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

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

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

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

Aktiviteten ”Musikcafé” – Werner 
Thaarup spiller gamle danske sange, mens 
vi synger med og hygger os. Mandage kl. 
14-16. Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48. 
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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 2 omdeles tirsdag 3. maj. Såfremt noget ekstraordinært ikke 

indtræffer, er der deadline for nr. 3 2022 tirsdag 6. juni, og bladet 

omdeles tirsdag 21. juni.

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.

Afdelingsmøder

16. maj – 3B

17. maj – Lejerbo

19. maj – FSB

25. maj – AB

30. maj – AAB

6. juni

Deadline HG bladet

21. juni

HG bladet udkommer

Forsidefotos. Øverst: Kulturklubben, s. 32. Miderst: Udstilling, s. 38.
Nederst: Spil med hinanden, 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

Budgettet for 2022/2023
I to af årets måneder afholdes der møde i 
Bygningsejerforeningen. Disse to måneder 
er december og marts måned. I december 
måned foregår regnskabsgodkendelser 
og valg af formand samt næstformand. I 
marts måned behandler Bygningsejerfor-
eningen budgettet for det kommende år.
Bygningsejerforeningen er det øverste 
organ i Fællesdriften i Høje Gladsaxe, og 
består af de 5 afdelingsbestyrelsesrepræ-
sentanter fra hver af de 5 boligafdelinger, 
i alt 25 personer. På Bygningsejerforenin-
gens møde behandles Fællesdriftens bud-
get for 2022/2023. 
Forinden havde der i overensstemmelse 

med de almindelige gældende regler for 
Fællesdriften været afholdt møde med 
repræsentanter fra boligorganisationerne 
sammen med repræsentanter fra de re-
spektive afdelingsbestyrelser for at gen-
nemgå budgetforslaget. Denne procedure 
foreskrives af såvel samarbejdsaftalen som 
vedtægterne for at afvikle budgetbehand-
lingen, således at alle de involverede parter 
– dvs. afdelingsbestyrelser og boligorga-
nisationerne – på den måde har mulighed 
for i størst muligt omfang at opnå indsigt 
i selve indholdet af budgettet og dermed 
skabe det bedst mulige beslutningsgrund-
lag for budgetbehandlingen såvel i Fælles-
driftens regi som i afdelingsregi.

Orientering fra Fællesdriften møder i marts og april 2022
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Ved akutte problemer, 
kan vagten kontaktes

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

Møde med repræsentanter fra kontrahen-
terne og afdelingsbestyrelsesrepræsentan-
ter fandt sted den 17. marts 2022, og mødet 
i Bygningsejerforeningen fandt sted den 
22. marts 2022.
Budgettet for Fællesdriften består i reali-
teten af to dele – den ene del vedrører de 
direkte udgifter for selve Fællesdriften i 
overensstemmelse med samarbejdsaftalen 
samt vedtægterne. Den anden del vedrører 
de udlæg, som ligeledes efter aftale mellem 
parterne afholdes over Fællesdriften, men 
med selvstændig opgørelse til fordeling 
mellem respektive parter ifølge de aftalte 
fordelingsnøgler i overensstemmelse med 
samarbejdsaftalens anvisninger.
Vedrørende de udgifter som betegnes 
som udlæg, er budgetudgiften steget med 
758.000 kr. svarende til 2,86 %, hvilket ho-
vedsageligt skyldes almindelige lønregule-
ringer og normering på Inspektørkontoret 
samt stigning i vandforbruget.
For selve Fællesdriften udgjorde det en 
forhøjelse på 539.000 kr. svarende til  

4,26 %, som hovedsageligt skyldes de 
meget store stigninger i el-udgiften, til 
fællesarealer og vaskerier.

Salg af institutioner til Gladsaxe 
Kommune
Gladsaxe Kommune som i gennem mange 
år har været lejer af institutionerne Hylde-
gården, Lundegården og Mosen, har øn-
sket at ændre deres ejerstrategi fra lejer til 
ejer, og Fællesdriften af Høje Gladsaxe har 
derfor solgt institutionerne til kommunen.
Nu er salget faldet på plads med en fortje-
neste på 23,5 mio. som tilfalder Fællesdrif-
tens dispositionsfond, men det er samtidig 
besluttet at skal være til gavn for de 5 
boligafdelinger. Ifølge loven kan dispositi-
onsfonden midler kan anvendes til sikring 
af, at boligorganisationens afdelinger til 
stadighed fremstår som tidssvarende, vel-
drevne og velfungerende bebyggelser ved 
støtte til fysiske, økonomiske og sociale 
tiltag i afdelingerne.
Alle fem boligafdelinger arbejder med 
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større udgiftskrævende vedligeholdelses-
arbejder, som sikre at afdelinger til stadig-
hed vil fremstå som tidssvarende, veldrev-
ne og velfungerende bebyggelser. For hver 
afdeling udgør fortjenesten mellem 4 og 5 
mio., som overføres til den enkelt boligaf-
deling, når der er indsendt dokumentation 
for, at der i den enkelte boligafdeling skal 
udføres større udgiftskrævende vedlige-
holdelsesarbejder, som sikre at afdelinger 
til stadighed vil fremstå som tidssvarende, 
veldrevne og velfungerende bebyggelser.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har afholdt flere møder, 
hvor de bl.a. har foretaget en evalueringen 
af de traditionsrige familie juletræsfest og 
pensionist, men hovedsageligt arbejdet 
med de kommende arrangementer – se 
deres arrangementer kalender 2022 anden 
stede i bladet.

Informationsudvalget behandler på deres 
møder oplæg og indhold i de respektive 
udgaver af Høje Gladsaxe Bladet. 

