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Høje Gladsaxe Bladet 2
Juni 2020

 Et sted for alle i Høje Gladsaxe

 Fællesdriften har uddelt blomster

 Sommeraktiviteter
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Høje Gladsaxe Bladet
Nr. 2 omdeles torsdag 25. juni. Såfremt noget 
ekstraordinært ikke indtræffer, er der deadline for 
nr. 3 2020 søndag 30. august, og bladet omdeles 
tirsdag 15. september.

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.

Forsidefotos. T.v. Fællessang. T.h. Fællesdriften har uddelt blomster

Mange flere aktiviteter 

under Vores HG og Pulsen

1

Høje Gladsaxe Bladet 2Juni 2020

 Et sted for alle i Høje Gladsaxe Fællesdriften har uddelt blomster Sommeraktiviteter

Sudoku
Trækning af vinder og løsning på 
sudoku i HG bladet Marts nr. 1 
samt ny sudoku i Juni nr. 2 er udsat 
til næste nummer af bladet, der 
udkommer tirsdag 15. september.

30. august

Deadline HG Bladet nr. 3

15. september

HG Bladet udkommer
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Nyt fra Fællesdriften
Fællesdriften
E-mail: fdi@fd-hg.dk

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

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

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

Vagthavende ejendomsfunktionær/
Teknisk afdeling Telefon 39 69 53 71

Bore- og banketider

Mand.-fred.:  
klokken 8-19

Lørdage:
klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

Orientering fra Fællesdriften 
Møder i marts/april blev aflyst.
Møder i maj måned blev afholdt.

Corona
Corona har selvfølgelig også påvirket 
Høje Gladsaxe og sat meget i stå, 
beboeraktiviteter, beboerdemokrati-
arbejde og beboerservice.

Beboerservicen har ikke været sat i stå, 
den er bare blevet udført på en anden 
måde. Inspektørkontoret og vice-
værtkontorerne har været lukket for 
personligbetjening, men som de gode 
medarbejdere vi har, har de selvfølgelig 
fundet løsninger på dette, ligesom 
beboerservicen også er blevet udført, 

ved at beboerne blandt andet har 
opholdt sig i et andet rum i lejligheden, 
når beboerservicen er blevet udført. 
Medarbejderne har fundet mange gode 
løsninger, så Forretningsudvalget vil 
gerne takke medarbejderne, og især 
chefinspektør Ivan Kjær-Andersen, for 
håndtering af Corona-udfordringerne.

Beboerdemokratisk har der også 
været udfordringer. Som nævnt under 
budgettet har det ikke været muligt at 
afholde Bygningsejerforeningsmøde, 
og flere Forretningsudvalgsmøder er 
blevet aflyst. Det har også været svært 
at afholde afdelingsbestyrelsesmøder.

Der har også været mange udfordrin-
ger i Vores HG med beboeraktiviteter, 
herunder Pulsen. Dette kan der læses 
meget mere om andet sted  i bladet.

Fællesdriften følger udviklingen og 
tilpasser løbende beboerservicen, 
beboerdemokratiarbejdet og beboer-
aktiviteterne.
 
Budgettet for 2020/2021
I to af årets måneder afholdes der 
møde i Bygningsejerforeningen. Disse 
to måneder er december og marts. I 
december måned foregår 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.
På Bygningsejerforeningens møde 
behandledes Fællesdriftens budget 
for 2020/2021. Forinden havde der i 
overensstemmelse med de almindelige 
gældende regler for Fællesdriften væ-
ret afholdt møde med repræsentanter 
fra kontrahenterne/boligorganisatio-
nerne sammen med repræsentanter fra 

de respektive afdelingsbestyrelser for 
at gennemgå budgetforslaget.

Denne procedure foreskrives af såvel 
samarbejdsaftalen som vedtægterne 
for at afvikle budgetbehandlingen, så-
ledes at alle de involverede parter – dvs. 
afdelingsbestyrelser og boligorganisa-
tionerne (kontrahenter) – på den måde 
har mulighed for i størst muligt om-
fang 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.

Dette plejer at være den normale pro-
cedure, men da Danmark lukkede ned 
11. marts 2020, aflystes mødet med 
repræsentanter fra kontrahenterne og 
afdelingsbestyrelsesrepræsentanter 
den 19. marts 2020, og mødet i Byg-
ningsejerforeningen 31. marts 2020. 
Materialet var udsendt til alle 5. marts 
2020, så alle var godt orienteret, og der 
blev givet en ”indsigelsesfrist” til 1. 
april 2020. Da der ikke var indkommet 
nogen indsigelser, blev budgettet god-
kendt.

Budgettet for Fællesdriften består 
i realiteten af to dele – den ene del 
vedrører de direkte udgifter for selve 
Fællesdriften i overensstemmelse med 



76

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 nedsættelse på 45.000 kr. svarende 
til ca. 0,36 %. Vedrørende de udgifter, 
som betegnes som udlæg, er budget-
udgiften steget med ca. 674.000 kr. 
svarende til ca. 2,65 %, hvilket skyldes, 
at de samlede udgifter til vand stiger 
med 374.000 kr. som følge af højere pris 
pr. kubikmeter vand på 4,5 % i 2020, og 
hvor den forventes i det kommende år 
at stige med 3 %. Herudover er der en 
stigning på lønninger på 235.000 kr., 
som skyldes almindelige lønregulerin-
ger.

De stående udvalg
Aktivitetsudvalget nåede lige at afholde 
et møde 11. marts 2020, men efterføl-
gende er alt aflyst pga. Corona. Dette 
gælder også det traditionelle Sankt 
Hans arrangement. Der er ikke plan-
lagt nye møder, men de traditionelle 
julearrangementer arbejdes der fortsat 
med, og i år håber vi, at de kan blive 
afholdt i december måned.

Informationsudvalget valgte ikke at 
udgive Høje Gladsaxe Bladet i april og 
besluttede at tilpasse udgivelse i juni, 
så det passede med orientering om 
sommerferieaktiviteter og information 
om forholdsregler for beboerne i som-
merferieperioden.

Parkudvalget skulle have afholdt møde 
i marts, men dette blev også aflyst pga. 
Corona. Der er endnu ikke planlagt et 
nyt møde.

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 megen utryghed blandt alle de 
øvrige beboere.

Selvom der er kommet adgangs-
begrænsning på opgangsdørene, er der 
megen uro/utryghed på brandtrapper 
og svalegange, hvilket også gælder 
nogle vaskerier. Politi og Gladsaxe 
Kommune er kontaktet – men ople-
velsen er, at de ikke tager problemet 
seriøst nok. Forretningsudvalget 
mener, at det er meget problematisk for 
beboerne, og at der skal gøres noget 
ved det nu, og at det skal tages op i den 
bystrategiske bestyrelse. Der henvises 

også til informationer herom fra Vores 
HG sidst i bladet.
Det er fortsat meget vigtigt, at disse 
forhold bliver anmeldt til politiet, både 
fordi de kan gøre noget ved, men også 
fordi det bliver registeret i politiets sta-
tistikker, som bruges til at tildele politi-
ressourcer. Det vigtigste er, at man selv 
anmelder, og husk at der kan anmeldes 
”anonymt” via Inspektørkontoret. Vi 
har fået oplyst af politiet, at det har me-
get fokus på anmeldelser, enten følges 
der op på det med det samme, ellers vil 
lokalpolitiet følge op på det morgenen 
efter anmeldelsen.

Busbetjening af Høje Gladsaxe
Forretningsudvalget har siden foråret 
2018 været imod at Bus 250S ikke 
længere skulle betjene Høje Gladsaxe. 
Dette er nu også gået op for Movia og 
politikkerne i Byrådet.

Der har på det seneste været skrevet en 
del om dette i Gladsaxe Bladet, og hvis 
man har fulgt med i kommunens Tra-
fik- og Teknikudvalg, har man kunnet 
læse, at der har været et markant fald i 
passagertallet ved Høje Gladsaxe.

Der arbejdes nu med fire scenarier 
for at forbedre busbetjening af Høje 
Gladsaxe. Et af scenarierne er, at Bus 
250S fordeles mellem at køre ad Glad-

saxevej og Gladsaxe Møllevej – altså at 
halvdelen af busserne kører via Høje 
Gladsaxe. Du kan læse meget mere 
om dette på kommunens hjemmeside 
under Trafik- og Teknikudvalget.
At det nu ser ud til, at vi får bus 250S 
tilbage, skyldes især formanden for 
Forretningsudvalgets utrættelighed 
omkring emner og alle beboernes 
utrættelige opbakning.

Med håbet om at vi snart ser Bus 250S 
tilbage i Høje Gladsaxe.

