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

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

Pc-hjælp for seniorer og 
førtidspensionister. 

 Har du problemer
med din pc, tablet,
iPad eller smartphone?

 Er der noget, der driller?
 Behøver du hjælp til en opgave?
 Lær at bruge din enhed bedre.
 Få hjælp til opsætning af en pc.

Kom som du er og få gratis hjælp fra 
flere dygtige frivillige. Tag dit udstyr 
med. Vi har også pc’er, du kan bruge. 
Der er socialt samvær. 
Åbent onsdage kl. 13-16 undtagen 
helligdage. Lukket i juli. 
Kontakt: Poul Søgaard, tlf. 22 26 27 04 
E-mail: poulksoegaard@gmail.com

Vær med på madklubbens HOLD 2 
om torsdagen kl. 14-18.  
Hold 1 er der kl. 10-14. 
Tilbuddet gælder for Gladsaxe-bor-
gere. Ring og hør nærmere hos kok 
Gunner Laursen på tlf. 61 71 48 42 eller 
e-mail laursengunner@gmail.com

Aktivitetskredsen i Høje Gladsaxe 

og skovture. 
Mandag: Litteraturklubben - kl. 10-13. 
Vi læser og diskuterer romaner. 
Tirsdag: Strikkeklubben - kl. 11-16. Vi 
hygger os med håndarbejde. 
Torsdag: Malerholdet - kl. 10-16. 
Torsdag: Gåtursholdet - kl. 10 - se 
hvorfra på hjemmesiden. 
Første torsdag i måneden er der ban-
kospil.  
Vi søger personer til sang og kortspil. 
Kontakt: Ulla Reitz, tlf. 30 59 05 48 
E-mail: ulla.reitz@gmail.com

perlebroderi, strikning, smykker og 
andet kreativt. Vi diskuterer hinan-
dens kulturer. Der foregår kulturel ud-
veksling.  
Åbent: fredag kl. 11:00-15:00. Første 
fredag i måneden arrangeres fælles-
spisning. Vi serverer morgenmad hver 
gang - blandt andet frugt og ost.  
Kontakt: Zara Jensen, tlf. 91 69 96 68.

Aktivitetskredsen har flere 
grupper, der hygger sig  
med kortspil, gåture, strik, 
broderi, syning, litteratur  

Verdens Kvinder i Gladsaxe 
Vi er kvinder af alle nationa- 
liteter. Vi har socialt samvær, 
laver mange spændende for- 
mer for håndarbejde såsom syning, 

Mad & Mænd søger deltagere 
Er du enlig, mand, pensio- 
nist eller efterlønsmodta- 
ger, kan du komme i Seni- 
orklubberne i Høje Glad- 
saxe og lære at lave mad  
sammen med andre mænd. 



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. 2 omdeles tirsdag 9. april. Såfremt noget 
ekstraordinært ikke indtræffer, er der deadline for 
nr. 3 2019 søndag 2. juni, og bladet omdeles 
tirsdag 18. juni.

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.

26. maj

3b Mosen rundt

28. maj

Afdelingsmøde AB

11. april 16.00

Beboerklub infomøde FSB

18. juni

HG bladet udkommer

Forsidefotos: Øverst t.h. Bazar med aktiviteterne i HG og fejring af de frivillige.
Nederst t.v. Fastelavn i Lejerbo. Midt t.h. Fastelavn i FSB

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
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 februar og marts måned 2019
I to af årets måneder afholdes der 
møde i Bygningsejerforeningen. Disse 
to måneder er december og marts. 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 af Høje Gladsaxe 
og består af de fem afdelingsbestyrel-
sesrepræsentanter fra hver af de fem 
boligafdelinger – i alt 25 personer.

Budgettet for 2019/20
På Bygningsejerforeningens møde 
behandledes Fællesdriftens budget for 
2019/20. Forinden havde der i overens-
stemmelse med de almindelige gæl-
dende regler for Fællesdriften været 
afholdt møde med repræsentanter fra 
kontrahenterne/boligorganisationerne 
sammen med repræsentanter fra de 
respektive afdelingsbestyrelser for at 
gennemgå budgetforslaget.

Denne procedure foreskrives af såvel 
samarbejdsaftalen som vedtægterne 
for at afvikle budgetbehandlingen, 
således at alle de involverede parter 
– dvs. afdelingsbestyrelser og boligor-
ganisationerne (kontrahenter) – på den 
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måde har mulighed for i størst muligt 
omfang at opnå indsigt i selve indholdet 
af budgettet og dermed skabe det bedst 
mulige beslutningsgrundlag for bud-
getbehandlingen såvel i Fællesdriftens 
regi som i afdelingsregi.

Møde med repræsentanter fra kontra-
henterne og afdelingsbestyrelses-
repræsentanter fandt sted 19. marts 
2019, og mødet i Bygningsejerforenin-
gen fandt sted 26. marts 2019.

Budgettet for Fællesdriften består 
i realiteten 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 mel-
lem respektive parter ifølge de aftalte 
fordelingsnøgler i overensstemmelse 
med samarbejdsaftalens anvisninger.

For selve Fællesdriften udgjorde det en 
forhøjelse på 27.000 kr. svarende til ca. 
0,22 %. Årsagen hertil er hovedsageligt 
færre renteindtægter, som modsvares 
af større indtægter på fællesvaskeri.

Vedrørende de udgifter, som betegnes 
som udlæg, er budgetudgiften steget 
med ca. 1.243.000 kr. svarende til ca. 
5,15 %. Dette skyldes, at de samlede 
udgifter til vand stiger med 755.000 kr. 
som følge af højere pris pr. kubikmeter 
vand på 12 % i 2019, og hvor den forven-
tes i det kommende år at stige med 3 %. 
Der har dog været et fald i forbruget på 
6.900 m3. Herudover er der en stigning 
på lønninger på 470.000 kr., som skyl-
des almindelige lønreguleringer.

Bygningsejerforeningens budgetmøde 
afholdtes 26. marts 2019, hvor budget 
for 2019/20 blev godkendt.
 
De stående udvalg
Aktivitetsudvalget har ikke afholdt 
møde, da det nye udvalg er ved at etab-
lere sig, og det skal til at finde sin nye 
måde at samarbejde på. Regnskaberne 
for julearrangementerne og BonBon-
Land blev godkendt.

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

Parkudvalget afholder næste møde i 
slutningen af marts.
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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 og på svalegange 
som giver stor utryghed blandt alle de 
øvrige beboere. Umiddelbart er der en 
lille bedring, som nok skal tilskrives 
indførelse af øget adgangskontrol i 
flere afdelinger. 

Det er dog forsat meget vigtigt, at disse 
forhold bliver anmeldt til politiet, både 
fordi det kan gøre noget ved det, men 
også fordi det bliver registreret i politi-
ets statistikker, som bruges til at tildele 
politiressourcer. Det vigtigste er, at 
man selv anmelder, og husk at der kan 
anmeldes ”anonymt” via Inspektørkon-
toret. Vi har fået oplyst af politiet, at det 
har meget fokus på anmeldelser, enten 
følger man op på det med det samme, 
og ellers vil lokalpolitiet følge op på det 
morgenen efter anmeldelsen.

Diverse punkter fra administrationen
På møderne var der en dialog om 
punkter, som administrationen havde 
medtaget:
 Vedligeholdelsesoversigt og 

opgørelse over timeforbrug.

 Orientering om diverse 
personaleforhold / 
inspektørfunktionen – herunder 
ny administrativ medarbejder på 
inspektørkontoret.

 Fælles betonvedligeholdelsesplan 
af de syv højhuses nordfacader 
(svalegange) – status på de 
kommende arbejder i 2019. Se 
orientering om udførslen andet sted 
i bladet.

 Ny renovationsordning – ændring i 
dagrenovationsafhentning er faldet 
nogenlunde på plads, og de syv 
nye nedgravede affaldsstationer til 
fraktioner er nu også ved at være på 
plads.

 Salg af institutionerne – orientering 
om status.

 Opfølgning på vedligeholdelsen på 
vaskerierne.

 Dialog om parkeringsforholdene 
i Høje Gladsaxe, herunder 
henvendelse til kommunen, samt 
omlægning af p-pladser ved gavlen 
ud for blok 12 (nr. 51).