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

Situationen i bebyggelsen
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 brandtrap-
perne / svalegange og i vaskerierne.
I den forgangne periode har der ikke været 
den store uro, som måske kan tilskrives 
dette fokus, men situationen 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 opgørelse 

over timeforbrug
• Orientering om diverse personalefor-

hold / inspektørfunktionen
• Fælles fleksibel udlejningsaftale
• Busbetjening af Høje Gladsaxe
• El ladestandere – alle afdelinger har fået 

tilsagn om tilskud og alle skal afholde 
afdelingsmøder for at få det besluttet af 
beboerne

• Indsamling af madaffald – opstart i 
juni 2022

• Fælles dialogmøde med Gladsaxe 
Kommune / Borgmesteren – rigtig godt 
møde

• Bystrategisk partnerskab i Høje Glad-
saxe / Vores HG og Bibliotek+

Referent: Jesper Loose Smith ■
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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

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

   Fællesdriftens Aktivitetsudvalg 
Arrangement kalender 2022 

8 maj - Shopping tur til Sverige, Gekås Ullared  
23. juni – Sct. Hans fest på bålpladsen 
August – Sommertur til bonbon land (afventer tilbagemelding) 
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. 

Så sker det, tur til nordens største shopping center i Sverige, kommer til at ske d. 8 
Maj, hvis der er nok tilmeldinger. Håber alle har set opslag i opgangene da fristen 
for køb af billetter er afsluttet når bladet udkommer. 
Næste arrangement bliver Sct. Hans ved bålpladsen. Starter kl. 18.00 og der vil være 
tændt op i grillene så tag jeres mad med ned og få et hyggelig aften sammen med 
de andre beboer. Der vil være mulighed for køb af øl, vand, chips m.m. i HGI’s bod, 
så kom ned og støt dem. Musikken bliver leveret af bandet Da-noize og sidst på 
aften tændes bålet på pladsen. Mere info kommer senere. 

Vi glæder os til at se jer igen. 
 
 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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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
Henning Schütt, Høje Gladsaxe 17, 15. tv. 
Telefon 39 66 47 13
Bestyrelsen kan træffes den første tirsdag 
i måneden kl. 18 - 18.30

Kære beboere, 
April måned har levet op til sit ry indtil 
videre:    
Frost og kulde – sne, regn og blæst – og så 
minsandten også sol og varme. Vi ser frem 
til det stabiliserer sig, så vi får rigtig forår 
og sommer.

Nyt fra bestyrelsen:
D. 30/5 holdes det årlige afdelingsmøde. 
Flere bestyrelsesmedlemmer er på valg. 
Der kommer oplysninger ud om dette 
snarest.

Inden da vil der også være et orienterende 
møde om vinduesprojektet i stuelejlighe-
derne. Der vil ligeledes komme informa-
tion ud om dette møde.

Renoveringsarbejdet efter storbranden 
i nr. 72 skrider langsomt fremad. I den 
forbindelse gentager vi budskabet fra sidst 
om at holde altanerne pænt ryddede. Der 
har været eksempler på altaner fyldt med 
papkasser, som vi har været nødt til at 
rydde. Der må ikke være nogen form for 
letantændelige ting på altanerne.

Det samme gælder for havernes vedkom-
mende. Foråret er velegnet til en god op-
rydning, så haverne kan fremstå ryddede 
og pæne – uden let antændelige ting!

Og igen bliver vi nødt til at nævne rotterne, 
selvom det ikke er med glæde. Der er fort-
sat ROTTEPLAGE i Høje Gladsaxe – især 
i Lavhusene under de tilbyggede terrasser, 
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hvor rotterne kan li` at holde til. Vi bliver 
nødt til at tænke på at skabe så ugunstige 
forhold for rotter som muligt, hvilket også 
betyder MINUS fodring af dyr generelt, da 
mad tiltrækker rotter. 

I den senere tid bliver der banket tem-
melig meget på vandrørene i højhuset – på 
vidt forskellige tider af døgnet, og det er 
svært at dechifrere hvorfra denne banken 
kommer. Bliver man generet af f.eks. høj 
musik, højt tv eller anden støj, bedes man 
gå direkte til hinanden med klagen, i stedet 
for at bruge vandrørene, som faktisk kan 
genere i hele højhuset. Har man en alvorlig 
klage bedes man gå til bestyrelsen. 

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)

Med henblik på krisen i Ukraine opfordrer 
vi beboerne til at spare på strømmen. Vi 
aner ikke hvad konsekvenserne for prisen 
på strøm bliver på sigt. Ingen af os ønsker 
ekstra regninger.

Beboerne ønskes et dejligt forår med mas-
ser af blomster – samt en varm og solrig 
sommer 

Hilsen fra AAB bestyrelsen/skribent 
Ida Foghmar ■
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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

Det er i dag et vejr, og solen  
skinner… 
Sikke et vejr det har været over påsken, 
der er så mange smukke steder i Høje 
Gladsaxe, kom ud af lejlighederne og nyd 
vores områder og se det hele pible frem for 
jorden. Kastanjestien bliver mere og mere 
grøn for hverdag. 

Ny dato til afdelingsmøde:
I sidste nummer af HG- bladet skrev jeg 
at, I skulle sætte kryds i kalenderen den. 
10 maj, men vi har været nødt til at rykke 
afdelingsmødet, da vi ikke har kunne få re-
præsentanter fra Lejerbo med. Derfor husk 
afdelingsmødet er rykket til TIRSDAG 
DEN 17. MAJ 2022 kl.19 i selskabslokale A. 



13

Beboerdemokrati:
Når man deltager i afdelingsmødet, så får 
man et indblik i, hvad dine huslejekroner 
går til. Man er med til at beslutte hvem 
der skal sidde i bestyrelsen, samt hvad 
bestyrelsen skal arbejde videre med i det 
næste år. 

Nye bord og bænke sæt:
Vi er begyndt at udskifte vores bord og 
bænke sæt både ved udeområderne ved 
lavhusene og ved højhusene. Det er dejligt 
at vores beboere bruger dem flittigt, det 
er dog VIGTIGT at rykke dem tilbage til 
deres pladser, hvis man flytter rundt på 
dem. Det er ikke alle, som er lige stærke.

