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Nyheder
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SOMMERFEST i HØJVANGEN

Beboerbladet for Højvangen

Poul la Coursvej, lørdag den 30. maj kl. 9-24.

Aktiviteter:
▶ Rapelling
▶ ATV/Cross,

Opvisning + prøv selv

▶ Legeland for børn
▶ Toget Futti
▶ Fodbold turnering
▶ Propkamp
▶ Basket turnering
▶”Så byg da en

borg/tårn/slot”
- Kom og byg med
▶”Fald i vand”
▶ Loppemarked/
Genbrugsguld
▶ Hoppeborg
▶ Åben politibil
og brandbiler
▶ SCOOTER MEET
▶ Veteran biler og mc
▶ Massage
▶ Lotteri
▶ Skydebod

På scenen:
▶ ÅRETS HOVEDNAVN ???

Offentliggøres senere
Hit patruljen
Frank Megabody
Børnebands
Lokale rappere
ET UNGT HOVEDNAVN ???
Offentliggøres senere
▶ Harmonika musik
▶ Sistema Højvangen
▶ Bosnisk musik
▶ ÅRETS HOVEDNAVN I
FESTTELTET til dans
▶ Stand up
▶
▶
▶
▶
▶

Mad:
▶
▶
▶
▶
▶

Cafe 17
Gratis kaffe og rundstykker
Helstegt pattegris og lam
Pandekager på bål
Grillen er tændt til
aftensmad, tag selv
mad med
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Grethes Grublerier
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Beboerbladet for Højvangen

Så længe bøgen spejler
4 Af Grethe Wallin

Der er ikke meget, der er så smukt som en nyudsprungen bøgeskov. Og de fleste føler den
som meget dansk. Vi er heldige her i Højvangen, vi har ikke ret langt at gå, før vi er nede i
skoven.
Bøgen er det mest almindelige løvtræ i Danmark. Det vokser i hele landet. 17% af skovarealet
hér i landet er dækket af bøg. Et bøgetræ bliver normalt 25 – 30 meter højt, men det kan
blive helt op til 40 meter. Træet kan også blive op til 350 år gammelt, men de er oftest 90 –
120 år, når de fældes.

Træet kan bruges til meget forskelligt
Vi kender alle til møbler af bøgetræ. Her er det en fordel i fremstillingen, at bøgetræ kan
dampbøjes. Tænk bare på stolerygge, hvor kanten er dampbøjet. Men bøg bruges til mange
andre ting: træsko, ispinde (det har ingen afsmag, fordi det ikke indeholder harpiks) eller til
pejsebrænde. Før i tiden havde Skanderborg amt 473 træskomagere!
Træet er ikke holdbart udendørs. Derfor dur det ikke til bundgarnspæle.
Man har før i tiden indristet tekster på bøgestave. Deraf kommer ordene bog (om et skrift) og
bogstav!

Bøgen drikker meget
Rodnettet er stort og tæt forgrenet, men det er højtliggende. Derfor ser vi tit væltede bøgetræer efter en storm. Barken er tynd og glat. Kun gamle træer får skorpebark – der ligner de os
mennesker. Et bøgetræ kan
”drikke” 125 liter vand pr. døgn.
I det hele taget kan bøgen bedre
lide tempererede, fugtige somre
end de meget varme og tørre.
Hvis et bøgetræ vokser midt inde
mellem andre træer vokser
det opad med en høj slank
stamme uden mange sidegrene,
men står det alene,
er det mere forgrenet med en stor
kuplet krone.

Grisen åd en bog
De nye blade er dækket af hår.
Det er beskyttelse både mod
udtørring og mod frost. Når bøgen
er sprunget ud, danner den
megen skygge. Derfor blomstrer
planter som anemoner, lige før
bøgen springer ud først i maj.
Bøgen ”blomstrer” lige efter
løvspring med rakler.
Frugten kaldes bog. I gamle dage
græssede grisene inde i Skoven,
hvor de åd bog (og agern).
Derved rodede de også op
i skovbunden. Det var effektiv
jordbehandling.
Bøgen kom hertil ca. 1500 år
før Kristi fødsel, og er nu vort mest
elskede skovtræ.
4

Noter
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Højvangens Gospel-kor
Vil du være med?

Beboerbladet for Højvangen

Kan du li’ at synge?
Har du allerede erfaring med kor?
Eller synger du altid i badet og synes det
er skønt? Så er du velkommen i vores kor!
Højvangens gospel-kor søger nye
sangglade mennesker. Vi synger et mix
af Gospel og andet rytmisk musik.
Vores korleder Frieda, går på
konservatoriet i Århus hvor hun er ved
at blive uddannet Kor- og Ensembleleder.
Til kor-aftnerne øver vi vores sange,
træner sangteknik og skaber musik uden noder.
Vi øver hver mandag aften fra kl. 19.00-21.15 i Højvangens Kirkecenter.
Kom og vær med - prøv om det er noget for dig - vi har det sjovt og hyggeligt!
Du kan ringe eller skrive til vores korleder - spørg endelig hvis du har nogle spørgsmål.
Korleder Frieda Funk hoejvangensgospelkor@gmail.com 91 99 29 76

