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HVAD

DIT HØJE GLADSAXE
              Vores HG har valgt at udgive dette katalog, så 

            du, som beboer, nemt kan få et overblik over, hvad
  der sker i dit Høje Gladsaxe. Vores HG er den

             boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe, der er tilknyttet    
hele området og er for alle beboere. Der er mange

    forskellige aktiviteter, tilbud, foreninger og grupper i Høje
   Gladsaxe både for børn, unge, voksne, familier og seniorer

samt aktiviteter, hvor alle er velkomne. En stor del af aktiviteterne
står I beboere selv for. Det er derfor jer, som er med til at drive
aktiviteterne i området og som gør et kæmpe stykke arbejde. Vi

håber, at du vil benytte og få glæde af de mange forskellige
aktiviteter, som foregår i Høje  

   Gladsaxe. Du kan løbende finde mere information, og følge
med i, hvad der sker på Facebooksiden Vores HG eller på 

         hjemmesiden www.voreshg.dk. Der kommer også opslag 
            i opgangene om de mange aktiviteter. 

Her i hæftet kan du gå på opdagelse i de mange
 muligheder, som findes i dit boligområde. 

          God fornøjelse!



HVAD

INDHOLDSFORTEGNELSE

I hæftet har vi samlet alle
aktiviteter i Høje Gladsaxe, og
her er noget for enhver smag.
Hæftet er delt op i temaer, så

du nemt kan finde den aktivitet,
der passer til dig. 

 FÆLLESSKAB

BEVÆGELSE 
& SUNDHED

BØRN & 
UNGE

FAMILIE & 
NETVÆRK



Monique Nielsen
Monne@kab-bolig.dk

26 12 25 44

VORES HG - EN VERDEN AF MULIGHEDER 
- Den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe

Majbrit Mouridsen
mamo@kab-bolig.dk

24 91 94 35

mail@voreshg.dk
39 69 36 51

Jens Frederiksen
jesf@kab-bolig.dk

21 55 77 69

Christine Bille
chbi@kab-bolig.dk

24 93 19 47

Høje Gladsaxe 
Torv 2B

INSPEKTØRKONTORET 

De fem boligforeninger har et
fælles driftskontor,

hvor man kan henvende sig,
hvis man f.eks. lige er flyttet ind

i Høje Gladsaxe, har
udfordringer med håndværkere
eller vil leje et selskabslokale. 

Inspektørkontoret er i
Punkthuset lige ved trappen

ned til Kirketorvet.

Der er åbent for henvendelser 
Mandag - fredag: kl. 11 - 12
Torsdag: kl. 16 - 18
 
Alternativt kan man ringe på
tlf.: 39694788
Mandag - torsdag: kl. 12 - 13
Torsdag kl. 16 - 18
Fredag kl. 11 - 12
 
Du kan også sende en
mail til fdi@fd-hg.dk

Nikolaj Thomsen
NIKRAS@gladsaxe.dk

21 84 47 25

Stefanie Hansen
STHOHA@gladsaxe.dk

30 68 53 96



HVAD

I hæftet er der samlet aktiviteter, hvor du både
kan læse om at deltage eller være frivillig. Mange

undersøgelser viser, at jo stærkere det frivillige liv er i
et boligområde, des bedre et boligområde. Det skyldes

bl.a. at man føler sig mere tryg, når man kender flere i det
område, hvor man bor. Havde det ikke været for alle de
frivillige i Høje Gladsaxe ville der ikke være så mange

aktiviteter i området. Måske kan du spille guitar til visesang,
lave mad til Folkekøkken, være med til at planlægge et
arrangement, eller måske ved du endnu ikke hvad du
har lyst til at bidrage med, men går rundt med nogle

spændende idéer? 
Hvis du har lyst til at gøre lidt for fællesskabet,

så tøv ikke med at kontakte Vores HG på
mail@voreshg.dk / 39 69 36 51

eller en af de mange kontaktpersoner.

VIL DU VÆRE EN DEL
AF FÆLLESSKABET?