 Helhedsplanen Vores HG – dialog 
om bestyrelsesarbejdet og om 
særlige administrative forhold. Der 
henvises endvidere til indlæg fra 
Vores HG andet sted i bladet.

 Ansøgning og tilskud til Høje 
Gladsaxe Idrætsklub – HGI

Referent: Jesper Loose Smith 
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Ny medarbejder på 
Inspektørkontoret

Marianne Koll er stoppet på Inspektør-
kontoret. 

1. marts er Helle Riemann blevet fast-
ansat. 

Helle tager sig primært af ind- og 
udflytninger, udlejning af selskabs-
lokaler, nøgleudleveringer, udlejning 
af garager og altangangsrum samt 
journalisering. 

Øvrige medarbejdere på kontoret er:

Michael Ringvig   
Teknisk assistent

Ivan Kjær-Andersen 
Chefinspektør

Michael Hansen 
Inspektør

Helle Riemann
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Nedgravede containere 
til plast, pap, papir, metal, glas 
og batterier er nu officielt åbnet

Det er nu lykkedes at få alt på plads 
– dog kommer der nogle få justerin-
ger af containerne og belægningen 
ved siden af, men nu er de officielt 
åbnet og må bruges til de seks frak-
tioner Plast, Pap, Papir, Metal, Glas 
og Batterier.
 
Det lille ovale hul mellem glas og 
metal er kun til batterier, og der 
kommer senere en lille klap, som 
holder vandet ude.
 
Containerne tømmes hver anden 
torsdag. Hvis der er problemer, kan 
du rette henvendelse til ejendoms-
funktionærerne – de ved altid hvad 
der skal gøres.
 
Inspektørkontoret 
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Sammen om 
HØJE GLADSAXE
– mod 2030

Boligforeningen 3BBoligforeningen AAB

Gladsaxe

Fælles udvikling til et kvarter i social balance 
Gladsaxe Kommune, Boligforeningen AAB, Arbejdernes 
Boligselskab i Gladsaxe, fsb Gladsaxe, Lejerbo, Bolig
foreningen 3B og Københavns Vestegns Politi har indgået 
et samarbejde, der skal udvikle og styrke Høje Gladsaxe 
som kvarter og som et attraktivt sted at bo. I det bystra
tegiske samarbejde skal vi arbejde med den langsigtede 
område udvikling og sikre, at fysiske og sociale indsatser 
går hånd i hånd i en målrettet udvikling af området. 

Ingen af parterne kan nå målsætningerne alene. Vi har 
lavet denne aftale i erkendelse af, at det kræver en fælles 
indsats, hvis vi skal nå vores fælles vision.

Spilleregler

I vores fælles indsatser vil vi: 
•  altid have beboerne/borgere med
•  inddrage aktører på tværs i nye partner skaber

og kontekster
•  ikke skubbe problemerne rundt, men løse dem

i fællesskabet
•  også fortælle de gode historier.

Vision

Høje Gladsaxe skal afspejle det omkring
liggende samfund – både i beboersam
mensætning og muligheder. Det skal være 
et indbydende, attraktivt kvarter med 
 tilbud for både beboere og besøgende.

Målsætninger

•  Vi vil fastholde og tiltrække resurse
stærke beboere, så Høje Gladsaxe
afspejler resten af sam fundet

•  Vi vil sikre et trygt kvarter gennem
 positive fællesskaber og et aktivt
civilsamfund

•  Vi vil sikre lige muligheder for sundhed,
uddannelse og beskæftigelse

•  Vi vil sikre et attraktivt kvarter, der
 hænger sammen med den omkring
liggende by.
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Betonrenovering i Høje Gladsaxe

Nu genoptager vi betonrenoveringen 
i Høje Gladsaxe, og i perioden april til 
oktober vil der blive foretaget følgende: 
 Nordsiden vil blive renoveret på nr. 

41-49, 51-59 og 61-69
 Tagene ved nr. 51-59 og 61-69, som 

der har været arbejdet på henover 
vinteren, vil fortsætte 

 Tagene over altaner vil blive skiftet 
på husene med nr. 68-126

 Der er også enkelte reparations-
arbejder på de øvrige blokke – men 
de vil være kortvarige og vil 
formentlig involvere, at gitteret på 
svalegangene løsnes og monteres 
igen. Vi skal være helt sikre.

 Gavlbetonflader udbedres også, 
ved at nogle specialuddannede 
arbejdere rappeller ned fra taget. 
Dette er et godkendt arbejde og 
sikkerhedsmæssigt helt forsvarligt, 
da folkene er specialuddannede.

 Vi har også et reparationsarbejde 
på sydsiden – vi skal have repareret 
membranen i den store tagrende på 
1. sal.

Alt dette vil være forstyrrende, og der 
vil blive hængt net op på nr. 41-49, 51-59 
og 61-69 nordside for at sikre, at der 
ikke er noget, der falder ned. Disse net 
tager en del af lyset, men de er nødven-
dige og vil kun være der, når vi skal 
bruge dem. 

Håndværkere er instrueret i, at de kun 
må larme mellem kl. 8 og kl. 17. De må 
gerne udføre ikke støjende arbejder fra 
kl. 7 til kl. 19 på hverdage.

De skal rydde op efter sig hver dag og 
må ikke feje. De må gerne støvsuge og 
vaske med vand.
Der vil komme opslag i de 
enkelte opgange om, 
hvornår arbejdet 
pågår.
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Betonrenovering i Høje Gladsaxe

Håber I kan leve med generne – vi 
regner med at være helt færdige i løbet 
af denne sommer/efterår – også med 
altanarbejderne i firkanten.

God sommer 
Inspektørkontoret 
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Udfyld de tomme felter, så hver søjle og række indeholder alle tallene 
fra 1 til 9 præcis en gang. 

Navn

Adresse

Telefonnummer

Der er indkommet 11 løsninger af december måneds sudoku. 
G. Christensen, HG 9, 13. mf. har vundet lodtrækningen 
om en æske chokolade blandt de rigtige løsninger.

Vind en dejlig æske chokolade 
Aflever løsningen på Inspektørkontoret senest 3. juni og 
deltag i lodtrækningen om en æske chokolade. Vinderen får 
direkte besked og offentliggøres i næste nummer. Løsning på februar måneds sudoku

April 2019

7 5 4
2 4 7 6 9

4 7 1
5 2 6 8

3 4
6 1 5 7
5 3 7

3 7 9 5 6
2 1 5

SU
D
O

KU
 M

Å
N

ED
EN

S
3 5 2 1 4 9 8 7 6
6 4 1 8 7 3 5 2 9
9 7 8 6 5 2 3 1 4
8 6 9 7 3 1 4 5 2
5 3 4 2 9 8 1 6 7
2 1 7 4 6 5 9 3 8
1 2 6 5 8 4 7 9 3
4 9 5 3 2 7 6 8 1
7 8 3 9 1 6 2 4 5
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Vi mangler desperat frivillige folk i 
Aktivitetsudvalget for at kunne gennemføre 
vores dejlige fællesarrangementer. 

Det drejer sig om følgende arrangementer:
 Sankt Hans fest 
 Sommertur til en forlystelsespark 
 Pensionist julefest 
 Julefest for børn/voksne 

Vi kunne godt bruge ekstra hjælp et 
par timer til planlægning og evt. under 
arrangementerne.

Meld dig som frivillig på e-mail: 
best.lejerbohg@gmail.com

Hilsen
Aktivitetsudvalget/Lone

EFTERLYSNING
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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.
best.lejerbohg@gmail.com

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Køkkener 
Så er det langt om længe lykkedes at få 
det sidste på plads. Nu skulle alle, der 
har været skrevet op til køkkener, have 
fået et brev i deres postkasse. Køk-
kenfirmaet forventer at starte i august 
2019. 

Vi kan først gå i gang med en ny runde, 
når første runde er afsluttet, og lånet 
er optaget. Der vil komme opslag i 
opgangene.

Affaldssortering 
HUSK at sortere jeres affald i 
PLASTIK, PAPIR, METAL, 
BATTERIER og GLAS. 
Der er kommet beholder op til dette 
foran blok 17 (nr. 1 til nr. 9) – mellem 
blok 21 og 22 (ved nr.14 og nr.16) – og 
den sidste står for enden af blok 23, 

neden for trappen ved nr. 42. Tænk på 
miljøet. Der kan hentes sorterings-
poser på viceværtkontoret.

