviteternes åbningsdage og se os an, før du beslutter dig for et medlemskab. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, laver quilling, maler, teg-
ner på lærreder, collager og kort. 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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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 4 omdeles tirsdag 9. november. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 5 2021 søndag 28. november, og bladet 

omdeles tirsdag 14. december.

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.

28. november

Deadline HG bladet

4. december

Pensionist julefest

5. december

Familie juletræsfest

14. december

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst th: Åbningsfest i BIBLIOTEK+, s. 31. Nederst tv: Tryghedsvandring, s. 47-48.
Miderst: HG spiser sammen er tilbage, s. 42

Mange flere aktiviteter 

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

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

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

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

Vagthavende ejendomsfunktionær/
Teknisk afdeling Telefon 39 69 53 71

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Orientering fra Fællesdriften  
– møderne i september og oktober 
måned 2021 

Corona
Gladsaxe har været hårdt ramt og har 
ligget højt på listen i Danmark over flest 
smittede. Høje Gladsaxe havde en over
gang også en pæn stigning i smittede, 
men kom hurtigt ned igen, til et stabilt 
leje. Kommunen har været hurtige og 
vi fik i samarbejde et kviktestcenter op 
at stå i selskabslokalerne. Kommunen 
fik også sat et vaccinecenter op, hvor 
vi fik 2 perioder, hvor man kunne blive 
vaccineret, endnu engang i selskabslo
kalerne. Her sidst har det være muligt 
at få lavet en PCR test også i selskabslo
kalerne. Beboerne i HG er rigtig gode 
til at passe på hinanden, derfor ligger 

vi rigtig godt. En af årsagne må være 
at beboerne har været rigtig gode til at 
lade sig vaccinerer, men nu skal vi lige 
have de sidste med. Fællesdriften  
OPFORDRER derfor på det kraftigste 
til at de sidste der har mulighed for til 
det, lade sig vaccinerer.
Fællesdriften følger udviklingen, og 
tilpasser løbende beboerservicen, 
beboerdemokratiarbejdet og beboer
aktiviteter.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har afholdt en del 
møder, for at forberede de kommende 
arrangementer, læs om dette i deres 
artikel, senere i bladet. Husk allerede 
nu at reservere datoen for de traditions
rige familie juletræsfest og pensionist 
julefest.
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Informationsudvalget behandler, på 
deres møder, oplæg og indhold i de 
respektive udgaver af Høje Gladsaxe 
Bladet. 

Parkudvalget har afholdt møde i 
september, hvor der hovedsageligt var 
opfølgning på tidligere punkter, men 
der blev besluttet at grønt gården ved 
nr. 114 males grøn umbra.

Situationen i bebyggelsen /  
Vaskerierne
Forretningsudvalget (FU) har meget 
fokus på trygheden i Høje Gladsaxe, og 
er i den forbindelse opmærksom på uro 
blandt de unge, dette har især været 
på brandtrapperne og på svalegange, 
hvilket det fortsat er, men det er også i 
vaskerierne, at uro blandt de unge giver 
meget utryghed blandt alle de øvrige 
beboere.
Derfor har Forretningsudvalget beslut
tet at igangsætte flere indsatser, for at 
få genskabt ro og tryghed i vaskerierne. 
Dette er tildeles lykkedes, men situa
tionen følges, og hvis der igen kommer 
utryghed, vil indsatserne blive igangsat 
igen.
 
Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om 
punkter, som administrationen havde 
medtaget:

• Vedligeholdelsesoversigt og opgø
relse over timeforbrug

• Budgetkontrol 1. oktober 2020 til 31. 
juni 2021 – som ser fortsat positiv ud.

• Orientering om diverse personale
forhold / inspektørfunktionen

• Busbetjening af Høje Gladsaxe – det 
ser ud til at Gladsaxe Kommune har 
fundet en god løsning.

• Fælles fleksibel udlejningsaftale
• El ladestandere – hvad er status på 

mulighederne
• Nærpolitienhed i Høje Gladsaxe – 

politiet har lejet Vores HG tidligere 
kontorlokaler (ikke Pulsen) og er 
i gang med ombygning – så der 
kommer en Nærpolitienhed i Høje 
Gladsaxe

• Forberedelse af regnskabsafslut
ning

• Mødekalender for 2022
• Bystrategisk partnerskab i Høje 

Gladsaxe / Vores HG og Bibliotek+

Referent: Jesper Loose Smith ■

Ved akutte problemer,
kan vagten kontaktes

på tlf. 39 69 53 71 i 
tidsrummet
15.45-07.00.
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Nye hjertestartere i HG
I forbindelse med et forskningsprojekt er der blevet 
sat en del ekstra hjertestartere op i HG, så der ikke 
er så langt mellem de enkelte hjertestartere.
I den forbindelse vil der i løbet af efteråret blive 
holdt korte kurser i hjertestarterne. Hold øje med 
opslag i opgangene.
 
Red din nabo – bliv hjerteløber
 
Hvis du kan førstehjælp, så meld dig som hjerte
løber. Så får du en alarm, når der er hjertestop i 
området og kan hente en hjertestarter og give 
førstehjælp. Tid er en helt afgørende faktor ved 
hjertestop.
Læs mere og meld dig til her: https://hjertestarter.
dk/hjerteloeber/blivhjerteloeber

De blå er de eksisterende og røde er de nye hjertestartere.

✖

✖

✖ ✖
✖

✖

✖

✖

✖

✖
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Fællesdriftens	Aktivitetsudvalg	
Arrangement	kalender	2021	

4.	december	2021	:	Pensionist	julefest		
5.	december	2021:	Familie	juletræsfest	(HUSK	sidste	chance	for	køb	af	billetter	12/11-2021)		

Husk	at	se	efter	opslag	i	opgangen.	

Vores	ZOO	tur	15.	september	blev	en	lidt	våd	tur,	men	med	den	rigtige	beklædning	var	der	intet	
som	kunne	stoppe	vores	beboere	og	vores	guider.	Vi	blev	delt	op	i	2	grupper,	en	børne/voksen	
gruppe	og	en	ren	voksen	grupper.	Derefter	havde	vi	den	mest	fantastiske	tur,	hvor	vi	oplevede	
dyrene	på	nært	hold	og	ting	som	selv	ikke	vores	guider	havde	oplevet	før.	Flodheste	føl	drikke	
mælk	fra	sin	mor	mens	vi	stod	kun	1	meter	derfra	uden	at	det	berørte	dyrene.	Så	var	der	
pelicanerne,	løverne	og	løveungerne,	pingviner,	sæler,	søløver,	brun	bjørne,	elefanter,	aberne,	
isbjørne	som	normalt	ikke	var	ude	på	dette	tidspunkt	men	det	var	de	og	var	meget	interesseret	
i	os.	Det	blev	en	super	oplevelse	selvom	det	regnede	lidt.	Tak	til	alle	beboer	og	til	vores	flinke	
guider.	

	

	I	Aktivitetsudvalget	arbejder	vi	videre	med	at	finde	på	nye	sjove	og	måske	også	anderledes	
arrangementer	for	jer	beboer.		
Der	er	endnu	ikke	kommet	nogle	forslag	fra	jer	beboer,	så	igen	kommer	en	opfordring	til	jer.	Hvis	
der	skulle	være	nogen,	der	har	nogle	ideer	til	nogle	ting	vi	kunne	lave,	så	læg	et	brev	til	
Fællesdriftens	Aktivitetsudvalg	i	Inspektørkontoret	postkasse,	så	vil	vi	se	på	jeres	forslag	og	evt.	
fører	dem	ud	i	livet	til	næste	år.	
	
Og	til	sidst,	skulle	du	være	interesseret	i	at	være	med	i	Fællesdriftens	Aktivitetsudvalget	eller	
måske	bare	godt	kunne	tænke	dig	at	være	med	til	at	afvikle	nogle	af	vores	arrangementer,	så	
kontakt	din	bestyrelse	i	din	afdeling,	som	vil	sørge	for	kontakten	til	udvalget.	I	øjeblikket	er	vi	5	
personer	i	udvalget	fra	3	af	de	5	boligselskaber,	men	kunne	godt	være	lidt	flere.	Derudover	har	vi	
nogle	folk	på	vores	”hjælper	liste”,	så	hold	dig	ikke	tilbage	alle	kan	være	med.												
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Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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

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

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

Nyt fra AAB
Fællesdriftens	Aktivitetsudvalg	

Arrangement	kalender	2021	

4.	december	2021	:	Pensionist	julefest		
5.	december	2021:	Familie	juletræsfest	(HUSK	sidste	chance	for	køb	af	billetter	12/11-2021)		

Husk	at	se	efter	opslag	i	opgangen.	

