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Hvordan ser trygge steder ud?
Som en del af arbejdet omkring den fysiske helhedsplan i Højvangen, har vi både til borgermøderne og til møderne i projektgruppen talt om tryghed.
Ordet tryghed optræder ofte i den offentlige debat.
Det er vigtigt at være tryg!
Men hvornår er man tryg? Begrebet er svært at
definere og afhænger i høj grad af hvilken sammenhæng den indgår i. Det nemmeste er at forklare
tryghed ved dets fravær – utryghed. Utryghed er
slet ikke så uhåndgribeligt og flertydigt som tryghed. Utryghed; ”den følelse jeg har, når jeg går ved
opgangene på Poul la Cours vej når det er mørkt”,
sagde en af pigerne til det første borgermøde. Et
par af de andre nikkede. Når man er utryk, føler
man sig urolig, usikker og bange. De fleste var
enige om, hvad det vil sige at være utryg.
Så hvis tryghed er fravær af utryghed, som sundhed er fraværet af sygdom, hvad skal der så til, før
vi ikke føler os utrygge?
Svaret var tilsyneladende nemt; lys og mennesker.
Lys skaber overblik. Man kan se, hvad der sker og
er derfor ikke bange eller urolig for nogle ”overraskelser i mørket”.
Mennesker der færdes blandt hinanden skaber
tryghed. Mennesker der hilser og smiler skaber
tryghed. Mennesker man kender eller genkender,
skaber tryghed.
Spørgsmålet er nu; hvordan ser de trygge, hyggelige, sjove og udfordrende steder ud, som vi skal
etablere i Højvangen?
Kom og giv dit bud til:

borgermødet

den 23. maj kl. 18.30
i beboerhuset på NFS Grundtvigsvej 50.
Alle er velkommen – også dem der ikke har deltaget tidligere!
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Hold af dyr - Hund
- Canis Lupus Familiaris

Tamhunden er det husdyr, som tidligst blev tæmmet af mennesker og har været anvendt til mange
formål. Videnskaben er enige om, at den nedstammer fra ulven (Canis lupus). Flere undersøgelser
tyder dog på, at de er krydset gennem deres udvikling, og således har bidraget til hinandens genetiske sammensætning. Genetiske studier tyder på
at hunden har adskilt sig fra ulven for ca. 135.000
år siden. Hunden kan sagtens have adskilt sig fra
ulven som art, inden den blev tæmmet af mennesker. Der kan have været tale om, at hunden
tilpassede sig et liv i nærheden af mennesker. Selve
domesticeringen anslåes til at være foregået for
omtrent 14.000 år siden. Der findes idag mere end
400 racer (ifølge Den Internationale Sammenslutning af Nationale Kennelklubber - FCI). En race
defineres udfra en racestandard, hvilket vil sige en
række bestamte træk, der er karakteristiske for den
enkelte race.
I Danmark alene er der ca. 550.000 hunde. En tredjedel racehunde med stambog fra dansk kennelklub, en tredjedel med stambog fra andre organisationer og en tredjedel blandingshunde.

Da hunden nestammer fra ulven er den ligesom sin
forfader et flokdyr og et rovdyr. Det betyder, at den
FCI’s inddeling af racerne
har sit jagtinstinkt, og ligeledes mange andre instinkter i behold. Den er kodet til at samarbejde og
kommunikere i dens flok, for at overleve. Hvalpe
FCI Gruppe 1
Hyrde og Kvæghunde
som håndteres fra de er små, vil lære at dens menFCI Gruppe 2
Schnauzere, pinschere,
			molosser og sennen		 nesker også udgør dens flok. Derudover vil hunden
forsvare sig selv og dens flok mod farer, hvilket
			hunde
hvalpene lærer fra de er 6 uger gamle. Hvalpen
FCI Gruppe 3
Terriere
udvikler sig ligesom et barn, således at 1 år for
FCI Gruppe 4
Gravhunde
et barn svarer til 1 måned for en hvalp. Hunde er
FCI Gruppe 5
Spidshunde
voksne efter ca. 25 måneder. (Og jo, - menneskets
FCI Gruppe 6
Drivende jagthunde og
hjerne er først helt færdigudviklet ved 25 års alde			schweisshunde
ren). Ligesom for mennesker har opvækst-miljøet
FCI Gruppe 7		
Stående jagthunde
stor betydning for personlighedsdannelsen. I en
FCI Gruppe 8 		
Apporterende
ulveflok lades hvalpene aldrig alene, men passes af
			jagthunde
en babysitter. Således bør man heller ikke lade små
FCI Gruppe 9 		
Selskabshunde
hvalpe være alene for meget. Ved at holde sig dette
FCI Gruppe 10
Mynder
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§