El lade standere:
I bebyggelsen er der kommet et El stander 
udvalget, som har lavet et forslag til lade 
standere i Høje Gladsaxe. Beslutningen 
om lade stander, skal godkendes på de 5 
afdelingsbeboer møder, inden det kan 
sættes i gang.

Med forslaget kan der lades 10 biler op ad 
gangen, fordelt på 3 steder i bebyggelsen. 
Det bliver kun for beboerne i Høje Glad-
saxe. Derudover opsætter Kommunen 2 
lade stander op foran centret.
Det er umuligt at fastsætte prisen på El, da 
elpriserne stiger voldsomt lige nu, men der 
vil IKKE komme huslejestigning i denne 
forbindelse.

Ting på reposerne:
Der må ikke stå noget på reposerne, hver-
ken i lavhusene eller i højhuset. Sko, bar-
nevogne, indkøbsvogne osv. Skal fjernes 
ellers bliver det fjernet og smidt ud. 

Indboforsikring:
Der skal lyde en kæmpe opfordring til at 
man får tegnet sig en indboforsikring. I 
tilfælde af vandskade eller brand, kommer 
man selv til at betale for reparationer af 
lejlighed, genhusning eller hvis ens ejen-
dele blive beskadiget, og det kan blive en 
bekostelig affære.

På bestyrelsens vegne
Trine Keis ■
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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

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.
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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

Håber alle havde en god påske og fik nydt 
det gode vejr i Høje Gladsaxes dejlige 
område.
Her i foråret vil der komme beplantning 
foran højhuset, og  der vil komme plads til 
de store ladecykler ved højhuset.
Vi er i gang med om vi kan få et rum mere 
til cykler.
Og til Jer der har cykler rundt omkring, 
som ikke bruges/gået i stykker ville det 
være en stor hjælp at de fjernes /smides ud.
 
Rotter og måger/duer
HG kæmper stadig med rotter og måger, 
og lad derfor vær med at lægge mad/brød 
det tiltrækker dem, selv om børn synes det 
er hyggeligt så er det bestemt ikke.
 

Ladestandere
Vi holder ekstra ordinært afdelingsmøde 
den 16 maj kl. 19 i selskabslokale A, så sæt 
X i kalenderen, der vil komme indkaldelse 
i jeres postkasse.

Affald
Husk nu at sorterer  jeres affald, og kom 
det ned i de rigtige container, og ikke bare 
stille det foran containeren.
Det samme gælder med storskrald, det 
vil hjælpe vore ejendomsfunktionærer så 
meget, og vi vil jo alle gerne have en pænt 
område.
 
Altaner
Husk at holde altaner rydelige  (se husor-
den) og der må ikke smides skodder/ andet 
ud fra altanerne og ryst ikke tæpper og 
duge .
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På 3B afdelingsbestyrelse vegne
Formand Jane Jandu ■

 Brandtrapperne
Der er heldigvis ikke så mange unge der 
bruger dem som ophold lige nu.
 
Der kommer nye og store opslagstavler i 
alle opgange.
 
SMIL
Giv et smil til din nabo og dem du møder 
på din vej det gør dagen bedre og vi bor og 
har det jo godt i Høje Gladsaxe.

 

PPeennssiioonniissttuuddfflluuggtt  

FFoorr  33BB  

OOnnssddaagg  1155  jjuunnii  22002222..  
  

EErr  dduu  ppeennssiioonniisstt  oogg  bboorr  ii  33bb    

EErr  dduu  vveellkkoommmmeenn  ttiill  aatt  kkøøbbee  bbiilllleett  ppåå  vviicceevvæærrttkkoonnttoorreett  

BBIILLLLEETTSSAALLGG  

                    TTiirrssddaagg  3311  MMaajj  &&  OOnnssddaagg  11  JJuunnii  

                                                      PPrriiss  110000  kkrr..  

33bb  bbeessttyyrreellssee  AAlliiccee  &&  OOllee  
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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
I skrivende stund har vi det dejligste 
påskevejr, med sol og varme, vi har haft i 
mange år, herligt.
I en ikke fjern fremtid bliver sortering af 
madaffald også indført i HG, desværre, 
desværre. Hvor placering af container til 
madfald bliver placeret arbejdes der på, 
mere herom i bladet.
På afdelingsmødet i September 2021 etab-
lering og renovering af grill ved blok 12 og 
14. Det regner jeg med, at der snarest kom-
mer en løsning på.

Dørtelefoner
Monteringen af det nye dørtelefon anlæg 
er færdigt, ganske små ting mangler men 
er ved at blive færdig gjort. Vi mangler at 
få sat automatisk døråbner på dør to, fra 
nordsiden, men det er opgave et andet 
firma skal levere.

Forstuer
En meget voldsom brand raserede en ejen-
dom i Vanløse for et par måneder siden 
og 90 familier stod uden tag over hovedet. 
Den egentlige årsag kender jeg ikke, men 
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jeg vil bare opfordre alle til ikke henstille 
ting i forstuerne, da det tilfælde brand 
o.lign, hvor redningsmandskab skal til, vil 
forhindre dette. Og i vores husorden, som 
er vedtaget af beboerne selv, klart fremgår 
af henstilling i forstuerne er ulovligt.

Ekstraordinært afdelingsmøde
Husk vi afholder ekstraordinært afdelings-
møde  torsdag den 19. maj 2022, kl 19.00 
i glasoverdækningen, med et punkt på 
dagsorden el ladestandere, vi glæder os til 
at se Jer.

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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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

Varmeregnskab
ØV ØV ØV
Normalt får dem der skal have varme-
penge tilbage, det den 1. maj, men på 
grund af forsinkelser, er varmeregnskabet 
ikke fremkommet til selskabet i nu og kan 

derfor ikke nå at komme på huslejen til den  
1. maj. Administrationen beklager at var-
meregnskabet først kommer den 1. juni.

