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Høje Gladsaxe Bladet

Hver fredag kl. 10.00-14.00
Etnisk dansk kvindegruppe
Seniorklubberne 
Høje Gladsaxe Torv 2 G
Syning, perler og andet hånd-
arbejde, gymnastik og dansk-
undervisning.

Fodbold for sjov
for de 12-16 årige fredag aften 
kl. 19-21 og søndag for alle 
kl. 19-21. 
Det er en frivillig, der står for 
træningen. Grønnemose Skole, 
den store hal.

Nr. 6 omdeles tirsdag 18. december. Såfremt noget 
ekstraordinært ikke indtræffer, er der deadline for 
nr. 1 2019 søndag 3. februar, og bladet omdeles 
tirsdag 19. februar. 

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

Indlæg må meget gerne sendes til Grafia via e-mail 
grafia@grafia.dk, men skal foreligge i papirprint hos 
informationsudvalget senest ved deadline. Papirprint 
kan afleveres til Inspektørkontoret.

Informationsudvalget.

3. februar 2019

Deadline HG Bladet nr. 1 2019

19. februar 2019

HG Bladet udkommer

Forsidefotos: T.v. Familiejulefest. Ø.th. Aktive beboere i HG. Nederst Pensionistjulefest

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

Høje Gladsaxe Bladet 6December 2018

 Seneste nyt om Bus 250S Nyt fra Vores HG
 Familiejulefest
 Pensionistjulefest
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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
Allan Grankvist Varbæk
Høje Gladsaxe Torv 2B, 5. 504. Telefon 22 16 70 61

INSPEKTØRKONTORET
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 – 
møder i november og december 
måned 2018
I to af årets måneder afholdes der møde 
i Bygningsejerforeningen. Disse to 
måneder er december og marts måned. 
I december måned pågår regnskabs-
godkendelser og valg af formand samt 
næstformand. I marts måned behand-
ler Bygningsejerforeningen budgettet 
for det kommende år.

Bygningsejerforeningen er det øverste 
organ i Fællesdriften i Høje Gladsaxe, 
og består af de fem afdelingsbestyrel-
sesrepræsentanter fra hver af de fem 
boligafdelinger, i alt 25 personer.

Regnskabsafslutning for 2017/2018
I forbindelse med regnskabsafslutnin-

gen 2017/2018 er det reviderede regn-
skab udarbejdet af administrationen, 
således at det kunne behandles af kon-
trahenterne, der afholdt møde den 27. 
november 2018. Det reviderede regn-
skab blev forelagt på bestyrelsesmøde i 
Bygningsejerforeningen, som afholdes 
den 4. december 2018. Det reviderede 
regnskab udviser et nettooverskud 
på ca. 615.000 kr., som hovedsageligt 
skyldes besparelser på almindelig ved-
ligeholdelse og diverse/andre udgifter, 
dog med mindre renteindtægter. Her-
udover har der været besparelser på de 
udlæg, som Fællesdriften foretager på 
ca. 251.000 kr., der skyldes mindre ud-
læg til vandafgift. Nettooverskuddet og 
udlæg fordeles til de respektive parter i 
forbindelse med regnskabets endelige 
afslutning.
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De stående udvalg
I Aktivitetsudvalget har det vigtigste 
været forberedelse og afholdelse af fa-
miliejuletræsfest og pensionistjulefest. 
Arrangementerne afvikles ved hjælp 
af frivillige, men det har været en ud-
fordring at finde frivillige nok, så Fæl-
lesdriften har været behjælpelig med 
at stille flere ejendomsfunktionærer til 
rådighed for at hjælpe. Se omtalen af 
arrangementerne andet sted i bladet. 

Der er også en løbende dialog for at 
optimere samarbejdet i udvalget, da 
det jo er frivilligt arbejde, som til tider 
kan være krævende. Der er en større 
udskiftning på vej i udvalg, hvorfor der 
også var en dialog om at fremme et godt 
samarbejde i udvalget. Forretningsud-
valget vil gerne takke alle de frivillige i 
udvalget for deres store arbejdsindsats, 
som er til meget stor gavn for alle i Høje 
Gladsaxe.

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

Parkudvalget afholder næste møde 
medio december 2018.

Situationen i bebyggelsen
Forretningsudvalget (FU) har meget 
fokus på trygheden i Høje Gladsaxe 

og er i den forbindelse opmærksom på 
uro blandt de unge – herunder især på 
brandtrapperne, på svalegange, ved 
den store trappe til Centeret og ved var-
mecentralen. Denne uro medfører no-
gen utryghed blandt de øvrige beboere. 
Der har været lidt mere ro på i det sidste 
stykke tid, og dette gælder især der, 
hvor der er kommet adgangskontrol.

Det er meget vigtigt, at disse forhold 
bliver anmeldt til politiet, både fordi 
de kan gøre noget ved det, men også 
fordi det bliver registreret i politiets 
statistikker, som bruges til at tildele 
politi-ressourcer. Det vigtigste er, at 
men selv anmelder, men husk at der 
kan anmeldes ”anonymt” via Inspek-
tørkontoret. Vi har også fået kontakt til 
en koordinator fra politiet, som vi kan 
henvende os til.

Der skal fortsat også være fokus på 
NUL-tolerance omkring udsættelser. 
Vi ved godt, at der ikke er en forebyg-
gelsesindsats heri, men at forebyg-
gelsen mere er at ”afskrække”.  Det, at 
få en lejlighed i Høje Gladsaxe er meget 
svært, og det er blevet endnu sværere, 
da alle har meget lange ventelister, så 
det at ”holde” på sin lejlighed er vigtigt. 
Når der er opmærksomhed på dette 
fra forældre og unge, håber vi, at det 
forebygger utrygheden.
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Salg af institutioner til 
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune ønsker at være en 
attraktiv bosætningskommune, som er 
kendt for at levere gode velfærdstilbud, 
der skaber rammerne om et godt hver-
dagsliv for borgere i kommunen. Et 
element heraf er gode og tidssvarende 
dagtilbud, som skaber trivsel og pæda-
gogiske udfordringer, der stimulerer 
børnenes naturlige lyst til at lære gen-
nem legende lærings- og udviklingsak-
tiviteter, og som giver børnene et godt 
fundament for videre skolegang. Det 
vil sige tidssvarende dagtilbud med høj 
pædagogisk kvalitet, som understøttes 
af gode fysiske rammer.

Ved at eje ejendommene får kom-
munen større mulighed for løbende at 
vedligeholde, modernisere og tilpasse 
bygningerne, således at de lever op 
til nuværende og kommende krav og 
behov – herunder den pædagogiske 
indretning, arbejdsmiljø, krav til inde-
klima for børn og personale m.v. Dette 
skal dog holdes op imod de økonomiske 
omkostninger ved at afvikle eller op-
købe de lejede ejendomme.

Gladsaxe Kommune, som er lejer af in-
stitutionerne Hyldegården, Lundegår-
den og Mosen, har som anført ændret 
deres ejerstrategi fra lejer til ejer. Der 

er på den baggrund indledt forhandlin-
ger om deres køb af institutionerne.

Bygningsejerforeningen har på møde 
den 4. december 2018 besluttet at sælge 
institutionerne ud fra flere kriterier. 
Gladsaxe Kommune har et ønske om 
at udvikle institutioner, hvilket vi kun 
kan bakke op om, og det vil også være 
gavnligt for vores boligområde, at vores 
beboere får bedre institutioner. Det vil 
heller ikke være hensigtsmæssigt, at 
det er os som boligorganisation, der 
udvikler institutioner/erhverv.

Gladsaxe Kommune vil gerne købe 
institutionerne i 2018, da de i 2019 vil 
have problemer med det kommunale 
anlægsloft. Salget vil derfor ske i 2018, 
dog er der flere betingelser for salget, 
som vil blive afklaret primo 2019.

Hvis salget af institutionerne går en-
deligt igennem i 2019, vil der være en 
fortjeneste, som der arbejdes på skal 
komme beboerne til gavn. Mere om det 
i 2019.

Diverse punkter fra 
administrationen
På møderne var der en dialog om 
punkter, som administrationen havde 
medtaget:
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 Vedligeholdelsesoversigt og opgø-
relse over timeforbrug.

 Orientering om diverse persona-
leforhold / inspektørfunktionen 
– herunder ny administrativ medar-
bejder på Inspektørkontoret.

 Fælles betonvedligeholdelsesplan – 
status på arbejderne, som er afslut-
tet.

 Ny renovationsordning – ændring 
i dagrenovationsafhentning i 2018, 
hvor vores eget personale skal 
fragte det op fra kælderen samt om 
syv nye nedgravede affaldsstationer 
til fraktioner, som er ved at blive 
udført, se omtale andet sted i bladet.

 Dialog om parkeringsforholdene i 
Høje Gladsaxe, herunder henven-
delse til kommunen.

 Helhedsplanen Vores HG – dialog 
om bestyrelsesarbejdet samt andre 
forhold, der er omtalt under indlæg 
fra Vores HG andet sted i bladet.