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

opgørelse over timeforbrug.
 Budgetkontrol 1. oktober 2019 til 31. 

marts 2020 – som ser positiv ud.
 Orientering om diverse 

personaleforhold / 
inspektørfunktionen – se også 
under afsnittet om Corona.

 Fælles betonvedligeholdelsesplan 
– betonudvalgsmøde med 
beslutning om igangsættelse af 
en ny tilstandsvurdering og plan, 
som opfølgning på de sidste års 
betonvedligeholdelsesarbejder.

 Salg af institutionerne – orientering 
om status.
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 Fællesanbringelse af likvide midler.
 Dialog om parkeringsforholdene i 

Høje Gladsaxe, herunder parkering 
i garagegårdene, hvor alle 
erhvervsparkeringer i garagegård 
14 er udlejet.

 Byens Arena – kommunen arbejder 
med et nyt projekt.

 Bibliotekets flytning / Bydelshus – 
se indlæg andet sted i bladet.

 Helhedsplanen Vores HG – dialog 
om prækvalifikations ansøgning 
til Landsbyggefonden for perioden 
2021-2024, som ser meget 
udfordrende ud, med baggrund i 
den nye boligaftale i Folketinget, 
hvor der ikke er afsat midler til 
boligsociale arbejder.

Referent: Jesper Loose Smith 

Priser på
selskabslokalerne:

1.
Selskabslokale A:
Depositum kr.     300,- 
Leje kr. 1.000,-   
Garanti kr.     500,- 

Selskabslokale B:
Depositum kr.     150,- 
Leje kr.     750,-  
Garanti kr.     350,- 

Lejerne i H.G. kan leje lokalerne til afholdelse af 
familiefester o.l. på følgende grundlag:
1. Lejemålets anledning omfatter lejeren samt 
dennes husstand.

2. Lejemålets anledning om fatter familie til lejeren 
uden for husstanden.
I begge tilfælde er det en betingelse, at det er den 
an svarlige lejer i H.G., der reserverer lejemålet og 
underskriver lejeaftalen med de dermed følgende 
forpligtelser og ansvar ifølge reglementet.
Lokalerne lejes ikke ud til klasse og ungdomsfester.

2.
Selskabslokale A:
Leje kr. 1.200,-  

Selskabslokale B:
Leje kr.     900,-  

Depositum og garanti det samme.
Øvrige oplysninger fås på Inspektørkontoret.

Klinik for fodterapi
v/ Dorte Ellegaard

Tlf. 39 69 41 60
www.minfodklinik.dk

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

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
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Nyt fra 3B
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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

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

Afdelingsformand:
Formand Birgit Olin, HG 25, 11.tv. 

Kontoret:  fb3037@mail.dk
Højhus  blok 15: Nr. 21-29
Kontakt: Birgit Olin, 
  HG 25, 11. tv. 

Firkanten  blok 27: Nr. 84-94
  blok 31: Nr. 96-104
  blok 32: Nr. 106-114
  blok 28: Nr. 116-126

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

Vi sidder i 
mødelokalet i 
nummer 104.

12

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

18

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

14

Nyt fra AB
AB
Viceværtkontoret
Høje Gladsaxe 47, st. 
Telefon 39 66 36 47
Mandag til fredag kl. 09.00-10.00 
personlig og telefonisk henvendelse
Torsdag kl. 16.00-17.00 
personlig og telefonisk henvendelse
E-mail vv-abg@fd-hg.dk

Afdelingsformand
Flemming Larsen, 
Høje Gladsaxe 43, st. tv. 
Telefon 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

8

Nyt fra AAB
Bore- og banketider

Mand.-fred.:  

klokken 8-19

Lørdage:

klokken 10-16

Søn- og helligdage: 

ALDRIG

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

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

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

Med baggrund i Corona bringes der i dette blad ikke nyt fra 

de enkelte afdelinger.

Beboerne ønskes en rigtig god sommer !
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. . .  som har gjort en særlig indsats for 
deres naboer her i Coronatiden. Alt fra 
at købe ind for dem, der havde brug 
for hjælp, til opstart og deltagelse i fæl-
lessang, udlån af hapsere til at samle 
affald, skabe naboskab på Facebook 
og tage flotte billeder og videoer 
fra området til at holde humøret 
oppe. Tak til alle for jeres ind-
sats for HG.
 

Rina Toft, 
Bruno Jacobsen, 
Vibeke Christensen Vibse,
Præst Morten Miland, 
Nia Toftager, 
Birthe Liselotte Lindhard
Vibeke Merete Jensen, 
Ruth Skaarup,
Birgül Kuyulu El-Caney 
og Nabaa Kamilla Sadoun  

Fællesdriften har 
uddelt blomster 
til beboere . . .



Bidrag til et godt formål! 

 

Ung til Ung har valgt at starte et nyt projekt op, som hedder ”Ung til Ung ‐ 
Genbrug”. Det går ud på, at vi vil samle ting ind fra jer og sælge videre.  
Overskuddet vil gå til aktiviteter og arrangementer for og med unge fra HG. 

Under karantænen pga. Corona er der mange mennesker, som sikkert har kedet 
sig og har gået lidt rundt derhjemme og ryddet op. I har sikkert fundet en hel 
masse ting, som I rent faktisk ikke bruger eller, som I sidst har brugt for flere år 
siden.  

Hvis du har lyst til at donere dine ting (eks. tøj, sko, cykler, pyntegenstande og 
andre forskellige ting) til et godt formål, i stedet for at smide det ud, kan vi have 
gavn af det. Har du noget, du gerne vil af med, må du meget gerne kontakte os, og 
vi vil sørge for afhentningen.  

I kan aflevere tingene i Fairplay, Høje Gladsaxe Torv 2A, onsdage mellem kl. 17‐19 
eller I kan ringe til mig på: Tlf:  60 17 22 61 og aftale afhentning.  

 

Vi afholder loppemarked på Byens Arena 4. juli kl. 12‐18 og 8. august kl. 12‐18.  

Tak fordi du har læst med. Vi ønsker jer en rigtigt god (forhåbentligt Coronafri) 
sommer.   

 

 

. . . også B-ordning

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

city gruppen a/s

• 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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Fra årsskiftet vil et nyt hus åbne på 
forsiden af centeret, mellem Netto 
og MyHome. Det bliver et hus, som 
rummer biblioteket, der flytter fra sin 
nuværende placering, men det skal 
også rumme meget mere. Præcist 
hvad, er ikke besluttet endnu, men det 
skal udvikles og besluttes sammen 
med beboere, klubber, foreninger og 
det omkringliggende byområde.
Ønsket er at skabe et hus sammen med 
alle menneskene i området, der sum-

mer af forskellige aktiviteter: måske 
et køkken, hvor der både kan bages 
sandkage og fladbrød, mens der er 
børneteater på biblioteket, og andre 
planter nyttehave foran. Mens der er 
lektiehjælp til unge og it-café til de 
knapt så unge. I er med til at sætte ram-
merne – og indholdet for huset.

For at videreudvikle det lokale bibliotek 
til et hus, der rummer mere og andet 
end et bibliotekstilbud, er det afgøren-

    Et sted
for alle 
   i Høje Gladsaxe

Sammen om mere. Det skal ikke blot være et nyt 
bibliotek, et nyt kulturhus eller et nyt bydelshus. 
Det skal være det hele – og meget mere.
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de, at huset bliver skabt sammen med 
jer, der skal bruge stedet. Derfor kom-
mer der en større involveringsproces i 
forbindelse med etableringen. Planen 
er at gennemføre workshops, invol-
veringsmøder og samtaler om Høje 
Gladsaxes nye hus hen over efteråret. 
Sammen med Gladsaxe Bibliotekerne 
er det Mette Dybkjær, leder af Social 
Balance i Gladsaxe Kommune, der står 
for involveringen af det omkringlig-
gende byområde.

- Jeg glæder mig meget til, at vi efter 
sommerferien kan komme i gang med 
samtalerne om det nye hus. Hvad skal 
kendetegne huset? Hvad er vigtigt, for 
at du får lyst til at komme der?  Hvilke 
aktiviteter drømmer du om, at der 

kommer til at foregå? Det er nogle af de 
spørgsmål, vi rigtig gerne vil snakke 
med jer om, siger Mette Dybkjær.

Bibliotekets nuværende placering har 
ikke været optimal efter lukningen 
af centerkernen, hvilket i flere år har 
udfordret både brugere og biblioteket. 
Mange er holdt helt op med at komme 
på biblioteket, og bibliotekets rolle 
som et lokalt mødested, der kan samle 
borgere fra Høje Gladsaxe og fra det 
omkringliggende byområde, har været 
udfordret. Lokalbiblioteket har altid 
nydt godt af de lokale ildsjæles engage-
ment og lyst til at lave arrangementer, 
og det håber medarbejderne fortsætter 
og bliver endnu mere med den nye 
placering, som ikke bare giver bedre 

arbejdsbetingelser for biblioteket, men 
også åbner for de, der har lyst til at være 
medbrugere af huset.