EL ladestandere forslag
Med lade standerudvalgets forslag, kan der 
lades 10 biler af gangen.
Maksimalt kan der, hvis der også lades om 
dagen, lades 40 biler i døgnet.
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El ladestanderne i HG bliver kun for bebo-
ere i Høje Gladsaxe.
Udover vores standere, opsætter kom-
munen 2 lade standere foran centeret, som 
kan benyttes af alle.
Desuden er flere tankstationer i gang med 
at opsætte lade standere og flere butikker 
og virksomheder er også i gang.

Nogen har spurgt om El priser
Det er i øjeblikket umuligt at svare på, da 
El priser stiger helt vildt blandt andet på 
grund af krigen i Ukraine.
Men husk nu, at vores forslag til de første 
lade standere i HG. først skal godkendes på 
de 5 afdelings beboermøder, inden vi kan 
sætte tingene i gang.

Stuelejlighederne
Det er besluttet at der skal nye plader på 
havernes Gritt, da de gamle plader efter-
hånden er ødelagte og derfor kommer der 
for lidt lys ind i stuerne.
Chefinspektøren er ved at indhente prøver, 
så vi får de rigtige plader, der både er hold-
bare og med et godt lysindfald.
Samtidigt vil tagrenderne blive gennem-
gået og ordnet.
Vi forventer at opgaven går i gang i løbet af 
foråret.

Eventyrhaven
Så er det ved at være tid til at få ordnet sin 

kasse, så vi kan få haverne til at fremstå 
pæne.
Det bliver spændende at se når de  stauder 
og klematis der blev plante sidste år
begynder at blomstre rundt om hegnet.
Lars og Randi glæder sig til at møde med-
lemmerne.

Elevatorer
Afdelingsbestyrelsen er træt af de mange 
stop, der er på vores elevatorer og proble-
merne med at få reservedele.
Derfor har vi et forslag til beboermødet, at 
vi skifter alle elevatorer ud ( et par stykker 
er lavet).
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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

Det er en dyr affære, men vi har økono-
mien til det, så det de kan udskiftes uden 
en huslejestigning.

Beretningen
Jeg er ved at lægge sidste hånd på året be-

retning og den er nok udsendt eller er ved 
det, når bladet udkommer.

På afdelingens vegne
Flemming ■

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

Fortæller hudfarven os noget 
som helst af betydning om 
en person? Intet, selvfølgelig, 
overhovedet ingenting. 
Den fortæller ikke om 
personen er varmhjertet eller 
venlig, klog eller vittig, eller 
om det er et godt menneske. 
(Desmond Tutu, 1931-2021)

KRISTENDOM ER MULTI-NATIONAL
Kære nabo i Høje Gladsaxe!
Regnbuen er et tegn på håb, et tegn på at 
 regnen stopper og solen kommer frem. 

Nu begynder sommeren. Alle regnbuens farver i 
sommerblomster, sommerkjoler, sommersko og 
sommeransigter. 

Vi er et folk sammen
Den danske Folkekirke er en kirke for hele folket 
i Danmark. Vi snakker mest dansk, men det gør 
de fleste af jer også. 

På konfirmandholdet i år er der børn, hvis for-
ældre er født i Danmark, Kenya, Filippinerne, 
Nigeria, Thailand, England og Ghana. 

Vi beder Fadervor sammen og synger de samme 
sange. Vi er samme folk. Guds folk. 

Pinsen er regnbuefarvet
Langfredag døde Jesus, Påskedag vækkede Gud 
ham – og til Pinse fylder Gud alle Jesus’ venner 
med hellig Ånd. 

I bibelen står der, at på den første Pinsedag   
blev der døbt 3000 mennesker. De var fra bl.a. 
 Italien, Grækenland, Tyrkiet, Iran, Libyen, 
 Egypten, Palæstina, Irak, Kreta og Arabien. 

Kristendom er multinational og multietnisk lige 
fra første dag. Jeg er i hvert fald glad for at der 
også er plads til mig. 

Kærlig hilsen 
Morten Miland
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INTERNATIONAL CHURCH MIDSUMMER
The Danish Church (”Folkekirken”) is for all 
you folks who live in Denmark now – no mat-
ter your language, ethnic or religious back-
ground.  

Sunday 19 June at  14:30 in Haraldskirken on 
the square by the school – we celebrate a 
Midsummer Festival with song and music, fel-
lowship and sunshine. 
Our bishop, Rt.Rev. Peter Birch, will join the 
fellowship and preach, and the Omid Choir 
will join with songs in farsi”.

We hope to provide translation into Farsi and 
Ukrainian.

Pinse i Haraldskirken  
I al sin glans nu stråler solen

 8 SØNDAG 5.JUNI KL. 10  
med salmer, sange, band og to barnedåb! (Hvis der er  
nogen voksne, der vil døbes, så fortsætter vi bare bagefter).  
 
Jesus siger: ”Den dag vil I forstå at jeg er i min far,  
og I er i mig, og jeg i jer.” 
Vi lever os ind i hvordan det er at møde Jesus, efter at  
han er overalt. 

 8 MANDAG 6. JUNI KL.13:30  
en rolig lysgudstjeneste, hvor man kan snakke med på en  
prædiken, som præsten starter, og vi slutter sammen. 
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ÅRSMØDE Haralds Sogns Menighedspleje skifter stil. Før blev 
bestyrelsen udpeget af menighedsrådet. Nu kan du være med til 
at vælge dem ved årsmødet søndag 15. maj efter gudstjenesten.

Mulighed for at møde nye venner fra  
vores egen “Landsby på Højkant” 

Vi starter med musik og stilhed kl. 17:30 og fortsætter 
med dejlig mad sammen. 

Tilmelding via Facebook – se både hos Haraldskirken og 
Vores HG.