BYDELSMØDRE

VIL DU HJÆLPE TIL?
Bydelsmødrene har af og til 

brug for frivillige til at hjælpe med 
at stå for deres aktiviteter, lave mad,
bage, lave kaffe, stille borde op osv.
Hvis du har lyst til at blive en del af
Bydelsmødrenes fællesskab og kan
lide at hjælpe andre kvinder, så tag

straks kontakt.

   36 lokale kvinder er Bydelsmødre.
  Det er kvinder, som gør en frivillig 

     indsats i lokalområdet for at
støtte og 

      hjælpe andre kvinder, som har
det svært. Det gør de ved at vejlede
og coache kvinder, som de møder,

opsøger eller som selv tager kontakt
til dem. Bydelsmødrene arrangerer

også aktiviteter som fester og
foredrag og deltager i lokale

arrangementer. 

Billedet er fra 
overrækkelsen af

integrationsprisen 2019

KONTAKT

Tara
53 37 16 48

niroumandtaraneh@gmail.com 
 

HVAD

 
 Majbrit Mouridsen

24 91 94 35 
mamo@kab-bolig.dk

 

FÆLLESSKAB



Naboskaberne er et
netværk i Høje Gladsaxe, der 

har til formål at skabe fællesskab
og sammenhold mellem unge og
ældre. Det sker ved at arrangere

fælles ture, aktiviteter og
kulturoplevelser.

HVAD
Anna Rytter

anna.ungtilung
@gmail.com

KONTAKT
NABOSKABERNE

VIL DU HJÆLPE TIL?

Du kan hjælpe med at 
arrangere og have

indflydelse på, hvilke typer
arrangementer der skal

afholdes. 

HVORNÅR

Tidspunkt skifter
afhængig af

arrangement.

HVOR

Sted skifter alt efter
arrangementet.

Find Naboskaberne på
Facebook 



KVINDEGRUPPE

I kvindegruppen kan
du møde andre kvinder
til hygge og snak. Alle
kvinder er velkomne.
Du skal bare møde 
op for at deltage.

Fredag
kl. 18.00 – 23.00 

Beboerhuset Pulsen, 
Høje Gladsaxe

Torv 2BAisha er tovholder, 
mød op og hør mere

HVOR

HVAD

HVORNÅR

KONTAKT 

SY MED ESTRIDKunne du tænke dig at       
lære at sy? Så kom forbi     

 Pulsen og få inspiration og    
 hjælp til syning af Estrid. 

Alle er velkomne. Du skal bare
møde op for at deltage. 

HVOR
Beboerhuset Pulsen, 

Høje Gladsaxe
Torv 2B

Estrid er
tovholder, mød
op og hør mere 

KONTAKT 

HVORNÅR
Tirsdag 

kl. 14.00 – 15.00
Forlænges til

16.00, hvis der er
mange.  



HOBBYDAG

KREATIV 

Til hobbydag kan 
du komme og være
kreativ sammen med
andre kreainteresserede.
Du skal blot medbringe
egne materialer til det,
du ønsker at lave.

2. søndag 
i hver måned

kl. 10.00 – 14.00 
Holder ferielukket

maj - august

Beboerhuset Pulsen, 
Høje Gladsaxe

Torv 2BTovholder Charlotte 
clindhansen@gmail.com

KONTAKT

HVOR

HVAD

Beboerhuset Pulsen, 
Høje Gladsaxe

Torv 2B

Onsdag
kl. 13.00 – 15.30

Til kreativ eftermiddag
 mødes en strikkeglad 

gruppe i Pulsen. Her kan du 
strikke, hækle eller nørkle sammen

 med andre. Samtidig hygger vi
  os med en kop kaffe og lidt sødt.

For at deltage
 skal du bare møde op.

HVAD

Tovholder Susan 
susan@schobius.dk

KONTAKT

HVOR

HVORNÅR

EFTERMIDDAG

Eller tovholder Lotte
lotte.grandjean@hotmail.com

HVORNÅR



HG SPISER SAMMEN

   To gange om måneden
hylder vi fællesskabet i
Høje Gladsaxe ved at

spise sammen med nye og
gamle bekendtskaber. 