Bekendtgørelse af lov om hunde
§ 1.
Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, er
mærket og registreret samt bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens
navn og adresse
§ 3.
I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes
på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten
føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem.

for øje, kan man forebygge problemer, med at lade
hunden være alene senere i dens liv.
Hunde spiser meget varieret og foderet skal indeholde proteiner, fedt, kulhydrater, mineraler og
vand. Når man køber hunden er det en god ide at
få at vide hvad hunden er vant til, så man kan give
den en gradvis overgang til evt. anden type foder.
Man bør afmåle foderet, for at undgå overfodring.
Foder kan også bruges til aktivering og i forbindelse med træning. Man kan dog altid holde øje med,
om hunden får den rette mængde mad ved at se
den oppefra; - den skal gå lidt indad bag ribbenene.
Kødben forhindrer tandsten, men giv aldrig ribben
eller ben fra fjerkræ, da de kan splintre. Hunde kan
IKKE tåle chokolade.
Undersøgelser viser, at børn der er vokset op med
hund, er bedre istand til at udvise empati og omsorg. Det bør dog understreges, at hunde ikke er
født med et særligt forhold til børn. Det er derfor
vigtigt, at de som hvalpe får et godt forhold til
børn. Det betyder omvendt, at børnene også skal
lære at omgåes hunden.
Stambogen er hundens stamtræ og er anvendt til at
styre og give en fornemmelse af hundens og racens
egenskaber. Dansk Kennel Klub udsteder, som de
eneste i danmark, stambøger i overensstemmelse

med FCI’s internationale bestemmelser.
Man skal som hundeejer i danmark:
• Have en ansvarsforsikring fra Dyrekassen Danmark eller en udvidet ansvarsforsikring fra et
andet selskab.
• Have hunden tilmeldt dansk hunderegister.
• Hunden skal minimum være vaccineret mod
parvovirus og hundesyge.

Tekst: Marlene Holm Hammershøj
Kilder:
http://www.omhunden.dk/
http://www.dansk-kennel-klub.dk
http://da.wikipedia.org
Fotos:
http://da.wikipedia.org

Fakta om ulven
•
•
•
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Der eksisterer ikke ét eneste dokumenteret bevis for, at ulve har dræbt et menneske i Europa
siden Middelalderen
Det sidste danske ulvepar blev dræbt i Bistrup
Skov ved Randers i 1772 og i Slesvig blev den
sidste ulveflok på tolv ulve udryddet i 1778.
Der er aktuelt 39 beskrevne underarter af ulve.