 Busbetjening af Høje Gladsaxe 
(Bus 250S) – Fællesdriftens 
arbejde med at bus 250S fortsat be-
tjener Høje Gladsaxe ved at køre via 
Gladsaxevej, se omtale andet sted i 
bladet.

 Forberedelse af regnskabsafslut-
ning.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe – øn-
sker alle beboerne i Høje Gladsaxe en 
rigtig glædelig jul samt et lykkebrin-
gende nytår.

Referent: Jesper Loose Smith  

Kunne du tænke dig at være en del af 
Aktivitetsudvalget ?

Du behøver ikke at være medlem af en afdelingsbestyrelse

Aktivitetsudvalget står blandt andet for arrangementer som Sankt Hans 
fest, sommertur til BonBon Land, familiejulefest og pensionistjulefest.
Henvendelse til din afdelingsbestyrelsesformand.

Jeg er suppleant i 3B afdelingsbestyrelse, hvilket er på frivillig basis, 
og har også haft den fornøjelse at sidde i aktivitetudvalget i ni år, heraf 
de seneste to år som koordinator, hvor jeg nu har valgt at stoppe.
Det er mit håb, at der fremover er andre frivillige, der har lyst til at 
være med.
Venlig hilsen Jane Jandu
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Her brast håbet og drømmen:
Høje Gladsaxe mister bus 250S i 2019!

Onsdag den 14. november blev en sor-
gens dag i Høje Gladsaxes historie.

Høje Gladsaxe havde inviteret borgme-
steren og Trafik- og Teknikudvalget på 
besøg for at diskutere den fremtidige 
busdrift i Høje Gladsaxe, herunder at vi 
fik bus 250S tilbage.

Borgmesteren mødte op sammen med 
medlemmer af udvalget, en repræsen-
tant fra Movia samt et par personer fra 
administrationen.

Status på busdækning 
af Høje Gladsaxe

Høje Gladsaxe mødte med formænde-
ne, chefinspektøren og John Pedersen 
fra FSB. Direktøren for AB Gladsaxe 
var vært og mødeleder.

John Pedersen lagde ud og bød velkom-
men samt skitserede problematikken 
med at få bus 250S tilbage, som frem-
går af Høje Gladsaxe Bladet i de sidste 
par numre, og helt basalt at ændre lin-
jeføringen til at køre via Vandtårnsvej/
Gladsaxevej. Se illustration, som også 
blev bragt i bladet 2/2018 – april.

Borgmesteren og kommunens repræ-
sentanter svarede med at fremlægge 
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papirer, planer og skitser for den fremti-
dige drift; ikke mindst en oversigt over 
rejsetider, hvor der til de destinationer, 
som de fleste i Høje Gladsaxe bruger, 
var længere rejsetid end med 250S, 
men på længere destinationer var der 
kortere rejsetid. Vi blev ikke helt klar 
over, hvordan rejsetiden var beregnet, 
idet Movias repræsentant gik meget 
op i ventetiden, altså hvor længe man 
skulle vente på den næste bus.

Med den kommende A-linie kommer 
der otte afgange i myldretiden mod 
250S, som nu har seks.

Borgmesteren forsøgte således at 
argumentere for, at vi ikke blev ringere 
stillet ved at blive fragtet ind til en 
Metro-station, hvor vi skulle betale 
yderligere for at stige om og mente, at 
besværet og tidsforbruget ved at stige 
om var minimalt.

Orienteringen fra borgmesteren og 
kommunen svarede til det indlæg, som 
borgmesteren havde i Høje Gladsaxe 
Bladet 4/2018 – september.

Høje Gladsaxes egen Kristian Niebuhr 
støttede borgmesteren heri og frem-
førte yderligere, at nu fik vi igen også 
en bus til Lyngby.

Vi forsøgte flere gange med argu-
menter for at få bus 250S tilbage, men 
borgmesteren og Trafikudvalget gled 
udenom, indtil borgmesteren hårdt 
presset sagde:
"Jeg anerkender, at I varetager og skal 
varetage Høje Gladsaxes interesser, 
men jeg skal varetage hele kommunens 
interesser, og et enigt trafikudvalg har 
fundet det VIGTIGERE, at DR-byen og 
det tilstødende Mørkhøj får en god og 
direkte buslinje ind til København !!"

Skitse af de to forslag til linieføring.
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HG nr. 4
Deadline: Søndag 1. september
Udkommer: Tirsdag 17. september

HG nr. 5
Deadline: Søndag 20. oktober
Udkommer: Tirsdag 5. november

HG nr. 6
Deadline: Søndag 1. december
Udkommer: Tirsdag 17. december

Udgivelsesplan 
Høje Gladsaxe bladet
HG nr. 1
Deadline: Søndag 3. februar
Udkommer: Tirsdag 19. februar

HG nr. 2
Deadline: Søndag 24. marts
Udkommer: Tirsdag 9. april

HG nr. 3
Deadline: Søndag 2. juni
Udkommer: Tirsdag 18. juni

Høje Gladsaxe Bladet
2019

2019

Efter dette mere ærlige svar blev man 
enige om at slutte mødet med, at vi 
var enige om at være kvalificerede 
UENIGE.

De tilstedeværende fra HG blev bagef-
ter enige at fortsætte med at prøve at få 
bus 250S tilbage til HG, men måtte også 
erkende, at det så næsten umuligt ud, 
og at man derfor ville afvente, hvad der 
sker til foråret.

Er der beboere, der tager initiativ til 
protester o.l., bakker vi det op, ligesom 
vi også har indsamlet ca. 1.300 under-
skrifter, som desværre ikke havde/fik 
betydning lige nu.

Fællesdriften af Høje Gladsaxe  
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De nye nedgravede containere er 
næsten ved at være færdige, og så snart 
der er kommet klistermærker med 
affaldstype på, kan de benyttes.

Vi arbejder med Plast, Metal, Papir, 
Pap og Glas. Der er små beholdere til 
batterier på siden af containerne. Der 
henvises til sorteringsguiden, som blev 
bragt i sidste blad – nr. 5, november 
2018, men som også vil blive uddelt til 
alle beboere, i en større udgave.

Det er vigtigt, at det kun er det affald, 
der hører til i den nedgravede contai-
ner, som kommer ned i den – ellers 
ødelægges hele ideen med at sortere.

Affaldshåndtering 
i Høje Gladsaxe

Der har det seneste år været en for-
søgsordning to steder i Høje Gladsaxe, 
og disse steder har det været muligt 
at nedsætte antallet af containere til 
dagrenovation, som vi betaler for efter 
antal af containere. Vi har derfor fået en 
mindre udgift disse steder. Så udover at 
hjælpe miljøet/genbrug, gavner sorte-
ringen også vores pengepung.

Inspektørkontoret  



Familiejulefesten



165  børn og voksne mødte op til 
julehygge. Der var juice, clemmetiner 
samt godtepose til børnene. De 
voksne fik kaffe og dejlig julebolle.
HDI stod for salg af drikkevarer.
Julius Umulius underholdt børnene 
til stor glæde. Julemanden kom, og 
der blev danset om juletræet. Det var 
nogle rigtige hyggelige timer.

Tak for hjælpen til  vores tre ejendoms-
funktionærer Finn, Jan og Mads – og 
tak til Hans-Peter for at brygge kaffe 
m.m. Også tak til aktivitetsudvalget 
Evy, Lone og Jane.

I ønskes alle 
en rigtig 
glædelig jul 
og et godt nytår !



I år var 185 mødt op for at hygge sig i 
selskab med andre beboere. Der blev 
drukket kaffe og spist juleboller samt 
småkager; lidt sundt var der dog – også en 
clemmentin :-).
John Dk spillede op til dans og sang. Der 
blev også spillet lidt banko, og så underholdt 
Maria og Michael. Der blev sluttet af 
med lodtækning af vin – og sangen sku' 
gammmel venskab…

Sådan en dag er der jo behov for en masse 
hjælpere, og bl.a. fem unge drenge fra 
bebyggelsen hjalp med oprydning og opvask 
(se foto). Stor tak til dem. 
Også tak til vores ejdomsfunktionærer, 
personalet fra Vores HG, og især til 
alle de frivillige Alma Kjær, Alice og Ole 
Mohrdel, Lene og Arne Olsen, Birgit Olin  
Anelise Granum og Jim Jørgensen samt 
Aktivitetsudvalget Evy, Lone og Jane.
Tusind tak for en dejlig dag. 
Jane Jandu 
 
Er du pensonist? Og kunne du tænke dig at 
være med til sådanne aktiviteter, kan du gå 
på Inspektørkontoret og skrive dig på listen 
over pensonister i HG, så får du en invitation 
til kommende arrangementer.

Pensionistjulefesten
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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. 09.00-10.00 
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

Jeg glæder mig i denne tid . . .                                                                                                                                      
Nu falder julesneen hvid . . .                                                                                                                                                
Så ved jeg julen kommer . . .                   