Torsdag 12. maj på Bib-
liotek+ på nordsiden af 
centeret
Torsdag 9. juni i Ha-
raldskirken på torvet 
syd for centeret

HG SPISER  
SAMMEN

SogneSøndag 
8. maj 
En spændende dag: 
Hvordan kommer kristen-
dommens budskab om 
fred, forsoning og lige-
værd ind i Mellemøstens 
lande? Den kristne tv-sta-
tion SAT-7 sørger for ud-
sendelser på arabisk, tyr-
kisk og farsi til landene fra 
Marokko til Pakistan. 

SAT-7 har danskeren Kurt 
Johansen som generalse-
kretær, og han kommer 
og fortæller om arbejdet 
efter gudstjenesten. 

Gudstjeneste 8. maj kl. 
10, frokost 11:30.

Folkekirkens Roskilde Festival 
Hvert tredje år er der stor festival for alle der er interesse-
ret i kirke og tro og eksistens. 

I år er det i Roskilde i Kristi Himmelfarts-dagene. 
Se programmet på www.himmelskedage.dk! 

Debatter & talks, kunst & teater, ånd & natur, musik & kon-
certer og selvfølgelig også spiritualitet  og gudstjenester.

KONFIRMATION – 
TILMELDING!
Lørdag 7. maj 2022 er der konfir-
mation i Haraldskirken for de 8. 
klasses elever, som har gået til 
præst siden september.
Lørdag 6. maj 2023 bliver der kon-
firmation igen. Hvis du skal være 
med, så er der konfirmationsfor-
beredelse hver torsdag eftermid-
dag 14:45-16:30 fra september. 

Få dine forældre til at melde dig 
på www.haraldskirken.dk alle-
rede nu – jo før, jo bedre – og 
helst inden sommerferien! 

Ring til præsten og spørg om hvad 
I vil. 
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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 tlf. 3969 0370  

tirsdag og torsdag kl. 10-13. 

Sognepræst
Morten Miland Samuelsen 

(MMS) træffes på tlf. 2462 3969 

/ 3969 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

MAJ

 5.5 kl.19:30  Koncert 

  8.5 kl. 10:00  Højmesse

  8.5 kl. 12:00  SogneCafé

 9.5 kl. 13:30 Lystændingsandagt

 10.5 kl. 18:30 Menighedsrådsmøde

 12.5  kl. 17:30 HG Spiser Sammen

 13.5  kl. 10:00  Gudstjeneste, St. bededag

 15.5  kl. 10:00  Højmesse

 15.5  kl. 11:30  Menighedsplejens årsmøde

 16.5  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 22.5  kl. 10:00  Højmesse

 23.5  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 26.5  kl. 10:00  Højmesse, Kr. Himmelfart

 29.5  kl. 10:00  Højmesse

 30.5  kl. 13:30  Lystændingsandagt

JUNI

 5.6  kl. 10:00  Højmesse, pinsedag

 6.6  kl. 13:30   Lystændingsgudstjeneste, 
2. pinsedag

 9.6  kl. 17:30  HG Spiser Sammen

 12.6  kl. 10:00  Højmesse

 13.6  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 19.6  kl. 14:30  International gudstjeneste 

 20.6  kl. 13:30  Lystændingsandagt

 20.6  kl. 18:30  Menighedsrådsmøde

 26.6 kl. 10:00 Højmesse

Ret til ændringer forbeholdes

HARALDSKIRKEN
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Fars Legestue hver torsdag fra kl. 10-12 
Er du far til et barn i alderen 0-3 år? 
Kom og vær sammen med dit barn sammen med 
andre fædre. Den første torsdag kommer sundheds-
plejersken forbi og den tredje torsdag kommer Lone 
fra biblioteket. 

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

Kom og se udstillingen på Bibliotek+ 
 

Et nuanceret Høje Gladsaxe midt mellem  
storslået natur og beton -  Deep Purple og  
Byens Arena - Vilde heste og nabofælles-
skaber - og alt det andet... 
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Jorden rundt på cykel 
Onsdag 18. maj kl. 19-21.00 
50 kr. på gladsaxe.dk/bibliotek 
 

62.180 km, 53 lande, 4 år, 1 mand og 1 cykel er nogle af 
ingredienserne i antropologen og eventyreren Nicolai 
Bangsgaards imponerende bedrift: jorden rundt på cykel. 
Med et unikt billed– og videomateriale giver Nicolai en 
personlig og livsbekræftende fortælling om op– og ned-
ture fra jordomrejsen. 

Kom og hør denne spændende fortælling på Bibliotek+. 

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

Husk og sæt kryds i kalenderen  
onsdag 22. juni 10.30-12.00.  
BBooggssnnaakk  --  iinnssppiirraattiioonn  ttiill  ddiinn  ssoommmmeerrllææssnniinngg 

20 kr. på gladsaxe.dk/bibliotek 
Se facebook og hjemmeside for mere information 

 
 

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

Gladsaxe Loves Culture   
                - kulturfest for hele familien 

 
Lørdag 4. juni 2022 kl. 11.00 
 
Vi åbner igen dørene op til vores farverige kulturfestival. 
Plænen bag Telefonfabrikken vil blive omdannet til én 
kæmpe havefest, med alt fra kreative workshops og  
ansigtsmaling, til musik, mad og dans fra (næsten) hele 
verden. Læs mere på gladsaxe.dk/lovesculture, og lad os 
mødes om kulturen. 

OBS! 

Foregår på Telefon- 
fabrikken 
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Sundt Liv Vejledningen har åbent i Biblio-
tek+, Høje Gladsaxe Torv 2A hver torsdag 
kl. 14.00-16.00. 
Mød sundhedsmedarbejderne fra Fore-
byggelsescentret til en snak om sundhed 
og muligheder for dig. 

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

Alle kan komme uden aftale og vejlednin-
gen er anonym.