Fastelavn 
Dette åres fastelavn gik super godt, 
dog er det første gang, der har været 
så få tilmeldte. 30 børn og 30 voksne. 
Hvis deltagerantallet ikke bliver større 
næste år, vil arrangementet blive aflyst, 
da der er et temmelig stort arbejde for-
bundet med det.

Den hovedløse ugle
Som nogle nok har bemærket, er der 
sat en pæl op på legepladsen ved blok 
17, og der sidder en ugle på toppen. Det 
er et forsøg, da duer ikke kan lide ugler. 
Det er dog ikke altid, det går som plan-
lagt, og ikke alle vores duer er bange 
for uglen. 
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Om det er fordi den 
har tabt hovedet, er uvist. 
Når uglen får sat hoved på igen, 
går der ikke mange dage, før børnene 
har haft fat i pælen, og så falder hovedet 
af igen. Vi er opmærksomme på dette og 
prøver at finde på noget nyt.

Glasoverdækning
Der er fortsat problemer med udskiftning 
af ruder, og så skal vi have lavet hoved-
rengøring. Vi håber, dette snarest bliver 
klaret, så den kan lånes ud igen. 

Afdelingsmøde 
HUSK at møde op den 9 april kl. 19 i Sel-
skabslokale A

Trine Keis 
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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.

Hej alle
Vi søger folk til legepladsudvalget i høj-
huset og firkanten. Legepladsfirmaet 
Hags har gennemgået legepladserne i 
højhuset og i firkanten, og der skal især 
gøres noget ved legepladsen i højhuset.

Der er planer om to ekstra p-pladser 
ved nr. 25, der hvor de gamle containe-
re stod, og så en plads til indkøbsvogne.

Elektrikeren er gået i gang med ud-
skiftning af tavlerne til dørtelefonerne 
i firkanten og forventer at være færdig 
om ca. tre uger.

Der er sat handicapgreb op udvendigt 
ved alle opgangene i firkanten.

Vi har fået sat nye lamper op indvendigt 
ved indgangen i opgangene i firkanten 
–  med LED pærer, som er besparende.

Nye fliser er lagt ved boldbanen i 
firkanten, da der var dybe vandpytter  
efter renoveringen, så nu kan man gå 
tørskoet på stien igen.

Ny procedure vedrørende vindues-
pudsning, hvis vi kan nå det inden april 
2019.

Med venlig hilsen
Afd. Bestyrelsen 3b
Birgit Larsen 
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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

Elektrikeren er gået i 
gang med udskiftning af 
tavlerne til dørtelefonerne 
i firkanten
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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
Nu er foråret kommet oven på en vinter 
uden alt for megen frost og sne. I vores 
glasoverdækning er der sket meget, 
så vi alle kan have det rart, når vi låner 
den. Vi har næsten nået målsætningen; 
der mangler lidt, men det bliver bragt i 
orden i løbet af kort tid. 

I vores egen kommune, Gladsaxe Kom-
mune, har mange af vores beboere op-
levet lidt af et mareridt, at deres egne/
private oplysninger er blevet lækket. 
Det er en SKANDALE, intet mindre. 
Frontfiguren til at forklare skandalen, 
kommunaldirektøren, gjorde ingen 
god figur, det var selvfølgelig også en 
håbløs opgave. At skandalen gentog 

sig, gentog sig og gentog sig gør des-
værre opmærksom på, at Gladsaxe 
Kommune ikke har styr på sine ting og 
i stedet for at bruge kræfter på ligegyl-
dige ting burde koncentrere sig om de 
helt nære opgaver.

Fastelavn
Det var en hyggelig søndag i glasover-
dækningen med alt, hvad der hører til 
en fastelavnsdag, udklædning, tønde-
slagning, fastelavnsboller osv. Mange 
havde benyttet lejligheden, omkring 
85 deltog, til at komme forbi og deltage 
i løjerne, dejligt at se. Og stor tak til jer, 
der stod for arrangementet, skøn dag, 
se billederne på næste side.
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Affaldssortering
Jamen, nu er det lykkedes at få vores 
nye containere færdiggjort, så vi kan 
sortere pap, glas, metal, papir og pla-
stik. På sigt kommer det til at betyde 
meget mindre mængder affald i dag-
renovationen, og dermed en besparelse 
for os.

Mange var 
mødt op for 
at deltage i
fastelavns-
løjerne.
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P-plads
P-plads ved blok 14 (31-39) er stadig 
under forandring. Nye containere til 
sortering er nedgravet og placeret væk 
fra selve p-området, så der bliver ekstra 
p-pladser. Oprydning i cykler er i gang, 
så cykelstativerne kan blive opstillet 
efter planen.

Beboerklub
Torsdag den 11. april kl. 16.00 holder 
beboerklubben informationsmøde om 
de aktiviteter, der foregår i klubben. 
På mødet vil der blive informeret om 
motions-/fitness-initiativet og ønsker 
samt forventninger til dette. Vel mødt, 
mødet afholdes i glasoverdækningen 
ved nr. 31.

Ghettoliste
Vi er i den heldige situation, at vi sta-
dig holder os ude af denne liste, men 
hvor længe? Vi bliver flere og flere 
pensionister, som selvfølgelig ønsker 
at blive boende der, hvor vi har boet i 
mange år, men da folkepensionen er 
latterligt lav, får det indflydelse på den 
gennemsnitlige indkomst pr. husstand, 
fuldstændig urimeligt. Vi har mange 
familier, hvor kun den ene af ægtefæl-
lerne har arbejde; det får indflydelse på 
den gennemsnitlige indkomst pr. hus-
stand. Den gennemsnitlige indkomst 
pr. husstand er en af måleenhederne 

for at komme på ghettolisten. En anden 
måleenhed er, hvor mange der er i 
arbejde. Når man kigger på bl.a. disse 
to måleenheder, kan vi lige pludselig 
risikere at komme med på en liste, vi for 
alt i verden arbejder på at undgå.

Nu er der områder, som har været på 
ghettolisten for længe, så politikerne 
har bestemt, at der skal laves en plan for 
disse, f.eks. Vollsmose i Odense. Her 
fjerner man 1000 boliger og  opfører 
1600 nye. Fuldstændig galimatias, og 
hvem der skal fra flytte, er også rent 
lotteri. Når man bor/har boet/ønsket at 
bo et bestemt sted, er det da fuldstæn-
digt urimeligt, at man kan blive tvunget 
til at flytte. Tænk hvis vi skulle flytte 
fra vores lyse, gode, billige lejligheder i 
HG til et dyrt, mørkt sted uden grønne 
områder og vores udsigt, nej vel. Men 
det er der desværre mange familier, der 
bliver tvunget til, på grund af politikere, 
som uden indsigt i virkeligheden laver 
nogle fuldstændige sindssyge love, der 
i sidste ende ikke rykker ved noget.

Og hvem skal betale for at rive byg-
ninger ned og opføre nye bygninger? 
Rigtigt gættet – os selv.

FNs 17 verdensmål
FN har opstillet 17 mål, vi alle skal 
arbejde for, så vi efterlader en bedre 
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verden til vores efterfølgere, fint med 
det. Nogle af de verdensmål kan trække 
streger til den almene boligsektor, og 
det skal vi i bestyrelserne arbejde med. 
Hvor stor indflydelse det får i dagligda-
gen, kan man tvivle på. Danmark er jo 
den pæne elev i klassen, så vi arbejder 
selvfølgeligt for, at det skal lykkes, men 
hvad hjælper det, når der andre steder 
i verden bliver født alt for mange børn 
direkte til en dagligdag med sult og 
ingen fremtid. Andre steder arbejder 
børn med kemikalier, der er sundheds-
skadelige/dødelige, og andre steder 
bliver gamle Storebæltsfærger hugget 
op i strandkanten af underbetalte 
arbejdere uden den fornødne viden og 
sikkerhedsudstyr.

Jeg synes stadig, at vi Danmark har 
masser af udfordringer at slås med, 
inden vi prøver at løse alverdens pro-
blemer. 