- Det bliver fantastisk, når vi er klar med 
et nyt hus, hvor både kultur og kulturer 
får plads, siger Martin Timmermann, 
leder af Høje Gladsaxe Bibliotek, der 
ikke mindst glæder sig til processen:

- Vi står med en helt unik mulighed for 
at styrke eksisterende samarbejder 
og udvikle nye. Et større hus giver 
større muligheder, så vi sammen med 
de lokale kræfter for alvor kan rykke 
det positive og gode ind i det fælles 
hus. Hvem vil være med? Vi er åbne for 
samarbejder med alle, fastslår Martin 
Timmermann, der håber på flere selv-

stændige arrangementer i huset, men 
også at biblioteket kan være et kulturelt 
bindeled for området.

Alle aktørerne, som har arbejdet for 
huset, både biblioteket og Gladsaxe 
Kommune, ser frem mod et hus, der 
kan gøre en forskel for livet i Høje Glad-
saxe. Christine Nørbæk Bille, leder af 
den boligsociale helhedsplan i Høje 
Gladsaxe siger:

- Et nyt hus i Høje Gladsaxe bygger 
oven på det store arbejde Høje Glad-
saxe Bibliotek allerede laver med akti-
viteter og arrangementer. Det er spæn-
dende, at de – sammen med alle i Høje 
Gladsaxe – nu får endnu bedre rammer 
for fællesskabet. Mulighederne for 
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at skabe spændende tilbud i området 
bliver på den måde endnu større – og 
mere synlige.

Det er biblioteket, der inviterer inden-
for til workshops, involveringsmøder 
og snakke om Høje Gladsaxes nye hus 
hen over efteråret, hvor der først bliver 
informationsmøder og senere involve-
ringsmøder.

Første gang du har mulighed for at få 
mere information er fredag 21. august 
klokken 15 – 17 ved det kommende 
bibliotek ved siden af Netto.

Her står vi klar til en snak, du kan stille 
spørgsmål og få mere at vide om det 
nye, fælles hus. 

Du vil løbende kunne finde information 
om events og tidspunkter på 
Gladsaxe Bibliotekernes hjemmeside: 
gladsaxe.dk/bibliotek

Er du eller din forening interesseret i 
at være med, eller har du allerede nu 
spørgsmål, så skriv til 
hgnythus@gladsaxe.dk 

Høje Gladsaxe  

Bibliotek  

 

De danske børnebiblioteker inviterer endnu en gang alle børn i alderen 
6-15 år til at deltage i Danmarks største læsekonkurrence, Sommer-
bogen 2020. Konkurrencen starter 12. juni,  og slutter den 22. august 
og du kan kun deltage én gang.  

Alle deltagende børn er med i lodtrækningen om 3 hovedpræmier, som 
er at tømme en boghandel på 5 minutter!!! 

Du kan hente et udfordringsark på Høje Gladsaxe Bibliotek og aflevere 
det samme sted. Se mere på hjemmesiden gladsaxe.dk/bibliotek 

 

Er du i tvivl om, hvad du skal læse i ferien, eller kunne du tænke dig at blive overrasket? 
Vi pakker en sommerferietaske fyldt med spændende læsestof og underholdning  i   
sommerferien til dig og din familie - Lige til at hente på Høje Gladsaxe Bibliotek. 

Udfyld formularen på hjemmesiden gladsaxe.dk/bibliotek; læn dig tilbage og nyd ferien.  

 Læs og vind i  

sommerferien 
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HELHEDSPLANEN 
  Vores HG 
  En verden 
 af muligheder

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. 

Høje Gladsaxe Torv 2B 
Telefon 39 69 36 51

Majbrit K.  Mouridsen
mamo@kab-bolig.dk

24 91 94 35

Jens S. Frederiksen
jesf@kab-bolig.dk

21 55 77 69
 

Christine Bille
sekretariatsleder

chbi@kab-bolig.dk 
24 93 19 47

Monique Nielsen
monne@kab-bolig.dk 

26 12 25 44 

Nikolaj Rasmussen 
studentermedhjælp
nikras@gladsaxe.dk

21 84 47 25

Stefanie Hansen
Sundhed

sthoha@gladsaxe.dk 
30 68 53 96

Kære alle, 
Det har for alle været nogle mærkelige 
måneder, siden Danmark nærmest luk-
kede ned midt i marts. Nu er der åbnet 
lidt mere op – men det er dog ikke helt 
hverdag, som vi havde regnet med.

Corona-tiden
Selvom meget måtte aflyses eller flyt-
tes, så har mange ting også fundet nye 
former – og vi kan mærke, at alle gerne 
har villet fællesskabet og naboskabet. 
Der blev taget initiativ til Fællessang – 
og hvor har det været en stor fornøjelse 
at være med rundt og mærke glæden 
og fællesskabet fra altan til altan. Man 
har hjulpet hinanden på kryds og tværs 
– og holdt humøret oppe i en svær tid. 
Påskejagten blev på hjemmesiden i 

stedet for på græsset – og der har været 
corona-venlige natur-aktiviteter. Hvor 
har det været dejligt at se, hvor meget 
I har hjulpet hinanden. Har du haft en 
nabo (eller genbo, overbo, underbo, en 
der bor i næste blok…), som har gjort 
noget særligt her i coronatiden, så ind-
stil ham/hende til Årets Nabo 2020.
 
Et fælles Høje Gladsaxe
I december fik vi sammen med Skur2 
og menighedsplejen i Haraldskirken 
midler til projektet Et fælles Høje Glad-
saxe. Der var både midler til at styrke 
rammerne for fællesskabet og fælles 
aktiviteter på tværs i HG. Men lige som 
datoerne var sat,  lukkede det hele ned. 
Derfor har vi lavet en del på Facebook 

og per telefon i stedet. Vi er startet med 
de fysiske rammer i Pulsen. Har du lyst 
til at være med – og har du gode ideer 
– så meld dig ind i gruppen Fornyelse 
af Pulsen på Facebook eller kontakt 
Monique på 26 12 25 44. Nu er det 
heldigvis ved at være muligt at mødes i 
små grupper igen, så vi laver nogle min-
dre arbejdsgrupper, som kan arbejde 
videre med ideerne. 

Sommeren i HG
Vi glæder os til endnu en sommer med 
jer her i HG, selvom den bliver lidt 
anderledes end både de andre år og den 
planlagte sommer. Vi havde jo sammen 
med alle jer glædet os til EM på stor-
skærm og sommerfest, men nu får vi 
det bedste ud af det, vi kan. Det er vi jo 
gode til her i HG – at stå sammen. 

Læs mere på de følgende sider og 
se hele vores sommerprogram her i 
bladet, hvor der også i løbet af ugerne 
vil være mange aktiviteter for børn og 
familier. 

Som altid: Hold øje på hjemmesiden 
www.VoresHG.dk og Facebook Vores 
HG for ændringer, og hvor der løbende 
kommer flere detaljer.

Vi glæder os til at se jer rundt i området 
i løbet af sommeren. 

Mange sommerhilsner 
Monique, Jens, Majbrit, Stefanie, 
Nikolaj og Christine 
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FIND SOMMERENS SPISELIGE PLANTER

FIND SOMMERENS DYR I GRÆS OG KRAT 

 

SJOVE AKTIVITETER OM SOMMEREN
 
Puslespil med blade 
Saml en masse blade i forskellige former, 
størrelser og farver. Klip bladene midt over 
med en saks, og bland alle bladene i en 
bunke. Nu begynder puslespillet, hvor du 
skal finde bladenes rigtige makker.
- Anbefaling fra Christian, naturvejleder

Pluk invasive planter
Vær en naturhelt og red naturen 
ved at plukke invasive planter! 
Invasive planter spreder sig 
uhæmmet, og kan gøre det svært 
for andre planter at vokse op. 
Gyldenris og lundgylden kan findes 
i HG. Pluk dem inden de blomstrer, 
så undgår du, at frøene spredes. 
Vil du vide mere, kan du finde en 
folder om invasive arter hos Grønt Idécenter. 

Spil minigolf ved Byens Arena
Minigolf er en hyggelig 
familieaktivitet.  
Du kan leje køller og bolde hos 
Købmanden ved Lillecenteret. 

Ta’ på flagermusejagt ved 
solnedgang
Der bor flagermusekolonier i Høje Gladsaxe. Flagermusene går 
på jagt efter insekter, når mørket falder på. De er næsten blinde 
og finder rundt ved at skrige og lytte efter ekkoet. Flagermusen 
er det eneste pattedyr, der kan flyve. Se dem på en gåtur lige 
efter solnedgang langs træer eller bebyggelse.