Ovenstående er nostalgi fra ”Peters 
jul” – Hvem ved, måske er der sne, når 
bladet bliver omdelt i december – det 
kolde vejr kunne tyde derpå.

Fra bestyrelsen har vi lidt kommenta-
rer og information:
 Det er kommet os for øre, at besty-

relsens arbejde kritiseres på Face-
book. Det er en kedelig tendens, 
og vi kan kun opfordre til, at man 
kommer direkte til os med kritik og 
spørgsmål – enten telefonisk, eller 
når vi er på kontoret. Bestyrelsen 
vil hellere end gerne snakke med 
beboerne.

 Betonvedligeholdelsen er afsluttet 
i denne omgang; men der resterer 
nogle småting, som skal tages op i 
2019.

 De store nye affaldscontainere 
(nævnt i sidste blad) er i skrivende 
stund ved at blive gravet ned i vores 
afdeling. Vi ønsker hele arbejdet 
færdiggjort i én arbejdsgang, da vi 
har set opsætning – af lignende con-
tainere – stå halvfærdigt hen i flere 
af de andre afdelinger. Vi venter 
spændt.

 Med henblik på plantestensmuren 
ved blok 24 og 25 (også nævnt i 
sidste blad) skulle opsætning af 
hegn blive gennemført i december 
måned. Vi håber, det holder stik.
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 Vedrørende parkering: Afdelings-
bestyrelsen har fået flere henven-
delser fra beboere, som har fået 
hæftet sedler på deres biler om ikke 
at holde ud for blok 25. Beboerne 
bedes se helt bort fra disse sedler, 
og vedkommende, som påhæfter 
dem, bedes ophøre hermed. Alle 
beboere i afdeling 52 har lov til at 
holde på afdelingens areal, som er 
offentlig parkeringsplads. 

 Selvom det snart er jul, skal vi ikke 
fodre rotterne. Det vil sige, at der 
ikke må kastes mad ud på jorden 
tiltænkt fuglene, da dette tiltrækker 
rotter. Vi har p.t. et aktuelt problem, 
hvor rottefængeren IGEN har været 
på besøg for at sætte kasser/ fælder 
op. SÅ VÆR MEGET OBS PÅ IKKE 
AT SMIDE MAD PÅ JORDEN! 
TAK!

SCANDIA
LÅSESERVICE

Søborg Hovedgade 8
Tlf. 39 69 34 56

Oplukning - Døgnvagt

Tandlæge
Karsten D. Laugesen ApS

Høje Gladsaxe Torv 2, 1. sal
2860 Søborg

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

Alle beboere ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2019.

Med venlig hilsen fra 
Bestyrelsen AAB afd. 52  
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Nyt fra FSB
FSB
Formand
Michael Gravengaard
Høje Gladsaxe 51
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. 09.30-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-fsb@fd-hg.dk

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: ALDRIG

Storskrald afhentes mandag i 
ulige uger

Formand
Michael Gravengaard

Siden sidst
Julen er lige rundt om hjørnet, og når 
stressen har lagt sig efter indkøb af 
gaver og mad til julen, kan vi alle læne 
os tilbage og hygge os med familien. 
Et meget travlt år for HG er nu ved at 
være endt med masser af arbejdsopga-
ver, som nu er færdiggjort for mange 
og næsten færdiggjort for resten.  Når 
det er sagt, er det opgaver, som har 
været planlagt i lang tid, bl.a. betonved-
ligeholdelse, mens andre opgaver er 
kommet til.

Julearrangementer
Desværre var vi nødsaget til at aflyse 
arrangementet lørdag den 1. december.
Planen var en super hyggelig dag, med 
klip og klister, og hvad vi ellers kunne 
finde på, vi prøver igen til næste år.

Julegløgg og æbleskiver har vicevært-
kontoret igen i år arrangeret, altid 
meget hyggeligt. Udsmykningen 
af glasoverdækningen har de også 
ordnet. I løbet af efteråret har glasover-
dækningen fået lys og varmelamper sat 
op. Gardinerne vil senere blive skiftet 
ud med lamelgardiner. Så når dette er 
færdigt, står vi forhåbentlig med en 
glasoverdækning, der er superrar at 
opholde sig i.

Brugte juletræer
På et tidspunkt efter jul og nytår er der 
mange af os, der står med et meget tørt 
problem, juletræet. Hvad gør man med 
det? Jamen, det er så smart i HG, at det 
lægger man på bestemte afmærkede/
udpegede områder. Se opslag i opgan-
gene. Viceværterne vil så efterfølgende 
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sørge for bortkørsel af de brugte jule-
træer.

Blok 14 (31-39)
Parkeringsplads
Parkeringspladsen har fået et ordent-
ligt løft, med mange nye p pladser 
som resultat. Vi er ikke færdige med 
ombygningen, flere ting mangler, det er 
helt planlagt. Lys er tæt på at være helt 
på plads, cykelparkering ligeså, grønne 
planter vil blive placeret i plantekasser, 
som – hvis nødvendigt – kan flyttes 
rundt ved p-pladsen. En lille opfordring 
til alle. Brug nu parkeringspladserne 
rigtigt, knallerter for sig, motorcykler 
for sig, invalidebiler i de dertil indret-
tede p-pladser og indkøbsvogne der, 
hvor de hører til. Så får vi allesammen 
meget større glæde af den ombyggede 
p-plads.

Legeplads
Udskiftningen af legeredskaber er nu 
slut, og vi står med en fantastisk flot og 
funktionel legeplads, som principielt 
kun venter på to ting, forår og masser 
af glade unger, der vil benytte den nye 
legeplads.

Affaldssortering
I skrivende stund er vores nye affalds-
containere til pap, papir osv. indviet og 
i gang. Der er for bebyggelsen en be-
sparelse i det, da vi får mindre mængde 

affald i dagrenovationen end i dag. Vi 
afventer, at de gamle papir-/glasbehol-
dere bliver nedtaget af Gladsaxe Kom-
mune, så vi kan få lavet p-pladser, der 
hvor de står i dag.

Bus 250S
Det lykkedes desværre ikke at over-
bevise byrådet om nødvendigheden af 
fortsættelsen af 250S' linjeføring, som 
vi kender i dag. Læs andetsteds i bladet 
samt på FB 'bevar 250S'.

Følger af ovennævnte
Personligt er jeg rasende på byrådet. 
Tænk at de blæser på så mange tusind 
beboere, Marielyst-bebyggelsen, HG, 
hele villaområdet og ikke at forglemme 
de virksomheder, der ligger langs Glad-
saxevej.  De samme virksomheder, som 
man lovpriser for at have placeret deres 
virksomheder i Gladsaxe Kommune, 
og så ski…, undskyld, blæser man dem 
og deres medarbejdere et stykke. Og 
HG, den boligsociale helhedsplan, som 
netop krydser toårs grænsen, ud af den 
fire år lange aftale, bliver modarbejdet 
provokerende voldsomt fra byrådet/
kommunalbestyrelsen. Et af punkter-
ne, vi i bestyrelsen for den boligsociale 
helhedsplan arbejder kraftigt for, er, 
hvis vi kan få dig til at flytte til HG, tilby-
des du fornuftig husleje, gode indkøbs-
forhold, at bo tæt på København og 
gode offentlige transportmuligheder. 



'Ja, godaw du.' Sidste punkt har vores 
uduelige politikere netop skudt ned, 
tusind tak for det.

Der er mindre end tre år til næste kom-
munalvalg, og jeg vil arbejde på, at til 
næste kommunalvalg vil der være et 
alternativ til dem, der er valgt i dag, og 
som vil kæmpe for, at den almene bolig-
sektor i Gladsaxe kan blive hørt. 
Det, jeg siger, er, at vi vil have repræ-
sentanter for den almene sektor ind 
i kommunalbestyrelsen, for HGs 
vedkommende, repræsentanter, der bor 
i HG og vil HG, og ikke som i dag kom-
munalpolitikere, der bor i HG.

I ønskes alle en glædelig jul og et 
godt nytår

Michael Gravengaard
Beboerformand  

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

. . . også B-ordning

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

city gruppen a/s
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Nyt fra 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. 
Brian Sommer, 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.
Telefon 23 10 40 56
best.lejerbohg@gmail.com

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Lystænding i Glasoverdækningen
Søndag den 23. november 2018 klok-
ken 15.30 afholdt bestyrelsen lystæn-
ding i glasoverdækningen. Det var 
traditionen tro hunde hamrende koldt, 
og derfor gjorde den varme gløgg og 
de tilhørende æbleskiver ekstra stor 
glæde.

Alle syntes, det var en meget flot jule-
pyntning og havde et par fornøjelige 
timer i glasoverdækningen.