Vores	ZOO	tur	15.	september	blev	en	lidt	våd	tur,	men	med	den	rigtige	beklædning	var	der	intet	
som	kunne	stoppe	vores	beboere	og	vores	guider.	Vi	blev	delt	op	i	2	grupper,	en	børne/voksen	
gruppe	og	en	ren	voksen	grupper.	Derefter	havde	vi	den	mest	fantastiske	tur,	hvor	vi	oplevede	
dyrene	på	nært	hold	og	ting	som	selv	ikke	vores	guider	havde	oplevet	før.	Flodheste	føl	drikke	
mælk	fra	sin	mor	mens	vi	stod	kun	1	meter	derfra	uden	at	det	berørte	dyrene.	Så	var	der	
pelicanerne,	løverne	og	løveungerne,	pingviner,	sæler,	søløver,	brun	bjørne,	elefanter,	aberne,	
isbjørne	som	normalt	ikke	var	ude	på	dette	tidspunkt	men	det	var	de	og	var	meget	interesseret	
i	os.	Det	blev	en	super	oplevelse	selvom	det	regnede	lidt.	Tak	til	alle	beboer	og	til	vores	flinke	
guider.	

	

	I	Aktivitetsudvalget	arbejder	vi	videre	med	at	finde	på	nye	sjove	og	måske	også	anderledes	
arrangementer	for	jer	beboer.		
Der	er	endnu	ikke	kommet	nogle	forslag	fra	jer	beboer,	så	igen	kommer	en	opfordring	til	jer.	Hvis	
der	skulle	være	nogen,	der	har	nogle	ideer	til	nogle	ting	vi	kunne	lave,	så	læg	et	brev	til	
Fællesdriftens	Aktivitetsudvalg	i	Inspektørkontoret	postkasse,	så	vil	vi	se	på	jeres	forslag	og	evt.	
fører	dem	ud	i	livet	til	næste	år.	
	
Og	til	sidst,	skulle	du	være	interesseret	i	at	være	med	i	Fællesdriftens	Aktivitetsudvalget	eller	
måske	bare	godt	kunne	tænke	dig	at	være	med	til	at	afvikle	nogle	af	vores	arrangementer,	så	
kontakt	din	bestyrelse	i	din	afdeling,	som	vil	sørge	for	kontakten	til	udvalget.	I	øjeblikket	er	vi	5	
personer	i	udvalget	fra	3	af	de	5	boligselskaber,	men	kunne	godt	være	lidt	flere.	Derudover	har	vi	
nogle	folk	på	vores	”hjælper	liste”,	så	hold	dig	ikke	tilbage	alle	kan	være	med.												

ROTTER
Efteråret er over os, og det er et smukt 
syn at se på træernes gyldne farver – 
især når solen skinner. Mindre smukt 
er det med alle de rotter som plager afd. 
52 – ja, hele HG.

Rotterne kommer alle vegne og øde
lægger mangt og meget. Således har vi 
fornyet 2 nedløbsbrønde, som var øde
lagt af rotter; og i glasoverdækningen 
ved vaskeri 16 er brædder væggen på 
gavlen blevet fjernet, da rotterne holdt 

til der (og ødelagde væggen) Ny ”rot
tesikker” væg skal opsættes.

De opsatte rottefælder giver kun yderst 
sjældent gevinst. Rotterne er for kloge.

Vi beder vores beboere om at tænke sig 
nøje om, når de vil fodre fugle. Der er 
desværre fundet brød og andre madva
rer i – og omkring – hækkene. Det er 
direkte foder for rotter og store måger, 
som også er begyndt at holde til her.                                                                                                                                             
Der må under ingen omstændighe-
der lægges mad ud/fodres dyr på 
fællesarealerne! 
Vi beder også beboerne om at rydde 
grundigt op i de små haver, så der 
ikke ligger nogen former for mad 
(æbler, kartofler mv) og ej heller 
er gunstige forhold for rottereder.                                                                  
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Når og hvis man vil fodre fugle til vin
ter, skal man også tænke sig nøje om, 
så fuglekuglerne ikke ender på jorden 
til rotterne. Er der fortsat mad bliver vi 
aldrig fri for rotterne!

Der er også observeret – og blevet 
klaget over  fuglefodring ud af et køk
kenvindue i blok 26, lavhusene. Dette 
er strengt forbudt!

Betonen på svalegangene vil blive gen
nemgået med rådgiver med henblik på 
betonvedligeholdelse.

Der er endvidere bestilt maskindele til 
elevatoren i nummer 19, som vil blive 

renoveret som den i nummer 11. Arbej
det forventes at begynde i januar 2022 
og tage ca. 6 uger.

Som varslet er der indsamlet cykler i 
vores afdeling. Savner man en cykel må 
man henvende sig til vores vicevært, 
Kenneth.

Når bladet udkommer vil vindues
polering af alle skydevinduer – og 
stuens vinduer mod Ppladsen – være 
overstået.

Vi ønsker alle beboere et GODT efterår 
– med færre rotter.
AAB`s afd. Bestyrelse ■

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

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

VANDTÅRNSVEJ 62A, ST. E.3 • 2860 SØBORG • TELEFON 20 14 48 66 • MAIL FORNYEDEFOEDDER@GMAIL.COM • FORNYEDEFOEDDER.DK 
STINE STUBTOFT 

• 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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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

I dette nummer af HG-bladet vil der 
kun være referat fra vores afdelings-
møde i september.

Referat fra Lejerbo Afd.15-0 afdelings-
møde den 20.09.21
Antal beboere: 39   
Antal stemmer: 78
1. Valg af dirigent:
 Johnny Christensen fra Lejerbo forslået  

Valgt.

2. Valg af stemmeudvalg:
 Susan Muhr, Vibeke Jensen, Ole Holst og 

Karsten Hansen blev valgt.

3. Fremlæggelse af bestyrelses beretning:
 Formand Lone Pedersen gav en kort 

gennemgang af året, som er gået. Blandt 
andet: elevatorer, parkeringsplads, alle 
kældre er blevet malet, salg af Lundegår
den, status på legepladserne, nye bænke, 
borde og beplantning ved Axels plads, ny 
runde af lån til køkkener. Brandtrapper er 
forsat et problem, der sættes nye lamper 
op med følere som tænder ved ophold på 
brandtrappen. 

Spørgsmål:
 Ruth hg. 12.3: Hvem er det, der køber 

Lundegården? Kommunen har købt den.
 Bjarne hg. 7.8 tv: Glæde over Otis er 

kommet tilbage, forsat problemer med 
elevatorer, som ikke virker. Renovering/ 
udskiftning?

 Kate hg.5. 15 th: Utilfreds over der kun kan 
laves en elevator om året.

 Peder hg. 5.15 th: Bliver det lodtrækning 
eller den der har været mest i stykker. Ivan 
svarer, at det bliver den, som har været 
mest i stykker.

4. Fremlæggelse af regnskab for 
2019/20 til orientering:

 Anna fra Lejerbo fremlagde regnskab for 
2019/2020. 

 Afd.best. har godkendt regnskabet.
Spørgsmål:
 Ruth hg. 12.3: Spørgsmål omkring udgifter 

til selskabslokaler, når der har været Co
rona. Svar obs perioden, der har ikke været 
udlejning. 

5. Orientering om udskiftning af vinduer 
og brystninger på højhusets nordside, 
samt alle stuelejligheder mod havesi-
den.
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 Nynne fra Pålsson orienterede om projek
tet. Højhusbygningerne er bevaringsvær
dige og skal være ens mod nordsiden. 3 
lags termoruderne bliver lavet i træ, for at 
beholde nuværende look.

Spørgsmål:
 Hvad er tidshorisonten? Der skal sættes 

nogle penge af i budgettet, det bliver bud
getår 2022/2023. 

 Karsten Hansen Hg. 5.13.th: Er de støj 
isoleret? Nej det er det ikke.

 Karsten Hansen Hg.5.13.th: Skal de små 
vinduer være der? Ja det skal de i forhold 
til bevaringsværdien. 

 Bjarne 7.8 tv.: Regler omkring larm skal 
overholdes indtil kl. 8. Hører ikke til under 
dette punkt.

 Kate 5.15 th: Er det kun vinduerne der bli
ver skiftet? Nej brøstningerne bliver også 
skiftet.

 Peder 5.15.th: Spørgsmål omkring brøst
ning? De bliver udskiftet til Cembrit plader.

6. Budget 21/22 til godkendelse:
 Anna fra Lejerbo, gennemgik budgettet 

21/22.
 Huslejestigning på 1.14 %. Budget var ikke 

til afstemning, da bestyrelsen har godkendt 
dette efter Corona lovgivningen, og stig
ning var under 2 %.

- Afdelingsmødet havde ingen indsi-
gelser og spørgsmål til budgettet.

Spørgsmål:
 Ruth 12.3: Kan vi slet ikke søge noget hos 

Landsbyggefonden mere? Nej, der er luk
ket i forhold til det boligsociale arbejde, da 
det går godt i HG. Man kan godt søge til 
andre projekter.

7. Status på MGO/ byggeskadefond 
sagen:

 Status på MGO sagen. 
 Det er afsluttet, i næste uge skal der være 

gennemgang for fejl og mangler.
Spørgsmål:
 Bent Rasmussen 22.st.tv bliver facaderne 

og vinduerne vasket ned? Blok 22 bliver 
renset for alger og vinduerne bliver pudset. 
I de to andre blokke bliver der kun pudset 
vinduer.