Landbrug landbrug
- og atter landbrug

Så går det løs med bønderne i Højvangen. Allerede
i starten af 1500 tallet kommer landbruget i gang i
området omkring Skanderborg. Ikke mindst heroppe i Højvangen.
Og hvorfor nu det? Jo, den danske konge indfører
reformation i 1536 og det betyder, at de klostre,
som ellers ejede jorden omkring Skanderborg, lige
pludselig ikke længere havde adgang til nye munke
og nonner. Når så klostret lå øde hen kunne kongen
indlemme det i sit eget landområde og bruge materialerne fra klostret til at bygge et rennæssanceslot
på Slotsholmen og nogle store gårde i området. En
af disse gårde var Mallinggård.
Mallinggård er det man kalder en udlæggergård fra
Skandertorpburg Slot, som slottet hed i 1500 tallet.
Man skal huske på at, i denne periode var bønderne
i Danmark stavnsbundne helt frem til år 1788. Dvs.
at man ikke kunne flytte fra det sted man boede.
Kongen var dermed sikret arbejdskraft i området.
Nærmest en form for slaveri. Derved kunne kongen, ved hjælp af sin ritmester, lave et landbrug i
Højvangen i stor skala. Et landbrug med over 2000
tdr. land.
Der blev også bygget et teglværk i nærheden. Helt
nøjagtig på Gl. Randersvej nr. 6. Derfor hedder
området på den anden side af hovedvejen, hvor
jagtklubben, DCH, mountainbike-klubben og rollespillerne holder til, den dag i dag kaldt Teglgraven. Landbruget omkring Mallinggård fortsætter
i kongens navn indtil slottet bliver revet ned i år
1766 – 1767, og bliver derefter solgt til bønderne i
mindre lodder.
Derefter er Skanderborg og Højvangen inde i
en meget fattig og stille periode indtil den jyske
landevej kommer til at gå igennem Skanderborg
omkring år 1838 og endnu bedre bliver det da jernbanen kommer i slutningen af 1800 tallet. Industri
m.m. kommer til byen og bønderne får også større
indtjening. Livet i Skanderborg går mere og mere
fremad i årene op til Vejdirektoratets flytning i
slutningen af 1960érne. Men det er en helt anden
og spændende skandale, som kommer i et andet
nummer af Opgangen.
PBP

Mallinggaard Teglværk

Skanderborg år 1677

Skanderborg år 1770
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KONTORELEV
Skanderborg Andelsboligforening søger pr. 1. september 2011 en
kontorelev.
Vi tilbyder en toårig all-round kontoruddannelse med oplæring
inden for administration og økonomi. Du vil bl.a. komme til at
arbejde med kundeservice, udlejning og bogholderi.
Se hele annoncen på vores hjemmeside: www.sab-net.dk

Ansøgningsfrist: 13. juni 2011

Hjælp søges til Borgerportal
Der bliver i øjeblikket arbejdet på at få etableret en borgerportal på internettet. Denne er et fælles
projekt mellem Projekt Højvang, Hotspot og bestyrelserne i afd 17 og afd 39.
I den anledning mangler der :
en administrator - din opgave bliver at hjælpe til med vedligehold og opdatering af hjemmesiden. Grundlæggende viden om css og html er en fordel, men intet krav. Siden bruger Joomla som
cms-system.
to eller tre moderatore - I forbindelse med siden vil der blive oprettet et forum. Din opgave
bliver som moderator, at sørge for, at tonen på forumet ikke løber løbsk. Desuden vil der være et
regelsæt for forumet, som skal håndhæves.
Egen computer og internet forbindelse er nødvendigt.
Så er du mellem 16-20 år, og har lyst til at afsætte 2 eller flere timer om ugen på dette, så send en
mail til jesper@borgerhoejvangen.dk
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Hvordan skal
Højvangens udearealer
være i fremtiden?
Vi er lige nu i gang med at lave en plan for Højvangens
udearealer. Planen skal bruges til at søge midler, så vi
kan realisere alle de gode ideer til indretning af vore
udearealer.
Der har allerede været afholdt et arbejdsmøde, hvor en
masse gode ideer kom på bordet. Der blev også peget
på nogle arealer, hvor ideerne kunne blive til noget.
Ud fra materialet er der blevet lavet to ret forskellige
forslag til, hvordan arealerne kan indrettes.

Se de to forslag på næste side.
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I beboerhuset Grundtvigsvej 50
Tilmeld jer hos Projekt Højvang på mail :
projekthoejvang@gmail.com senest den 22. maj.