Med disse ord vil bestyrelsen ønske alle 
en god Jul og et godt og lykkebringende 
nytår !                                                                                
 
Niels Espersen  
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Lystænding i glasoverdækningen

Det var en meget flot julepyntning
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Invitation
Onsdag den 14. november havde vi inviteret til opgangsmøde 
i samarbejde med Vores HG. Mødet blev afholdt for blok 21. Vi 
var 14 deltagere i alt, der alle fortalte lidt om os selv, og hvorfor 
vi boede i Høje Gladsaxe. Der blev en livlig debat, og alle for-
talte, hvor glade de var for at bo i HG. Vi blev enige om, at godt 
naboskab, en god dialog og lidt hjælpsomhed kunne gøre Høje 
Gladsaxe til et endnu bedre sted at bo. 
Mødet blev afholdt i LMK’s lokaler i blok 23. 
 
Bestyrelsen i LMK ønsker alle medlemmer en god jul 
og et godt og lykkebringende nytår!
Niels Espersen  

KT Vikar service 
26 49 26 75
www.ktvikar.dk

Nemt, grundigt og billigt – det er nemt at bestille grundig og billig rengøring

 Rengøring 

 Vinduespudsning

 Havearbejde

20% rabat i juli måned
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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. 15.30-16.30 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-abg@fd-hg.dk

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

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

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIGFormand
Flemming Larsen

Vicevært
Tom

Jul
Så er juleræset i gang, og der er papir, 
kasser, pap og meget mere, som man 
skal af med. Når du sætter det i kæl-
deren, skal det være samlet. Overhold 
tiderne. Affaldsposerne skal lukkes, 
inden de smides i skakten. Askebægre 
skal efterses, inden du tømmer dem 
og kommer dem i skakten. Det er her, 
vi har de fleste brande, som kan give 
så meget røg, at festen i hele opgangen 
slutter.

Nytår
Husk, at det er vigtigt at lukke altan-
vinduerne, så der ikke flyver en raket 
ind og sætter ild til tæpper og andet 
brandbart. 

Postkasser
Der er flere, der ikke tømmer deres 
postkasser, og reklamer og andet 
hænger ud og ender med et frygteligt 
svineri i indgangspartiet.

Køkken
Det går rigtig godt med udskiftningen.
Første dag sættes plantegning op, så 
du/I kan følge med i hele processen.
Det hele tager ca. 12 dage og afsluttes 
med et eftersyn.

Der har været stor tilfredshed med de 
afsluttede køkkener. Der bliver lavet 
cirka 12 køkkener om måneden.
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Dør telefon
Vi venter stadigvæk på planlægning og 
lidt materiale, så alle kan se, hvad der 
skal ske. Efter aftale med chefinspek-
tør Ivan starter vi i januar.

Billard
Efter klubbens første nederlag i mange 
år, skal der kæmpes hårdt i resten af 
turneringen.
Næste kamp vandt man med 9 - 1.

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

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

Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

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

Alle beboere ønskes en rigtigt god jul og et godt nytår.
Alle samarbejdspartner og medarbejdere

ønskes en god jul og et godt nytår.

På afdelingens vegne
Flemming Larsen

Formand  
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Nyt fra 3B
3B
Vicevært: Mohammed Fadail
kontor Høje Gladsaxe 104, st. 
Telefon 39 67 72 60 
E-mail vv-3b@fd-hg.dk
Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Afdelingsformand:
Formand Birgit Olin, HG 25, 11.tv. 
(kontoret) Telefon 39 67 72 06
fb3037@mail.dk
Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Birgit Olin, 
 HG 25, 11. tv. 
 Telefon 39 67 72 06
Firkanten  blok 27: Nr. 84-94
 blok 31: Nr. 96-104
 blok 32: Nr. 106-114
 blok 28: Nr. 116-126

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.

Højhuset:
Der er kommet 12 nye p pladser ud for 
nr. 21. Der er sat lys op på muren ind til 
garage gården. Stenene rundt om træ-
erne på pladsen er sænket. Der fjernes 
ikke nogen træer.

Skakten i højhuset har været stoppet 
fra ottende etage på grund af, at en be-

Stenene rundt om træerne på pladsen før. Stenene rundt om træerne på pladsen efter.

boer havde smidt en madras ind i skak-
ten og en malerrulle med lang stang 
på. Det er ikke i orden. Det tog vores 
vicevært adskillige timer at få det ud. 
Alle store ting skal i kælderen, og hvis 
man er i tvivl, så spørg gårdmændene 
eller viceværten. Der er nedgravet af-
faldscontainere ud for nr. 25. De bliver 
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monteret inden nytår. Der må ikke smi-
des f.eks. brugte pizzabakker eller glas 
med mad i; det skal skylles af, inden 
man smider glas i containeren. 

Lavhusene
Vi afholdt afleveringsforretning den 
22. november 2018 med vores snedker-
mester Arne Pedersen. Udskiftning af 
nye vinduer er færdig. Vinduerne skal 
smøres en gang om året.

Der må ikke bores i den bevægelige del 
af vinduet (aluminium), da garantien så 
bortfalder.

Der må ikke monteres solfilm, matte-
ringsfilm eller lignende på hele vin-
duesglasset, da der vil være risiko for, 
at det punkterer. De nye radiatorer skal 
helst stå lidt åbne i alle rummene.

Der er ved at blive lavet 26 nye p-pladser 
foran nr. 106 - 114, der bliver også sat lys 
op der.

Alle os i 3B - ”firkanten” har nu fået nye 
facader/vinduer, så vi kan gå en kold 
vinter i møde. Isoleringen  skulle nu 
være meget bedre end tidligere. Jeg har 
hørt, at nogle steder var der simpelt hen 
ingen isolering i de gamle facader, så 
det bliver spændende, om vi kan mærke 
forskel til vinter. I hvert fald er det 
dejligt, at arbejdet nu er afsluttet. Det 
har for nogle været en besværlig tid, 
med containere, kraner, lifte og store 
lastbiler med materialer og manglende 
parkeringspladser. Børnenes legeplads 
har dog heldigvis ikke været generet. 
Vi får nu efterfølgende ca. 25 nye p-
pladser uden for blok 32 (nr. 106-114). 
De er færdige inden jul.

Sådan ser de nye 
p-pladser ud.

Der arbejdes 
på at gøre de 
nye p-pladser 
klar til brug.
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Utroligt hvad folk kan finde på at smide 
i vores affaldskakte.

På billedet ser I noget, der er smidt i 
skakten –  både en madras og en maler-
stang. Hvad tænker man dog på ?

Vores ejedomsfunktionærer kan bruge 
timer på at få det til at gå løs, og de timer 
går fra noget andet…

Husk, at større affald skal i de rum, der 
er stillet til rådighed (lavhusene) – og 
i kælderen indtil kl. 15 i (højhuset). Og 
husk at lukke affaldsposerne, før de 
smides i skakten.

OBS: Storskald sættes kun ud søndag 
fra kl. 15 (se opslag i opgang, da det kun 
er hver anden søndag).

Vis lidt mere respekt for vores ejdoms-
funktionærer, de gør et stort arbejde.

Jane Jandu  

Vi har været på pensionistjuletur til 
Gerlev Kro. Dog måtte vi skifte bus lige 
før Farum, da det ene hjul punkterede.  
Vi fik så en lille drikkepause, mens vi 
ventede på den nye bus, det varede kun 
ca. 15 minutter, så kom den nye bus. 
Vi fik en dejlig julebuffet med alt, hvad 
der hører til, god mad og god betjening. 
Stor tak til Ole og Alice, som havde ar-
rangeret turen.

Afdelingsbestyrelsen i 3B vil ønske 
alle beboerne, ejendomsfunktio-
nærerne og vores samarbejdspart-
nere en glædelig jul og et godt nytår.

p.b.v.
Birgit Larsen  

Affald
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Vi kørte fra Høje Gladsaxe til 
Gerlev Kro i dejligt vejr.

Vi fik det store kolde bord, og 
der blev hygget og danset,
Set og købt forskellige juleting.
Så var der kaffe og likør / cog-
nac og dejlige brune kager.

Hjemturen gik med godt hu-
mør og sang. Der blev serveret 
lidt drikkelse, hvis der var 
nogle der var tørstige.

Tak til vores pensionister, 
dejligt I kan hygge.

ALLE I 3B ØNSKES EN 
GLÆDELIG JUL & 
ET GODT NYTÅR.

Hilsen Bestyrelsen  

3B pensionisttur
juletur
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Udfyld de tomme felter, så hver søjle og række indeholder alle tallene 
fra 1 til 9 præcis en gang. 

Navn

Adresse

Telefonnummer

Der er indkommet 7 løsninger af november måneds sudoku. 
Laila Bjerg, HG 19, 8.th. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 4. februar og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på nov. måneds sudoku

December 2018

8 5 2
5 4 3 2 8 6

9 3
8 4

6 3 4
9 6

6 3
3 7 1 6 9 5

5 4 1

SU
D
O

KU
 M

Å
N

ED
EN

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



Den bedste julepynt
Kære ven i Høje Gladsaxe!
Den bedste julepynt er den du forbinder med gode minder og håb – som det 
første kræmmerhus, dit barn tegnede, eller den sidste julestjerne, din elskede 
flettede… 
I år foreslår vi dig at lave tre slags julepynt – og sådan nogen kommer der også 
på juletræet i Haraldskirken (Kirken i Høje Gladsaxe).