8. Behandling af indkommende forslag:
A) Kælderrum priser:
  Nanny forklarer begrundelsen for hvorfor, 

bestyrelsen ønsker en fælles pris på 5,00 
kr. pr. kvm.

-  Forslaget er vedtaget.
B) Fliser på badeværelset og toilettet
  Mehmet 26 1 th forklarer sit forslag. Øn

sker at få det skiftet.
  Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med 

dette, i forhold til tilbud osv. Vi kan have 
noget klart til næste afdelingsmøde. Kan 
komme til at koste husleje kroner.

Spørgsmål:
 Vibeke Jensen 9.5 mf man kan kun få filt op 

på toiletterne. Ja det er korrekt, da det ikke 
er et vådrum. På badeværelset skal der 
være fliser.

 Sonja Lund 5.9 th: Gælder dette også 
højhuset? Ja det gør det.

 Karin Keller 16 st.th: Det er svært at holde 
filten på toilettet rent, da det skjolder. 

 Bent Rasmussen 22 st.tv: Kunne en mulig
hed være glasvæv?

- Forslaget er godkendt, så bestyrel-
sen kan arbejde videre med det.

9. Valg til afd. Bestyrelsen:
- 9a. Valg af formand:
 På valg: Lone Pedersen
 Lone er villig til genvalg og blev valgt for 

2 år.
 9b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
 På valg Trine Keis villig til genvalg.
 Bjarne Wermuth og Kim Løfqvist ønsker 

valg.
 Trine 66 stemmer, Bjarne 46 stemmer, Kim 

36 stemmer.
 Trine Keis og Bjarne Wermuth valgt for 2 år. 
 9c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
 På valg Nanny Bisp 
 På valg Helge Bendtsen 
- Nanny Bisp og Helge Bendtsen er 

begge villige til genvalg og blev valgt 
for 1 år.

 - 9d. Valg af 2 bestyrelsessup pleanter 
for 1 år:

 Bestyrelsen anbefaler Bent Rasmussen Hg. 
22 st.tv, samt Kim Løfqvist Hg. 5 12.th.

- Bent Rasmussen og Kim Løfqvist valgt 
for 1 år.
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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

10.Eventuelt
 Når Lejerbo sender breve ud, skal de gøre 

det, også selv om det kun drejer sig om 1 
krone i stigning.

 Hans 5.st.th: Spørgsmål til dårlig ventila
tion i selskabslokalerne, Ivan fortæller at 
de snart bliver udskiftet.

 Inger nr. 9 hvor langt er HTH med køk
kener? Status: HTH tager snart kontakt, til 
beboerne, som er opskrevet. Skulle gerne 
starte i november mdr.

 Sonja 5. 9 th hvorfor er de ikke kommet 
videre med legepladsen? Der har idag 
været møde med HAGS, og der er leve
ringsvanskeligheder på legeredskaberne. 
Jordbunkerne skulle blive fjernet en af de 
nærmeste dage.

 Susan Muhr 3. kan vi få en affaldscontainer 
igen ved Kubeøen. Bestyrelsen kigger på 
det.

 Peder 5.15.th ønske om at må holde i gara
gegården om aften. Der må kun holde biler 
med parkeringstilladelse. 

 Bjarne Wermuth 7.9 ønske om udskiftning 
af linoleum på repos’er på alle etager i høj
huset.  Til info bliver alle fliser i indgangs
partierne skiftet i alle opgange i højhuset.

 Bent Rasmussen 22.st.tv ønske om et skilt 
mere, hvor der står ensretning. Vil ske ifm. 
opstribning af Ppladser. 

Ref. Trine Keis 

HUSK:
JULEBELYSNING I GLASOVERDÆKNINGEN BLIVER TÆNDT

1.SØNDAG I ADVENT DEN 28.11.21.
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Julebal på Gerlev Kro
Julefrokost for 3B pensionister

Onsdag den 24. november
Afgang fra nr. 104 kl 10.45
Afgang fra nr. 25 kl 11.00

Tilmelding på viseværtkontoret 104
mellem kl. 9.00-10.00 tirsdag den 16. november
til og med onsdag den 17. november
Begrænsede pladser.
Pris 100 kr. som betales ved tilmeldingen ved afbud kontaktes  
undertegnede på mobil 20 28 09 72 eller 20 33 53 81.

På afdelingens vegne Alice & Ole
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Nyt fra 3B
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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

Vi sidder i 
mødelokalet i 
nummer 104.

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

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

Afdelingsformand:
Formand Jane Jandu, HG 29, 9.mf. 

Kontoret:  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

Markvandring
Rydning af bede ud mod Ppladsen ved 
højhuset skal ordnes.
Blå beton rør udenfor hver opgang, skal 
fjernes.
Der skal sættes rør op til ladcykler og 
cykel trailere mellem nr. 23  25 og  
25  27. Ved nr. 21 plads til MC.
Der skal sættes askebægere op ved 
glasinddækningen på begge sider af 
indgangsdørene.
Tilbud på blød asfalt rundt om trampo
linerne og den lille karrusel, samt hele 
legepladsen i højhuset og i Firkanten.
Der sættes 2 stk. gelændere ved ned
gangen til legepladsen.
1. Gammel gynge er knækket, ny er 
bestilt af MH.

PARKUDVALGET: Der mangler lys 
på stien ved nr. 29, til barnevogne og 
kørestole.
Legepladser renses for ukrudt, både 
høj og lav husene.
Dørpumper på Nordsiden med følere
Dørpumper på Sydsiden med TRYK
Dørpumper udefra med BRIK venter 
på tilbud på pris
Kantsten skal fjernes  ved valnøddetræ
et, ved den fladtrappe ved nr 114116.
Der skal sættes 45 nye æbletræer på 
græsset foran haverne ved 106114.
Ny kant omkring legepladsen i firkan
ten.
Ex tjek på legepladsen så alt er som det 
skal være.
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Ny petanquebane
Så fik petanquebanen i firkanten nye 
flotte kanter og nyt grus i .
Så nu er den klar til at spille på igen.

Tak til Birgit Olin
Et stort tak til Birgit for sit Frivilligt 
arbejde i 3B afdelingsbestyrelse og de 
sidste 4 år som formand.
Vi ved jo at Birgit er glad for et glas god 
portvin, så vi gav hende en julekalder 

med 24 flasker så kan hun hygge sig i 
december.
Alt godt fremover vi ønsker Birgit.

HUSK  HUSK
Der må ikke tørres tøj på de blå ge
lænder på altan. Samt der må ikke stå  
indkøbsvogne, barnevogne og sko på 
reponerne. Der må hellere ikke sættes 
affald  i kældren efter kl.15 og ude foran 
opgangene, tænk på vores ejendoms
fuktionær

På 3b bestyrelse
Venlig hilsen Jane Jandu  
Beboerformand 
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Referat fra
ORDINÆRT afdelingsmøde Høje Gladsaxe

Mødedato: 8. september 2021 kl. 19.00

Sted: Selskabslokalerne, Høje Gladsaxe Torv 2

Fremmødte husstande: 24237: 25 lejemål ud af 399. I alt 50 stemmer

Fra organisationsbestyrelsen: Niels Olesen
Fra administration og drift: Driftschef Mikkel Selander
Driftssekretær Pia Scott / Chefinspektør Ivan Kjær Andersen
Ejendomsassistenter: Mohammed Fadail og Bülant Akdogan

1. Valg af dirigent – herunder valg af 
referent og stemmetællere samt godken-
delse af forretningsorden
Formand Birgit Olin bød velkommen til bebo
erne, og velkommen til Niels Olesen, som har 
tilbudt at være dirigent i aften. Desuden vel
kommen til de fremmødte fra KAB og driften.
Birgit foreslog Niels Olesen til dirigent, og 
Niels blev enstemmigt valgt.
Niels Olesen fik ordet, og ændrede dagsor
den med et ekstra pkt. Dvs. pkt. 2 skal være: 
Fremlæggelse og godkendelse af mundtlig 
beretning. Hermed rykker alle punkter en 
plads frem.
Dirigenten udpegede 2 stemmetællere: Ivan 
og Louise.
Pia Scott var referent.
Dirigenten takkede for valget og konstate
rede, at indkaldelsen er udsendt rettidigt, og 
at mødet derfor er lovligt indvarslet.