Hyldeblomstpandekager over bål
• Pluk hele klaser af hyldeblomster.  

Ryst eller vask dem.
• Bland en pandekagedej af mel, æg, 

mælk, salt, vaniljesukker og smeltet 
smør (dette gøres hjemmefra).

• Lav et godt bål med gode gløder. 
• Dyp en hyldeblomstklase i dejen og 

steg den på panden i lidt olie over bål. 
• Spis hyldeblomstpandekagen af stilken – kan spises med 

kanelsukker eller flormelis.   

Hyldeblomstpandekagerne kan også laves derhjemme. 
- Anbefaling fra gå-holdet, Pulsen 

NATUROPLEVELSER I
HØJE GLADSAXE - SOMMER

Vil du vide mere?  
Find Natur-Detektiverne på Facebook! Her deler 
beboere, frivillige og lokale medarbejdere i 
området ideer til, hvad man kan lave i naturen.

4)

5)

Admiral Dagpåfugleøje Tusindben

 Edderkop MariehøneSkolopender

Vinbjergsnegl LøbebilleGræshoppe

Admiral og dagpåfugleøje er to af de mest almindelige og mest 
farverige sommerfugle i Danmark.  
Tusindben: Hvis du tæller antallet af ringe på et tusindben og 
ganger med 4, så har du antallet af ben. Tusindben udskiller et 
sekret fra huller i siden, som lugter og smager vildt dårligt, det 
gør de for ikke at blive spist.
Skolopender ligner næsten et tusindben, den har bare ikke så 
mange ben. Dens ben er ikke lige lange, derfor kan den løbe 
rigtig hurtigt og fange de andre smådyr.
Mariehøne: Der er over 50 forskellige mariehøns i Danmark! 
De spiser bladlus og er derfor gode venner med haveejerne. 
Edderkopper: De fleste edderkopper laver et spind i det høje 
græs, som du nemt kan se de morgener, hvor duggen ikke er 
dampet væk endnu.
Græshopper kan høres på lang afstand, fordi de synger ved at 
gnide kropsdele mod hinanden.
Løbebiller bor inde i skov og krat. De lever af at spise snegle, 
derfor har de et langt hoved, så de kan komme langt ind i 
sneglehusene.
Vinbjergsnegl er en af de største snegle, der findes i Danmark. 

Spil naturbingo!
Sæt kryds på pladen, når du har fundet et af de seje små dyr. 
Sæt kryds på kortet, hvor du fandt dem.  

LAV INSEKTFÆLDER 

Det skal du bruge: 
• Et syltetøjsglas 
• En skovl

Grav et syltetøjsglas ned i jorden i et krat, evt. i Æblelunden, 
Bøgebjerg Engen eller Gyngemosen. Grav det ned så kanten af 
glasset er på samme niveau som jordoverfladen. Når de små 
insekter løber henover jorden, vil de falde ned i glasset. I kan 
også putte lokkemad i glasset som fx et stykke æble. 
Lad evt. glasset stå over natten. 

Undersøg hvilke smådyr I har fanget. 

1) Brombær: Find sorte og saftige brombær i 
stikkende brombærkrat fra juli til oktober. 
2) Jordbær: Det røde og søde jordbær er indbegrebet
af dansk sommer. De er i sæson fra juni til juli. 
3) Hyldeblomst: Hylden blomstrer typisk i juni og har
små, hvide blomster i runde skærme. Hyldeblomster
smager skønt i hjemmelavet saft.
4) Merian: Merian hedder også oregano. Den friske
krydderurt smager skønt på pizza og i pastaretter.
5) Hindbær: De søde hindbær vokser vildt i juli og
august.  
6) Kirsebær: Kirsebær hænger i klaser fra kirsebær-
træerne - de er i sæson fra juli til august.
7) Løgkarse: Løgkarse smager som en blanding af løg,
karse og hvidløg. Bruges frisk i salat, pesto eller dressing.
8) Almindelig syre: Alm. syre er en rigtig god plante til
at give en syrlig smag til maden, den smager som citron.

Naturen omkring Høje Gladsaxe er fuld af spiselige 
planter og bær. Gå på opdagelse og find:

1)

2)

3)

6)7)8)

Tag siderne
25-32 ud

Tag børn, børnebørn eller naboen 
under armen og kom forbi til en 
grøn skattejagt på Byens Arena. 

Sjove natur aktiviteter for hele fa-
milien  og en lille præmie, når I 
klarer hele Skattejagten.

Gladsaxe Kommune har afsat mid-
ler til lidt mere grønt på Byens 
Arena, så kom med ideer til både 
hvor og hvad, der skal plantes. 

TID 
3. juli

Kl. 14 17

STED 
Byens Arena

TILMELDING 
Er ikke nødvendig  

bare mød op 

FRA GRÅT TIL GRØNT
Har du input til mere 

grønt på Arenaen, men 
kan ikke komme d. 3/7, 

så skriv til Steen på
STEHIM@gladsaxe.dk

GRØN SKATTEJAGT 
På Byens Arena 3. juli 

Mere info:
VoresHG.dk 
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Kære ven i Høje Gladsaxe
I Haraldskirken har vi brug for alle, der vil gøre 
en indsats for vores kirke, – er det dig?

Sådan kan du få direkte indflydelse på Høje 
Gladsaxes egen kirke som medlem af menig-
hedsrådet ved Haraldskirken:

Menighedsrådet er kirkens bestyrelse. Det er 
os, der sørger for, at vi har en kirke at være sam-
men om. Vi sørger for, at personalet har gode 
arbejdsvilkår, sikrer kirkens drift og vedligehol-
delse, beslutter hvilke aktiviteter vi skal have, og 
vi er også ansvarlige for kirkens økonomi. Hvis 
du er god til kommunikation kan du være 
med til at styrke kirkens profil ved at gøre 
vores kirke og aktiviteter mere synlige.

Som menighedsrådsmedlem bliver du en 
del af Danmarks mest lokale demokrati. 
 Ligesom folketing og byråd skal menigheds-
råd vælges hvert 4. år, og vi står nu overfor 
næste valg. 

Valget bliver afholdt den 

15. september 2020 kl. 19:00 
i Haraldskirken. 

Uanset om du ønsker, at stille op til menigheds-
rådet eller vil stemme på din kandidat, så opfor-
drer vi alle interesserede til at møde op på valg-
aftenen.

Hvis du har lyst til at høre mere, så kan du møde 
os i kirken om søndagen, der er som regel altid 
et rådsmedlem til stede.

Kærlig hilsen Anne,  
næstformand i menighedsrådet

Valgforsamling afholdes
i Haraldskirken tirsdag d. 15. september kl. 19:00

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
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Find egern og 
skovskader her 
i området.

Klimasøerne:  
Her kan 
man fange 
vanddyr!

LegepladsGåruteAnbefalede steder 

Kastanjestien

Dyrups æblelund 

Byg huler 
i skovens 
træer.

Piratbroen

Kratersøen  
Byens Arena: 
Her kan du bl.a. 
lave Parkour, spille 
minigolf og løbe 
på rulleskøjter.

Mosens Mini-
landbrug:  
Besøg heste, 
grise og får.

Find spor 
efter fugle 
og gnavere i 
skovbunden.

Vandledningsstien 

Engene

Cafehaven, 
friluftsbadet
og hoppepuden.

Høslet 

Bålpladsen

Bjergsøen: Her 
kan man soppe.  

Sletten
Kaskaderne

Skolesving- 
bassinet 

Hemmelig 
fiskesø 

Valnøddetræ

Hasseltræer

HasseltræerHasseltræer 

GYNGEMOSEN

HØJE GLADSAXE PARK

BØGEBJERG ENGSØER

BØGEBJERG  
ENGEN

Sæt insekt-
fælder op i 
græsset.

”Man kan grille 
ved grillstedet”
- Anbefalet af Rida 
og Ami.

Se flagermus 
langs træerne 
ved solnedgang.

Pigeværelset

Badmintonhallerne

Gymnastiksalene på 
Grønnemose Skole

GLADSAXE 
IDRÆTSANLÆG

Hyldeblomst

Løgkarse

Hindbær

Jordbær

Merian 

Spiselige planter

Almindelig syre

Brombær

Kirsebær

Se babyfrøer og 
tudser i juni, når 
det har regnet.