Hjerte
Tegn et enkelt hjerte og skriv på det noget, du glæder dig over. 
Det kan være en gave, en følelse, et navn… noget der giver dig tro 
på at der er meget godt i verden.

Stjerne 
Klip en stjerne ud og skriv eller tegn dit håb på den.  

Det kan være et håb for hele verden eller for et bestemt menneske 
eller noget midt imellem… noget du kan se op imod og  

vente at håbet kommer til os. 

Engel
Tag en engel og skriv et navn på den – nogen du ønsker alt  
godt for. Det kan være din nabo eller børnene i SOS-byen  
langt væk eller… nogen der har brug for den kærlighed, du  
kan sende til dem.

Jul 
Når du/I har lavet julepynt, kan I jo læse juleevangeliet højt for hinanden. Der 
er både stjerner og engle og hjerter – både tro og håb og kærlighed. Hvis du 
ikke kan finde det, står det på www.haraldskirken.dk – eller kom i kirke til jul! 

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

HG kirkesider december 2018.indd   1 07/12/2018   09.53
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Church for all nations
International Carol Service:  
Songs and stories of  Christmas from many cultures – simple sermon in 
English, communion for all who want to receive God’s love. 

Sunday 30 December 11:00 – and a bite to eat after the service.  

Diakoniens dag
søndag den 3. februar kl. 10.00-14.00

Vi vil så gerne lave så meget – men vi mangler DIG til at hjælpe! 
Den 3. februar indbyder vi alle Høje Gladsaxere til at snakke om, hvad I kunne 
tænke jer at lave her i Haraldskirken! Hvad kunne I tænke jer at deltage i, og 

hvad kunne I tænke jer at hjælpe til med at få arrangeret? 
Vi håber I har lyst til at komme og byde ind! 

– vi byder på frokost efter dagens gudstjeneste, 
og her sætter vi gang i snakken.

Vi glæder os til at se 
og høre JER! 

JUL I HARALDSKIRKEN
VI FEJRER JULEGUDSTJENESTER SÅDAN: 

Søndag 23.12. kl. 10:00
Juleaften kl. 15:00 – julefest med korte prædikener for både børn og voksne
Julenat kl. 23:30 – ”Stille nat, hellige nat” – nadvergudstjeneste på 45 min.
Juledag kl. 11:00 – højtid og store salmer
(2. juledag i Søborgmagle kirke)
Søndag 30.12. kl. 11:00 på engelsk
Nytårsdag kl. 15:00 – vi tænder lys for det nye år,  
og bagefter skåler vi i bobler og kransekage. 
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Church for all nations
International Carol Service:  
Songs and stories of  Christmas from many cultures – simple sermon in 
English, communion for all who want to receive God’s love. 

Sunday 30 December 11:00 – and a bite to eat after the service.  

Diakoniens dag
søndag den 3. februar kl. 10.00-14.00

Vi vil så gerne lave så meget – men vi mangler DIG til at hjælpe! 
Den 3. februar indbyder vi alle Høje Gladsaxere til at snakke om, hvad I kunne 
tænke jer at lave her i Haraldskirken! Hvad kunne I tænke jer at deltage i, og 

hvad kunne I tænke jer at hjælpe til med at få arrangeret? 
Vi håber I har lyst til at komme og byde ind! 

– vi byder på frokost efter dagens gudstjeneste, 
og her sætter vi gang i snakken.

Vi glæder os til at se 
og høre JER! 

JUL I HARALDSKIRKEN
VI FEJRER JULEGUDSTJENESTER SÅDAN: 

Søndag 23.12. kl. 10:00
Juleaften kl. 15:00 – julefest med korte prædikener for både børn og voksne
Julenat kl. 23:30 – ”Stille nat, hellige nat” – nadvergudstjeneste på 45 min.
Juledag kl. 11:00 – højtid og store salmer
(2. juledag i Søborgmagle kirke)
Søndag 30.12. kl. 11:00 på engelsk
Nytårsdag kl. 15:00 – vi tænder lys for det nye år,  
og bagefter skåler vi i bobler og kransekage. 
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I Haraldskirken har vi det dej-
ligste familiefællesskab den 
sidste fredag i hver måned! 
Vi laver spændende aktiviteter 
og spiser mad sammen. Der er 
legehjørne til de mindste – 
bordfodbold – Disneysjov og 
fredagsslik til de lidt større – 
og al den kaffe de voksne kan 
drikke.

Der er plads til sjov og ballade, 
og dybere snakke over kaffe-
koppen.
Som noget nyt er vi blevet en 
del af  Samvirkende Menig-
hedsplejers familienetværk, 

hvilket gør at vi kan lave bedre 
aktiviteter og at arrangementet 
er gratis! 
De tilbyder også råd og vejled-
ning, hvis I som familie går og 
bokser med nogle svære ting. 
Hver 2-3. gang får vi derfor be-
søg af  en konsulent fra Samvir-
kende Menighedsplejer, der 
kan guide jer i diverse udfor-
dringer.

Mest af  alt er vi bare 20-40 
børn og voksne der mødes og 
har det dejligt – og du er me-
get velkommen til at være 
med!

Familiefredag

Forårets familiefredage:
Fredag 25/1 kl. 17-20
Fredag 1/3 kl. 17-20
Fredag 29/3 kl. 17-20
Fredag 26/4 kl. 17-20
Fredag 24/5 kl. 17-20
Fredag 21/6 kl. 17-20

Fastelavn
Husk Fastelavnsfest i Haraldskirken 

Søndag den 3. marts kl. 14.00! 

Der er tøndeslagning, fastelavnsboller og 
slikposer – helt som traditionen foreskriver! 
Husk Batman, Jesus og Tornerose 
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H A R A L D S K I R K E N S  K I R K E K A L E N D E R 

Kirkens kalender

KONTAKT DIN KIRKE  

Kirkens kontor
Høje Gladsaxe Torv 3 
tlf.: 3969 0370  
mail: haralds.sogn@km.dk

Attester og navnesager: tirsdag og  
torsdag kl. 10-13 samt efter aftale

Kordegn Karin Kolling kmk@km.dk

Sognepræst (50%) Lars Oliver Stuhr 
træffes på tlf.: 4120 5026 lost@km.dk

Sognepræst (50%) og diakonikonsulent 
(50%) Morten Miland Samuelsen træffes 
på tlf. 2462 3969 eller 3969 3969 
mms@km.dk 

Kirke- og kulturmedarbejder  
Sanne Damborg træffes i kirken og ude i 
sognet eller på tlf. 3032 0370

Kirkemusiker Søren Geneser træffes i kir-
ken eller på tlf. 2461 0370 
sg.haraldskirken@gmail.com

Se alle de andre detaljer på www.haralds-
kirken.dk 

… eller download app’en Kirkekalenderen 
med alle Folkekirkens gudstjenester

www.haraldskirken.dk

HØJMESSE HVER SØNDAG kl. 10
Sognepræsterne  
Morten Miland Samuelsen (MMS)  
eller Lars Oliver Stuhr (LOS)

DECEMBER 

23.12. kl. 10  LOS 
24.12. kl. 15 og 23:30  MMS
25.12. kl. 11  LOS
26.12. KL. 16 i Søborgmagle Kirke
30.12. kl. 11 på engelsk MMS 

JANUAR

1.1   kl. 15 Gudstjeneste med nytårskur  LOS
6.1   kl. 10 MMS
13.1 kl. 10 MMS
20.1 kl. 10 LOS
27.1 kl. 11 på engelsk LOS

FEBRUAR

3.2   kl. 10 Diakoniens dag MMS
10.2 kl. 10 MMS
17.2 kl. 10 LOS
24.2 kl. 11 på engelsk MMS

MARTS

3.3   kl. 14 Fastelavn
10.3 kl. 10
17.3 kl. 10
24.3 kl. 10
31.3 kl. 11 på engelsk.

Ret til ændringer forbeholdes.

HVER MANDAG 
Lystændingsbøn mandage fra d. 7.1. kl. 13:30
Eftermiddage med hygge og samvær i kirkens 
alrum starter igen mandag d. 7.1. kl. 14

Kirken ude i Høje Gladsaxe
Fredagsbøn i Værestedet "Skur2",  
Høje Gladsaxe 71 følgende fredage kl. 13:15: 
4.1, 25.1, 8.2, 1.3.

MUSIK FOR DIG 
Gospelkor for voksne – hver tirsdag kl. 19-21. 
Dirigent Christoffer Nolsøe (5198 7366)
Gospelkoret synger fra tirsdag 5/2-19.