2. Fremlæggelse og godkendelse af 
mundtlig beretning
Formand Birgit Olin orienterede om, at der 
ikke er meget at berette, da perioden stadig 
har været påvirket af Coronasituationen, men 
det er da blevet til lidt:
Den nye husorden, der blev vedtaget på sid
ste års afdelingsmøde, er blevet omdelt.
Vi har fået opsat nye cykelstativer ved højhu

set, så det ser ikke længere så rodet ud. Vi 
har fået 2 nye legepladser, hvilket var meget 
tiltrængt.
Både i lavhusene og højhuset er der etableret 
lys med sensorer, så lyset tænder ved bevæ
gelse, og det skulle gerne give en besparelse, 
når lyset ikke brænder hele tiden. Der er også 
etableret lys med sensorer på alle etager på 
brandtrapperne, for at gøre det mere synligt, 
hvis der tages ophold her af personer, der 
ikke skal være der.
Vi har haft 3 års gennemgang af facaderne i 
lavhusene.
Vi har fået en gave fra KAB, et insekthotel, 
der er opsat ud for nr. 21.
Det er vedtaget, at man kan få opsat nye køk
kener ved egenbetaling. Der er over 100, der 
har tilmeldt sig. Jeg har fået en meddelelse 
fra HTH, der orienterer om, at de begynder 
i uge 38 og installerer 3 stk. pr. uge. Det vil 
sige, at vi kommer hen til sommer 2022, før
end de er færdige. Det afhænger selvfølgelig 
af, om der er flere, der tilmelder sig. De tager 
kontakt til alle i den rækkefølge, de er angivet 
på listerne.
Ønsker man at tilmelde sig til at få sat nyt 
køkken op, skal ansøgning ske gennem KAB.
Beretningen foranledigede til følgende 
spørgsmål, som egentlig hører under evt.
Sp: Hvornår begynder HTH.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra ORDINÆRT 
afdelingsmøde Høje Gladsaxe 
 
 

Afdeling 24-237  
Høje Gladsaxe 

 

Mødedato: 8. september 2021 kl. 19.00 
Sted: Selskabslokalerne, Høje Gladsaxe Torv 2 
Fremmødte husstande:  

24-237: 25 lejemål ud af 399 
I alt 50 stemmer 

 
Fra organisationsbestyrelsen: 
Niels Olesen 
 
Fra administration og drift:  
Driftschef Mikkel Selander  
Driftssekretær Pia Scott 
Chefinspektør Ivan Kjær Andersen 
Ejendomsassistenter 
Mohammed Fadail og Bülant Akdogan  

 
 
 
 
 
 
Referat udsendtxx. september 2021 

1. Valg af dirigent – herunder valg af refe-
rent og stemmetællere samt godkendelse 
af forretningsorden 

 

Formand Birgit Olin bød velkommen til bebo-
erne, og velkommen til Niels Olesen, som har 
tilbudt at være dirigent i aften. Desuden vel-
kommen til de fremmødte fra KAB og driften.  
   
Birgit foreslog Niels Olesen til dirigent, og Niels 
blev enstemmigt valgt. 
 
Niels Olesen fik ordet, og ændrede dagsorden 
med et ekstra pkt. Dvs. pkt. 2 skal være: Frem-
læggelse og godkendelse af mundtlig beret-
ning. Hermed rykker alle punkter en plads 
frem. 
 
Dirigenten udpegede 2 stemmetællere: Ivan og 
Louise. 
 
Pia Scott var referent. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, 
at indkaldelsen er udsendt rettidigt, og at mø-
det derfor er lovligt indvarslet. 
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Sv: De begynder i uge 38 og opsætter 3 om 
ugen. Det kræver, at vandet i hele opgangen 
bliver midlertidigt lukket, men det vil blive 
varslet inden.
Sp: Hvor langt er man kommet med at få 
opsat ladestandere?
Sv: Fællesdriften er i fuld gang med at plan
lægge, og der arbejdes stadig med projektet.
Sp: Døre ud til legepladserne problemer med 
lukke og låseteknikken, og det larmer, da 
dørene banker i.
Sv: Ivan svarede, at driften tager sig af det.
Sp: Indkøbsvognene kan vi finde et andet sted 
til dem.
Sv: Ivan svarede, at det arbejder bestyrelsen 
videre med.
Sp: Nordfacader, hvad sker der med dem.
Sv: Ivan svarede, at Lejerbo er i gang med 
projektet. Hvis Lejerbo får det igennem, vil 
det formentlig være på dagsorden her næste 
år.
Sp: Hvad gør vi ved alle rotterne.
Sv: Ivan er i dialog med kommunen, og er i 
gang med projektet. Det blev nævnt, at der er 
rotter mange steder.
Sp: Vandbrønd ved nr. 21 er stoppet. Trænger 
til at blive renset.
Sv: Ivan svarede, at driften sørger for, at de vil 
køre brønden igennem med et kamera.
Sp: Der blev spurgt til rensning af skaktene? 
De er meget ulækre.

Sv: Ivan svarede, at det bliver de engang imel
lem. Og det vil vi gøre senere på året.
Beretningen blev sat til afstemning, og ved
taget enstemmigt.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til  
orientering
Mikkel Selander orienterede kort om regn
skabet og informerede om årets overskud.
Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af afde-
lingens driftsbudget for det kommende år
Mikkel Selander gennemgik budgettet for 
2021.
Udgifterne til fællesdriften er steget, derfor 
kommer der en huslejestigning på 1,9%.
Ivan orienterede om samarbejdet i fællesdrif
ten.
Budgettet blev sat til afstemning og enstem
migt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag om, at brandtrapperne i højhuset 
gøres i stand. Væggene og gulvene spules, og 
væggene males.
Forslagsstiller fremlagde sit forslag. Afde
lingsbestyrelsen er enig i, at de er uhumske, 
og skal rengøres oftere, f.eks. 1 gang om 
måned. Både vægge og gulve spules.
På nuværende tidspunkt gøres det kvartals
vis.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag om at installere ladestandere til el
biler hurtigst muligt.
Alle udearealer tilhører fællesdriften, og de er 
i fuld gang med at arbejde på projektet.
Forslaget kan derfor ikke behandles.
Forslag om tilladelse til at holde husdyr.
Forslagsstiller var ikke mødt, og en anden 
beboer overtog forslaget
Der blev diskuteret for og imod husdyrhold.
Forslaget blev ændret til: Tilladelse til at 
holde 1 stk. husdyr.
Forslaget blev sat til afstemning.
Forslaget blev nedstemt.

6. Valg af formand for 2 år.
På valg er Birgit Olin
Birgit Olin og Jane Jandu opstillede til for
mandsposten.



Der blev holdt skriftlig afstemning.
Fordeling af stemmerne:
Jane Jandu: 27 stemmer
Birgit Olin: 13 stemmer
6 blanke
Jane Jandu blev valgt til ny formand.

7. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbe-
styrelsen for 2 år
Der blev afholdt skriftlig afstemning.
Fordeling af stemmerne:
Ole Moehrdel: 28 stemmer
Alice Moehrdel: 27 stemmer
Birgit Olin: 13 stemmer
11 ugyldige stemmer
Valgt:
Alice Moehrdel for perioden 2021  2023
Ole Moehrdel for perioden 2021  2023

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valgt:
Jama Awill Dirir for perioden 2021  2022
John Ellehammer for perioden 2021  2022

9. Eventuelt
Der blev spurgt til om der snart bliver gjort 
noget ved elevatorerne.
Ivan svarede, at udskiftning af elevatorer er 
med i langtidsplanlægningen.
Der blev spurgt til hvordan planerne ser ud 
med etablering af en ”nærpolitistation”?
Ivan oplyste, at det er nært forestående, og at 
den åbner ved siden af hans kontor. Politistati
onen vil være åbent 15 timer om ugen.
Jane afsluttede mødet og takkede for i aften 
og valget. Dirigenten takkede for god ro 
og orden og for i aften. Sammensætning af 
afdelingsbestyrelsen:

Formand:
Jane Janud, valgperiode 2021  2023

Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Moehrdel, valgperiode 20212023
Alice Moehrdel, valgperiode 20212023
Birgit Larsen, valgperiode 20202022
Arne Olsen, valgperiode 20202022

Suppleanter:
Jama Awill Dirir, valgperiode 2021  2022
John Ellehammer, valgperiode 2021  2022

19
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 59
best.hojegladsaxe@fsb-gladsaxe.dk

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald - se opslag i opgangeneFormand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Vi er på vej mod vinteren, foreløbig har 
vi ikke rigtigt oplevet kulde og tak for 
det, i skrivende stund nærmere vi os 
1. november, sidste efterårs måned og 
temperaturen er os stadig nådig. Vi har 
efter to år endelig afholdt afdelings
møde, læs andet sted. Helt uforståeligt 
stiger mange ting el, gas og andre ting 
voldsomt, jeg håber tingene falder 
tilbage på normalt niveau, da det ellers 
kan få voldsomme konsekvenser for 
rigtige mange husstande.

Så har jeg fra vores viceværter fået at 
vide at der er beboere, der ikke pakker 
deres affald ind, inden de smider affald 
i skakten. Det affald, jeg har fået fortalt 
fra vores viceværter, er bl.a. bleer di
rekte i skakten, mad der ikke er spist op 

direkte i skakten, kattebakker direkte i 
skakten, det er da bare noget forbandet 
svineri at udsætte vores viceværter for, 
plus hvordan ser vores skakter ud og 
hvad tiltrækker det af utøj? Hvem der 
udøver dette svineri, ved jeg ikke, men 
en klar opfordring, følg nu de udstukne 
regler som er vedtaget på div. afdeings
møder gennem tiderne, ellers ender 
HG som l...