Tennisbanerne

Paddletennis-
banerne

Gå-ruten 100-Meterskoven:  
”Hvis du vender dig hurtigt 
om i 100-Meterskoven, 
så kan du måske nå at se 
Peter Plys, men du skal 
være hurtig, for han vil helst 
ikke ses” 
- Morten, præst i HG

OPDAG  
SOMMERENS 
NATUR

”Man kan gå på jagt efter 
rævehuler i skoven.” 
- Anbefalet af Tazia, 6 år 

”Man kan dyppe fødderne og soppe 
i vandet i bjergsøen, når det er 
meget varmt udenfor.”
- Anbefalet af Amalie og Isabella 

”Der er vildt mange babyfrøer i området bag 
ved mosen i juni, fordi de klækker lige her.  
Hvis det en dag har regnet, så er de overalt.  
Det er sjovt at opleve.” 
- Anbefalet af Katja, Dyrepasser ved Mosen 
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Efter lang tid kan vi endelig starte op igen  
torsdag d. 10 september kl. 17:30-18:30. 

“HG Spiser Sammen” bliver efter lang tids pause af-
holdt en smule anderledes end normalt. 

HVOR: Vi spiser i kantinen på Grønnemose Skole, så vi har 
plads til så mange som muligt. 

HVAD TID: 17:30-18:30. Vi spiser lidt tidligere end vi plejer, 
fordi aftenens program også byder på tryghedsvandring 
rundt i området med afgang fra skolen kl. 18:30. 

Bemærk ændret tidspunkt og sted ved dette arrangement og 
andagt indgår ikke som en del af programmet denne dag. 

Tilmelding senest d. 1. september på: mail@VoresHG.dk 

Vi glæder os meget til at se jer  
Ved yderligere spørgsmål kontakt Line på tlf. 30320370.

Musikakademiet 
– holder pause for sommeren og starter 
igen d. 8. september 

Mandagsmøde og 
lystændingsandagt  
holder pause uge 27-31
Efter sommerpausen vil mandags-
møde og lystændingsandagt starte op 
igen mandag d. 3. august, hvor vi 
mødes i kirken som vi plejer kl. 
13:30. I august måned vil pro-
grammet byde på lidt forskelligt, 
herunder fortsættelse af  
Markusevangeliet. 

Mandag d. 7. september: 
Foredrag: “Egne oplevelser i 
1930´erne og 1940´erne”. 
Oplevet og fortalt af Ulla Fog 
Christensen. 

Vi har 3 hold hver tirsdag. Et begynderhold, et hold 
for de mere øvede og et voksenhold. På børnehol-
dene lærer vi at spille guitar, ukulele eller klaver. Vi 
lærer at spille efter akkorder og i takt med hinan-
den. Børn og voksne - unge og gamle er et stort or-
kester. Vi spiller bl.a. til familiegudstjenester, medi-
tationsgudstjenester og julegudstjenester. 

Vi mangler låneinstrumenter som eleverne kan 
starte med. Har du en guitar/ukulele eller et key-
board du ikke bruger længere – så tænk på om det 
kunne gives videre til musikeleverne.

Bella (ukulele-frivillig), Anne (klaver-frivillig) og Sø-
ren (kirkemusiker/leder) har stået for undervisnin-
gen. Vi mangler indimellem frivillige til at hjælpe 
med børneundervisningen – hvis du er interesseret 
så kontakt Søren på sg.haraldskirken@gmail.com

HØJE GLADSAXE 
 

Spiser sammen 
– For det er så  

kedeligt at spise alene
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Sommeren er over os, smuk som den er
Haraldskirken sender jer alle en kærlig tanke, en bøn for fred, 
med ønsket om varme til alle.
For freden
Herre, gør mig til redskab for din fred. 
hvor der er had, lad mig så kærlighed, 
hvor der er krænkelse, tilgivelse, 
hvor der er tvivl, tro, 
hvor der er fortvivlelse, håb, 
hvor der er mørke, lys, 
hvor der er bedrøvelse, glæde.
Guddommelige mester, 
hjælp mig, 

så jeg ikke så meget søger
at blive trøstet, som at trøste, 
ikke at blive forstået, men at forstå,
ikke at blive elsket, men at elske. 
For det er ved at give, at vi modtager,
ved at tilgive, at vi bliver tilgivet, 
og ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. 

(Den Danske Salmebog, bønnebog, 36)

Familie’fredag starter op igen 
❤

den 28. august kl. 16-20. Jubiii, så kan vi ses og hygge igen på den  
anden side af sommeren. Det glæder vi os meget til!

Det nærmere program for dagen bliver annonceret via Facebook når vi 
nærmer os. Indtil da ønsker vi jer alle en rigtig dejlig sommerferie.

Vil du være frivillig i Haraldskirken  
og være med til at gøre en stor forskel? 

Vi har altid plads og brug for flere frivillige kræfter.  
Du kan for eksempel hjælpe til ved arrangementer som:

FAMILIE’FREDAG, hvor du kan være med til at gøre den sidste fredag i måneden særligt  
hyggelig for mange familier. Her har vi brug for flere til hjælp med madlavningen og krea’hyggen. 

MUSIKAKADEMIET, hvor du kan være behjælpelig med at sikre ungerne en skøn musikstund. 

MANDAGSMØDE, hvor du kan hjælpe til med at klargøre kaffe/kage bordet. 

HG SPISER SAMMEN, hvor der er brug for hjælp til tilberedningen af mad i hyggeligt  
selskab med andre frivillige. 

Eller du kan give en hånd med ved vores enkeltdags-arrangementer. 
Al hjælp bydes hjerteligt velkommen! 

Hvis du har lyst til at være frivillig eller bare høre mere så kontakt Line på tlf. 30320370

HG kirkesider juni 2020.indd   2 18.06.2020   13.04
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Find egern og 
skovskader her 
i området.

Klimasøerne:  
Her kan 
man fange 
vanddyr!

LegepladsGåruteAnbefalede steder 

Kastanjestien

Dyrups æblelund 

Byg huler 
i skovens 
træer.

Piratbroen

Kratersøen  
Byens Arena: 
Her kan du bl.a. 
lave Parkour, spille 
minigolf og løbe 
på rulleskøjter.

Mosens Mini-
landbrug:  
Besøg heste, 
grise og får.

Find spor 
efter fugle 
og gnavere i 
skovbunden.

Vandledningsstien 

Engene

Cafehaven, 
friluftsbadet
og hoppepuden.

Høslet 

Bålpladsen

Bjergsøen: Her 
kan man soppe.  

Sletten
Kaskaderne

Skolesving- 
bassinet 

Hemmelig 
fiskesø 

Valnøddetræ

Hasseltræer

HasseltræerHasseltræer 

GYNGEMOSEN

HØJE GLADSAXE PARK

BØGEBJERG ENGSØER

BØGEBJERG  
ENGEN

Sæt insekt-
fælder op i 
græsset.

”Man kan grille 
ved grillstedet”
- Anbefalet af Rida 
og Ami.

Se flagermus 
langs træerne 
ved solnedgang.

Pigeværelset

Badmintonhallerne

Gymnastiksalene på 
Grønnemose Skole

GLADSAXE 
IDRÆTSANLÆG

Hyldeblomst

Løgkarse

Hindbær

Jordbær

Merian 

Spiselige planter

Almindelig syre

Brombær

Kirsebær

Se babyfrøer og 
tudser i juni, når 
det har regnet.

Tennisbanerne

Paddletennis-
banerne

Gå-ruten 100-Meterskoven:  
”Hvis du vender dig hurtigt 
om i 100-Meterskoven, 
så kan du måske nå at se 
Peter Plys, men du skal 
være hurtig, for han vil helst 
ikke ses” 
- Morten, præst i HG

OPDAG  
SOMMERENS 
NATUR

”Man kan gå på jagt efter 
rævehuler i skoven.” 
- Anbefalet af Tazia, 6 år 

”Man kan dyppe fødderne og soppe 
i vandet i bjergsøen, når det er 
meget varmt udenfor.”
- Anbefalet af Amalie og Isabella 

”Der er vildt mange babyfrøer i området bag 
ved mosen i juni, fordi de klækker lige her.  
Hvis det en dag har regnet, så er de overalt.  
Det er sjovt at opleve.” 
- Anbefalet af Katja, Dyrepasser ved Mosen 

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 

mail: haralds.sogn@km.dk

Sognepræst
Kontakt Kirkekontoret

Kirkens kontor kontaktes på  
telefon 3969 0370 tirsdag og 

torsdag kl. 10-13 

Personlig henvendelse kun efter 

aftale

Se alle de andre detaljer på 

www.haraldskirken.dk 

… eller download app’en 

Kirkekalenderen med alle 

Folkekirkens gudstjenester

HARALDSKIRKEN
w

w
w

.haraldskirken.dk

JUNI

28.6  kl. 10:00  Højmesse 

JULI

5.7  kl. 9:00  Højmesse 

11.7  kl. 9:00  Højmesse 

19.7  kl. 9:00  Højmesse

26.7  kl. 10:00  Højmesse i Søborg Kirke

AUGUST

2.8 kl. 10:00  Højmesse

3.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

3.8.  kl. 14:00  Mandagsmøde

9.8  kl. 10:00  Højmesse

10.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

16.8  kl. 10:00  Højmesse

17.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

23.8  kl. 10:00  Højmesse

24.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

28.8  kl. 16:00  Familiefredag

30.8  kl. 10:00  Højmesse

31.8  kl. 13:30  Lystændingsandagt

SEPTEMBER

6.9  kl. 10:00  Højmesse med konfirmation

7.9  kl. 13:30  Lystændingsandagt

7.9  kl. 14:00  Mandagsmøde

8.9  Musikakademi starter

10.9  kl. 17:30  HG Spiser Sammen

13.9  kl. 10:00  Højmesse

14.9  kl. 13:30  Lystændingsandagt

15.9  kl. 19:00  Valgforsamling

Ret til ændringer forbeholdes

INDSAMLING I HARALDSKIRKEN 
Vi samler ind til dem, der på grund af corona er 
svært presset. Til dem, der har mistet deres arbejde 
eller på anden vis er påvirket i deres økonomiske 
livsgrundlag. Vil du støtte op og yde et bidrag, der 
kan få kæmpe betydning for de mennesker, der  
modtager hjælpen? 