HVAD

HVOR

HVORNÅR

KONTAKT

Kom og lav mad!

Vi spiser mad fra hele verden
og er altid interesserede i

prøve mere. Har du lyst til at
dine naboer skal smage på

din mad, er du velkommen til
at tage kontakt. 

2. torsdag:
Haraldskirken

4. torsdag:
Beboerhuset

Pulsen
 

Hver 2. og 4.
torsdag 

i hver måned
kl. 17.30 – 20.00

Monique Nielsen
Monne@kab-bolig.dk

26 12 25 44
 

Line Sørig
Sognemedhjaelper@

haraldskirken.dk
30 32 03 70



NYTTEHAVER
HVAD

KONTAKT

hgnyttehaver
@gmail.com

Beboerne har 35     
nyttehaver, som de kan     

bruge til at dyrke krydderier     
og grøntsager. Hvis du vil 

høre mere om muligheden for
at få din egen have, så 

kontakt bestyrelsen. 

HVOR
Nyttehaverne 
kan findes ved
siden af skolen
ved Skolestien.

SKUR 2

Mandag og fredag
kl. 9.00 – 14.30 
Tirsdag - torsdag
kl. 9.00 - 15.00

HVOR

HVADÅBNINGSTIDER
  Skur 2 er et værested for 
bl.a. misbrugere og psykisk 
sårbare mennesker. I Skur 2 

tilbyder vi aktiviteter, der har fokus 
på at skabe muligheder, så brugerne
 kan udvikle sig personligt og opnå

højere livskvalitet. Vi har gode 
lokaler, der muliggør mange 
forskellige aktiviteter, f.eks. 

værksted, billard, motion
køkken m.m.

KONTAKT
Martin Larsen Skidmore

marski@gladsaxe.dk
40 22 23 66

Høje Gladsaxe
71

HVAD



TIRSDAGSCAFE

HVAD

HVOR

KONTAKT

Tirsdage fra kl.
18:00 - 19:30 i
Beboerhuset

Pulsen

Tirsdagscafeen søger hele tiden
folk der har lyst til at give en hånd

med. Om det er til madlavning, stille
op og gøre klar eller andet.

 
Monique Nielsen

26 12 25 44
monne@kab-bolig.dk

Tirsdagscafeen er et
prøveprojekt der løber til og 

med 7. april, hvor
unge fra ungdomsklubben Fair

Play laver et lækkert måltid mad
for 50 kr. eller 40 kr. hvis man

tager det med som take-away. 
 

Der er mulighed for at projektet
fortsætter.

Ugens menu bliver
offentliggjort

fredagen før på
facebooksiden: Vores HG



ONSDAGSCAFÉ
KONTAKT 

      Til onsdagscafé taler vi 
     om forskellige emner, f.eks.

   bøger, hvad der sker i 
området, verdenen samt laver

quizzer. Vi hjælper også
hinanden med at blive bedre til

det danske sprog. Alle er
      velkomne, og du skal bare 

       møde op for at 
        deltage.

HVAD

Hver anden 
onsdag i ulige uger.

kl. 10.30 – 12.

HVORNÅR

HVOR
Høje Gladsaxe 

Bibliotek

Joan Sønderup
39 57 64 50

EFTERMIDDAGS-
MØDE

HVAD

      Her mødes seniorer
        i Haraldskirken til kaffe,

   snak og hyggeligt samvær.    
    Der er et tema, som kan
     handle om alt mellem

      himmel og jord. Der er
        ofte sang og musik, og 

      altid plads til en 
      mere om bordet.

HVORNÅR

Mandag
kl. 14.00 - 16.00

KONTAKT 

Line Sørig
Sognemedhjaelper@haralds

kirken.dk
30 32 03 70

HVOR 

Haraldskirken,
Høje Gladsaxe

Torv 3



VELKOMSTMØDE

    Velkomstmødet er en
    introduktion til Høje 

   Gladsaxe og de mange
    aktiviteter og tilbud, der er 

 i området. Alle er velkomne, både
nye beboere og andre 

      interesserede. Hold øje med 
        beboerbladet, opslag og 

       Facebooksiden Vores
         HG for at deltage.