Afdelingsmøde
Sidst i september afholdt vi afdelings
møde, sidste afdelingsmøde blev 
afholdt september 2019. 
Vi var ca. 50 lejemål tilstede, mødet 
sluttede ca. 21.30. Som dirigent blev 
valgt Jesper Loose Smith, direktør i  
AB Gladsaxe, og det klarede Jesper 
super godt. Forslaget om hundehold 
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blev stemt ned med stort flertal. Efter 
mødet var der fælles spisning, for dem 
der havde lyst. Referatet fra mødet kan 
ses på FA09s hjemmeside.

Dørtelefoner
Stille og roligt er udskiftningen gået i 
gang. Et lille bump kom der dog, da det 
firma vi havde valgt til at udføre opga
ven, blev solgt og et andet firma overtog 
opgaven, men fremad går det.

Corona
Her må jeg nok engang rose min 
formandskollega fra AB Gladsaxe 
Flemming Larsen (onkel) for hans 
fantastiske indsats på Facebook, dag
lige beretninger om smittetal, super 
information,

Julekomsammen glasoverdækningen
Jeg håber at vores viceværtkontor, de 
ansatte, endnu engang vil hygge om 
os med gløgg og æbleskiver, som vi 
desværre måtte undværer sidste år. Det 
er jo ellers blevet noget af en fast jule
tradition, og tak for det. Arrangementet 
foregår ligesom de andre år i glasover
dækningen, håber mange møder op.

Opslagstavler
Der er blevet sat nye opslagstavler op 
i alle vores opgange, i stueetagen, da 

der ikke var plads i de gamle til mange 
opslag.

Vaskeri 13 0g 14
Igennem længere tid har disse to vaske
rier været plaget af uønsket besøg, med 
hærværk til følge. I foråret besluttede vi 
i FU, at indsætte en hundevagt i en peri
ode, det var en succes, men da det stop
pede gik vi tilbage til uønskede besøg 
igen, Nu kommer solstråle historien, 
ulovlig indtrængende i vaskeri 13 og 14 
næsten samtidig, men denne gang fik vi 
”vores uønskede gæster” på video. 
Dette betyder at de to ulovlige indtræn
gende på vaskerierne er politi anmeldt, 
det kan i bedste/værste fald betyde 
opsigelse af lejemål.

Regulering af fugle
Det er nødvendigt at regulere for fugle 
igen, og jægeren der går rundt, vil være 
iklædt rød vest.

Kommunalvalg
Så står vi lige overfor kommunalvalg og 
min opfordring er, stem på nogle af de 
politikerer der vil HG.

Med venlig hilsen
Michael Gravengaard
Beboerformand 
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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

Beboermødet
Her et kort referat:
Formand Ryno S. blev valgt som diri
gent. Ryno konstaterede at mødet var 
lovligt indkaldt. Ryno aflagde boligsel
skabets beretning og her var Corona 
pandemien et af emnerne. Der var 
ingen spørgsmål til Ryno’s beretning.
Derefter fik Flemming ordet til afdelin
gens beretning.
Flemming knyttede få kommentarer til 
den udsendte beretning, blandt andet 
Corona restriktionerne i afdeling
og i Høje Gladsaxe.
Unge på brandtrapper og løsningsfor
slag.
Buslinjer i Høje Gladsaxe og den lange 
kamp, for at få et rimeligt resultat. Med 
Busserne 68 – 69 – 4A og 164 vil
beboerne være dækket godt ind.

Der er nu lavet 175 køkkener og der har 
ikke været de store klager.
Årets huslejestigning kan igen holdes 
på 0%. Beretningen blev enstemmigt 
vedtaget.

Direktør Jesper L. S. fremlagde bud
gettet, og derefter gik vi over til valg af 
formand og bestyrelsesmedlemmer.
Flemming blev genvalgt som formand.

Bestyrelses medlemmer:
Conni – Ingrid og Jeanette blev gen
valgt.
Tim L. F. blev nyvalgt best. Medlem
Suppleanter: Lars og Morten.
Flemming takkede for valget.
Der var lidt spørgsmål til punktet evt.
Flemming takkede for mødet.
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Asfalt blok 13
Så fik vi lagt nyt asfalt på parkerings
pladsen blok 13. Det er yderst sjældent 
at vi roser firmaerne, men her har de 
virkelig gjort et godt stykke arbejde.
Samtidigt var de en dag før færdige, 
end forventet og hvor tit sker det?
Men man kan undre sig over at der, 
var 11 biler/ejere, som ikke havde set 
skiltningen på døre, i opgangen, på par
keringspladsen, om at man ikke måtte 
holde der, på grund af renovering af 
ppladsen, så nu måtte vores medarbej
der kontakte politiet, der så ringede til 
ejeren og bedte dem om at de skal flytte 
deres bil. Den sidste bil, blev fjernet om 
eftermiddagen. Nu har vi både ordnet 
blok 11 & 13’s parkeringsarealer og vi 
syntes det er blevet godt.

Corona smitte
Gladsaxe har været hårdt ramt og har 
ligget højt på listen i Danmark over 
flest smittede. Høje Gladsaxe havde en 
overgang også en pæn stigning i smit
tede, men kom hurtigt ned igen, til et 
stabilt leje.

Kommunen har været hurtige og vi 
fik i samarbejde et  kviktestcenter op 
at stå i selskabslokalerne. Kommunen 
fik også sat et vaccinecenter op, hvor 
vi fik 2 perioder, hvor man kunne blive 
vaccineret, endnu engang i selskabslo
kalerne.
Her sidst har det være muligt at få lavet 
en PCR test også i selskabslokalerne.
Beboerne i HG. Er rigtig gode til at 
passe på hinanden, derfor ligger vi 
rigtig godt.

Eventyrhaven
I Arbejdernes Boligselskabs blad, Bolig 
bladet er der denne gang en meget stor 
artikel om Eventyrhaven.
Vi er utrolig glade for det arbejde Lars 
& Randi laver i ”haven” og derfor er 
denne flotte artikel yderst velfortjent.
Husk det er frivilligt arbejde de laver, 
til glæde for alle os andre. Randi er en 
sand kunstner og laver fantastiske ud
smykninger, så der er hele tiden nyt at 
se i haven. Vi har lagt strøm ind og sat 
en enkelt strålevarme op, så der bliver
mulighed for lidt hygge.
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Glasoverdækning
Vi har fået sat strålevarme op i Glas
overdækningen. Det har længe været et 
ønske, at der kunne komme lidt varme i 
glasoverdækningen, så man kan bruge 
lokalet i efterår og vinter, til børnefød
selsdage  og receptioner.

Forstuer
Der er desværre igen flere steder i 
forstuerne, hvor der står alt muligt. 
Det er forbudt i forhold til husorden og 
brandvedtægterne, så vi er nødsaget 
til at bede om at i flytter tingene fra 
forstuerne. Vi kommer rundt og kigger 
i forstuerne, og vi fjerner det vi kan og 
evt. på beboerens bekostning.

. . . også B-ordning

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

city gruppen a/s

Cykler, barnevogne m.m. kan hentes 
i viceværts kontorets åbningstid  mod 
et gebyr. Det håber vi ikke bliver nød
vendigt.

Vaskerier
Siden sidst har vi været yderst opmærk
somme på hvem og hvordan de unge 
kommer ind i vaskerierne. Vi har ind
givet anmeldelse til politiet om indbrud 
i vaskerierne og der kommer også et 
erstatningskrav vedr. brændte huller 
i  linoleummet. De to grupper der er 
anmeldte, brugte ikke chippen til at 
komme ind med, men sparkede døren 
op. Vi håber at vi snart får stoppet dette 
vanvid.

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

Sorg er kærlighed 
Kære ven i Høje Gladsaxe!

Vi hører sammen
Mennesker er lavet til at leve sammen. Da vi var 
jægere og samlere, var storfamiliegruppen afgø-
rende for vores overlevelse. Da vi blev landbru-
gere og handelsfolk, var familien grundlaget for 
vores velstand. Nu til dags lever flere og flere 
hver for sig.

Men mennesker er lavet til at høre sammen. 
Det kan vi mærke. 

Ingen kan gøre os gladere end dem der holder 
af os. Ingen kan gøre os mere kede af det og 
skuffe os sådan som de nærmeste. 

Vi går videre – sammen
I årets løb har jeg mistet to af min nærmeste 
slægtninge. Begge blev rigtig gamle, og de 
døde, da deres liv var levet fuldt ud. 

Men jeg har da ikke mistet dem. De er en del af 

mig, og det er jeg glad for. Jeg holder lige så me-
get af dem nu, som jeg gjorde før de døde. 

Sorgen over dem bliver ved med at være en del 
af mig. Glæden over dem bliver ved med at 
være en del af mig.  