Vi glæder os til at se DIG !
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Christen Kold - Hvem var han?
Christen Kold eller Kresten Kold (29.
marts 1816 - 6. april 1870), var en dansk
lærer, der var en pioner inden for højskole- og friskolebevægelsen.
Han var søn af en skomager, Mikkel Christensen Kold, fra Thisted.
I 1831 startede han som omgangslærer
i Fårtoft lidt øst for Thisted. Kort efter
blev han huslærer på gården Kovstrup i
Sønderhå i Midtthy, hvor han underviste
proprietærens børn. I nabosognet Snedsted
gik han herefter på seminariet (Snedsted
Seminarium).
En anden påvirkning kom fra datidens
gudelige vækkelser gennem bekendtskabet
med lægprædikanten Peder Larsen Skræppenborg. For Kold gjaldt det, at der skulle
være frihed i skole- og trosspørgsmål. Det
bragte ham i modsætningsforhold til den
offentlige skole og forhindrede ham i en
årrække i at få ansættelse som lærer. Han
nægtede at lære eleverne Balles Lærebog
udenad. I stedet gjorde han den mundtlige
fortælling til den vigtigste metode i undervisningen.
Pastor Ludvig Daniel Hass, sognepræst i Mjolden,
Ribe stift, havde i 1838 hentet ham som huslærer til
nabolandsbyen Forballum fra Øster Jølby på Mors,
hvor Kold var blevet udelukket fra skolelærerembedet. Hass støttede ham i en ny strid med kancelliet
om Balles lærebog. Men forgæves. I protest mod
myndighederne siger Hass sit sognepræsteembede
op og får Christen Kold med på sammen med han
at rejse til Smyrna som missionærer for Det danske
Missionsselskab i 1842.
Han rager uklar med Hass, men bruger sin uddannelse som bogbinder, og tjener i årene i Smyrna
(1842 til 1847) penge nok til ikke bare at ernære
sig selv, men spare op til senere at kunne finansiere

sit skolearbejde i Ryslinge. Da han kom hjem fra
Tyrkiet, fik han ansættelse som huslærer hos den
grundtvigske pastor C.F. Hassenfeldt i Holmsland
præstegård i Vestjylland, hvor han kunne udfolde
sine skoletanker i undervisningen af præstens børn.
Han åbnede i 1851 Danmarks første højskole i
Ryslinge på Fyn og i 1852 Danmarks første friskole. Han var påvirket af N.F.S. Grundtvig og førte i
praksis Grundtvigs skoletanker ud i livet.
I 1850 beskrev Kold sine skoletanker i Bogen om
Børneskolen.
Kold var i sin levetid direkte involveret i oprettelse
af omkring 100 friskoler på Fyn og Sjælland.
Han er begravet på Dalum kirkegård.
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Ryslinge Højskole som den ser ud i dag

Uddrag fra bogen Den nordiske Folkehøjskole.
Bidrag til dens historie af Ludvig Schrøder.
Kbh. 1905.
.... Grundtvigs venner var ikke af den slags folk,
at de huskede iår, hvad de besluttede ifjor; nu var
der andre ting, som optog deres tanker. Han ville
imidlertid følge Kold til Grundtvig.
Da de kom op til ham, stod han og røg sin pibe.
”Det er Kold fra Fyn”, sagde Algreen.
”Å, er det det?” sagde Grundtvig.
De ragede straks uklar over spørgsmålet om, i
hvilken alder de unge skulle i skole. Kold holdt på
alderen af 14,15 og 16 år.
Grundtvig sagde: ”Det duer ikke, før de bliver 18
år.”
Kold: ”Grundtvig kan ikke vide, hvorledes bønderne er derhjemme; thi når de er 18 år, har de
allerede begyndt at lege kæreste, ryge tobak, gøre
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pibe- og urhandler, og så kan vi ikke få dem beåndede.”
Grundtvig: ”Jo, det kan vi nok.”
Kold: ”Nej, som jeg har opfattet forholdet, er min
mening den eneste rigtige.”
Grundtvig havde imidlertid fået så godt er indtryk
af Kold, at han mente, han burde støttes også til
en skole for overgangsalderen. Han stolede på, at
erfaringen skulle lære KOld, at det var den rigtige
voksne alder, der var ”åndens skabertime”.
Kold bad om den understøttelse, der var lovet ham.
”Ja”, sagde Algreen. ”Hvad skal vi gøre derved,
hvordan skal det gå til: thi Grundtvig véd selv, at
der ingenting er i kassen.”
”Ja”, sagde Grundtvig, ”det kommer nok.” Og han
spurgte Kold, hvor stor understøttelse han behøvede.
Kold svarede, at han havde selv 1000 kroner. Når