Elbiler 
Ingen tvivl om at det er fremtiden, men 
rækkevidde og flere ladestanderer er 
nogle af de udfordringer, der skal løses, 
inden vi alle sammen kører elektrisk. I 
FU har vi foreslået Gladsaxe Kommune 
at lave nogle p-pladser til elbiler på 
Byens Arena. Indtil nu har vi  ikke fået 
svar. I vores gartnerafdeling og i tek-
nisk afdeling har vi to elbiler kørende til 
daglig. Det fungerer rigtig godt.

250S
Som mange efterhånden har fået øj-
nene op for, kommer der en linjeomlæg-
ning af linje 250S hen over sommeren. 
Omlægningen medfører sindssygt 
alvorlige gener for os i HG. Den vil be-
tyde længere rejsetid totalt og masser 
af ventetid ved hver skift.

Gladsaxe kommunalbestyrelse mener 
ikke, at det er et problem.

Mange vil anskaffe sig en bil for at 
komme hurtigere frem, hvilket vil med-
føre mere forurening, mere trængsel på 
vejene og længere transporttid for alle, 
offentlige som private trafikanter.

Gladsaxe kommunalbestyrelse mener 
ikke at det er et problem.

I HG har vi brugt rigtig mange husle-
jekroner på at udbygge vores parke-
ringspladser, og det vil fortsætte i årene 
frem. Det er en udløber af, at det offent-
lige transportsystem ikke er optimalt, 
så hver husstand anskaffer sig bil nr. 1, 
nr.2 måske nr. 3.

Gladsaxe kommunalbestyrelse mener 
stadig ikke, at det er et problem.

Jeg mener til gengæld, at det er et 
kæmpe problem, at politikerne i Glad-
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saxe Kommune ikke har forståelse for, 
at den offentlige trafik skal styrkes og 
ikke svækkes, som det sker i dag. Og ja, 
jeg ved godt, at guldprojektet, metro/
Cityring skal være en succes fra dag et, 
og derfor bliver al kraft/økonomi lagt 
der. 

Vi vil ikke have flere biler på vejene i 
Gladsaxe Kommune og HG. Vi vil ikke 
have, at beboere i HG skal bruge lang 
tid på at finde en parkeringsplads i 
deres eget område, blot fordi den kol-
lektive trafik udvandes, og den private 
–  med mange, mange flere private biler 
–  øges, det er simpelthen ikke i orden.

Der er kun et par år til næste kom-
munalvalg. Min anbefaling er: Stem på 
nogle andre, end dem vi har i dag.

Lov mig at, vi viser dem, at vi ønsker 
politikere med visioner – og ikke visi-
onsløse politikere, som vi kender i dag, 
og desværre selv har valgt.

Med venlig hilsen og god påske.
Michael Gravengaard
Beboerformand 

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

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.
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Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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

Viceværtkontoret
Kenneth Kjer 
Mandag til fredag 
kl. 09.00-10.00 
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

Nyt fra AAB

Det har været gråt, koldt og regnfuldt 
det meste af en måned nu; men indimel-
lem titter solen da frem og ser ud som 
om, den vil tage magten. Vi glæder os 
til mere stabil sol og varme; men da det 
er Danmark, vi lever i, må vi ruste os 
med tålmodighed. Håbe på – og drøm-
me om en varm sommer som sidste år 
kan vi dog altid gøre.  

Der er lidt information fra bestyrelsen:                                                                                                                    
Blok 26's nordfacade (mod p-pladsen) 
skal afvaskes. Dette vil ske her i for-
sommeren.     

I løbet af sommeren vil alle tre lavhuse 
(Blok 24, 25 og 26) få nyt tagpap.
I højhusets kælder (Blok 16) vil gulvet 
blive malet snarest.

Meget snart vil arbejdet omkring 
indgangspartierne – i forbindelse med 
dørtelefonanlægget i højhuset – også 
gå i gang. Der er jo rådgiver på, så det er 
et spørgsmål om at få valgt det rigtige 
tilbud / den rigtige leverandør, og så 
går de i gang. (Beboerne vil få besked, 
når der skal være adgang til boligerne.)

Efterfølgende artikel er skrevet af 
boligsocial konsulent Gitte Aarrejärvi 
Jensen (AAB) i bladet ”Bestyrel-
sesnyt” – Vi har fået lov at viderebringe 
den. Det er en spændende og positiv 
artikel – dertil oplysende om ”Nabo-
skaberne”, ”Vores HG”, ”Fair Play”, 
”Pulsen” mv. Og flere kan sikkert nikke 
genkendende til de omtalte beboere.

Fortsættes side 25 >>>
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Fra bladet 'Bestyrelsesnyt':
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>>>Fortsat fra side 24 

AAB bestyrelsen ønsker alle vore 
beboere et dejligt forår  

På bestyrelsens vegne, 
Ida Foghmar 
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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

•	 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)

Husk afdelingsmøde tirsdag 28. maj 2019, 
hvor der som altid udsendes afdelingsbestyrelsens 
skriftlige beretning med mange gode informationer.

I ønskes alle en rigtig god påske.

Vi ses til afdelingsmødet.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen 



 
Bedre og bedre dag for dag! 
Forår er kirketid
Kan man lade være med at blive glad I 
låget? Først springer påskeliljerne ud, så anemoner, så bøgegrene, 
så konfirmander og kærestepar og så studenter! 

Både og. Jeg havde engang et forår med en depression af  orkanstyrke. 
Foråret har både bryllupper og konfirmation – og begravelser. April er fuld 
af  sol og lys (men det regner og sner også ind imellem). 

Påske er en uge, hvor vi går gennem døden til livet, gennem sorgen til håbet. 
Forår er et par måneder, hvor vi finder vores opgave med livet – og støtter 
hinanden til at træffe gode valg.  

Jesus havde en virkelig hård påske der omkring år 30. Den 
kan genopleves sammen hvert år, for den så godt! Livet 
er stærkere end døden. Det bliver bedre og bedre dag 
for dag. Ikke nemmere, men med mere kærlighed. 

Glædelig påske og pinse og forår! 
 
Morten Miland Samuelsen

Husk skærtorsdag 
i Haraldskirken

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 marts 2019.indd   1 29/03/2019   10.43
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Konfirmation …
Den første søndag i maj holder Haraldskirken konfirmation ved højmessen. 

Søndag 5. maj 2019 kl. 10 konfirmeres årets fire konfirmander. 

Søndag 3. maj 2020 kl. 10 konfirmeres de konfirmander, der har gået til 
præst i skoleåret 2019-20. Normalt går man til præst i 8. klasse.  
 
Tilmelding på www.haraldskirken.dk eller ved personlig henvendelse på kirke-
kontoret. Undervisningen foregår en gang om ugen fra september til april. 

Ny præst i Haraldskirken

Kære menighed!
 
Jeg har fået fornøjelsen af  at være jeres præst 
på skift med pastor Morten Miland Samuelsen, 
mens han er diakonikonsulent i Helsingør Stift. 
Vi skal supplere hinanden, og jeg håber, I kom-
mer til at opleve, at vi gør det godt. Menigheden 
og præsterne har jo sammen fået betroet ver-
dens bedste budskab, og jeg ser frem til at for-
kynde Guds ord for børn, unge og voksne i alle 
aldre og være med til at styrke menighedens 
fællesskab hos jer. 

Det er ikke en nybegynder I får, for jeg er jævnaldrende med Morten, og jeg har 
mange års præsteerfaring i Helsingør og Københavns stifter. Senest har jeg været 
i Helsingør domkirke og Kokkedal kirke. I tillæg er jeg uddannet kirkesanger fra 
Sjællands kirkemusikskole og jeg har været med til at bringe gospelmusikken på 
banen i folkekirken. Jeg har desuden i 25 år undervist i teologi på Folkeuniversite-
tet i København.

Jeg glæder mig oprigtigt til at lære Haraldskirkens sogn at kende og til at møde 
og samarbejde med jer alle sammen. 

Brug mig, mens vi vandrer sammen!  

Kristian von Späth
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Kirken i Høje Gladsaxe må have mere Høj Tid end nogen andre! Ikke to  

gudstjenester er ens. Du vil gerne overraskes? Så kom i kirke. 