Tænd et lys for dem du hører sammen med
Mange af jer tænder lys for dem I har mistet. 
Fint udtryk for kærlighed, for at de stadig er en 
del af jer. 

Tag også lige at tænde lys for dem du stadig har, 
dem du hører sammen med, dem du vil savne, 
hvis de ikke var der. 

Tænd et lys for Jesus, Guds søn. Hans liv og død 
får os til at tro, at det ikke er slut når vi dør. At vi 
hører sammen – og står op af døden, ind i fæl-
lesskabet. 

Kærlig hilsen  
Morten Miland Samuelsen

»Tro på lyset, så længe det er hos 
jer, for så bliver I lysets børn.« 

– Jesus
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JULEHJÆLP 2021
Kæmper du med at få julens udgifter til at hænge sammen, så kan du 
søge Haraldskirkens menighedspleje om  økonomisk julehjælp. Find jule-
hjælpsskemaet på kirkens hjemmeside. Frist for ansøgning er den 29. 
november.

Det er snart jul !
Familiegudstjeneste 5/12
”Vi er på vej til dig, Jesusbarn!” Vi lever os 
ind i alle de mennesker, der var omkring 
Jesus den første jul – og en enkelt salmedans 
bliver det også til. 

Lille-bitte juleaften 19/12
Er du ikke hjemme i Høje Gladsaxe juleaften? 
Er din familie netop på besøg søndag før jul? 
Eller skal børnene holde juleaften hos den  
anden forælder? Så kan I få en rigtig Jule-
Gudstjeneste fem dage før tiden! Søndag den  
19. december er gudstjenesten kl. 15:00, og 
det er en rigtig julegudstjeneste med dejlige 
sange, julekrybbe og det hele.

Julekalender for din kirke
Se mange flere detaljer i næste nummer, 
men husk alle de dejlige julegudstjenester: 

Lille-bitte juleaften 19/12 kl. 15:00 
Juleaften 24/12 kl. 15:00 og 23:30
Juledag 25/12 kl. 11:00  
Anden juledag 26/12 kl. 10:00 

En Snak om Kristendom
Torsdag den 18. november kl. 19-21  

med oplæg om 
Helligånd – blæst, ild, vand, kær-

lighed – o.m.a. 
v/ Morten Miland. 

 Lyt og stil spørgsmål – der er 
god tid til samtale.

JULEKOR
Adventsklang i kirken. Kom og syng med i 
vores julekor. Hver torsdag aften fra kl. 
18:00 til ca. 19:30 mødes vi og øver jule-
sange, som vi skal synge til lille-bitte jule-
aften i Haraldskirken den 19/12 kl. 15:00 

 Alle er velkomne. 
  Interesserede kan kontakte 

kirkemusikant Søren Geneser  
sg.haraldskirken@gmail.com 
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HG SPISER SAMMEN 
Afholdes skiftevis i Haraldskirken og Bibliotek+  
den 2. torsdag i måneden.

Kommende arrangementer: Den 11/11 i Bibliotek+ og torsdag den 9/12 i kirken. 

Program for arrangementet: 
Kl. 15:30 – Madlavning (”Drop-in køkken”) à Kom gerne og vær med til at lave maden med os 

��

Kl. 17:30 – Aftensamling 
Kl. 18:00 – Fælles spisning 

Yderligere information og invitation med tilmeldings-link bliver 
sendt ud et par uger før arrangementet via Facebook og på 
kirkens hjemmeside. De, der er forhindret i at tilmelde sig denne 
vej, kan melde til hos Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44 
eller Line fra kirken på tlf. 30 32 03 70.

Familiefællesskabet 
et fællesskab for alle børn og de-

res voksne

Hvad: Åbent familienetværk, fællesspis-
ning (gratis!), aktivitet, hygge og snakke 
med fokus på glæde og trivsel i hverdagen.

Hvor: I alrummet nedenunder kirken

Hvornår: Som udgangspunkt den sidste 
fredag i måneden kl. 16:30 – 19:00. 

Næste gang: Fredag 26. november 

Følg kirkens Facebook ”Haraldskirken i   
Høje Gladsaxe” eller kirkens hjemmeside  
for  løbende info og invitation 

Tilmelding til Line på tlf. 30 32 03 70

HG SPISER  
SAMMEN

OG SÅ ER DET HARALDS

Første søndag i advent er en af de 
dejligste festdage i kirkeåret – og i Høje 
Gladsaxe er det ovenikøbet vores kirkes 
fødselsdag!

Søndag 28. november kl. 10-13  
har vi først festlig gudstjeneste, så er der 
frokost og lagkager, og til sidst fortæller 
menighedsrådet og sogne udvalget om 
alt det spændende, der skal foregå 
næste år.

HURRA, HURRA, HURRA!

fødselsdag
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JULEHJÆLP 2021
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H A R A L D S K I R K E N S  K A L E N D E R 

Lige til at hænge op ...

KONTAKT DIN KIRKE  
Kirkens kontor
Høje Gladsaxe Torv 3 

tlf.: 3969 0370

mail: haralds.sogn@km.dk

Kirkens kontor kontaktes på  
3969 0370 tirsdag og torsdag 

kl. 10-13. 

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 3969 eller mms@km.dk

HARALDSKIRKEN

w
w

w
.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  

… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

NOVEMBER

 1.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 9.11 kl. 19:30 Kirken i lokalsamfundet

 11.11 kl. 17:30 HG spiser sammen

 14.11 kl. 10:00 Højmesse

 15.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 18.11 kl. 19:00 En snak om kristendom

 21.11 kl. 10:00 Højmesse

 22.11 kl. 13:30 Lystændigsandagt

 23.11 kl. 18:30 Menighedsrådsmøde

 26.11 kl. 16:00 Familiefællesskabet

 28.11 kl. 10:00 Højmesse/menighedsmøde

 29.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

DECEMBER

 5.12 kl. 10:00 Gudstjeneste

 6.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 6.12 kl. 14:00 Mandagsmøde

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

 12.12 kl. 10:00 Højmesse

 12.12 kl. 19:00 Julekoncert

 13.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

Ret til ændringer forbeholdes

STØT  
julehjælpen 2021 

Ønsker du at støtte op  
om årets julehjælp? 

Julehjælpen er med til at sikre en gave 
under træet ude i de økonomisk trængte 
hjem, så giv hjertens gerne dit bidrag til  

Haraldskirkens menighedspleje via 

mobilepay 35 82 35 

HG kirkesider nov 2021.indd   4HG kirkesider nov 2021.indd   4 15.10.2021   12.2815.10.2021   12.28



29

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

Lige til at hænge op ...

KONTAKT DIN KIRKE  
Kirkens kontor
Høje Gladsaxe Torv 3 

tlf.: 3969 0370

mail: haralds.sogn@km.dk

Kirkens kontor kontaktes på  
3969 0370 tirsdag og torsdag 

kl. 10-13. 

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 3969 eller mms@km.dk

HARALDSKIRKEN
w

w
w

.haraldskirken.dk

Se alle de andre detaljer på www.haraldskirken.dk  

… eller download app’en Kirkekalenderen med alle Folkekirkens gudstjenester

NOVEMBER

 1.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 9.11 kl. 19:30 Kirken i lokalsamfundet

 11.11 kl. 17:30 HG spiser sammen

 14.11 kl. 10:00 Højmesse

 15.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 18.11 kl. 19:00 En snak om kristendom

 21.11 kl. 10:00 Højmesse

 22.11 kl. 13:30 Lystændigsandagt

 23.11 kl. 18:30 Menighedsrådsmøde

 26.11 kl. 16:00 Familiefællesskabet

 28.11 kl. 10:00 Højmesse/menighedsmøde

 29.11 kl. 13:30 Lystændingsandagt

DECEMBER

 5.12 kl. 10:00 Gudstjeneste

 6.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 6.12 kl. 14:00 Mandagsmøde

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

 12.12 kl. 10:00 Højmesse

 12.12 kl. 19:00 Julekoncert

 13.12 kl. 13:30 Lystændingsandagt

Ret til ændringer forbeholdes

STØT  
julehjælpen 2021 

Ønsker du at støtte op  
om årets julehjælp? 

Julehjælpen er med til at sikre en gave 
under træet ude i de økonomisk trængte 
hjem, så giv hjertens gerne dit bidrag til  

Haraldskirkens menighedspleje via 

mobilepay 35 82 35 
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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

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

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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ÅBNINGSFEST I

Den røde løber var rullet ud, flagene 
stillet frem, og ballonerne fyldt med 
helium, da Bibliotek+ lørdag d. 25. 
september endelig kunne slå dørene 
op til den åbningsfest, vi havde ventet 
på siden åbningen. En fest, der som så 
meget andet var udskudt på grund af 
corona. 

På slaget 10, spillede Gladsaxe Garden 
foran centeret og markerede på aller
festligste vis åbningen. 

Så var der de formelle åbningstaler. 
Først borgmester Trine Græse og 
derefter de tre daglige ledere i huset: 
Martin Timmermann Andersen, Helle 
Jelstrup og Christine Bille. Alle under
stregede det gode samarbejde i Høje 
Gladsaxe som fundamentet for det nye 
hus.