HVAD

Beboerhuset
Pulsen, 

Høje Gladsaxe 
Torv 2B

HVOR

HVORNÅR

Afholdes 4 gange 
årligt

MUSIKAKADEMIET
HVAD

HVOR

KONTAKT 

HVORNÅR

Søren Geneser
sg.haraldskirken@

gmail.com 
39 69 03 70

Tirsdag 
kl. 14.00 - 19.00

Haraldskirken, 
Høje Gladsaxe Torv 3

På Musikakademiet
kan du komme og blive
bedre til at spille musik,

enten som begynder eller
ved at undervise andre i det

musik, du kan spille. 
 

Alle mellem 8 – 80 år    
kan deltage  



KULTURKLUBBEN I HG

HVAD

Kulturklubben HG er for alle beboere
 i Høje Gladsaxe, som er interesseret i

kunst, kultur og historie. I Kulturklubben tager
vi på forskellige kultur-ture og museer rundt om i

Danmark. I Kulturklubben tager vi både på ture med
overnatning og endagsture. I Kulturklubben har du både

mulighed for at få nye oplevelser og møde nye mennesker.
Hvis du vil høre mere eller er interesseret i at tilmelde
dig, så kontakt arrangørerne Alexander eller Lotte. 

Lotte: 
 lotte_grandjean@hotmail.com / 61 69 20 70

 
Har du idéer til en spændende tur eller

vil hjælpe med at planlægge, så
 kontakt Alexander og Lotte.  

Der bliver hele tiden arrangeret nye ture med
Kulturklubben - i april kan du eksempelvis
komme med på rundvisning og se én af de

udvalgte udstillinger i Den Sorte Diamant. Til
august kan du gå i den tidligere prinsesse Maries

fodspor, og til september tager vi på tur med
overnatning til Odense, hvor vi bl.a. skal opleve

H.C. Andersens hus og haven.

TURE MED
KULTURKLUBBEN 



& SUNDHED

NATUR
DETEKTIVERNE

 
Projektet er støttet

af Friluftsrådet

Der bliver lavet 4
naturkort med idéer til
aktiviteter, som passer
til hver af de 4 årstider.

Find kortene på
Biblioteket eller 
hos Vores HG.

BEVÆGELSE 

HVAD

HVEM

Natur-Detektiverne
tager ud i naturen omkring 

Høje Gladsaxe, går på
opdagelse og lærer nyt om

vores skønne natur. 
Natur-Detektiverne

har tilknyttet nogle aktive
naturambassadører, som

hjælper til med turene 
og lærer os nyt.

 
Natur-Detektiverne er for alle, 

men har særligt fokus på
forældre med børn og

bedsteforældre med børnebørn,
som gerne vil mere ud i naturen og
være aktive sammen. Det er også
et godt sted at møde andre familier

og børnene kan finde nye
legekammerater.

KORT

Hvis du har lyst til at
blive naturambassadør
og dele din begejstring

for natur, så kontakt
Majbritt fra Vores HG

på   24 91 94 35

KONTAKT
Natur-Detektiverne

har en Facebookgruppe, som 
hedder ”NaturDetektiverne”.
Her kan du se kommende

ture og selv lægge inspiration
ud til andre.

HVOR



GÅ-HOLDET

Gå-holdet går tur i de smukke 
 omgivelser. Den korte tur på 3,4 km 

  har afgang kl. 10.00, Hjerteruten 
på 4 km har  ligeledes afgang kl. 10.00.

Der er efterfølgende kaffe og brød i Pulsen
til en rimelig pris. Du skal bare møde op for

at deltage.
HVOR

 Beboerhuset Pulsen, 
Høje Gladsaxe Torv 2B

Tirsdag 
kl. 10.00 – 12.00

HVORNÅR

Tovholder
Ayda

42729907

. Grønnemose skole,
Gymnastiksal 3

AB-Cricket har i 
samarbejde med Vores 
HG startet indendørs 

crickettræning. Her kan du lære 
cricket helt fra bunden og alle kan 

være med. Du er altid 
velkommen til at komme
 og se, om det er noget 
for dig. Det er både for 

piger og drenge.