KAFFE-KOMSAMMEN
I Beboerhuset, for afd. 39
Ny tradition
Hold øje med opslag i hver
opgang,for nye datoer
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I bare tæer om vinteren
4 Af Peter Gregersen

En beboer I Højvangen
Goran Ahmadi, Chr. Koldsvej i Højvangen er født og opvokset i den iranske del af Kurdistan,
men har boet i Danmark i 14 år. Det kurdiske militær Peshmerga er kendt verden over for sin
viljefaste kamp mod Islamisk Stats hensynsløse fremfærd. Goran har selv kæmpet 12 år i det
kurdiske militær og i dag er begge hans brødre ved frontlinien. Hans far, mor og en broder er
død i krigen.
Skanderborg bidrager
Det sidste halve år har Goran og integrationsrådgiveren Henrik Kokborg fra Odder, været
drivkræfterne i en stor indsamling af tøj, penge og medicin i Jylland. Ikke mindre end 16 ton tøj
- hvoraf Skanderborg leverede de 4 ton. Næsten 100.000,- kr og en del medicin blev det til.

Et par dejlige drenge fra en flygtningelejer ved
Dohuk i Kurdistan. Læg mærke til de andre
på billedet. Der er rigtigt koldt og ingen har
varme i teltene. Jeg gik rundt med store
støvler, ski undertøj og stor jakke.

Et billede af en interimistisk syrisk flygtningelejer fra grænselandet mellem Syrien og
Tyrkiet.
Enhver væbnet konflikt har altid en masse
uskyldige ofre, der bare forsøger at overleve
og skabe de bedste vilkår for deres børn.
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Goran Ahmadi og Henrik Kokborg, Arbil Iraq.
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Der er vinter og sne i Kurdistan

Beboerbladet for Højvangen

Der er ca 15 millioner kurdere, men der er mindst
2 millioner flygtninge. For at redde deres liv, har de
heldige måtte flygte hurtigt og næsten uden ejendele.
Der er vinter nu og koldt og mange har søgt tilflugt i de uvejsomme bjerge, hvor det er endnu
mere barsk. De mangler alt. Sko, overtøj, tæpper, medicin og mad. Iraks regering har forpligtiget sig til at betale 17% af deres oliesalg til kurderne, men i 5 måneder har de intet betalt.
Derfor har alle offentligt ansatte; lærer, læger, sygeplejesker, militær m.fl. ikke fået løn. Det er
svært at se, hvordan kurderne skal få råd til at hjælpe og brødføde de 2 millioner flygtninge.
Jeg tænker på dem hver dag
I begyndelsen af januar i år rejste Goran og Henrik til Kurdistan, for at dele det indsamlede
ud. Det kurdiske Røde Kors stod for transport af tøj og medicin. De besøgte 35 ud af de ca.
60 flygtningelejre og alle havde hårdt brug for hjælp. Efter jeg kom hjem, tænker jeg på dem
hver dag, siger Goran og fortsætter: Det er jo forfærdeligt det de har været igennem. Mange
har set deres nærmeste familie blive dræbt. Nu står de uden noget og det er svært at finde
arbejde. Børn der løber rundt i vinterkulden i bare tæer. Det gør ondt at se - jeg har selv to
små børn. Jeg ville ønske jeg havde milliarder af kroner til dem. Men vi vil samle ind igen i år.
Hundrede tusind tak til danskerne som har hjulpet kurderne, og jeg håber I vil hjælpe igen. Vil
du hjælpe, så kontakt: Goran Ahmadi, tlf. 3133 8832

Sad lige og kiggede mine billeder fra Kurdistan igennem, og blev helt overvældet af alle de personlige
beretninger jeg fik, hver gang jeg snakkede med en
flygtningefamilie.
Dette er alle flygtninge fra Kobane, som er
Forleden sad jeg og snakkede med en god ven,
blevet drevet på flugt af ISIS.
og han spurgte mig, om jeg ikke troede, at alle de
Jeg mødte dem i Dohuk, hvor de havde
forfærdelige beretninger om overgreb fra ISIS var
slået sig ned i udkanten af en lille by. De
stærkt overdrevet og en del af propagandaen.
fik ingen hjælp fra nogen organsationer, og Dette vil jeg ikke gøre mig klog på. Men det var
lever derfor under forfærdelige forhold. Der slående, at overalt hvor jeg kom berettede flygtninvar mangel på mad, varme, tøj, medicin mv. gene om grusomheder, som oversteg min vildeste
I dag er Kobane blevet befriet fra ISIS og
fantasi.
man skulle så tro, at de snart kunne vende Disse personlige beretninger om grusomme barhjem, men jeg har lige hørt at Kobane er
bariske overgreb rammer mig, hver gang jeg sidder
enormt medtaget, nærmest jævnet med
og kigger billederne igennem.
jorden, så det varer desværre nok rigtig
Denne unge fyr er alene i hele verden. Hele hans
lang tid, før de kan vende hjem.
familie er blevet dræbt af ISIS. Han var tvunget til
Imens må de forsøge at overleve i den
at se på, mens hans forældre fik skåret hovederne
primitive lejr, hvor der i øjeblikket ligger sne af.
over det hele.
I dag bor han i en flygtningelejr, hvor de andre famiMen et stort tillykke til kurderne og stor
lier på skift tager sig af ham.
glæde for denne vigtige sejr.
Stakkels fyr, men hvor var der mange lige som
ham.
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”Vi er alle ligeværdige,
men ikke ligestillede”
4 Af Nicklas Lauritzen