SUNDT LIV VEJLEDNINGEN
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BØRNELIV
MELLEM
FLERE
KULTURER

Torsdag den 19. maj holder psykolog Basim Osman foredrag i  
BIBLIOTEK+ fra kl. 16.30-18:30. 

Basim Osman er autoriseret psykolog med speciale i interkultu-
relt arbejde med børn, unge og voksne. Han er far til tre børn, 

har boet hele sit liv i Danmark og har rødder i Sudan.

Foredraget vil omhandle opdragelse og børneliv mellem 
flere kulturer og hvordan vi som forældre bedst hjælper 
og støtter vores børn. 

Aftenens program: 
16.30: Oplæg ved Basim Osman
17.45: Spisning (gratis)

                    18.30: Tak for i dag

P.S. Du må gerne tage dine børn med.
Tilmelding til Majbrit Mouridsen fra Vores HG på
tlf.: 24919435 eller mail: makrmo@gladsaxe.dk
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KULTURKLUBBEN HG LAVER 
KULTURELLE ARRANGEMENTER 
FOR BEBOERE I HØJE GLADSAXE

Kulturklubben HG er drevet af frivillige, 
engagerede beboere fra Høje Gladsaxe. 
Her arrangeres der små og store ture med 
forskelligt kulturelt indhold.
Inden for den seneste tid har Kulturklub-
ben både været i Københavns synagoge 
og på Det kgl. Bibliotek, hvor de har fået 
rundvisning med efterfølgende frokost 
eller kaffe og kage.
Arrangementerne er som regel gratis, da 
de er støttet af kommunale midler, men 
indimellem kan der være en smule bru-
gerbetaling på turene. 
 

Kulturklubben har indenfor nærmeste 
fremtid planlagt et besøg hos moskeen 
i fuglekvarteret i Nordvest, endnu en 
rundvisning i Københavns synagoge samt 
en rundvisning i Ballerup kirke for at 
kalkmalerierne. Hold øje med hvordan du 
tilmelder dig de forskellige arrangemen-
ter på Vores HG Facebookside eller på 
opslagstavlerne i opgangene.

Kulturklubben HG kan i dette forår fejre tre års jubilæum 
– tre år med rundvisninger, middage, teaterkoncerter, 
klassiske koncerter, fællesskab, sjov og meget mere.
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KULTURKLUBBEN HG LAVER 
KULTURELLE ARRANGEMENTER 
FOR BEBOERE I HØJE GLADSAXE
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ØKONOMISK RÅDGIVNING I 

Dansk Folkehjælp yder gratis, uvildig og 
fortrolig økonomisk rådgivning, hvor man 
blandt andet kan få hjælp til forhandling 
med kreditorer, udarbejdelse af budget, 
gældssanering og hjælp til, hvordan man 
holder styr på økonomien i fremtiden. 

Rådgivningen tilbydes af frivillige, som har 
økonomisk erfaring til alle borgere med 
økonomiske vanskeligheder.
Hvis man gerne vil have rådgivning, skal 
man kontakte Dansk Folkehjælp på mail 
post@folkehjaelp.dk eller telefon 70 22 02 30, 
hvorefter der aftales et tidspunkt, hvor man 
kan mødes i Bibliotek+. 

Det kan være:
• At være frivillig
• At gøre noget for andre
• Fritid og fællesskaber 
• Sundhed
• Børn og familieliv
• Tryghed, økonomi og job

KIG IND TIL VORES HG
• Aktiviteter og fællesskab i lokalområdet
• ……..eller noget helt andet
Vi er i BIBLIOTEK+ hver onsdag og tors-
dag fra kl 16-18 og kan guide til tilbud og 
muligheder.  

Vi har kaffe på kanden og altid tid til dig.

Kom og få en snak om det, der er vigtigt for dig
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Vi søger frivillige til Hele Danmarks Familieklub i Høje Gladsaxe, og vi håber, at du vil være 
med på holdet. Du vil blive en del af et skønt frivilligteam, der planlægger familieklubben fra 
gang til gang, og det vil give dig mulighed for at…

	Give børnefamilier smil på kontoen
	Bidrage til det lokale fællesskab
	Udvide dit netværk
… og meget, meget mere 
Familieklubben i Høje Gladsaxe starter d. 11. maj og mødes hver anden onsdag i ulige uger  
kl. 16.30-19.00 på BIBLIOTEK+, Høje Gladsaxe Torv 2a.  

Vil du høre mere om familieklubben kontakt Majbrit i BIBLIOTEK+ på 24 91 94 35

FAMILIEKLUBBEN I 
HØJE GLADSAXE SØGER 

HJERTEVARME FRIVILLIGE
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AKTIVE BORGERE OG BIBLIOTEK+ 
ØNSKER AT GØRE VERDENSMÅL 
TIL HVERDAGSMÅL
Oplevelsen af samhørighed, meningsfuld-
hed og velfungerende sociale relationer er 
alt sammen tæt knyttet til vores trivsel - 
og ikke mindst motivation. Det er en helt 
central pointe i det nationale biblioteks-
projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL, 
som BIBLIOTEK+ i tæt samarbejde med 
”Gladsaxe Grønne Nabofællesskaber” er 
blevet en del. 

Startskuddet var en workshop på BIBLIO-
TEK+ d. 31. marts, hvor bæredygtigheds-
psykolog Simon Elsborg Nygaard sørgede 
for at give ny viden og inspiration og sam-
tidig lede samtalen og koble deltagernes 
interesser til verdensmål for på den måde 
at skabe en stærk platform for bæredyg-
tige fællesskaber. Til workshoppen var der 
en livlig dialog og erfaringsudveksling, 
da deltagerne alle havde erfaringer fra 
forskellige fællesskaber og aktiviteter. Der 
kom mange spændende ideer på bor-
det og vi havde fokus på 3 verdensmål: 

”Sundhed og trivsel”, ”Bæredygtige byer 
og lokalsamfund” og ”Ansvarligt forbrug 
og produktion”. Der bliver arbejdet videre 
med de idéer, som deltagerne ønsker at 
føre ud i livet. 