Efter talerne bød alle de klubber, for
eninger og ildsjæle som til daglig fylder 
huset med liv og aktiviteter indenfor 
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til at se og prøve deres aktiviteter. Der 
var noget for enhver interesse. Eksem
pelvis kunne man få taget portrætfoto 
hos Seniorfoto og videoklubben, lave 
bladkunst med Naturdetektiverne og 
prøve læringslege i Lektiecafeen. Der 
var mange forskellige kreative aktivi
teter fra maling til håndarbejde og man 
kunne høre om bl.a. bydelsmødrene, 
netværk for flygtninge og indvandrere 
og Headspace. SOVI var forbi med de
res bæredygtige produkter og smags
prøver fra deres cafe. 

Madklubben Mad og Mænd havde 
stegt frikadeller til den helt store 
guldmedalje, og servererede både 
kyllinge og almindelige frikadeller, 

kartoffelsalat og tomatsalat til de 
mange besøgende iført kokkehuer og 
godt humør. 

På storskærm kunne man se fotoklub
bens flotte billeder, og dagen bød også 
på en filmpremiere: Seje unge fra HG 
havde sammen med ngo’en Turning 
Tables lavet en film, hvor de intervie
wede sociologen og forfatteren Aydin 
Soei. 

Dagen sluttede med teater for de mind
ste: Konen i muddergrøften.

Tak for en fantastisk dag til alle der 
bidrog og kom forbi! 

Lokale stemmer:  
 

29. november 16-17.30: Lokale stemmer:  Om at skrive 
romaner sammen ”Ni dage i november…” Oplev forfat-
terne bag Hammersø. 

Foredrag: 
 
15. november 19-21: Morten 
Pape 

Se mere på hjemmesiden og Facebook, eller spørg i Bibliotek+ 
       gladsaxe.dk/bib l i otek / facebook.com/bib l i otekplus 

Temadage: 
 
12.-13. november: 
”Gamingdage i Bibliotek+” 

12. november: E-gaming, retrogaming og VR-teknologi 
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Lokale stemmer:  
 

29. november 16-17.30: Lokale stemmer:  Om at skrive 
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Virtuelle foredrag: 

 

9. november 19-21:                
Virtuelt foredrag:               
”Den inderste kreds” om    
Seismologen Inge Lehmann 

 

 

 
 

 

 

 

23. november 19-21: Virtuelt foredrag:   
”Vores cellers saltbalance.” 

Se mere på hjemmesiden og Facebook, eller spørg i Bibliotek+ 
       gladsaxe.dk/bibliotek / facebook.com/bibliotekplus 

For børn: 
 
I løbet af december måned vil der være forskel-
lige pop-up arrangementer i Bibliotek+ for børn 
og familier. Der vil være opgaver der skal løses, 
ting der kan klippes, limes og pyntes, og meget 
andet. Følg for eksempel Bibliotek+ på Face-
book, og kom gerne ned og hent vores oversigt 
over arrangementer i og omkring Høje Gladsaxe 
månedsplan slut november. Vi glæder os til at 
se jer! 

 
Lørdag 18. december kl. 10.30 - 11.10             
Louise Schouw Teater: Nissemor og Kanelia          
i julenød 

Nisserne i julegaveværkstedet er gået i stå. Det 
er julenøds-fortryllelsen, der har forhekset alle. 
Nissemor og Kanelia må i aktion – og heldigvis 
ved de, at der findes en kur mod julenøden! 

En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med 
skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge. 

 
 

Se aldersgrænsen  
og tag ingen babyer  

med til  
forestillingen 

Alder 3-7 år. 

Billetsalget starter 
Lørdag 11.            

december kl. 10:00  
 

Se mere på hjemmesiden og Facebook, eller spørg i Bibliotek+ 
       gladsaxe.dk/bibliotek / facebook.com/bibliotekplus 
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Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek        facebook.com/

Skal vi starte en brætspilscafé? 
 
Vi vil i Bibliotek+ gerne starte en brætspilscafé, hvor der fra 
gang til gang bliver spillet et nyt brætspil. Der er ikke tan-
ker om bestemte genrer eller temaer til at starte med, og 
konceptet er derfor ikke låst fast! Er det noget du kan være 
interesseret i? På sigt er det tanken at brætspilscaféen skal 
køre selvstændigt. 
 
HVIS DU ER INTERESSERET, SÅ SKRIV TIL JEPPE THORSEN: 
JEPTHO@GLADSAXE.DK 
 

BIBLIOTEK+      Høje Gladsaxe Torv 2A       2860 Søborg 
Telefon: 39 57 64 50       gladsaxe.dk/bibliotek      facebook.com/bibliotekplus 
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SUNDT LIV VEJLEDNINGEN
HVER TORSDAG KL. 14.00-16.00 I BIBLIOTEK+

Kom forbi ”Sundt liv vejledningen” og få en snak om sundhed med en sundhedsvej
leder fra Forebyggelsescentret. 

Der vil blandt andet være mulighed for at få målt blodtryk og blive vejet, men der er 
også mulighed for at tale om stort og småt.

Vejledningen er anonym og alle kan komme uden aftale. 

Andre mulige sundhedstilbud i Høje Gladsaxe:
➜ Mulighed for individuelle samtaler med sundhedskonsulent Cecilie.  

For interesse kontakt på telefon: 30 68 53 96.
➜ Fodbold for hjertet – Hver onsdag kl. 1618 på græsplænen. Kontakt Morten 

Stokholm for interesse på telefon: 53 89 60 08 eller på mail:  
GladsaxeHero@mail.dk.

➜ Sundhedscafé for kvinder – Hver mandag kl. 12.3014.00 i ”Pulsen”.
➜  Gågruppe for mænd/kvinder. Kontakt sundhedskonsulent Cecilie på telefon: 

30 68 53 96, hvis du er interesseret i at deltage i dette.
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JULEARRANGEMENT FOR 
PENSIONISTER
Madklubben Mad&Mænd inviterer 
pensionister i Gladsaxe kommune til 
julefest søndag d. 5 december fra 
kl.12.30 til ca. 15.30.
Der vil blive serveret en traditionel jule
middag med flæskesteg og alt tilbehør, 
som det hører sig til. Altsammen natur
ligvis hjemmelavet.
Derefter ris a la mande, naturligvis med 
mandelgave.
Der er mulighed for et glas rødvin eller 2 
til hovedretten og et glas kirsebærvin til 
risen og mandlen.
Vi vil derefter holde bankospil med fine 
præmier, hvor der også er mulighed for 
en kop kaffe og lidt juleknas.
Prisen for alle disse herligheder er kun 
50 kroner per person, som betales ved 
middagen.
Der er plads til 40 personer,  så først til 
mølle princippet gælder.
Det er mænd fra madklubben der laver 

maden og nogle usandsynlige søde da
mer der sørger for servering mv.
Så kom trygt og vær med til hyggelig 
julekomsammen, hvor vi hygger os sam
men i et par timer eller tre.
Stedet for afholdelse af arrangementet 
er Bibliotek+, som ligger på Høje Glad
saxe torv 2a, lige ved siden af Netto.
Du kan tilmelde dig til Gunner Laursen 
telefon 61714842 eller  
mail: laursengunner@gmail.com 
Tilmelding senest 2. december.
Vi sesGunner Laursen
Mad&Mænd
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CAFE SOVI
Hver onsdag kan du købe lækre kaffe
specialiteter, nybagte boller og sprøde 
cookies i Cafe SOVI. 
De er i Bibliotek+s køkken hver ons-
dag fra kl. 10.30-14.00.
SOVI er en alsidig arbejdsplads – for 
alle voksne mennesker med autisme 
spektrum forstyrrelser, Aspergers 
syndrom eller lignende diagnoser. 

FIND DIN 
STEMME

 – ET DEMOKRATIPROJEKT
FOR UNGE

Fra mandag d. 25/10 og frem til mandag d. 15/11 huser Bibliotek+ et demokra
tiprojekt for unge gymnasieelever på Gladsaxe Gymnasium, der skal lære at 
tage stilling til egne værdier og politiske overbevisninger gennem forskellige 
kreative skrive og performanceteknikker.
Projektet ”Find din stemme” skal ende ud i en spoken wordsoptræden i Biblio
tek+ mandag d. 15/11 kl. 1517 og efterfølgende bliver teksterne, de unge har 
lavet, udstillet i udstillingsområdet i Bibliotek+

HG 
SPISER SAMMEN 

I samarbejde mellem Vores HG og Haraldskirken 

2. torsdag i måneden: 

15:30 – Madlavning 
17:30 – Aftensamling 

18:00 – Fællesspisning 

 

11/11 i Bibliotek+ 

9/12 i Haraldskirken 

13/1 i Bibliotek+ 

 

Følg med på Haraldskirkens og Vores HGs Facebooksider  for til-
melding eller kontakt Monique fra Vores HG på tlf. 26 12 25 44 
eller Line fra Haraldskirken på tlf. 30 32 03 70  

Alle er velkomne  
- og det er gratis 
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HG spiser sammen der skiftevis bli
ver afholdt i Haraldskirken og i Bib
liotek+ er tilbage, og efterspørgslen 
på at deltage er stor. Derfor kunne 
vi godt bruge nogle ekstra hænder, 
og der er flere forskellige måder at 
hjælpe på:
 Køkkenchefer (man må gerne 

være flere om det) – det vil sige at 
man under et enkelt arrangement 
bestemmer menuen, handler ind 
og bestemmer hvordan tingene 
skal gøres i køkkenet.