Palmesøndag kl. 10 er legende festlig – vi vandrer og synger igennem hele  

påsken, så vi er godt forberedt. Ekstra god plads til børn. 

Skærtorsdag kl. 18 er varm og dunkel – en festmiddag for alle, et nadverbord  

og en andagt for dem der er bange i mørket. 

Langfredag kl. 15 er indlevelse i mørke, sorg – og håb

Påskedag kl. 10 er fuld af  påskeliljer – vi tager imod det liv der er stærkere  

end døden. 

2. påskedag kl. 10 er dagen hvor vi følges med Jesus ud i et nyt liv.

PÅSKE SOM INGEN ANDRE KAN

Aftenmusik og 
Torsdagsmiddag
 
Vi har modtaget mange fine billeder af   
HGs natur og vi modtager gerne flere.  
Fugle, blomster, regnbuer, udsigter osv – 
send dem til sg.haraldskirken@gmail.
com. Billederne bliver vist i kirken til 
stemningsfuldt, meditativ musik på kir-
kens flygel. Tidspunkt torsdag d 16/5 kl 
17:30 og torsdag d 13/6 Kl 17:30. Efter 
fremvisning er der fællesspisning for 
dem, der har lyst.

Koncert med Gladsaxe symfoniorkester  
 

Lørdag d 11/5 kl 16 spiller Gladsaxe Symfoniorkester forårskoncert i  

Haraldskirken. Repertoiret er værker af  bl.a. Brahms, Haydn og Bo Andersen. 
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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

Attester og navnesager
tirsdag og torsdag kl. 10-13  

samt efter aftale

Sognepræst (50%) 

Kristian von Späth (KVS) 

træffes på tlf. 2089 1567  

Mail: kvs@km.dk

Sognepræst (50%) 

Morten Miland Samuelsen (MMS) 

træffes på tlf. 2462 3969 eller 

3969 3969. Mail: mms@km.dk

Se alle de andre detaljer på 

www.haraldskirken.dk 

… eller download app’en 

Kirkekalenderen med alle 

Folkekirkens gudstjenester

www.haraldskirken.dk

HARALDSKIRKEN

APRIL

14.4 kl. 10 Palmesøndags gudstjenste

18.4 kl. 18 Skærtorsdags Gudstjeneste

19.4 kl. 15 Langfredags Gudstjeneste

21.4 kl. 10 Højmesse – påskedag

22.4 kl. 10 Højmesse – 2. påskedag

25.4 kl. 18 Menighedsrådsmøde

28.4 kl. 11 Gudstjeneste på engelsk

29.4 kl. 13:30 Lystændingsandagt

MAJ

3.5 kl. 17 Familiefredag

5.5 kl. 10 Højmesse med konfirmation

6.5 kl. 13:30 Lystændingsandagt

7.5 kl. 14 Mandagsmøde

11.5 kl. 16 Gladsaxe Symfoniorkester, koncert

12.5 kl. 10 Højmesse

13.5 kl. 13:30 Lystændingsandagt

16.5 kl. 17:30 Torsdagsmiddag

17.5 kl. 10 St. Bededags Gudstjeneste

19.5 kl. 10 Højmesse

20.5 kl. 13:30 Lystændingsbøn

23.5 kl. 18 Menighedsrådsmøde

24.5 kl. 17 Familiefredag

26.5 kl. 11 Gudstjeneste på engelsk

27.5 kl. 13:30 Lystændingsandagt

30.5 kl. 10 Kr. Himmelfarts gudstjeneste

JUNI

2.6 kl. 10 Højmesse

3.6 kl. 13:30 Lystændingsandagt

3.6 kl. 14 Mandagsmøde

9.6 kl. 10 Højmesse - Pinse

10.6 kl. 11 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste 

ved Aldershvile

13.6 kl. 17:30 Torsdagsmiddag

16.6 kl. 10 Højmesse

17.6 kl. 13:30 Lystændingsbøn 

Ret til ændringer forbeholdes
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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



Måske har du allerede lagt mærke til det. Der har de seneste uger været 
mere politi i Høje Gladsaxe, og det er der en god grund til. Københavns 
Vestegns Politi har nemlig sammen med Gladsaxe Kommune og den 
boligsociale helhedsplan Vores HG sat gang i en indsats, der skal styrke 
trygheden og skabe gode relationer mellem politiet og beboerne i Høje 
Gladsaxe. 

SAMMEN Er VI BEDST 
Der kommer til at blive sat gang i en række forskellige projekter i den 
kommende tid, bl.a. undervisning af 6., 7. og 8. klasserne på Grønnemose 
Skole om aktuel ungeadfærd bl.a. på nettet. Samtidig er der dannet 
et erhvervsnetværk med de lokale butikker. Projekter, som Gladsaxe 
Kommune, Vores HG, boligforeninger, gode lokale kræfter og politiet 
samarbejder om. Sammen er vi nemlig bedst.

VI SES I FrITIDS- oG uNGDoMSKLuBBErNE 
HVEr oNSDAG EFTEr KL. 16 
Lokalpolitiet kommer forbi klubberne i Høje Gladsaxe, hvor vi laver rigtig 
mange forskellige og hyggelige ting – f.eks. fodbold, bordfodbold, billard 
eller gode snakke. Så kig forbi! 

Hvis du har spørgsmål til noget i forbindelse med indsatsen, så tøv ikke med 
at tage fat i din lokale betjent Musa på tlf. 5142 9815 eller politikommissær 
Klaus på tlf. 5116 5190.

Mange hilsner fra  
Gladsaxe Kommune, Vores HG og Københavns Vestegns Politi.

 Vi er her for dig og for din tryghed 

Måske har du allerede lagt mærke til det. Der har de seneste uger været mere politi i Høje Gladsaxe, og det er der en god 
grund til. Københavns Vestegns Politi har nemlig sammen med Gladsaxe Kommune og den boligsociale helhedsplan 
Vores HG sat gang i en indsats, der skal styrke trygheden og skabe gode relationer mellem politiet og beboerne i Høje 
Gladsaxe.  

Sammen er vi bedst 
Der kommer til at blive sat gang i en række forskellige projekter i den kommende tid, bl.a. undervisning af 6., 7. og 8. 
klasserne på Grønnemose Skolen om aktuel ungeadfærd bl.a. på nettet. Samtidig er der dannet et erhvervsnetværk med 
de lokale butikker. Projekter som Gladsaxe Kommune, Vores HG, boligforeninger, gode lokale kræfter og politiet 
samarbejder om. Sammen er vi nemlig bedst. 

Vi ses i fritids- og ungdomsklubberne hver onsdag efter kl. 16 
Lokalpolitiet kommer forbi klubberne i Høje Gladsaxe, hvor vi laver rigtig mange forskellige og hyggelige ting – f.eks. 
fodbold, bordfodbold, billard eller gode snakke. Så kig forbi!  

Hvis du har spørgsmål til noget i forbindelse med indsatsen, så tøv ikke med at tage fat i din lokale betjent Musa på tlf. 
5142 9815 eller politikommissær Klaus på tlf. 5116 5190. 

Mange hilsner fra 

Gladsaxe Kommune, Vores HG og Københavns Vestegns Politi. 

 Vi er her for dig og for din tryghed 

Måske har du allerede lagt mærke til det. Der har de seneste uger været mere politi i Høje Gladsaxe, og det er der en god 
grund til. Københavns Vestegns Politi har nemlig sammen med Gladsaxe Kommune og den boligsociale helhedsplan 
Vores HG sat gang i en indsats, der skal styrke trygheden og skabe gode relationer mellem politiet og beboerne i Høje 
Gladsaxe.  

Sammen er vi bedst 
Der kommer til at blive sat gang i en række forskellige projekter i den kommende tid, bl.a. undervisning af 6., 7. og 8. 
klasserne på Grønnemose Skolen om aktuel ungeadfærd bl.a. på nettet. Samtidig er der dannet et erhvervsnetværk med 
de lokale butikker. Projekter som Gladsaxe Kommune, Vores HG, boligforeninger, gode lokale kræfter og politiet 
samarbejder om. Sammen er vi nemlig bedst. 