Så kan du give din støtte via: Mobilepay 358235 

På forhånd af hjertet tak 
❤
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FIND SOMMERENS SPISELIGE PLANTER

FIND SOMMERENS DYR I GRÆS OG KRAT 

 

SJOVE AKTIVITETER OM SOMMEREN
 
Puslespil med blade 
Saml en masse blade i forskellige former, 
størrelser og farver. Klip bladene midt over 
med en saks, og bland alle bladene i en 
bunke. Nu begynder puslespillet, hvor du 
skal finde bladenes rigtige makker.
- Anbefaling fra Christian, naturvejleder

Pluk invasive planter
Vær en naturhelt og red naturen 
ved at plukke invasive planter! 
Invasive planter spreder sig 
uhæmmet, og kan gøre det svært 
for andre planter at vokse op. 
Gyldenris og lundgylden kan findes 
i HG. Pluk dem inden de blomstrer, 
så undgår du, at frøene spredes. 
Vil du vide mere, kan du finde en 
folder om invasive arter hos Grønt Idécenter. 

Spil minigolf ved Byens Arena
Minigolf er en hyggelig 
familieaktivitet.  
Du kan leje køller og bolde hos 
Købmanden ved Lillecenteret. 

Ta’ på flagermusejagt ved 
solnedgang
Der bor flagermusekolonier i Høje Gladsaxe. Flagermusene går 
på jagt efter insekter, når mørket falder på. De er næsten blinde 
og finder rundt ved at skrige og lytte efter ekkoet. Flagermusen 
er det eneste pattedyr, der kan flyve. Se dem på en gåtur lige 
efter solnedgang langs træer eller bebyggelse.

Hyldeblomstpandekager over bål
• Pluk hele klaser af hyldeblomster.  

Ryst eller vask dem.
• Bland en pandekagedej af mel, æg, 

mælk, salt, vaniljesukker og smeltet 
smør (dette gøres hjemmefra).

• Lav et godt bål med gode gløder. 
• Dyp en hyldeblomstklase i dejen og 

steg den på panden i lidt olie over bål. 
• Spis hyldeblomstpandekagen af stilken – kan spises med 

kanelsukker eller flormelis.   

Hyldeblomstpandekagerne kan også laves derhjemme. 
- Anbefaling fra gå-holdet, Pulsen 

NATUROPLEVELSER I
HØJE GLADSAXE - SOMMER

Vil du vide mere?  
Find Natur-Detektiverne på Facebook! Her deler 
beboere, frivillige og lokale medarbejdere i 
området ideer til, hvad man kan lave i naturen.

4)

5)

Admiral Dagpåfugleøje Tusindben

 Edderkop MariehøneSkolopender

Vinbjergsnegl LøbebilleGræshoppe

Admiral og dagpåfugleøje er to af de mest almindelige og mest 
farverige sommerfugle i Danmark.  
Tusindben: Hvis du tæller antallet af ringe på et tusindben og 
ganger med 4, så har du antallet af ben. Tusindben udskiller et 
sekret fra huller i siden, som lugter og smager vildt dårligt, det 
gør de for ikke at blive spist.
Skolopender ligner næsten et tusindben, den har bare ikke så 
mange ben. Dens ben er ikke lige lange, derfor kan den løbe 
rigtig hurtigt og fange de andre smådyr.
Mariehøne: Der er over 50 forskellige mariehøns i Danmark! 
De spiser bladlus og er derfor gode venner med haveejerne. 
Edderkopper: De fleste edderkopper laver et spind i det høje 
græs, som du nemt kan se de morgener, hvor duggen ikke er 
dampet væk endnu.
Græshopper kan høres på lang afstand, fordi de synger ved at 
gnide kropsdele mod hinanden.
Løbebiller bor inde i skov og krat. De lever af at spise snegle, 
derfor har de et langt hoved, så de kan komme langt ind i 
sneglehusene.
Vinbjergsnegl er en af de største snegle, der findes i Danmark. 

Spil naturbingo!
Sæt kryds på pladen, når du har fundet et af de seje små dyr. 
Sæt kryds på kortet, hvor du fandt dem.  

LAV INSEKTFÆLDER 

Det skal du bruge: 
• Et syltetøjsglas 
• En skovl

Grav et syltetøjsglas ned i jorden i et krat, evt. i Æblelunden, 
Bøgebjerg Engen eller Gyngemosen. Grav det ned så kanten af 
glasset er på samme niveau som jordoverfladen. Når de små 
insekter løber henover jorden, vil de falde ned i glasset. I kan 
også putte lokkemad i glasset som fx et stykke æble. 
Lad evt. glasset stå over natten. 

Undersøg hvilke smådyr I har fanget. 

1) Brombær: Find sorte og saftige brombær i 
stikkende brombærkrat fra juli til oktober. 
2) Jordbær: Det røde og søde jordbær er indbegrebet
af dansk sommer. De er i sæson fra juni til juli. 
3) Hyldeblomst: Hylden blomstrer typisk i juni og har
små, hvide blomster i runde skærme. Hyldeblomster
smager skønt i hjemmelavet saft.
4) Merian: Merian hedder også oregano. Den friske
krydderurt smager skønt på pizza og i pastaretter.
5) Hindbær: De søde hindbær vokser vildt i juli og
august.  
6) Kirsebær: Kirsebær hænger i klaser fra kirsebær-
træerne - de er i sæson fra juli til august.
7) Løgkarse: Løgkarse smager som en blanding af løg,
karse og hvidløg. Bruges frisk i salat, pesto eller dressing.
8) Almindelig syre: Alm. syre er en rigtig god plante til
at give en syrlig smag til maden, den smager som citron.

Naturen omkring Høje Gladsaxe er fuld af spiselige 
planter og bær. Gå på opdagelse og find:

1)

2)

3)

6)7)8)

Da det hele startede
Da Corona ramte landet, måtte mange 
fællesskaber lukke ned – også i Høje 
Gladsaxe. Men ud af en uforudset hver-
dag og savnet til hinanden voksede et 
nyt initiativ. To beboere havde nemlig 
set, hvordan der blev holdt fællessang 
og larm i baggårde rundt omkring i 
landet og ville rigtig gerne starte noget 
lignende i Høje Gladsaxe.

Da Fællessang fra altanerne blev af-
holdt første gang foran højhuset 41-49 
1. april, var der massiv opbakning fra 
det øvrige Høje Gladsaxe. I løbet af et 
par uger var Fællessang fra altanerne 
gået fra at have ét stop til at have 11 
stop. 

Alle kan være med
”Mange mennesker har været tvunget 
til at være lukket inde af forskellige 

årsager, og det var derfor vigtigt at have 
en aktivitet, hvor alle kunne være med”, 
fortæller Rina fra nr. 41, der var en af de 
beboere, der fik ideen til fællessang.

Man har nemlig kunnet deltage i fælles-
sangen på flere forskellige måder i Høje 
Gladsaxe: Til hver fællessang blev der 
oprettet en begivenhed, hvor man kun-
ne komme med forslag eller stemme 
om, hvilke sange der skulle synges fra 
gang til gang, man var også velkommen 
til at gå med rundt og synge foran de 
forskellige blokke, og så kunne man 
selvfølgelig være med fra sin altan.