han fik 1200 kroner til - vel at mærke som gave mente han at kunne klare sig.

præsterne Hass, L.C. Müller, V. Bloch, H. Svejstrup,

Grundtvig syntes at tvivle om, at der kunne udrettes noget med 2200 kroner.

F. E. Boisen, Svendsen og J.C. Sørensen, der nu
var provst og sognepræst i Karby på Mors.

”Ja, når det ikke kan gøres med lidt”, svarede
Kold, ”så kan det heller ikke gøres med meget;
men det kan ikke gøres med slet intet.”

Brødrene P.O. Boisen og H. Boisen, Ludvig Helweg, C.J. Brandt

Grundtvig: ”Gå hjem og sæt en begæring op til
skikkelige folk, hvor De beder dem om at understøtte Dem i dette foretagende, og bring den op til
mig, så skal jeg underskrive den først, og så skal vi
se, hvad mit navn kan batte!”
”Du er en Lykkens Yndling”, sagde Algreen til
Kold, da de kom udenfor, ”nu er din sag vunden;
når Grundtvig tager sig således af den, så er den
sikker.”
De 1200 kroner kom også ind. Grundtvig gav 100
kroner og fru Tofte på Rønnebæksholm 200 kr.,
kanididat Göricke 100 kroner. Blandt de andre
bidragydere findes adskillige af den algreenske
kreds, blandt

de tidligere lærere i Rødding
Joh. Wegener og C.M. Poulsen, Lovrids Skau og
K.L. Knudsen.
Kold købte efter sin hjemkomst jordlodden og
begyndte at bygge sin skole tildels af det træværk,
der havde været brugt i det gamle hus. Selv hjalp
han til, det han kunne, og 23. november 1850
var 8 fag stuehus omtrent færdige. I de tre første
måneder af 1851 ville han være hos rigsdagsmanden Jens Jørgensen på Bjerregård i Åle sogn ved
Horsens......

Kilde : Wikipidea og Fynhistorie.dk

Vi har brug for DIN artikel, så send den nu til :
Projekthoejvang@gmail.com
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Grønnedalsparken

Information
Bestyrelsen

Bestyrelsen træffes...
Formand
Dorthe Knudsen
Christen Koldsvej 33
Tlf.: 26367664
Næstformand
Claus Simonsen
Christen Koldsvej 44
Tlf.: 23259772

Ved åben henvendelse
Torsdag kl. 19:00 til 19:30
I beboerhuset NFS Grundtvigsvej 50.
Desuden kan de i samme tidsrum træffes på tlf.
86511150.
Via hjemmesiden
afd17sab@gmail.com
Eller
http://www.sab-17.dk