Vi ses i fritids- og ungdomsklubberne hver onsdag efter kl. 16 
Lokalpolitiet kommer forbi klubberne i Høje Gladsaxe, hvor vi laver rigtig mange forskellige og hyggelige ting – f.eks. 
fodbold, bordfodbold, billard eller gode snakke. Så kig forbi!  

Hvis du har spørgsmål til noget i forbindelse med indsatsen, så tøv ikke med at tage fat i din lokale betjent Musa på tlf. 
5142 9815 eller politikommissær Klaus på tlf. 5116 5190. 

Mange hilsner fra 

Gladsaxe Kommune, Vores HG og Københavns Vestegns Politi. 

Vi er her for dig 
og for din tryghed
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Høje Gladsaxe Bibliotek søger frivillige til vores 
It-café ”//Nethood”. 

It-caféen er gratis og åben for alle borgere, der har behov for 
hjælp til at begå sig på internettet, samt øvrige problemer med 
computer, Ipad, mobiltelefon etc. 

Det vi søger er en person med  allround kendskab til It, som er 
tålmodig og god til at lære fra sig.  
Der er ingen krav til specielle computerfærdigheder. 

I It-området byder vi velkommen med te og kaffe, og en hyggelig 
stemning   

It-caféen er åben om onsdagen fra 13 til 15.30 på 
Høje Gladsaxe bibliotek. 

Skriv til bibliotekar Jeppe Thorsen, jeptho@gladsaxe.dk, hvis du 
er interesseret, eller bare gerne vil vide mere. 



Kommende arrangementer: 

Nyt fra Høje Gladsaxe Bibliotek 

Fem middelalderdronninger

        Fra den tidlige middelalder kender vi de markante 
 mandeskikkelser: Valdemar den Store, Absalon, Valdemar Sejr. 
 Derimod kender vi ikke ret meget til deres dronninger, som,   
 på pladsen ved siden af kongen, kunne følge og påvirke  
 tidens dramatiske begivenheder. Hør om en af Danmarks      
 vigtigste historiske perioder fortalt gennem de fem  
 middelalderdronninger. 

 Forfatter til flere historiske romaner Birgitte Hammer guider 
 dig med sikker hånd og  stor indlevelse igennem dette      
 spændende foredrag. 

6. maj 2019 på Høje Gladsaxe Bibliotek kl. 16 - 17.30

                     Billetter på gladsaxe.dk/bibliotek  Gratis 



 Høje Gladsaxe Biblioteks onsdagscafé (i ulige uger), hvor du 
 kan snakke om alt og intet. Caféen er åben for alle der  
 besøger Høje Gladsaxe Bibliotek, eller folk der bare er  
 nysgerrige omkring området. Vi glæder os til at se dig, og  
 alle er velkomne. Vi snakker og hygger som regel omkring    
 lidt kaffe, te og noget kage. 

 Caféen er bl.a. åben 10. april, 24. april, 8. maj, 22. maj, mfl. 
 Tidspunktet er kl. 10.30 - 12.00  
 Bare mød op  !!! 

5. juni er Onsdagscaféen lukket pga. grundlovsdag

Onsdagscaféen 

Nyt fra Høje Gladsaxe Bibliotek 



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@kab-bolig.dk
24 91 94 35

Jens Svendgaard
  Frederiksen

jesf@kab-bolig.dk
21 55 77 69

 

Braulio Rocha
Sundhedskonsulent
braroc@gladsaxe.dk

21 67 34 84

Christine Bille
sekretariatsleder

chbi@kab-bolig.dk 
24 93 19 47
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Nyt fra Vores HG
Kære alle, 
Det har allerede været nogle begiven-
hedsrige måneder her i HG, som I kan 
læse om på de næste sider. 

Vi vil gerne sige stor tak til alle de 
frivillige og beboere, som lagde vejen 
forbi Aktiviteternes dag den 2.marts, 
hvor der var mulighed for at se alle de 
aktiviteter, som man kan være en del 
af her i HG. Vi håber på, at det bliver en 
fast tradition med sådan en dag. I den 
forbindelse har vi også fået trykt et ak-
tivitetskatalog, som vi snart vil uddele i 
alle postkasser. 

På Kirketorvet har der også været mas-
ser af aktivitet med Turning Tables, 
hvor der bliver lavet både film, musik og 
foto til den helt store guldmedalje. 

Det er også dejligt, at Mungo Park 
teatret igen spiller i festsalen med deres 
stykke om Erhard Jacobsen.

I kan også læse lidt mere om det nystar-
tede initiativ fra Lotte og Alexander 
med Kulturklubben. De er så seje og 
har skaffet penge til at kunne lave spæn-
dende arrangementer sammen med 
jer. I dette nummer kan I læse om en 
tur i Prinsesse Maries fodspor – og der 
er også stadig pladser på deres tur til 
bunkeren Tirpitz og Otto Frello museet 
i Varde i juni.  
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Vi håber at se rigtig mange af jer til 
tryghedsvandringen 30. april, så vi i 
fællesskab kan højne trygheden her i 
HG. 

Tak til Jane
Den 18. marts var sidste arbejdsdag i 
Vores HG for Jane.

Det blev markeret ved en meget velbe-
søgt reception, som selvfølgelig blev 
holdt i Pulsen, hvor Jane i mange år har 
været aktiv. 

I kan, som altid, se mere på hjemme-
siden www.voreshg.dk  og vores Face-
book og instagram.

Forårshilsner fra Vores HG 

Jane har været ansat siden 2011, og det 
er blevet til rigtig mange timer i Pulsen 
med bankospil, folkekøkken  osv. osv. 
siden da. 

Herfra skal lyde et stort tak til Jane for 
indsatsen!

Hilsner fra 
Vores HG 
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Mød Prinsesse Marie af Danmark 
1865 - 1909, en spændende og farverig 
personlighed fra det danske kongehus.

5. maj mødes vi ved Østerport Station 
kl. 13.30 og går i samlet flok mod Lange-
linie og Churchhillparken til prinsesse 
Maries statue, der står ikke langt fra St. 
Alban Church, også kaldet den engelske 
kirke. Der er en helt speciel grund til, at 
prinsessens statue står lige præcis der – 
men mere derom den 5. maj.

Efter en præsentation af ca. 20-25 minut-
ters varighed af prinsessen og hendes 
spændende og uortodokse liv går vi mod 
Amalienborg og Det Gule Palæ. Turen 
slutter der, efter en kort snak. Hvis nogen 
har lyst, giver kulturklubben en kop kaffe 

 . . . er en idé, en mulighed og et tilbud om 
kulturelle oplevelser sammen med andre 
HG'ere. Ingen forudsætninger andet en 
god, sund nysgerrighed er nødvendige. 
Kultur er et vidt begreb og defineres af 
øjnene, der ser.

Vi er et par HG'ere, Lotte og Alexander, 
der efter bedste evne, vil planlægge små 
ture, ud i kulturland Danmark. Enhver 

begyndelse er svær, men vi vil gøre vort 
bedste; og hen ad vejen vil vi forhåbentlig 
også få en masse gode ideer fra HG's 
beboere til, hvad vi i Kulturklubben kan 
finde på.

Vi håber, at HG synes om vores idé, og vil 
støtte op om et kulturelt fællesskab i HG. 

Sammen kan vi opleve.

på en café; ellers kan man for egen reg-
ning gå et andet sted hen.

I tilfælde af dårligt vejr, bliver turen 
aflyst.

Tilmelding senest 2maj til Lotte på 
lotte.grandjean@hotmail.com 
eller tlf: 61 69 20 70.  
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Vores HG  - en verden af m
uligheder

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

21. maj 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 

D. 21. maj 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 TIL  TELEFON: 39 69 36 51 
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Lørdag 2. marts indtog Høje 
Gladsaxes frivillige festsalen 
på Grønnemose skole. Om 
eftermiddagen kunne bebo-
erne i Høje Gladsaxe møde 
de frivillige bag de mange 
forskellige aktiviteter i Høje Gladsaxe 
og høre mere om aktiviteterne. Nogle 
steder kunne man også få en lille 'smag' 
på aktiviteten som f.eks. at lave kort 
i hobbyklubben, prøve en tur på rul-
leskøjter, smage chips hos mandeklub-
ben, en ostemad hos gåholdet osv. 