Fællessangen fortsætter
Selvom vi ikke længere går rundt 
foran de forskellige blokke i Høje 
Gladsaxe, har vi alligevel tænkt os at 
fortsætte, fordi vi kan se, at beboerne 
er rigtig glade for det. Vi har planlagt 

I HG er vi vilde 
         med fællessang
Ti fællessange fra altanerne blev det til i perioden, hvor Danmark var 
lukket mere eller mindre ned. Med hjælp fra bl.a. Kim Larsen, The 
Beatles, Shu-bi-dua og John Mogensen sang vi om håb, fællesskab 
og hjertevarme, for som Morten fra Haraldskirken så rigtigt sagde ved 
hvert stop: Høje Gladsaxe står sammen – hver for sig!
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Hilser din nabo altid? Har dine naboer 
gjort corona-tiden nemmere – handlet 
for dig eller holdt humøret oppe i 
opgangen? Kommer med småkager 
til høj-tiderne? Gør noget godt for hele 
HG?

Vi hylder det gode naboskab her i HG 
igen i år
– og kårer årets nabo d. 3/8 

Har du en god nabo? Så indstil din nabo 
- og fortæl os hvorfor inden d. 26. juli på:

  mail@voreshg.dk
  www.facebook.com/voresHG
  I vores postkasse i Punkthuset

Har du en god nabo? 
Så indstil ham/hende til 
ÅRETS NABO 

2020

at holde fællessang flere gange i løbet 
af sommeren forskellige steder i Høje 
Gladsaxe. Første gang bliver torsdag 
25. juni kl. 16 på græsset ved den runde. 
Næste gang er torsdag den 13. august 

kl. 16.00 på Kirketorvet foran Haralds-
kirken. Se begivenheden på vores HGs 
facebookside eller ring til Monique 
på tlf. 26 12 25 44, hvis du har nogle 
spørgsmål. 



Her i Corona-tiden har mange beboere 
gået ture i området – og delt de flotte 
billeder af vores område – både bygninger, 
det grønne og dyrene -  på den fælles 
Facebook-gruppe Infogruppe Høje 
Gladsaxe.  Tak for det
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serne var blevet plantet til med kryd-
derurter, blomster og insektvenlige 
planter. 

Heldigvis var vi på Byens Arena, så 
børnene kunne undervejs og bagefter 
lege på parkourbanen ved siden af. Vi 
håber at I vil kigge forbi Glad Have og 
nyde, hvor fint det er blevet. 

Tak til alle de seje familier, som ordne-
de plantekasserne. Tag gerne en ekstra 
liter vand med og giv planterne lidt. 

dag, alle familier knoklede løs med at få 
fjernet ukrudtet, og var man i tvivl om 
planterne, så kunne vores naturvejle-
der Christian hjælpe. I en af plantekas-
serne var der begyndt at gro et træ, det 
krævede masser af kræfter og samar-
bejde at få det op, det var en stor sejr for 
børnene, da den til sidst kom op, og vi 
i stedet kunne plante nogle insektven-
lige planter til sommerfugle, bier osv. 

Undervejs var der juice og muslibarer, 
så energien holdt hele vejen, til kas-

Natur-Detektivernes 
første 
fællesaktivitet 
efter Corona

Lørdag 14. juni var der plantedag 
med Natur-Detektiverne. 
Plantekasserne i Glad Have på 
Byens Arena var ved at gro til 
med ukrudt og så efterhånden lidt 
kedelige ud. 

Der var liv og glade børn og forældre 
og bedsteforældre til søndagens plante-
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Nu hvor sommeren er over os, så er der 
god mulighed for at bruge minigolf-
banen på Byens Arena. 

Køller, bolde mm. kan lejes hos Køb-
manden i Lillecenteret til 10 kr. 

Minigolf 
på Byens Arena

Fra Vores HG har vi sørget for, at der er 
nyt udstyr dernede med køller i både 
voksen- og børnestørrelser, så der er 
rig mulighed for en dyst med naboer 
eller familien. 
God fornøjelse 

Drengene fra mikrovirksomheden 
Aguila arbejder fortsat videre med 
deres mål om lave unikke caps. 

På trods af Corona-epidemien og 
de udfordringer, den har bragt med 
sig, har drengene fortsat arbejdet 
for at holde liv i deres iværksætter-
drømme. Da de selvfølgelig ikke 
har kunnet mødes fysisk, har de 
benyttet virtuelle rum for at holde 
hinanden ajour og holde dampen 
oppe. Det, synes vi, er vildt impo-
nerende!

Lige nu er der blevet åbnet lidt op 
for Danmark igen, og den mulig-
hed har drengene taget imod med 
kyshånd. Der er blevet planlagt en 
reklamefilm for deres caps, som 
nu er lige nu bliver filmet i Høje 
Gladsaxe. 

Vi sætter stor pris på drengenes 
drev og er sikre på, at de nok skal få 
solgt en masse caps i fremtiden. 

Aguila 
knokler 
videre 



4342

Torsdag 11. august åbner Sundt Liv 
Vejledningen i beboerhuset Pulsen, 
Høje Gladsaxe Torv 2 B, kl. 14-16. Få 
en sund snack og en ballon på åbnings-
dagen. 

Sundt Liv vejledningen vil være åben 
fremadrettet hver torsdag i dette 
tidsrum. 

Mød diætisten, sygeplejersken eller 
sundhedsvejlederen fra Forebyggel-
sescentret til en snak om sundhed og 
muligheder for dig. 

Sundt Liv Vejledningen 
åbner 11. august i Pulsen

I Sundt Liv Vejledningen vil der være 
mulighed for at blive vejet, få målt blod-
tryk eller lungefunktion. 

Alle kan komme uden aftale, og vejled-
ningen er anonym. 

Ved spørgsmål ring til projektmedar-
bejder i Høje Gladsaxe Stefanie Hoffen-
sets Hansen på tlf. 30 68 53 96

Du kan også møde Sundt Liv Vejlednin-
gen hver mandag kl. 14-17  i sommerfe-
rien til HGs SommerMix på græsset. 

Du kan bl.a. møde Camilla, Dorthe, Stefanie, Jeanne og Pia i Sundt Liv vejledningen

Vi gentager succesen fra 2019 – og 
laver igen en tryghedsvandring rundt i 
HG. Sammen med Politiet, Kommunen 
og Fællesdriften 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.

Vi følger også op på de forbedringer, 
der er lavet siden sidst. 

Inden vi går rundt spiser vi sammen 
– som vi plejer den anden torsdag i 
måneden. De nærmere detaljer kom-
mer, når vi kender myndighedernes 
retningslinjer. 

Sæt kryds i kalenderen: 
Tryghedsvandring

Men sæt kryds i kalenderen 
10. september kl. 17.30 

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

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 1. september på 
tlf. 39 69 36 51 eller mail@voreshg.dk 
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Hvem skal du kontakte?
Hvis du oplever uro og utryghed i HG, er der flere, du kan kontakte. Her prø-
ver vi at beskrive, hvem du skal kontakte hvornår. 

Vores HG – kontakt Monique på monne@kab-bolig.dk 
eller tlf. 26 12 25 44
 I Vores HG samler vi jeres henvendelser om uro på brandtrapper, svalegange 
og opgange. Jeres beskrivelser gives samlet videre til lokalpolitiet, som bru-
ger det til at tilrettelægge deres indsatser. Samtidig kan vi ved flere henven-
delser fra en opgang lave målrettede fælles indsatser. Det er det ikke-akutte, I 
skal kontakte Vores HG om. 

Gadeteam – kontakt på tlf: 24 95 52 54 efter kl. 17
Kommunens Gadeteam kan kontaktes, når der er et akut problem. Den 
primære opgave er at være tryghedsskabende ved hurtigt at være synligt 
tilstede, når der opstår akutte problemer i området.  Det kan fx være, hvis der 
er mange unge samlet, som har en utryghedsskabende og uhensigtsmæssig 
adfærd.

Politiet 
Politiet skal kontaktes ved mistanke om kriminalitet eksempelvis narkosalg, 
hærværk, vold, tyveri og anden form for kriminel adfærd. 
112 er nummeret til alarmcentralen. Du skal ringe 112, hvis du har akut 
behov for udrykning. Det kan eksempelvis være: Ulykker, alvorlige forbry-
delser eller opstået brand.

114 er det direkte servicenummer til politiet i hele landet. Du kan ringe 114, 
hvis din henvendelse ikke er akut. Eksempelvis anmeldelse af forbrydelser, 
der ikke har akut behov for politiets udrykning. 

Du kan også videregive oplysninger til politiet skriftligt via hjemmesiden 
politi.dk eller Politi – app’en til Smartphones. 

Lokalpolitiet vil være tilstede hver mandag i skolernes sommerferie, så her 
kan du også komme ned og få en snak med din lokale betjent, hvis du har 
spørgsmål eller bekymringer. 
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 Hver mandag! 

 - Noget for enhver smag... 