Musikakademiet Musikakademi hver tirsdag 
mellem kl. 14 og 19, starter igen d. 8/1-19.
Kirkemusiker Søren Geneser  
sg.haraldskirken@gmail.com
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•	 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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Gå en tur rundt i Høje Gladsaxe og se, 
hvad der ligger af affald. Det er jer, der 
har smidt det. Jeg har i lang tid gået og 
samlet op efter jer. Jeg har sat nogle 
grønne sække op nede på Skolestien, 
de er også blevet flittigt benyttet af sko-
leelever og andre, så der ligger ikke så 
meget, som der har gjort, alligevel lig-
ner meget af Høje Gladsaxe en svinesti. 
Jeg har så tænkt, hvad kan man gøre. 
Ny strategi ?: Jeg vil fremover ikke 
samle op efter jer, jeg vil tværtimod, 
hver gang jeg har noget affald udenfor, 
bare smide det, ligesom I plejer at gøre. 
Det kan være, at jo mere affald der lig-
ger og flyder, så en dag kan I se, at det 
er noget svineri og begynder at rydde 
op efter jer, eller i det mindste undlader 
at smide affaldet udenfor, men tager 

Til alle skovsvinene
det med hjem eller til den nærmeste 
affaldsspand. Er det måske en måde at 
løse problemet på? Nej, vel.  Jeg vil alli-
gevel ikke undlade at gøre opmærksom 
på, at vi gentager

 ”store affaldsindsamlingsdag” 

i Høje Gladsaxe søndag 

den 31. marts 

næste år (så sæt kryds i kalenderen), 
der deltager jeg selvfølgelig også. Hvis 
I skulle ønske at deltage, er i meget 
velkomne. Vi starter med kaffe og 
morgenmad, og så tager vi et par timer, 
hvor vi rydder op efter alle de andre, 
som ikke har lært det endnu. Tak for 
jeres forståelse. 
Bruno Jacobsen, HG 106  

Ved store affaldsindsamlingsdag 
den 7. april i år blev der fyldt i alt 65 sække.
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NABOSKABERNE 
- kulturelle oplevelser, der forbinder HG’s unge og ældre

Naboskaberne er et nyopstartet netværk i Høje Gladsaxe, der har til formål 
at skabe fællesskab og sammenhold mellem unge og ældre, ved at arrangere 
fælles ture, aktiviteter og kulturoplevelser. 

Vi har indtil videre med stor succes arrangeret fællesspisning, koncert- og 
teaterture. Det er gratis at deltage i arrangementerne, men vi ser gerne, at du 
giver en hånd med—også i planlægningen! 

Naboskaberne er et initiativ, som er opstået i et samarbejde mellem: 

& med diverse kultur institutioner 

Tilmelding til begge arrangementer se-
nest en uge før skal ske til: 

Anna fra Fairplay -  tlf. 40134737 
e-mail: anna.ungtilung@gmail.com

Koncert på Richter 

Fredag d. 1. februar kl. 17.30-22.00 

Fællesspisning i Fair Play, 
Høje Gladsaxe Torv 2A. 

Herefter tager vi sammen til spillestedet 
Richter, hvor vi skal til koncert med  

The Blue Van 

Bøf og bowling 

Fredag d. 22. februar kl. 17.30-21.00 

Fællesspisning i Fair Play, 
Høje Gladsaxe Torv 2A. 

De unge laver lækre hakkebøffer med 
løg, kartofler og brun sovs. 

Herefter bowling i Gladsaxehallen 
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Mindfulness 
             i Pulsen 
     i det nye år
Nu starter mindfulness igen i 
Beboerhuset Pulsen fra den 4. januar.
Fredag formiddag kl. 9 samles vi til 
lette øvelser med fokus på indre ro, 
balance og simple teknikker, der kan 
bruges af alle i hverdagen. Vi laver også 
kropsscanning og meditation, der øger 
dit nærvær og skærper din evne til at 
fokusere.

Mindfulness reducerer stress og 
skaber en harmo-
nisk balance mel-
lem krop og sind. 
Du vil opleve øget 
energi, nærvær 
og indre ro. 

Kom til gratis prøvetime fredag og 
tilmeld dig et forløb på fem gange, hvis 
det er noget for dig!

Mvh.
Anna Rytter,
Mindfulnessinstruktør 
og nærværstræner.

For mere info kan jeg kontaktes på 
tlf. 26281177  



Vores HG
Helhedsplanen – Vores HG – en verden af muligheder

Høje Gladsaxe Torv 2B 
Telefon 39 69 36 51

Åbningstider
Vi er typisk på kontoret 
ml. kl. 10 og 15, men 
lav gerne en aftale, så 
er du sikker på at få 
fat i den du gerne vil 
snakke med. 

Christina Andersen
cander@

gladsaxe.dk
20 42 16 80

Majbrit K.
 Mouridsen

mamo@3b.dk
24 91 94 35

Jens Svendgaard
  Frederiksen

jesf@3b.dk
21 55 77 69

 

Braulio Rocha
Sundhedskonsulent
braroc@gladsaxe.dk

21 67 34 84

Jane Jandu
Pulsen

jaja@3b
26 12 25 44

Christine Bille
sekretariatsleder

chbi@3b.dk 
24 93 19 47
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Kære alle, 
Nu er 2018 snart gået, og vi kan se 
tilbage på endnu et dejligt år her i HG. 
Året har været fyldt med mange spæn-
dende aktiviteter sammen med jer, hvor 
I er med til at gøre Høje Gladsaxe til et 
endnu bedre sted at bo og være.  

Et år med masser af aktivitet 
og seje, aktive beboere
Derfor skal der lyde en kæmpe tak til 
alle de beboere, som er med til at gøre 
noget godt for deres område og deres 
naboer. Om det er at holde området 
pænt ved at indsamle skrald eller at lave 
aktiviteter fx Familie-rul, gå-holdet 
eller kreativ-gruppen i Pulsen. Det 
er fantastisk, at I har lyst til at gøre en 

forskel for andre. Alle bidrager med det, 
de kan – om det er lidt eller meget, det 
er ikke så vigtigt, man gør det, der lader 
sig gøre for en selv. Hvert et lille bidrag 
er med til at gøre det til et endnu bedre 
boligområde – og alle er lige vigtige. 
Der skal jo både være nogen, som får de 
gode ideer og nogen, som udfører dem 
– det behøver ikke at være de samme, 
men begge dele er mindst lige vigtige. 

En gruppe, som er meget aktive er by-
delsmødrene og her i det forgangne år 
er de blevet til en forening. Vi vil derfor 
gerne sige stort tillykke til den nye 
bestyrelse: Muna, Halah, Sahra, Lotte 
og Bushra.  
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Bydelsmor-
bestyrelsen

Husk, at hvis du har lyst til at starte en 
aktivitet for dig selv og dine naboer, 
så hjælper vi gerne. Uanset om det er 
et enkelt arrangement eller fx en ny 
gruppe i Pulsen. 

Æbler
I oktober åbnede Dyrup deres æb-
lelund for os alle lige ovre på den anden 

side af gaden. Det betyder, at man kan 
gå over og nyde området – og hente 
æbler og bær i sæsonen. Det er dejligt, 
at Dyrup sammen med Gladsaxe 
Erhvervsby har åbnet deres område 
op. På sigt er det også muligt at bruge 
området til forskellige aktiviteter – det 
kunne fx være mosteri eller en årlig 
æblefestival. Hvis du har lyst til at være 

Dyups Æblelund
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med til at udvikle området, så kontakt 
Christine.  

Tak for i år
Vi vil sådan set også gerne benytte 
lejligheden til at sige en stor tak til alle 
vores samarbejdspartnere i området. 
I gør alle et kæmpe stykke arbejde for 
området, og det er en fornøjelse at sam-
arbejde med jer om stort og småt, for vi 
kan meget mere sammen, end vi kan 

hver især. Det er alle afdelingsbestyrel-
serne, alle i driften, Skur 2, Biblioteket, 
Grønnemose Skole og klub, Haralds-
kirken, Seniorklubberne, Fairplay, bør-
nehusene, Helleruphus, Mungo Park 
teater og alle idrætsforeningerne.   

Vi glæder os til at se jer i det nye år.
God jul og godt nytår fra
Majbrit, Jane, Braulio, Christina, 
Jens og Christine  
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Kom med til dans hver søndag.  

Vi danser forskellig dans lige fra Zumba til Bollywood. 
Alle kvinder kan være med! 
Du er altid velkommen til at komme til prøvetime.

Kontakt bydelsmor Muna Dahir tlf.: 42 32 46 66 for at høre mere.

Underviser: Sushma 

Pris: 50 kr. pr. måned

Grønnemose Skole, gymnastiksal 4 
Søndag kl. 12.00-13.00

Vi glæder os til at danse med dig  
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Familie-Rul på Byens Arena rykker indendørs. 
Vi starter træningen mandag den 14. januar. 

Det sker på Grønnemose Skole i deres 
gymnastiksal 3 på adressen Høje Gladsaxe 
Torv 4. 