De, der deltog i skattejagten, kom rundt 
til alle aktiviteterne og fik mere viden 
om tilbuddene. Til slut blev der trukket 

Bazar med aktiviteterne 
i Høje Gladsaxe 
og fejring af de 
frivillige i 
Høje 
Gladsaxe!

lod om en præmie for skattejagten. 
Udover de frivillige-styrede aktiviteter, 
var der også andre aktører til stede, 
som har mange aktiviteter i området. 
Det var politiet, SSP, biblioteket, teatret 
Mungo Park og selvfølgelig Vores HG´s 
ansatte. 

De aktiviteter med frivillige, som var 
med på dagen var: Gåholdet, Pulsens 
Husråd, Visesang, Kvindeklubben, 
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Mandeklubben, syning med Estrid, 
Familie-Rul, Hjerteforeningen, cricket, 
Nyttehaveforeningen, Seniorklub-
berne, Bydelsmødrene, Hobbydagen, 
Lektiecaféen, Ung til Ung, Naboska-
berne, Kulturklubben og frivillige fra 
boligforeningerne 3B og FSB. 

Senere på dagen blev festsalen omdan-
net, så der kunne holdes fest for alle 
de frivillige med pyntede borde, dejlig 

mad og underholdning. 
Borgmesteren Trine 
Græse åbnede festen 

med en tale til de frivillige, hvor hun tak-
kede dem for deres uvurderlige indsats 
og engagement. Et team på seks lom-
mepengejobbere stod for at servicere 
de frivillige denne aften, og de gjorde et 
flot stykke arbejde. Aftenen forløb med 
mad, drikke, filmquiz, frivilligbanko og 
snak. 

Vi takker alle for deltagelse på denne 
begivenhedsrige dag og festlige aften. 
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Den årlige tryghedsmåling  fra politiet 
kom i starten af året og her kan man se, 
at trygheden er faldet lidt siden sidste 
måling. Andelen af trygge beboere i HG 
er 71,1 %, hvor det var 79,6 % i 2017. Den 
er dog stadig nogle procentpoint højere 
end i 2016. 

Trygheden i HG er noget, der ligger 
os alle sammen rigtig meget på sinde, 
for HG skal være et trygt sted at bo og 
færdes for alle beboere. Som I kan læse 
andetsteds i bladet, er det også noget 
politiet prioriterer rigtig højt. 

Derfor har boligorganisationerne, 
Gladsaxe kommune og Københavns 
Vestegns Politi sammen med Vores HG 
en tryghedsvandring, hvor vi både går 
en tur rundt i området, men også bare 
får lejlighed til at tale med hinanden 
om, hvad der kan højne tryghedsfølel-
sen og hvad vi i fællesskab kan gøre. 

Kl. 17.30 mødes vi på Grønnemose 
skole. Der vil være aftensmad, som vi 
spiser mens der vil være snak om tryg-
hed og et lille oplæg fra politiet.

Efterfølgende går vi i fællesskab en tur 
rundt i området – og ser på, hvor der er 
både trygt og utrygt at færdes og hvad 
vi kan gøre for at gøre det endnu bedre. 

Der kommer mere info i opgangene, på 
hjemmesiden www.voreshg.dk, og på 
Facebook om den præcise rute.

Vi har brug for så mange forskellige 
perspektiver så muligt, så vi håber, at 
mange af jer har lyst til at komme – og 
tage jeres nabo med. 

Af hensyn til bestilling af mad er der 
tilmelding senest d. 23. april på tlf. 39 
69 36 51 eller mail@voreshg.dk  

Tryghed i HG
Så derfor er I alle inviteret til:

Tryghedsvandring 

30. april fra kl. 17.30
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Er du vild med events og større arrangementer og synes du, at 
det skal der være i Høje Gladsaxe? Så er det nu, du kan komme 
på banen for at give dine synspunkter og idéer liv! 

Vi afholder et møde for alle beboere og andre frivillige og 
aktører tilknyttet Høje Gladsaxe, hvor vi sammen snakker 
om og finder frem til, hvad der skal ske. Mødet bliver dermed 
startskuddet til et større arrangement. Så hvis du vil være med 
fra start til at påvirke, hvad der skal ske, så kom og deltag! 

Vi regner med, at et sommerarrangement kunne blive den 
29. juni – men vi har brug for jeres hjælp til at finde ud af, hvad 
det skal være. 

Mødet foregår torsdag 2. maj kl. 16.30 - 17.30 i Pulsen, 
Høje Gladsaxe Torv 2B.

Hvad skal der ske   – 
Markedsdag
HG-dag 
fødselsdagsfest
eller??



Hvad skal der ske   – 
Markedsdag
HG-dag 
fødselsdagsfest
eller??

Tilmeld dig senest d. 29. april hos 
Vores HG: 
Majbrit: 24 91 94 35 / mamo@kab-bolig.dk 
eller Jens: 21 55 77 69 / jesf@kab-bolig.dk 



Om ikke så længe er det påske, 
og traditionen tro holder Ung-til-Ung (UNIG) 
og Vores HG påskejagt.

Arrangementet løber af stablen 

14. april ved den runde kl: 12:00.

Her får alle uddelt en pose, og så handler det ellers om at finde så 
mange påskeæg som muligt !

Der vil, som traditionen foreskriver, være en lille præmie til de to, 
der her samlet flest påskeæg.

Vi glæde ros til at se så mange af jer som muligt !

. . . 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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Ordene er 19-årige Najmas. Najma er 
en af de unge, der i øjeblikket er en del 
af et kreativt projekt, som i disse uger 
folder sig ud i Høje Gladsaxe, og lige nu 
er hun i gang med at tage billeder til sit 
helt eget familieportræt. 

Projektet er et samarbejde mellem 
organisationen Turning Tables 
Danmark, Fair Play/UNIG, Høje 
Gladsaxe Bibliotek, Vores HG og de lo-
kale boligorganisationer. Gennem foto, 
film og musik lærer de unge at sætte 
ord på deres oplevelser, frustrationer, 
håb og drømme. Og det er præcis det, 
de unge gør. 

Der er trængsel i den 20 fods-skibscon-
tainer, som står placeret på Høje Glad-

saxe Torv, lige på parkeringspladsen 
ved Grønnemose Skole og Haraldskir-
ken, og som er der, hvor de unge, der er 
interesserede i musik, skriver tekster, 
laver beats og indspiller vokaler. Udefra 
ligner det en ganske almindelig skibs-
container, som man kender dem fra 
havnebyer i hele verden. Men i stedet 
for ‘Mærsk’ står der ‘Turning Tables’ 
skrevet på siden, og åbner man døren til 
containeren, åbner man samtidig døren 
til en anderledes og kreativ verden. 

Lige så meget som containeren er 
et transportabelt og højteknologisk 
musikstudie, er det også stedet, hvor de 
unge kan koble fra og være en del af et 
fællesskab omkring deres passion for 
musik – uanset om man aldrig har skre-
vet musik før, eller om man er meget 
erfaren. En af dem, som har fundet vej 
til containeren på Høje Gladsaxe Torv, 
er Rubaab på 25 år. 

NYT KUNSTPROJEKT:

Unge fortæller om 
livet i Høje Gladsaxe

Jeg har taget nogle 
mega fede billeder af 
min mormor!
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– Jeg kom herned og havde min guitar 
med. For at være helt ærlig. Første gang 
jeg så containeren, havde jeg faktisk ikke 
lyst til at gå derind, men da jeg så kom 
derind, så lignede det jo et rigtigt studie, 
og der er mega hyggeligt. Man føler sig 
virkelig velkommen, siger Rubaab.

Moon på 28 år er i gang med at skrive en 
sang om kærlighed, og han supplerer:  

– Det er et fedt koncept, og det er en rigtig 
god mulighed for de unge at få en smags-

prøve på for eksempel et liv med  musik, 
forklarer han.

For Rubaab hjælper musikken hende på 
et personligt plan:

– Folk har alle mulige måder at ‘komme 
væk’ på. Med musikken kommer jeg på en 
måde i et andet univers. Det er her og nu, 
og det er tilfredsstillende at kunne ud-
trykke sig igennem netop musikken. Det 
er vildt godt det her, for der har ikke været 
så meget af den slags. Der er nogle studier 
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herude, men det her er en 
rigtig god mulighed, det 
koster ikke penge, og de 
er vildt hjælpsomme. Det 
er et rigtig godt sted at få 
de unge ned og udtrykke 
deres følelser og det, de 
går og tænker på, forkla-
rer Rubaab.