 Folk til snittehold – Fra kl. 15.30 
på dagen kan man komme og 
hjælpe med at hakke, snitte og 

dække op. Og så kan man lære 
hvordan man laver den ret, der er 
på menuen.

Vil du være med, kan du kontakte 
Line på tlf. 30320370 eller Monique 
på tlf. 26122544
Næste gang vi spiser sammen er i 
Bibliotek+ d. 11/11, hvor vi spiser 
pakistansk mad og igen d. 9. decem
ber i Haraldskirken, hvor vi spiser 
traditionel spansk julemad.
Begge dage er du meget velkom
men fra kl. 15.30, hvor vi starter 
madlavning og andre forberedelser 
i fællesskab.

HG SPISER SAMMEN
ER TILBAGE – OG MED STOR SUCCES 
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Vores HG

Cecilie Emsø
cecems@gladsaxe.dk

30 68 53 96

Majbrit K.  Mouridsen
makrmo@gladsaxe.dk

24 91 94 35

Monique Nielsen
mogeni@gladsaxe.dk

26 12 25 44

Kristine Nielsen 
krheni@gladsaxe.dk

Maj-Brit Jæger
majjae@gladsaxe.dk

20 55 92 77

Christine Bille
cb4000@fd-hg.dk

24 93 19 47

Helle Jelstrup
sofhje@gladsaxe.dk

20 48 89 97

BIBLIOTEK+
Høje Gladsaxe Torv 2A

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

Find os på Facebook 
og www.voreshg.dk

Kære alle

Sikke nogle forrygende måneder, hvor det 

igen har været muligt at samles og lave 

aktiviteter med hinanden. Om det har 

været tryghedsvandringen, åbningen af 

Bibliotek+ eller HG spiser sammen, så er 

det dejligt at se så stor opbakning og så godt 

naboskab her i HG. 

Der har været gang i aktiviteterne om det 

har været temaaften, fædregruppen, teater 

med Mungo Park eller musical med Kul

turklubben. Senest har der været gang i de 

kreative aktiviteter for børn i efterårsferien. 

Hvor er det dejligt at se og mærke det store 

engagement. 

Der er stadig plads til at starte nye aktivite

ter op i Pulsen, så har du lyst til at lave noget 

for dig og dine naboer, så tag fat i Majbrit 

Mouridsen. Det kan både være et enkelt 

arrangement eller noget en gang om ugen 

eller måneden. Vi hjælper jer gerne godt i 

gang. 

Vi glæder os til at se jer – både i Pulsen, i 

Bibliotek+ og rundt i området. 

Mange hilsner

Cecilie, Maj-Brit, Majbrit, Helle, Monique 

og Christine  
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HAR DU EN GOD HISTORIE 
FRA HG?
Hvor er de allerbedste steder 
i Høje Gladsaxe? Hvilke begi
venheder har været afgørende 
igennem tiden? Del dine 
bedste minder, sjove histo
rier og hemmelige steder fra 
HG. Det kan være fra selve 
byggeriet, gode initiativer 
fra beboere gennem tiden 
eller kendte, som har boet 
i HG. Hvad synes du, at 
nye generationer bør vide 
om HG?
Vi vil gerne fortælle 
historien om HG – gen
nem sjove effekter, 
gamle billeder og gode 
fortællinger i tekst og 
lyd. Vi planlægger 
både at lave en udstil
ling i Bibliotek+, 
formidling på hjem
mesiden og en pod
cast fra området.   
Så vil du gerne dele en godt 
minde eller er der et særligt sted i HG med en god hi
storie? Så send den på en mail til: voreshg@gmail.com eller tag fat i Monique 
i Bibliotek+ eller på telefon 26122544. Du kan også være med til at lave udstillingen 
mm. Hver onsdag eller torsdag mellem 1618 kan du også komme forbi  
i Bibliotek+ og dele dine guldkorn til Vores HG.
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BEBOERHUSET PULSEN 
 

MANDAG: 
Sundhedscafé for kvinder kl. 12.30 

 
TIRSDAG: 
Gå-tur med kaffe og brød kl. 10.00 
Syning med Estrid   kl. 14.00 
Tirsdagsklub for kvinder   kl. 18.00 
 

ONSDAG:  
Kreativ eftermiddag  kl. 13.00 

 
FREDAG: 
Mødregruppe med børn      kl. 10.30 
Kvindegruppe    kl. 18.00 
 

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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JULEMARKED I 
BEBOERHUSET PULSEN
LØRDAG D. 27. NOVEMBER KL. 10.00-15.00
Så kan vi endelig igen byde velkommen til julemarked i Beboerhuset Pulsen. 
Vi vil gøre vores til, at I kommer i den helt rette julestemning. Der vil være 
boder med hjemmelavede ting, som nisser, juledekorationer, kugler, jule
pynt osv.
Ung til Ung sælger æbleskiver, varm kakao, kaffe, the og andre gode sager. 
Kom ned og hyg dig med dine naboer og nyd den gode julestemning.  
Adressen er Høje Gladsaxe Torv 2B.
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TRYGHEDSVANDRING
En lun sensommeraften dannede i starten af september rammen for en vandring 
rundt i Høje Gladsaxe, hvor knap 100 deltagere var med – både mange beboere, 
politiet, boligforeningerne og kommunen deltog. Efter fællesspisning i det nye 
samlingssted Bibliotek+ gik turen rundt i området, hvor der var en god dialog om 
området og tryghed  både hvad der er godt og hvilke forbedringer, der kunne være.
Tak til alle som var med og som bidrog med erfaringer og gode ideer.



48

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du oplever noget i området, som skaber utryghed.  
 
Vores HG, Ung i Gladsaxe (UNiG) og Lokalpolitiet arbejder tæt sammen om trygheden i  
området og vil derfor gerne høre fra dig, hvis du oplever utryghed.  
Så vi sammen med jer kan styrke trygheden i HG.  
 
Monique kan kontaktes i dagtimerne på telefon: 26 12 25 44,  
på mail mogeni@gladsaxe.dk eller kom forbi Vores HG i Bibliotek+  
 
Oplever du utryghed her og nu, kan du kontakte kommunens gadeteam på tlf.: 24 95 52 54 
søndag-torsdag kl 18-23 og fredag-lørdag kl 19-24 
 
OBS: Hvis der er tale om kriminalitet eller mistanke om kriminalitet skal politiet altid  
kontaktes på 114 eller via politi.dk  
 
Vi samler al jeres viden, så vi kan tilrettelægge arbejdet med trygheden bedst muligt.  

OOpplleevveerr  dduu  nnooggeett,,  ddeerr  sskkaabbeerr  
uuttrryygghheedd  ii  HHøøjjee  GGllaaddssaaxxee??    

  
--  SSåå  kkoonnttaakktt  MMoonniiqquuee  ffrraa  VVoorreess  HHGG  
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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 11 løsninger af september måneds sudoku.
Laila Bjerg, H.G. 19. 8. th., har vundet lodtrækningen om en 
æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 28. november 
og deltag i lodtrækningen om en overraskelse. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på september måneds sudoku

November 2021

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

!SUDOKUWEB

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

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

8 7 2  6 4 5  
3 4    2  1

5  9     

3 4 8 5 7 2 6 1 9
5 2 1 9 6 3 8 7 4
9 6 7 4 1 8 5 3 2
2 1 6 8 4 9 3 5 7
8 7 3 2 5 1 4 9 6
4 5 9 6 3 7 2 8 1
7 9 2 3 8 6 1 4 5
1 3 5 7 2 4 9 6 8
6 8 4 1 9 5 7 2 3
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MotionsklubLMK
Motion, sol og bordtennis
Kasserer: Kirsten Nielsen, HG 12, st. tv.
Ind- og udmeldelser samt salg af 
solarienøgle: 
Første onsdag i måneden mellem kl. 18-19 
efter telefonisk aftale på tlf. 27 15 09 30 
(juli, august og december undtaget)

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

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

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

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

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

lejerbo

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

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

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

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

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

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

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

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

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

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

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

HGI
Formand: 
Tommy Torbjørnsen
40 26 79 76

Åbnings- og telefontider på Inspektørkontoret

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

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

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

Gladsaxe-Hero Boldklub
www.gladsaxe-hero.dk
Formand : Per Sundberg
Tlf. 21 12 67 14
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Redaktion 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