Alle er velkomne til at være med

Majbrit Mouridsen er tovholder fra 
BIBLIOTEK+ for projekt SAMMEN OM 
VERDENSMÅL og hun ser BIBLIOTEK+ 
som et oplagt sted til at skabe bæredyg-
tige fællesskaber om verdensmål. Hvis 
du ønsker at deltage i et fællesskab, som 
bidrager til et eller flere verdensmål, selv 
har en god idé eller bare ønsker at høre 
mere, så kig endelig ned i BIBLIOTEK+ 
og få en snak. 

Læs mere om projektet:  
www.sammenomverdensmål.dk



Så har du mulighed for at deltage i ryge-
stopkursus i byens park, som starter d. 10. 
maj kl. 17.00-19.00 i BIBLIOTEK+, Høje 
Gladsaxe.
For at deltage på dette kursus skal du kunne 
gå tre kilometer i normalt tempo.

På kurset veksles mellem øvelser og erfa-
ringsudveksling, hvor I arbejder med vaner 
og håndterer rygetrang, i samarbejde med 
vores erfarne instruktører. 
Når du følger et kursus, har du mulighed 

for at få tilskud til rygestopmedicin eller 
nikotinprodukter.

For mere information og tilmelding, 
kontakt Forebyggelsescentret:
• Send SMS Slut til 1910, eller skriv mail til  
 rygestop@gladsaxe.dk, og du bliver  
 ringet op.
• Ring 39 57 57 57 til Forebyggelsescentret  
 mandag-torsdag kl. 10.00-14.00 og  
 fredag kl. 10.00-12.00
• På hjemmesiden gladsaxe.dk/rygestop

ER DU KLAR TIL AT BLIVE 
RØGFRI OG TOBAKSFRI TIL 
SOMMER? 
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Der er grønt, så langt øjet rækker. Foråret 
står for døren. Naturen i og omkring HG 
er i særklasse og det betyder også et rigt 
fugleliv lige i baghaven. Alt fra knopsvaner, 
til nattegale og blåmejser. 

Den sætter vi fokus på med en fotokonkur-
rence. 

Konkurrencen løber fra lørdag d. 9/4 og 
frem til søndag d. 22/5. 

Send dine bedste naturbilleder fra HG til 

voreshg@gmail.com eller på Vores HG’s 
Facebookprofil. 

En jury udvælger de tre bedste, som kom-
mer op at hænge et sted i HG. Samtidig 
deles alle billeder her i HG-bladet, på  
www.voreshg.dk og på Facebook til glæde 
for hele HG. Der vil også være en lille præ-
mie til de tre bedste. 

Vi glæder os til at se jeres billeder.

Billedet her er fra natur-fotokonkurrencen 
sidste år og er taget af Masi Hadipour.

FOTOKONKURRENCE:

Vis os HG’s fantastiske fugleliv
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Den 4. april kunne BIBLIOTEK+ åbne dø-
rene for ferniseringen af den længe ventede 
udstilling: Historier fra Høje Gladsaxe – en 
udstilling af beboere, for beboere og alle 
andre interesserede.
Siden sommer 2021 har Vores HG sam-
men med en række beboere indsamlet og 
lånt forskellige materialer som billeder, 
malerier, personlige fortællinger, avisover-
skrifter og meget mere. Det er der kommet 
en udstilling ud af.

Udstillingen består af tre dele:
1. Tiden før Høje Gladsaxe: her kan du se 

malerier af de gamle gårde, erindringer 
skrevet om gårdene fra den tid og se ét 
af de første udkast til Gladsaxeplanen.

2. Byggeriet og renoveringen: Her finder 
du prototyper fra byggeriet, ideerne og 

tankerne bag Høje Gladsaxe, Arkitekt 
Jan Gehls kritik af udearealerne, og ét 
af Høje Gladsaxes første beboerinitia-
tiver; aktionslegepladsen.

3. Det levede liv – fællesskaberne: Her 
finder du både fortællinger fra HG og 
fortællinger om HG. Historier fra livet 
mellem blokkene, beboeres private 
billeder og fortællinger, det der trak 
avisoverskrifter, og hvordan det ikoni-
ske byggeri er blevet brugt i kulturlivet.

Til sidst kan du også bidrage med dine 
egne minder og historier. Vi har sat to op-
slagstavler op, hvor du kan hænge billeder, 
anekdoter og måske bare et enkelt ord, der 
beskriver det, du gerne vil fortælle.
Udstillingen kan ses indtil den 27. maj i 
BIBLIOTEK+

UDSTILLING I BIBLIOTEK+: 
HISTORIER FRA HØJE GLADSAXE



39

I forbindelse med udstillingen: Historier fra 
Høje Gladsaxe får vi besøg af Stadsarkitekt 
Tina Saaby og Arne Fogt fra Lokalhistorisk 
forening, der vil dele ud af deres viden om 
specifikke emner, som udstillingen også 
har fokus på. 

Tina Saaby, der er stadsarkitekt i Gladsaxe 
kommune, kommer den 23. maj kl. 17-18 
og fortæller om de arkitektoniske tanker 
bag byggeriet og uderum, det særlige ved 
et byggeri som Høje Gladsaxe og hvordan 
arkitekturen generelt har ændret sig fra 
60’erne til i dag. 

Arne Fogt, der er 
frivillig i Gladsaxe Lo-
kalhistoriske Forening, 
kommer den 25. maj 
kl. 17-18 og fortæller 
om Bombemanden fra 
Gladsaxe, der inden 
for ét år placerede ni 
bomber – flere af dem i 
Gladsaxe, og som blev 
kendt under navnet ’Det 
omvendte 7-tal’
Begge arrangementer er 
gratis, og du kan tilmelde dig på gladbib.dk 
eller hos Monique på tlf. 26122544.