HVAD

KONTAKT 

Onsdag 
kl. 16.00 – 18.00

HVAD

Du kan
hjælpe med
at lave kaffe
til efter gå-

turen.

Suleman Naim
sulemannaim6313@gmail.com

26 49 11 49

KONTAKT

HVOR

HVORNÅR

CRICKET



. 

SUNDHEDSCAFE FOR KVINDER

KONTAKT 

HVAD

Stefanie Hansen
STHOHA@gladsaxe.dk

30 68 53 96

HVORNÅR
Mandag 

 kl. 13:30 - 15
 

Har du type 2 diabetes
eller vil du vide mere om,
hvordan du kan undgå at

få det? - så
kom og vær med i vores

fællesskab! 

HVOR

Beboerhuset
Pulsen, 

Høje Gladsaxe
Torv 2B

Type 2
diabetes

Vi deler erfaringer og
viden og vi

planlægger selv hvilke
temaer, der er på
programmet fra 
gang til gang. 



FAMILIE-RUL

Rulleskøjtetræning 
for børn og forældre, 

hvor vi træner balance, løb
og leg. Det er Jørgen, som

er træner på holdet. 
Børn fra 4 år kan 

være med til 
familie-rul.

Gymnastiksalen sal 3,
Grønnemose skole 

 
Fra maj 2020: 
Byens Arena 

HVOR

HVAD

Mandag 
kl. 16.30 – 18.00 

Fra maj 2020: 
Onsdag 

kl. 16.00 – 18.00

HVORNÅR

Majbrit Mouridsen
mamo@kab-bolig.dk 

 24 91 94 35

KONTAKT



BØRN & UNGE

VORES VEJ TIL
FORENINGSLIVET

Vi har brug for frivillige 
til at følge børn til og fra 

deres sportsaktivitet, da nogle
forældre er forhindret i at gøre
dette. Denne opgave  er derfor
helt afgørende for at børnene

kommer regelmæssigt til 
deres sportsaktivitet.

Du kan f.eks. 
prøve; svømning,  
aikido, softball, 
taekwondo, cricket,
gymnastik, fodbold,
basketball, tennis,
badminton eller
skøjteløb.

BLIV FRIVILLIG

HVAD
Gennem dette initiativ hjælper vi 

børn til at starte i en forening. Vores
 HG samarbejder med 13 idrætsforeninger

og Gladsaxe Kommune omkring dette.
Idrætsforeningerne, tæt på Høje Gladsaxe, 
glæder sig til at møde nye børn i deres klub. 
Fysisk aktivitet i en idrætsforening er med til
at styrke børns sundhed og indlæringsevne.

Fællesskabet giver børn mulighed for 
møde nye venner, have det sjovt og 

få udfordringer. 
Der er mulighed for tilskud til 

kontingent efter behov.
Majbrit Mouridsen

mamo@kab-bolig.dk
24 91 94 35

KONTAKT

HVAD



LEKTIECAFÉ

UNG TIL UNG

I lektiecaféen kan du få 
hjælp til dine lektier i 

matematik, dansk, sprog og 
særlige temaopgaver. Du kan også
få hjælp til at læsetræne eller andet.

Caféen er åben for alle der går i 
0. – 9. klasse, og er drevet af 

frivillige fra Ungdommens 
Røde Kors Gladsaxe.

Onsdag 
kl. 17.00 – 19.00

HVAD

HVORNÅR

Beboerhuset
Pulsen, 

Høje Gladsaxe
Torv 2B

HVOR

KONTAKT

Peter Bollhorn
20 29 14 10

KONTAKT
HVOR

Anna Rytter
anna.ungtilung
@gmail.com
40 13 47 37

I FairPlay eller i
Høje Gladsaxe

området.

HVAD
           Ung til Ung er et frivilligt

            netværk af unge fra Høje
        Gladsaxe, der laver aktiviteter og      
        events for og med unge mellem

                  13 og 29 år. 
     Vi holder planlægningsmøder hver     
         anden onsdag, hvor vi udvikler

            vores organisatoriske
            kompetencer og planlægger
             projekter, der er til gavn for 

                   lokalområdet.