Mød Politiet, Ung i Gladsaxe, Forebyggelses-
centeret, Vores HG og mange flere hver man-
dag i sommerferien kl. 14-17. 
Vi ses på græsset ved den runde til aktiviteter 
for både børn og voksne! 

 Følg med på Vores HG 



HGs SommerMix
Hver mandag mellem kl. 14 og kl. 17 vil der være forskellige 
aktiviteter på græsset – under overskriften HGs SommerMix. 
Her vil politiet, Ung i Gladsaxe, Forebyggelsescenteret m.fl. 
også være til stede, og man kan både stille spørgsmål og lave ak-
tiviteter. Fra kl. 18 til ca. 20.30 vil Politiet være forskellige steder 
i HG – så kom og få en snak med din lokalbetjent. 
 
Aktive eftermiddage for børn
I år starter vi som noget nyt ”Aktive eftermiddage” for børn i 
alderen 6-12 år. 

Nogle dage er aktiviteterne også for forældre. Aktiviteterne kan 
være lege, sport, kreative eller kunstneriske aktiviteter. Det er 
lokale unge, som er ansat i sommerferiejob til at stå for at akti-
vere børn og være rollemodeller for en aktiv fritid. 
 
Du kan også hente en folder med sommerferiens aktiviteter. 
Du kan hente folderen på Høje Gladsaxe bibliotek eller på Vores 
HG´s kontor. Vi ønsker jer alle en sjov og aktiv sommer!

I tilfælde af regn, så tjek hjemmesiden www.voreshg.dk eller 
Facebook.com/VoresHG, da der kan være ændringer

Loppemarked 2 lørdage
Der afholdes loppemarked på Byens Arena (Høje Gladsaxe 
21-29) lørdag 4. juli og lørdag 8. august mellem kl. 12.00-18.00. 
Kom og gør et godt kup eller stil selv en bod op og sælg dine 
ting. Det er gratis at stå der. Du skal selv medbringe bord/
tæppe, at sælge fra og rydde op. Det er Ung til Ung, som står for 
det.
 
Sociale medier (SoMe) aktiviteter
På lune sommerdage er det oplagt at rykke ud i naturen og spise 
sin mad. Tag et billede af din sunde grillmad eller picnickurv 
og del det på vores facebookside, så er du med i konkurrencen 
om et gavekort til Netto. Hold øje med ”Vores HG” på Facebook. 
Konkurrencen starter i uge 30.

Hent Naturdetektivernes sommerkort
Sommerkortet over Høje Gladsaxes naturområder er færdigt. 
I sommerkortet er der idéer til forskellige aktiviteter, som du 
kan lave med hele familien i sommertiden. Sommerkortet kan 
du finde i midtersiderne her i HG-bladet og tage dem ud. Du 
kan også komme op på Vores HG´s kontor eller Høje Gladsaxe 
bibliotek og hente et sommerkort.

SOMMERENS  AKTIVITETER 
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Sommerferieaktiviteter 2020 
 

Uge 27  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
29. juni 

Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
   
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
  
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
  

 

30. juni 
  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
Hvor: Byens Arena 
  

 

1. juli 
  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
    
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
 

2. juli 
  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
   
Cirkusforestilling – online 
og rundt i området 
  

  

 

3. juli  
  
Grøn Skattejagt for alle   
Kl. 14.00-17.00 
Hvor: Byens Arena 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uge 28  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
6. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
  
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
  
 
 

7. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena 
 
 
 
 

8. juli 
 
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 

9. juli 
  
Naturdetektiverne tager ud 
i HG´s natur sammen med 
Naturvejleder Christian  
Kl. 13.00-16.00 
Mødested: Bålpladsen 
 
 

10. juli  
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
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Uge 27  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
29. juni 

Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
   
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
  
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
  

 

30. juni 
  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
Hvor: Byens Arena 
  

 

1. juli 
  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
    
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
 

2. juli 
  
Cirkus Panik 
Kl. 10.00-14.00 
   
Cirkusforestilling – online 
og rundt i området 
  

  

 

3. juli  
  
Grøn Skattejagt for alle   
Kl. 14.00-17.00 
Hvor: Byens Arena 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uge 28  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
6. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
  
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
  
 
 

7. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena 
 
 
 
 

8. juli 
 
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 

9. juli 
  
Naturdetektiverne tager ud 
i HG´s natur sammen med 
Naturvejleder Christian  
Kl. 13.00-16.00 
Mødested: Bålpladsen 
 
 

10. juli  
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Uge 29 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
13. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
  
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
 
 

14. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena 
 

15. juli 
 
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 

16. juli  
 
Del din bedste ide til en 
sommerferie-aktivitet  – 
konkurrence på Facebook 
og Instagram 

17. juli  
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 

Uge 30 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
20. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
 
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
  
  
  
 
 

21. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena 

22. juli 
  
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
Fodbold mellem unge og 
politiet kl. 17.00-19.00 
Hvor: på græsset 
 
 

23. juli 
 
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 

24. juli  
  
Mød diætisten fra 
diabetesprojektet 
Kl. 10.00-11.00 
Mødested: Bænkene,  
Kirketorvet 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 
 

 

 
 

Uge 29 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
13. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
  
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
 
 

14. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena 
 

15. juli 
 
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 

16. juli  
 
Del din bedste ide til en 
sommerferie-aktivitet  – 
konkurrence på Facebook 
og Instagram 

17. juli  
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 

Uge 30 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
20. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
 
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
  
  
  
 
 

21. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena 

22. juli 
  
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
Fodbold mellem unge og 
politiet kl. 17.00-19.00 
Hvor: på græsset 
 
 

23. juli 
 
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 

24. juli  
  
Mød diætisten fra 
diabetesprojektet 
Kl. 10.00-11.00 
Mødested: Bænkene,  
Kirketorvet 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Uge 31 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
27. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
 
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
 

28. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena  

29. juli 
  
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
Fodbold mellem unge og 
politiet kl. 17.00-19.00 
Hvor: på græsset 
 

30. juli 
 
Del dit yndlingssted i HG – 
konkurrence på Facebook 
og Instagram  

31. juli  
  
Mød diætisten fra 
diabetesprojektet 
Kl. 10.00-11.00 
Mødested: Bænkene,  
Kirketorvet 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 

 

 

Uge 32 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
3. august 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
 
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
 
Kåring af Årets nabo  

 

4. august 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena  

5. august 
  
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
Fodbold mellem unge og 
politiet kl. 17.00-19.00 
Hvor: på græsset 

6. august 

Del dit bedste sommerferie-
minde i HG – konkurrence 
på Facebook og Instagram 

  

7. august  
  
Mød diætisten fra 
diabetesprojektet 
Kl. 10.00-11.00 
Mødested: Bænkene,  
Kirketorvet 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Uge 31 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
27. juli 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
 
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
 

28. juli 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena  

29. juli 
  
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
Fodbold mellem unge og 
politiet kl. 17.00-19.00 
Hvor: på græsset 
 

30. juli 
 
Del dit yndlingssted i HG – 
konkurrence på Facebook 
og Instagram  

31. juli  
  
Mød diætisten fra 
diabetesprojektet 
Kl. 10.00-11.00 
Mødested: Bænkene,  
Kirketorvet 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
 

 

 

Uge 32 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
3. august 
  
HG´s sommermix — 
noget for enhver smag  
Kl. 14.00-17.00  
Hvor: på græsset 
 
Mød dit politi i området 
Kl. 18.00-20.30 
 
Kåring af Årets nabo  

 

4. august 
  
Gåtur og kaffe med 
gåholdet kl. 10.00  
Mødested: Pulsen 
  
Legetøjs-container 
Åbner kl. 15.00  
På Byens Arena  

5. august 
  
Kreativ eftermiddag for 
voksne kl. 13.00 – 16.00  
Udendørs i området 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
  
Fodbold mellem unge og 
politiet kl. 17.00-19.00 
Hvor: på græsset 

6. august 

Del dit bedste sommerferie-
minde i HG – konkurrence 
på Facebook og Instagram 

  

7. august  
  
Mød diætisten fra 
diabetesprojektet 
Kl. 10.00-11.00 
Mødested: Bænkene,  
Kirketorvet 
  
Aktiv eftermiddag  
for børn fra 6-12 år 
Kl. 15.00-17.00 
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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 Per Modler, HG 96 st.th.
Tlf.: 28 18 65 31

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

HGI
Formand: 
Tommy Torbjørnsen
40 26 79 76

Åbnings- og telefontider på Inspektørkontoret

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lejerbo

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

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

Beboerklubben
Billard og motion
Henvendelse til 
formand René Zingenberg 
Tlf. 40 35 88 03
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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:
Trine Keis, HG 24. st.th.

For FSB:
Jan H. Mortensen, HG 39, 10.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