Helle Simonsen
Christen Koldsvej 44
Tlf.: 24239226

Aktivitetsudvalget
Helle Simonsen
24239226

Jan Gadkjær
Christen Koldsvej 1, 1.th.
Tlf.: 61993815

Pia Schiebel
79371455
Betina Olling
24946705

Rene Lykke Pedersen
Christen Koldsvej 4, st.1
Tlf.: 28901447

Lis Quistgard
30722786
Holger Jensen
22212262

Jesper Hammershøj
Christen Koldsvej 19, 2.th.
30524039

Jørgen Christensen
79371455
Jane Gakjær
28942280

Preben Jensen
NFS Grundtvigsvej 34
Tlf.: 50480922

Bestyrelsesrepræsentant:
Dorthe Knudsen
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Information
Flaghejsning
Beboere i Grønnedalsparken kan få flaget hejst
på flagstangen mellem Christen Koldsvej og NFS
Grundtvigsvej ved følgende lejligheder:
•
•
•
•
•
•

Runde fødselsdage fra 10 år
Konfirmationer
Bryllup
Kobber-, sølv-, guld- og diamantbryllup
Begravelser
Officielle flagdage

Kontakt i god tid:
Egon Andersen
Tlf.: 86512700 / 31159685
Træffetid: 19:00 - 20:00

Adm. Skanderborg AndelsBoligforening
SAB
Adelgade 106
8660 Skanderborg
Tlf.: 86523300
Fax: 86511074
Web: www.sab-net.dk

Åbningstider
Man - ons: 		
10-12 og 13-15
Tors: 			
10-12 og 13-17
Fre: 			Lukket

Beboerhuset
Udlejning af beboerhuset NFS Grundtvigsvej 50
administreres af afdelingsbestyrelsen. Kontakt bestyrelsen ved ”Åben henvendelse” om torsdagen.
Lejen løber fra kl. 14:00 fredag til 14:00 søndag,
medmindre andet aftales.
Se hvornår huset er ledigt på: www.sab-17-dk

Varmemester

Priser

7:30 - 8:00

Beboere:
500 kr. i leje / 0 kr. i depositum
Andre:
1750 kr. i leje / 750 kr. i depositum

og

Fejl og mangler meldes til varmemester Jørn Dahl
på kontoret NFS Grundtvigsvej 5 i kælderen, eller
på tlf. 86512875

Kontortid

12:30-13:00

Jørn Dahl træffes desuden, i normal arbejdstid, på
tlf.: 24621696.
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På lossepladsen
- i påsken 2011

Kære venner og medborgere i Grønnedalsparken.
Så er den gal igen.
Jeg var ved containerpladsen, mandag i påsken
med lidt affald. Men hvilket syn man mødte, - en
losseplads! Man kunne knapt se containeren eller
komme ind til den, for smidt affald. Der stod en
seng, en sofa, en reol, et sofabord, gamle hylder,
en cykel, 4 alufælge med dæk, gamle reklamer, en
pose med afklippede grene og ikke mindst poser
med køkkenaffald. Dejligt for rotterne. De er rigtig
glade for de borgere, der stiller dette til dem. Ud
over dette, en masse andet affald.
Men kære beboere, kan vi ikke være enige om, at
køkkenaffald skal i affaldsposerne, eller affaldscontainerne, som vi har mange af? Småt brændbart
skal i de to blå containere, som der står en af på
hver vej. Store ting som møbler, cykler, fælge og
dæk, gamle plankeværk og haveaffald osv., det
hører hjemme på genbrugspladsen eller på storskraldsvognen, som hver weekend enten står på
NFS Grundtvigsvej eller Christen Koldsvej.
Som det ser ud lige nu, kan den skraldebil der tømmer de store blå containere, ikke engang komme til
at tømme den. Den vil ganske enkelt, køre igen og