FAMILIE &
NETVÆRK

FORÆLDRECAFÉ
KONTAKT

Har du spørgsmål eller

idéer er du velkommen til

 at kontakte Vores HG på

mail@voreshg.dk 

39 69 36 51

Som frivillig kan du hjælpe med at
arrangere og komme med idéer til 

temaer, eller hjælpe til med praktiske
ting til arrangementerne.

VIL DU HJÆLPE TIL?

Hold øje med opslag i 
opgange, kalenderen eller 
følg med på Facebook på 

Vores HG. 

 Forældrecafé er et tilbud til alle 
forældre i Gladsaxe. Der vil 

både blive afholdt caféer og gratis
foredrag om forskellige relevante emner
som f.eks. teenagers udvikling, børns liv

på internettet og uddannelsesmuligheder. 
Her kan du få en kop kaffe med andre
forældre og snakke med fagpersoner,

hvis du har spørgsmål om alt fra 
børn, skole, økonomi 

eller andet. 

HVAD



FAMILIEFREDAG

Til familiefredag laver vi en
børnevenlig aktivitet. Derefter 

spiser vi en omgang familievenlig
aftensmad, og så finder vi popcorn

frem og ser Disney Sjov. Det er
simpelt, men hyggeligt! 

 
Maden koster 20 kr. for
 voksne, og børn spiser 

gratis med. 

Haraldskirken, 
Høje Gladsaxe

Torv 3 

Familiefredag afholdes
 sidste fredag i måneden.
På www.haraldskirken.dk

kan du finde information om
kommende Familiefredage. 

HVAD

HVOR

HVORNÅR



SENIORKLUBBERNE

HVAD
Seniorklubberne er et

tilbud til alle pensionister
i Gladsaxe Kommune. Der
er flere forskellige grupper,

foreninger og klubber,
så kom forbi og se, om

der er noget for dig.

HVOR
Høje Gladsaxe 

Torv 2G

Find mere information på
hjemmesiden:

www.seniorklubbernehg.dk

Madklubben
Mad & Mænd

Er du 60+ mand og har du
 lyst til at være med i 

madklubben og lære at lave mad?
Så kom om torsdagen. 

Kontakt: Gunner Laursen
 61 71 48 42

Seniorfoto- og
Videoklub

Klubben har åbent
mandag kl. 10.00 - 14.00
torsdag kl. 16.00 - 18.00 

Kontakt: Lars Laursen
www.hjvfklub.dk

 24 83 16 96

Klubben har åbent
Mandag kl. 14.30 -

16.30 
Filmvisning: Lørdag kl.

10.00 - 14.00
Kontakt: Johnny

Bjørnestad
 24 85 20 92 

Filmklubbens
Venner

Caféen er åben onsdag
kl. 10.00 - 14.00

Kontakt Kirsten Christensen
25 85 13 43

 
Telefontid: mandag
kl. 10.00 - 12.00 

Café Vera

Håndarbejde
Tirsdag 

kl. 11.00 - 16.00
Kontakt: Ulla Reitz

30 59 05 48



SENIORKLUBBERNE

SENIORKLUB FOR
60+ KVINDER

Mandag
 kl. 10.00 - 13.00 

Kontakt: Ulla Reitz  
30 59 05 48

Litteratur

Torsdag kl. 10.00
Kontakt: Ulla Reitz

30 59 05 48

Gåture

Onsdag
kl. 13.00 - 16.00 

Kontakt: Poul
Søgaard

poulksoegaard@
gmail.com

22 26 27 04

PC-
mødestedet

Torsdag
kl. 10.00 - 16.00

Kontakt: Ulla Reitz
30 59 05 48

MalingVerdens kvinder 
i Gladsaxe

Klubben mødes
 tirsdag kl. 11.00 - 14.00 
Kontakt: Lizi Backhausen

l.backhausen24@gmail.com 
30 59 07 66

Tirsdagsklubben

     Har du interesse for
sociale forhold, ældre-politik,
lokalhistorie mm. Så kom den

sidste torsdag i måneden 
kl. 12.00 - 15.00

Kontakt: odor@tdcadsl.dk
20 47 68 90 

Ældrestyrken i
Gladsaxe 

Klubben er et socialt
mødested for kvinder.