LOKALE STEMMER: HISTORIER 
FRA HØJE GLADSAXE – LIVE!

Den 5. maj blev podcasten om Høje Glad-
saxe lanceret. Det betyder, at du fra den dag 
kan høre podcasten på din telefon. Du kan 
komme forbi i BIBLIOTEK+ og få en QR-
kode eller du kan finde den på hjemmesiden 
Voreshg.dk. QR-koden giver dig direkte 
adgang til podcasten.
I podcasten fortæller beboere, arkitekter, 
erhvervsdrivende og ansatte om alt fra byg-

geriet til beboerdrevne initiativer gennem 
tiden.

Podcasten er blevet til i samarbejde med 
Vores HG og er en del af udstillingen: 
Historier fra Høje Gladsaxe, som kan ses i 
BIBLIOTEK+ indtil den 27. maj.

God fornøjelse med den!

PODCAST OM HØJE GLADSAXE



40

Vi har brug for din stemme:

Deltag i fokusgruppe om akut 
sygdom i Høje Gladsaxe

Formålet med fokusgruppen er at lytte og lære af dig. Vi vil undersøge, 
hvordan du vil tænke og handle, hvis du oplever, at en du kender pludselig 
bliver akut syg. Du vil blive præsenteret for forskellige scenarier, som du skal 
diskutere sammen med 5-7 andre beboere. Bagefter vil der være mulighed 
for at stille spørgsmål. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 

Vi leder efter dig som:
- Er beboer i Høje Gladsaxe
- Er over 18 år
- ikke er sundhedsfaglig uddannet

Hvor og hvornår?
Fokusgruppen bliver afholdt onsdag d. 8. juni  kl. 16-18 i BIBLIOTEK+, Høje 
Gladsaxe Torv 2A (forsiden af HG Centeret)

Der vil blive serveret forfriskninger til fokusgruppen

Er du interesseret i at deltage? 
Kontakt forsker og læge Anne Juul Jørgensen på 60629114 eller 
caramba@regionh.dk
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På initiativ fra nogle beboere i Høje Glad-
saxe er der krolf træning i Høje Gladsaxe 2 
gange om ugen hver tirsdag og torsdag kl. 
11.50. Det foregår til højre for bålpladsen 
bagved Høje Gladsaxe 35-37. Krolf er en 
god blanding af kroket og golf. Det er en 

KROLF TRÆNING
    – ALLE ER VELKOMNE!

god måde at komme ud og bevæge sig og 
være sammen med andre. Krolf er noget 
alle kan være med til og vi har udstyr til 
alle.
Birgit og Karin er tovholdere for træningen 
og kan kontaktes på Birgit på tlf.: 26618869
Karin på tlf.: 30240540 
Velkommen
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DISCGOLF
Der er en discgolfkurv på græsset bag ved 
bålpladsen. Her kan man spille forskellige 
spil med freesbee . Man kan låne et sæt med 
discs i BIBLIOTEK+ i åbningstiden.

MINIGOLF
Spil minigolf på banen på Byens Arena – 
man kan leje køller og bolde hos Købman-
den i Lillecenteret. 

SPIL MED HINANDEN!SPIL MED HINANDEN!
Foråret er endelig kommet – og der er gode muligheder for at nyde 
det, mens man er aktiv.
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BEBOERHUSET PULSEN  

 

MANDAG: 
Sundhedscafé for kvinder kl. 13.00 

 
TIRSDAG: 
Gå-tur med kaffe og brød kl. 10.00 
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) 
 

FREDAG: 
Mødregruppe med børn      kl. 10.00 
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 



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

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

Line Steenberg
libost@gladsaxe.dk
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Inden længe så kommer der en ny udgave af 
aktivitetskataloget med alle de muligheder 
for at deltage i fællesskaber i området. Hold 
øje i opgangene og på Facebook, så du også 
kan få fingrene i et eksemplar. 

Har du en interesse, du brænder for og 
gerne vil være sammen med andre om, så 
kan du starte en ny aktivitet i enten bebo-
erhuset Pulsen eller BIBLIOTEK+ - tag fat i 
Majbrit for at høre mere. 

Mange forårshilsner
Cecilie, Christine, Helle, Line, Majbrit, 

Maj-Brit, Monique og Stefanie. 

Kære alle, 
Foråret har for alvor taget fat – og vi kan for 
alvor nyde de fantastiske grønne områder i 
HG. En god mulighed for det er at deltage i 
vores fotokonkurrence om fuglelivet i HG 
parken. Husk, at du også kan hente vores 
forårs-naturkort i BIBLIOTEK+, hvor der 
også er ideer til naturaktiviteter i området.

De sidste måneder har stået i historiens 
tegn med udstilling og podcast. Og i disse 
dage spiller Mungo Park forestillingen 
BEBOER om netop at være beboer i områ-
det – det glæder vi os til at se, hvad der er 
kommet ud af. Tak til alle, der har bidraget 
til både det ene og det andet. 
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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 17 løsninger af marts måneds sudoku.
Erling Pedersen, H.G. 5. 15. mf., har vundet lodtrækningen om 
en overraskelse blandt de rigtige løsninger.

Vind en overraskelse 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 2. juni og 
deltag i lodtrækningen om en præmie. Vinderen får direkte 
besked og offentliggøres i næste nummer.

Løsning på marts måneds sudoku

Maj 2022

SU
D
O

KU
 M

ÅN
ED

EN
S

20.04.2022 08.38Sudoku 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.

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

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

   9 1  7   
9 2 8 7   4 1 5
 7   4    9

EVERYONE IS A FAN

OF SOMETHINGFIND AND SHOP FUNKO AT

28.02.2022 12.42Sudoku 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.

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

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

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

A complete toolbox for MacBook
Delete up to 66 GB of junk in one go: apps, cookies, hidden junk folders.
cleanmymac.macpaw.com
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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. 

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