først komme igen ved næste bestilt tømning. Den
tømmer KUN, hvis viceværterne har nået at gøre
plads foran containeren, inden den kommer. Jeg
syntes viceværterne har nok andet, at bruge deres
tid på, end at rydde op efter at vi har ryddet det
væk fra vores gemmer.
Men jeg har et par forslag til løsning af lossepladsproblemet:
1.
Vi stiger alle ca. 100 kr. om måneden i husleje, så vi kan få råd til to viceværter mere,
2.
eller vi kunne måske få råd til indkøb af en
lav fladvogn, så der kunne være en vogn på hver
vej i weekenderne. De kunne evt. stilles ved siden
af, hvor de blå småskraldscontainere står. Der kunne evt. sættes et skilt op, hvor der står ”storskrald”.
Om ikke andet, vil der så ikke stå alt det skrald
foran de blå containere, så skraldebilen ikke kan
komme til at tømme dem.
Det er ihvertfald ikke pænt at se på, som det er nu.
Med venlig hilsen – Holger Jensen – beboer på
Christen Koldsvej.
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Det er et sikkert forårstegn, når børnene begynder
at lege ude på legepladserne. Når man går på stierne hører man børnenes glade råb og latter. I Grønnedalsparken er nogle af legeredskaberne fjernet.
To strenge vintre har også været hårde ved dem, og
nogle legepladser var ligefrem blevet farlige. Det
gør heller ikke sagen bedre, at nogle voksne har
prøvet legeredskaberne. Voksne vejer en del mere
end børn, og redskaberne er bygget til børnene.
Heldigvis er der da stadig mange lege muligheder
for børnene.
De mindre børn elsker at lege i sandkasserne. Det
er en tvivlsom fornøjelse for mødrene at få børnene
hjem med skoene fyldt med sand. Det er en god idé
at ryste sandet ud, inden turen hjem. Det har længe
været et ønske at få en kant uden om sandkasserne.
Det vil også holde på sandet, så det ikke flyder
ud på gangstierne. En anden ulempe er at en del
hunde (og katte) bruger sandkasserne til toilet. Til
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alle hundeejere: hold jeres hunde væk fra sandkasserne. De er til børnene ikke til hunde. Da der var
sne og frost i vinter, og man ikke kunne skaffe
tøsalt, kunne det have været en idé at tage sand fra
sandkasserne til at gruse med. (Så havde man også
været tvunget til at fylde nyt rent sand i dem).
Der er heldigvis også opsat nogle borde og bænke,
således at man kan sidde og se børnene lege. Det er
også en god idé at tage frokosten med ud, således
at man kan lege skovtur ved siden af sandkassen.
De mindre børn har ligeledes behov for hjælp til
legen f.eks. skub bag på gyngerne. Mødrene kan
også se efter, at børnene ikke bliver mobbet eller
om de får sand i øjnene.
Vi håber på rigtig mange gode forårs- og sommerdage, hvor børnene kan tumle sig ude. Nyd alle
dage med sol og se og nyd alt det grønne.
Tekst: Grethe Walin
Foto: Marlene Holm Hammershøj

I år er det med spisning, men du betaler selv for drikkevarer….
Bussen kører hjem igen kl. 18.00, når parken lukker.
Vi glæder os til, en uforglemmelig tur sammen med dig.

Tilmelding og betaling skal ske i beboerhuset
TIRSDAG den 31/5 mellem kl 19 – 20

Navn:___________________________________________
Adresse:_________________________________________
Vi deltager: _____ 0-2 år
_____ 3-10 år
_____11- 14 år
_____15 – 99 år ( 200.- )

.

Vi kører med bussen ______ sæt kryds
Vi kører i egen bil _______ sæt kryds

Grønnedalsparken
holder sommerfest
Lørdag d. 25. juni
yderligere info følger i næste blad

EFTERLYSNING
Der er blevet stjålet en Nintendo DSI på legepladsen mellem Koldsvej og Grundtvigsvej. Den
blev revet ud af hånden på drengen.
Så hvis du har en søn eller datter der for nyeligt er kommet i besiddelse af en Nintendo DSI uden
lader, og med billeder af en lille dreng på maskinen, kunne det tænkes at det er den pågældende.
Maskinen bedes returneres til Betina Olling, tlf. 24946705.