Det er rulleskøjtetræning for børn og forældre, 
hvor vi træner balance, løb og leg. 

Børn kan være med fra 4 år. 

Hvis du og dit barn gerne vil være med, så 
tilmeld jer til Majbrit på tlf.: 24919435 eller send 
en mail på mamo@3b.dk

Det er Jørgen, som er træner på holdet. Vi 
glæder os til at starte rulleskøjtetræningen op 
indendørs. 
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Akademisk Boldklub og 
Vores HG er gået sammen 
om et cricket-tilbud i Høje 
Gladsaxe. 

Cricket er et sjovt spil med 
bat og bold. Spillet er utroligt 
populært og regnes som den 
næststørste sport i verden. 

Vi spiller cricket i gymnastiksal 3 på Grønnemose Skole hver 
tirsdag kl 17.00 til 18.00. 

Første gang er den 11. december. Mød op og vær med! 

Tilbuddet er for børn i alderen 8 til 12 år. Både drenge og piger 
kan deltage. 

Du behøver ikke kende spillet på forhånd. Alle kan være med! 
Tilbuddet er gratis.

For mere information kontakt træner Suleman Naim på 
tlf.: 26491149.  
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Photo Credit: Mind Your Own Buisness
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Iværksæt-
terdrenge på 
Venture Camp 
med MYOB
Lørdag d 17. no-
vember drog 11 
drenge fra Høje 
Gladsaxe imod 
København. De 
11 drenge, med 
en drøm om at 
skabe deres helt 
egen proteinbar, 
skulle bruge 
hele dagen i nog-
le fede business 
lokaler i Boston 
Consulting 
Group. Målet for 
dagen var at lave 
noget så vigtigt 

som en forretningsplan. Til at hjælpe 
sig med det havde de otte seje frivillige, 
En medarbejder fra vores samarbejds-
partner Ung i Gladsaxe, Klub Grøn-
nemose og en medarbejder fra Vores 
HG. Da drengene havde fået morgen-
mad på stedet, og direktøren fra MYOB 
havde åbnet dagen, begyndte de første 
inspirationsoplæg. Drengene kunne al-
lerede godt fornemme, at det ikke bare 
var en for sjov dag, men en business 
dag, hvor man skulle arbejde seriøst. 
Og det gjorde de så! Efter en hel formid-

dag med godt og koncentreret gruppe-
arbejde. Kunne de med en god følelse 
i kroppen spise frokost. Efterfølgende 
måtte drengene nærmest tvinges til 
at holde en pause. De gik en lille tur 
for at blive klar til næste del af dagen. 
De skulle lave en game plan for deres 
egen virksomhed. Endnu en gang viste 
drengene stor arbejdsiver og arbejdede 
koncentreret igennem. Dagens sidste 
udfordring var at præsentere deres 
virksomhed for 100 mennesker!!!  På 
trods af nervøsitet stillede drengene sig 
op scenen og klarede det super godt. 
Dagen var nu ved at være slut, ti timers 
arbejde var ovre, og drengene kunne 
trætte, glade og selvtilfredse sætte sig 
ind i bilerne og blive kørt imod Høje 
Gladsaxe.

En stor tak til Mind Your Own Buisness 
for en super planlagt dag, tak til de su-
per engagerede Frivillige, Tak til Ung 
i Gladsaxe, Klub Grønnemose for godt 
samarbejde. Og til sidst en kæmpe tak 
til Sahel, Idris, Hussam, Mohammed, 
Jousef, Baki, Matin, Hussam, Khalid, 
Malek og Arez. Vi er så vanvittigt impo-
nerede og stolte af den indsats, I lægger 
for dagen.

Har du lyst til at læse mere om dagen 
kan du besøge www.myob.dk eller 
www.voreshg.dk  
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V
ORES HG  - en verden af m

uligheder 
VELKOMSTMØDEVELKOMSTMØDE  
Vi holder velkomstmøde for dig/jer, som er nye i Høje Gladsaxe. 

19 februar  2019 kl 17.00 

Vil du gerne vide mere om de tilbud og muligheder, der er i området? 

Hvor går du hen, hvis vandhanen drypper?  

Du kan bl.a. høre om beboer-demokratiet, aktiviteter i området  

og møde en ejendomsfunktionær.  

Få svar på dine spørgsmål – og mød andre fra området. 
Vi glæder os til at se dig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TID OG STED: 

BEBOERHUSET PULSEN, HØJE GLADSAXE TORV 2B 

TIRSDAG D. 19  FEBRUAR KL. 17.00 –18.00  
 
TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG, MEN HVIS DU VED DU/I KOMMER GIV GERNE BESKED PÅ: 
MAIL@VORESHG.DK ELLER RING/SMS TIL JANE PÅ 26122544  
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En gruppe kvinder fra den socialøkono-
miske virksomhed I Tråd Med Verden, 
arbejder for tiden på at skabe et helt 
særligt lokalt inspireret værk. Sammen 
med tekstildesigner og -kunstner Stine 
Linnemann skaber de med udgangs-
punkt i lokalmiljøet en tre meter lang 
håndbroderet gobelin af Høje Gladsaxe 
til kulturhuset Telefonfabrikken. 

Følg processen på Instagram: 
@stinelinnemannstudio eller 
@itraadmedverden

Vi holder fernisering d. 24. 
Januar fra kl 16-18 i “Drop Inn” 
musikrummet på Telefon-fabrik-
ken og alle er velkomne!”
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I inviteres til at komme og se filmen ”Hvad vil folk sige” med efterfølgende 
debat og dialog. 

Det norske drama 'Hvad vil folk sige' handler om den 16-årige Nisha, der 
lever et svært dobbeltliv.

På den ene side er hun en helt almindelig norsk teenagepige med kæreste 
og venner. På den anden side forsøger hun derhjemme at leve op til sin 
families traditioner og skikke.

Det er ikke nemt for Nisha at manøvrere i disse to forskellige verdener. Det 
går da heller ikke hverken værre eller bedre end, at hendes far ser hende 
være sammen med sin kæreste, hvilket får de to kulturer til at ramle hårdt 
sammen.

 Hvilke udfordringer giver det de unge, og hvilke udfordringer giver det 
forældrene, der lever i flere kulturer?

 Hvornår er det opdragelse, og hvornår er der tale om social kontrol? 

Vær med til en vigtig snak om hvordan de unge 
og forældrene oplever dette dilemma. Er det 
noget, vi kan tale om i familien, eller er det for 
svært?       
Alle er velkomne……..
Der vil være te/kaffe og lidt småkager og frugt

HVOR OG HVORNÅR? Lørdag d. 12. januar kl. 
12-15 i Fairplay ungdomsklub, Høje Gladsaxe 
Torv 2. 
TILMELDING: Anna 40134737 eller Christina 
20421680  
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Junaid samt Dorthe og Jeff  er 
et par af de beboere, som er 
med til at skabe aktiviteter i 
HG til glæde for alle. Her kan 
du læse lidt mere om, hvad de 
går og laver. Husk at tage fat 
i os, hvis du har lyst til at 
være aktiv og gøre noget for 
andre og for fællesskabet her 
i HG. 

Junaid

Junaid har været frivillig igennem 
ung-til-ung i en årrække. Vi mødtes 
med Junaid til en lille snak om frivilligt 
arbejde.

Junaid fortæller, at han blev introdu-
ceret til frivilligt arbejde i Ung-til-Ung 
igennem en ven, der selv var aktiv. Det 
satte lynhurtigt tanker i gang. 
”Det var en øjenåbner for mig at se alt 
det arbejde, der er bag alle arrange-
menter i Høje Gladsaxe” .

Junaid har været med til at arrangere 
markedsdag de sidste par år, han har 
været med igennem hele processen 
med malerierne på Arenaen og var i 
foråret en af drivkræfterne bag påske-
løbet i år. Der er ingen tvivl om, hvorfor 
Junaid synes, det er givende at arbejde 
frivilligt på den måde: 
”Jeg synes, det er vildt fedt at have 
indflydelse på vores lokalsamfund. Det 
er vildt spændende at være i processen 
fra ingenting til noget, man kan tilbyde 
andre. Det er fedt at give en god ople-
velse. At se de smilende børn til f.eks. 
påskejagten er simpelthen fantastisk”.  
Hans frivillige arbejde i Høje Gladsaxe 
har stille og roligt bred sig til det reste-
rende Gladsaxe, hvor han har været 
frivillig til Gladsaxe dagen og Gladsaxe 
Loves Culture. Senest er han blevet de 
unges bestyrelsessuppleant i spilleste-
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det Richter. Junaid er selv fuldstændig 
klar over, hvad han skal takke for den 
udvikling.