Rubaab, Najma og 
Moon er bare nogle af 
de Høje Gladsaxe-unge, 
som er involveret i pro-
jektet, og som i disse 
dage prøver kræfter 
med film, foto og musik. 
Og det er ikke kun i 
musik-containeren, at 
de unge udfolder sig. 

og sammenhold mellem unge og ældre 
samt Turning Tables professionelle 
filminstruktører, Her lærer de unge 
både at bruge interview- og kamera-
teknik – og så møder de mennesker, de 
måske ellers ikke ville møde og får et 
indblik i deres liv og livshistorier.  

Også på foto-siden er der fuld gang i 
aktiviteterne, som blandt andet har 
udmøntet sig i et samarbejde med den 
lokale seniorklub i foto og hjemmevi-
deo. Her arbejder seniorerne sammen 
med de unge omkring personfortæl-
linger med udgangspunkt i fotografiet 
som kunstform.  En af Turning Tables 
foto-instruktører, Marine, fortæller 
her, hvad de unge blandt andet også 
arbejder med: 

– I foto-workshoppen er de unge i fuld 
gang med at arbejde på nogle portrætter 
og små fortællinger om folk i Høje Glad-
saxe. Det handler om kærlighed, livet, og 
drømme. Samtidig har vi også nogle seje 
fotograf-talenter, der arbejder på nogle 
personlige historier – et familiealbum, 
kunne man kalde det – hvor de reflekterer 
over de forskellige kulturer, der lever sam-
men her i Høje Gladsaxe, siger Marine. 

En af partnerne på projektet er den bo-
ligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe 

En anden gruppe har kastet sig over 
videokameraerne – nogle for første 
gang – og er i fuld gang med et projekt, 
som handler om det gode naboskab. 
Hvad er godt naboskab for dig? Det, 
er spørgsmålet, de unge stiller. Ideen 
er at skabe en række små videoer, der 
tilsammen skal udgøre en portræt-
serie, hvor de unge besøger beboere 
i deres hjem i Høje Gladsaxe. Den er 
udviklet i samarbejde med det lokale, 
nyopstartede netværk Naboskaberne, 
der har til formål at skabe fællesskab 
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/ Vores HG, og ligesom hos de unge, er 
tonerne her positive: 

– Vi er glade for, at det er lykkedes at få 
det her projekt til Høje Gladsaxe. De unge 
lærer en masse, som de kan bruge i deres 
videre færd her i livet, men samtidig gør 
aktiviteterne i projektet også, at der ska-
bes et stærkt, kreativt og sjovt fællesskab 
på tværs af beboere her i HG – blandt 
andet mellem unge og ældre. Samtidig 
kommer der en masse positive og over-
raskende historier om Høje Gladsaxe ud 
til omverdenen, siger Christine Bille, 
sekretariatsleder hos Vores HG.

Projektet med Turning Tables i Høje 
Gladsaxe har kørt siden den 5. marts, 
og kulminerer med et afslutningsevent 
den 12. april på spillestedet Richter ved 
Telefonfabrikken. Her vil man kunne 
opleve de unge og den kunst, som de 
har skabt både inden for foto, film og 
musik. Der vil være gratis entré og alle 
er velkomne. 

Du kan læse mere om Turning Tables 
Danmarks arbejde på 
www.turningtables.dk og på Facebook: 
'Turning Tables Danmark'. 

– I foto-work-
shoppen er de 
unge i fuld gang 
med at arbejde 
på nogle 
portrætter og 
små fortællinger 
om folk i Høje 
Gladsaxe. 
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Invitation til afslutningsfest på Richter - oplev 
unges fortællinger om Høje Gladsaxe 

Fredag den 12. april vil unge fra Høje Gladsaxe spille koncert og 
vise film og fotos, som de har skabt i et kreativt kunstprojekt i 
bydelen. Det er de unges perspektiver på deres eget liv - deres 

håb, drømme og frustrationer - og det er de unges blik på deres 
Høje Gladsaxe.  

Det hele løber af stablen på spillestedet Richter på Telefonfab-
rikken - og du er inviteret med! 

Projektet startede 5. marts, og er faciliteret af den lille ngo Turn-
ing Tables Danmark, hvis professionelle musik-, foto- og filmin-
struktører har arbejdet med de unge gennem et forløb på seks 
uger. Projektet er et samarbejde med Turning Tables Danmark 
og Fair Play/UNiG, Høje Gladsaxe Bibliotek, Vores HG og de lo-
kale boligorganisationer. I løbet af projektet har de unge bl.a. 

indgået i samarbejde med ældre beboere i Høje Gladsaxe. 

Kom og vær med til en festlig eftermiddag og aften med masser 
fællesskab, sammenhold og kunst.  Der er gratis adgang og alle 

er velkommen. 

Fredag den 12. april vil unge fra Høje Gladsaxe spille koncert og vise 
film og fotos, som de har skabt i et kreativt kunstprojekt i bydelen. Det 
er de unges perspektiver på deres eget liv – deres håb, drømme og 
frustrationer – og det er de unges blik på deres Høje Gladsaxe.  

Det hele løber af stablen på spillestedet richter på Telefonfabrikken 
– og du er inviteret med! 

Projektet startede 5. marts, og er faciliteret af den lille ngo Turning 
Tables Danmark, hvis professionelle musik-, foto- og filminstruktører 
har arbejdet med de unge gennem et forløb på seks uger. 

Projektet er et samarbejde med Turning Tables Danmark og 
Fair Play/UNiG, Høje Gladsaxe Bibliotek, Vores HG og de lokale 
boligorganisationer. 

I løbet af projektet har de unge bl.a. indgået samarbejde med ældre 
beboere i Høje Gladsaxe. 

Kom og vær med til en festlig eftermiddag og aften med masser 
fællesskab, sammenhold og kunst.  

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

INVITATION TIL 
AFSLUTNINGSFEST PÅ RICHTER 

– oplev unges fortællinger 
              om Høje Gladsaxe
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PuLSENS BANKo
overskuddet fra banko er delt ud til 
'ung til ung' samt Børnecancerfonden. 
Da jeg i tidens morgen startede banko 
og fik hjælp med plader og gevinster 
fra Byens Bedste Banko, aftalte vi, at 
stoppede vi, skulle noget af overskuddet 
gå til Børnercancerfonden.
Jane Jandu

Fredag den 22. marts havde forestillingen 'Erhard mod Monopolet' premiere i 
Mungo Park. Unge fra HG var med til at skyde billeder af gæsterne, da de ankom. 

Erhard mod 

Monopolet

FoLKEKøKKEN
holder sommerlukket 

VELKoMSTMøDE 
21. maj kl. 17-18

Hvis du har lyst til at lave 
aktiviteter i Pulsen, så 
sig til! 



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 
Mandegruppe (4. mandag i hver måned) 
Folkekøkken (1. mandag i hver måned. Kun 35 kr.) 

 
 
Kl. 17.00 - 23.00 
Kl. 18.00 - 20.00 
 

Tirsdag 
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) 
Hjælp til at sy med Estrid 

 
Kl.   9.30 - 12.00 
Kl. 10.00 - 12.00 
Kl. 14.00 - 16.00 
 

Onsdag 
Kreativ eftermiddag 
Lektiecafe (fra 0. - 9. klasse) 
 

 
Kl. 13.00 - 16.00 
Kl. 17.00 - 19.00 
 

Torsdag 
Forskellige arrangementer (se opslag/HG-blad/Voreshg.dk) 

 
Kl. 18.00 - 23.00 
 

Fredag 
Kvindegruppe (For alle kvinder)  
                                                                                      
 

 
Kl. 18.00 - 23.00 
 

Lørdag 
Se opslag i opgangene, HG-bladet og www.voreshg.dk  

 

 
Søndag 
Visesang (1. søndag i hver måned) 
Hobbydagen (2. søndag i måneden)                                                        

 
 
Kl. 14.00 - 16.00 
Kl. 10.00 - 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. 12-13, 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 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
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

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