Tak for en dejllig og hyggelig medhjælperfest
med god mad og højt humør.
MvH Bestyrelsen
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Poul La Coursvej

Information
Bestyrelsen
Formand
Bent Bengtson
Poul La Coursvej 13, 2.79
Tlf.: 30806015
bent.bengtson@turbopost.dk

Foto på vej

Foto på vej

Sekretær
Peder Sørensen
Poul La Coursvej 3
Tlf.: 40365679

Medlem
Ove Jørgensen
Poul La Coursvej 9, 2.mf.
Tlf.: 22895099
ojorgensen@privat.dk

Suppleant
Henrik Sørensen
Poul La Coursvej 25, 2.th.

Drift
Driftschef
Jan Andersen
Tlf: 87933548
Ejendomsmester
Carsten Lauritsen
Tlf.: 87933547
Træffetid: 7:30 - 9:00
Jan og Carsten står desuden for udlejning af beboerhuset.

Ejendomsfunktionærer
Afd. 39
Poul Erik Sørensen
Tlf.: 51245098
Finn Dybro
Tlf: 40425013
Afd. 30/65
Dimitrios Stratigos
Tlf.: 51245099
Afd. 55
Sten Thorsager
Tlf.: 51245097
Afd. 75
Klaus Koch
Tlf.: 24620560
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Aktivitetskalender
Volleyball
Hver onsdag kl. 20:00 - 22:00
Beboerhuset Grundtvigsvej 50
Netværk for førtidspensionister
Ulige uger mandag kl. 10:00 - 15:00
Lige uger onsdag kl. 10:00 - 13:00
Åndehullet
Christen Koldsvej 10, kælderen
Det Kreative Hjørne
Hver tirsdag kl. 17:30 - 19:30
Beboerhuset Grundtvigsvej 50
Zumba
Hver onsdag kl. 16:30 - 17:20
Beboerhuset Grundtvigsvej 50
NB: Tilmelding påkrævet
Voksencafé
Hver onsdag kl. 19:00 - 21:00
Åndehullet
Christen Koldsvej 10, kælderen
Lektiecafé
For 10. klasse, gymnasieelever m.fl.
Hver onsdag kl. 15:30 - 17:30
Poul La Coursvej 13
HVU Højvangens Unge
Hver torsdag og søndag kl. 19:00 - 22:00
Åndehullet
Christen Koldsvej 10, kælderen

Torsdagshygge
Hver torsdag kl. 10:00 - 12:00
Caféen i beboerhuset Grundtvigsvej 50
Pigeklub for 10 - 14 årige
Hver torsdag kl. 14:30 - 17:00
Åndehullet
Christen Koldsvej 10, kælderen
Badminton
Hver torsdag kl. 15:00 - 22:00
Beboerhuset Grundtvigsvej 50
NB: Forbeholdt beboere i Grønnedalsparken
Brætspil
Hver 2. og 4. lørdag i måneden
Åndehullet
Christen Koldsvej 10, kælderen
Sommerudflugt til Djurs Sommerland
Afgang d. 11 juni kl. 8:30
NB: Forbeholdt beboere i Grønnedalsparken
Frivilligmøder vdr. sommerlandsby 2011
D. 19 maj, 9 juni og 21 juni kl. 18:30
Poul La Coursvej 31
Kræmmermarked
D. 20 august
Skolestien
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...Når du vil have lagt din hjemmeside på
internettet uden en masse bøvl og
komplikationer!

...Hvis du mangler et webhotel, og ikke gider
bekymre dig omkring ting som sikkerhed,
oppetider og hastighed!

...Når gennemsigtige priser, en hjælpsom
kundeserviceafdeling og kvalitetsprodukter er
noget du sætter pris på!

Webhotel fra 49,-/måned
Webshop fra 289,-/måned

Skal vi hjælpe dig igang med din første hjemmeside? Har du overvejet at sælge
varer på internettet? Eller noget helt tredje, så kig herunder!
70 23 55 66 | Ring til os
www.wannaand.dk | Læs mere