”Det er klart, at arbejdet i Ung-til-Ung 
har banet vejen for mig. Det har givet 
mig en forståelse for, hvor vigtig bro-
bygning og relationsopbygning er. Jeg 
skal helt sikkert fortsætte med at være 
aktiv i ung til ung og lave nogle fede 
ting”

Dorthe og Jeff

Eftermiddagen står på held og Junaid 
skal videre, men på vejen ud af døren 
får han nævnt at han glæder sig til at ar-

rangere påskejagt næste år. Og vi kan 
kun stemme i, vi glæder os også!

Frivillige i Høje Gladsaxe kan redde liv! 
Det mener Dorthe Kilen og Jeff Jensen, 
som begge er frivillige Hjerteløbere og 
Giv Liv instruktører. De er endvidere 
initiativtagere til at sende ansøgning til 
TrygFonden om flere hjerterstartere 
i Høje Gladsaxe. Dorthe og Jeff har 
endvidere stået for at uddanne 63 HG-
beboere i genoplivning, så flere er klar 
til at gribe ind, hvis uheldet er ude.
Deres motivation er at redde så mange 
så muligt ved at få folk klædt på til at 
hjælpe andre i nødsituationer. Jeff 
understreger endvidere, at følelsen af at 
have gjort noget, som har reddet et an-
det menneskes liv er uforglemmeligt.
Dorthe og Jeff vil meget gerne høre fra 
dig, hvis du er interesseret i at gøre en 
forskel i Høje Gladsaxe og gennemføre 
et Giv Liv kursus – det tager kun 30 
minutter, og det kan redde liv. 
Ring eller skriv til Braulio Rocha på 
mobil 21 67 34 84, hvis du er interes-
seret i at komme med på det næste Giv 
Liv-hold. 
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I december var Faisal Saleem inviteret 
til Høje Gladsaxe for at tale om identitet 
og etnisk minoritetsdannelse. Nu kom-
mer han igen til to arrangementer – en 
forældrecafe og et besøg i Familien i 
Centrum.

Faisal Saleem er uddannet psykolog 
fra London. Han har en kandidat i 
Tværkulturel Psykologi. Han er født og 
opvokset i Danmark, men har forældre, 
der stammer fra Pakistan, og han taler 
derfor flere sprog og er selv vokset op i 
et tværkulturelt miljø. 

Social kontrol

Hvad betyder social kontrol? Findes 
der positiv og negativ social kontrol? 
Hvis der er tale om negativ social kon-
trol, hvordan kan man som forældre og 
børn håndtere dette? 

Har du lyst til at være 
med og eventuelt bidrage 
i snakken? 
Så kom og vær' med………

Hvor henne? 
Beboerhuset Pulsen 

Hvad tid? 
Lørdag d. 19. januar kl. 11-13
Tilmelding til Christina på tlf. 20421680

Faisal Saleem i 
”Familien i centrum”

Torsdag d. 17. Januar er Faisal inviteret 
til Familien i centrum. Her vil han tale 
om 

Opdragelse og 
forældresamarbejde

Hvad betyder opdragelse, og hvem 
har ansvaret? Er der tale om kulturelle 
praksisformer, herunder kønsroller? 
Og hvordan samarbejder mor og far?

Hvor og hvad tid?

Børnehuset Lundegården, 
Skolesvinget 4
Torsdag d. 17. januar kl. 17-19
Det er gratis, og vi byder på en sand-
wich, så husk at meld jer til hos Chri-
stina på tlf. 20421680
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I januar er der mulighed for hjælp med it, telefon og sociale medier 

 
Så kom forbi til en kop kaffe og en hjælpende hånd.

I februar er der fokus på tilbud og muligheder i området. 

Hør om mulighederne i området over en kop kaffe 
mellem kl 16-17, og mellem kl 17-18 er der 
velkomstmøde for nye beboere.

Alle er velkomne – også bare til en kop kaffe og en snak. 

 



Der var gang i 
Pulsen. Der blev 
købt af de fine ting, 
de kreative havde 
lavet. Poul fra 
visesang underholdt 
i kaffestuen, de 
unge solgte kaffe/
gløgg og æbleskiver.  
Bumletoget kørte 
rundt i bebyggelsen. 
En rigtig god dag.  



FoLKEKøKKEN
Årets første folkekøkken er 
den 7. januar 2019 kl. 18.

Ny LiVSSTiL 
Vil du være med på Pulsens 
'Ny livsstil'? 
Vi starter 21. januar 2019 
kl. 14.30 og slutter kl. ca. 16.ViSESANG

Starter igen søndag den 
6. januar 2019 kl. 14-16 i 
Pulsen. Der vil være kaffe. Der 
synges forskellige viser og 
højskolesange.
Alle er velkomne.

PULSEN 
holder lukket mellem jul og 
nytår, 21. december 2018 til  
2. januar 2019.
 
Ønsker alle  en glædelig jul 
samt et godt nytår.



Der kommer løbende nye aktiviteter og arrangementer.
Se kalenderen og meget andet på vores nye hjemmeside www.voreshg.dk

Vores HG  Tlf.: 39 69 36 51  Mail: mail@voreshg.dk

www.voreshg.dk  www.facebook.com/voreshg  Instagram: voreshg

 

Vores HG  Tlf.: 39 69 36 51  Mail: mail@voreshg.dk  
 www.voreshg.dk  www.facebook.com/voreshg  Instagram: voreshg 

Der kommer løbende nye aktiviteter og 
arrangementer. Se kalenderen og meget andet på 

vores nye hjemmeside www.voreshg.dk  

 
 

Program 2019 
 
Mandag 
Ny livsstil 
Mandegruppe (4. mandag i hver måned) 
Folkekøkken (1. mandag i hver måned. Kun 35 kr.) 

 
 
Kl. 14.30 - 16.30 
Kl. 17.00 - 23.00 
Kl. 18.00 - 20.00 
 

Tirsdag 
Café Pulsen er åben  – køb morgenmad, frokost, kaffe og kage 
Gåtur og kaffe (Den korte tur - ca. 3,4 km – vi går stille og roligt) 
Gåtur og kaffe (Hjerteruten - 4 km – her får vi pulsen op) 
Frokostret (Kun 20 kr.)  
Hjælp til at sy med Estrid 
Tema Cafe – den 3. tirsdag i hver mdr. Se vores  
Hg facebook side  
For tid og emne 
 

 
Kl.   9.00 - 14.00 
Kl.   9.30 - 12.00 
Kl. 10.00 - 12.00 
Kl. 12.00 - 14.00 
Kl. 14.00 - 16.00 
Kl. 15.30 - 17.30 
 
 

Onsdag 
Kreativ eftermiddag 
Lektiecafe (fra 0. klasse og op) 
 

 
Kl. 13.00 - 16.00 
Kl. 17.00 - 19.00 
 

Torsdag 
Banko (2. torsdag i hver måned) 
Arrangementer med Vores HG (se opslag/HG-blad/Voreshg.dk) 

 
Kl. 18.00 - 22.00 
Kl. 18.00 - 23.00 
 

Fredag 
Mindfulness                                                                                      
Kvindegruppe for alle kvinder 

 
Kl.  9.00  -  10.00 
Kl. 18.00 -  23.00 
 

Lørdag 
Se opslag i opgangene, HG-bladet og www.voreshg.dk   
 
Søndag 
Visesang (1. søndag i hver måned) 

 
 
Kl. 14.00 - 16.00 
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MotionsklubLMK
Motion, sol og bordtennis
Formand: Niels Espersen, HG 10, 3. tv.
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

Åbnings- og telefontider på inspektørkontoret

Åbningstid: Daglig kl. 11-12 samt torsdag kl. 16-18.

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

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

Billardklubben
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

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

Sauna/Solarium
Højhuset 11-19
Formand Heidi Drejer, HG 17, 5.tv.
Kasserer: Mohammed Fadail, HG 15, 
7. tv.
Møntsalg/ind- og udmeldelse: 1. mandag 
i hver måned kl. 18.00-19.00 HG 15, 7. tv.

Vinklubben Gærcellen
Lavhusene 68
Dorte Jensen, HG 80, 2.tv.
Tlf. 24 60 74 75

Solarium Højhuset
Formand: 
Keld Møller
Mobil 23 24 85 86

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

Billardklubben Firkanten
Formand Leif Hansen, HG 86, 1.
Tlf.: 39 56 12 81

Sauna/sol og kondiklubben 
'FiRKANTEN'
ind- og udmeldelser
Henvendelse på tlf. 22 52 63 41, 
Carsten Habekost. Husk at medbringe 
sidste huslejekvittering.

HGi
Formand: 
Michael Juhl Pedersen 
20 75 78 34
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Redaktion:
Ansvarshavende Jesper Loose Smith
Telefon 39 69 25 44

For AAB:
Vakant

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

For AB:
Carsten Grethens 67, 2.tv

For Lejerbo:
Niels Espersen, HG 10, 3. tv.

For FSB:
John Pedersen, HG 31, 6. mf.

Annoncer:
Fællesdriften, Jesper Loose Smith
39 69 25 44

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

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

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

Teknisk afdeling / vagthavende ejendomsfunktionær

Telefon 39 69 53 71