Onsdag kl. 11.00 - 15.00 
Kontakt: Ashraf Tejani

ashraftejani@hotmail.com
26 11 51 15

 

Kvinder af alle nationaliteter
mødes til hyggeligt samvær. 

Fredag kl. 11.00 - 15.00
Kontakt: Shahida Chaudhy

20 99 22 99 

 
Har du type 2 diabetes 

og vil du gerne møde og dele
erfaringer med andre?

 
Kontakt Stefanie Hansen
 diabetes@gladsaxe.dk

30685396

Diabetes 2



HØJE GLADSAXE
BIBLIOTEK

Nethood

Læsekreds

Barselscafé og
musikalsk legestue

Lokale stemmer

Voksen 
lektiehjælp

Børneteater

HVAD

Her kan du få 
computerhjælp af frivillige.
For at deltage skal du bare

møde op onsdag og torsdag
kl. 13.00 - 15.30

Har du spørgsmål, kontakt
 39 57 64 50

Kom og få viden om dit
barn, mød andre på barsel

 og sæt skub i motorikken. Find
mere information på 

www.gladbib.dk
eller i Bibliotekets

 folder. 

          Kom og hør lokale 
      borgere med noget

på hjertet.
 Find mere information

på www.gladbib.dk
eller i Bibliotekets

 folder. 

Her bliver historier
 vakt til live. For mere 

information se www.gladbib.dk
 eller i Bibliotekets folder.   

          Kan du lide at
læse og snakke om 

  bøgerne efterfølgende?
Så er læsekreds noget

for dig! Find mere
information på 

      www.gladbib.dk

       Her kan du få hjælp
til opgaver eller til at

læse af Susan, som er
frivillig. Det er hver

     torsdag 
     kl. 14.00 - 15.30 

På Høje Gladsaxe
Bibliotek, kan du meget

 mere end blot låne bøger. Her
er der forskellige arrangementer,

til alle aldersgrupper.

Find et arrangement
der passer til netop dit

behov på:
www.gladbib.dk 

eller hold dig orienteret i
Bibliotekets folder.

Høje Gladsaxe
Torv 2A

HVOR



FERIEAKTIVITETER

HVOR
I Høje Gladsaxe, eller ture

ud af området.

KONTAKT
Monique Nielsen

Monne@kab-bolig.dk
26 12 25 44

HVAD
I skoleferierne er der 

forskellige aktiviteter for børn og
familier. Ferierne er en god mulighed

for at være sammen, få nye oplevelser
og møde nye mennesker. I sommerferien er
der aktiviteter for alle aldre, og vi sørger for

at nyde godt af solen og komme udenfor
til fællessang, gåture, grillarrangement

m.m. I sommerferien bliver der
 lavet et 6 ugers program

 for aktiviteterne.

VIL DU  HJÆLPE TIL?
      Der er altid brug for ekstra hænder til 
     aktiviteterne i ferierne, hvad enten det

er til fælles grill-arrangementer eller
andet. Hvis du har egne idéer til

ferieaktiviteter, så
 hjælper vi dig på vej.



EVENTS

HVOR
I hele Høje Gladsaxe.

KONTAKT
Jens Frederiksen
jesf@kab-bolig

21 55 77 69

HVAD
Der er hele året en

masse spændende events, som 
du som beboer kan deltage i. 

F.eks. Markedsdag, ferieaktiviteter,
julearrangementer, Eid fest, grill om
sommeren, storskærm med fodbold,
og meget andet. Hvis der er noget,
som du savner og har lyst til at   

 afholde, så er der også mulighed     
      for at dine idéer kan blive ført        

 ud i livet.

VIL DU  HJÆLPE TIL?
Vær med til at finde på nye events

eller udvikle dem, som allerede 
afholdes, ved at planlægge, reklamere,
lave kommunikationsarbejde gennem

både opslag og sociale medier 
samt afholdelse.