Der bor mange beboere i Højvangen, og nu er der flyttet nogle nye ind i nabolaget. Det er
STU-kollegiet, hvor der i to lejligheder bor 7 unge mennesker – 4 unge mænd og 3 unge kvinder. Til kollegiet er der tilknyttet nogle ansatte. Den sidste er Michael Damkær. Han blev ansat
den 1/3 som social vicevært. Det nye kollegium er flyttet ind på Christen Koldsvej 40 og 46.

En helt ny mulighed:
Det har ikke ligefrem ligget i kortene, at Michael skulle være social vicevært i Højvangen. I 18
år har han været pædagog det samme sted, nemlig børnehaven Fredensgård – det tidligere
De Røde Løvers Naturbørnehave i Motorvejslommen. I løbet af de mange års arbejde, er han
kommet til at kende området og de børn og familier, som har været i institutionen. Som han
selv siger:
”Jeg har altid drømt om at arbejde med unge mennesker, med særlige behov, og at arbejde
i et boligområde”. Han ser området, som et boligområde med mange ildsjæle. Så da muligheden bød sig, og med fuld opbakning fra konen skiftede han, i en alder af 52 år, karrierespor.

”Jeg har altid drømt
om at arbejde med
unge mennesker,
med særlige behov,
og at arbejde i et
boligområde”
Privat bor Michael i
landsbyen Grumstrup,
har 3 piger på 8, 14
og 17 år.

Fra Boligforeningen ”Trivsel”
Michael er også vant til at bo alment:
”Helt fra barnsben har jeg boet alment. Jeg boede i boligforeningen Trivsel, i Varde, hvor min
far var formand. Jeg har været vant til tankegangen om, at vi alle hjælper til og vi alle er
forskellige – det vil jeg prøve at få ind i mit arbejde”.
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Jeg mener grundlæggende, at alle er ligeværdige, men ikke nødvendigvis ligestillede. Det
synes jeg er et keyword. Derfor er der også husmøder på STU-kollegiet, hvor de taler om,
hvad der kan gøres bedre. De skiftes til at lave mad, gøre rent osv. Her er det Michaels opgave at få det til at fungere optimalt:
”Jeg synes det er vigtigt, at vi spiser sammen og sætter pris på det. I den her digitaliserede
verden, er det utroligt vigtigt, at vi kan sidde sammen og nyde det. ”

På de unges præmisser:
Når Michael arbejder sammen med de unge mennesker, er det vigtigt det foregår på de unges præmisser: ”Når de har weekend, er det vigtigt de har det. Jeg sætter gerne aktiviteter i
gang, men de må selv bestemme om de vil være med. De skal have lov til ,at lukke døren til
værelset og være teenagere” og fortsætter:
”Jeg møder de unge, som de er og hvor de er. Hvis de gerne vil være ude så gør vi det, men
vil de gerne se fodbold, så er det også helt ok”

Vil gerne sætte spor:
Til karriereskift midtvejs i sit arbejdsliv, siger Michael:
”Jeg tror jeg gerne vil sætte spor hos folk.
Det har jeg nu gjort 18 år i en børnehave,
5 år som pædagogmedhjælper i Gellerup
og gennem en masse frivilligt arbejde.
Nu vil jeg prøve at sætte spor andre steder”
Af frivilligt arbejde Michael har lavet,
kan både nævnes frivillig i et værested ved
Gellerup Kirke, Hovedgård Skoleorkester
og indenfor spejderverdenen.
Der er ingen tvivl om, at Højvangen får en meget
aktiv medarbejder i deres område,
som ikke er bange for at tage fat.
Hils på ham og tag godt i mod ham!

STU står for Særligt
Tilrettelagt Uddannelse,
og har til huse på Søtoften.
Uddannelsen er 3-årig
og indeholder fagene
dansk, matematik, motion, it, drama, medborgerskab mm.
Man kan bo på kollegiet
de 3 år man er elev.
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HJERTESTARTER

Beboerhuset Grundtvigsvej 50, Højvangen
Der er nu adgang til en hjertestarter DØGNET RUNDT i
Højvangen. Afdelingsbestyrelsen i Grønnedalsparken
har selv indkøbt og etableret en hjertestarter ved
indgangen til beboerhuset.
Onsdag den 3. juni vil der være demonstration af
hvordan man gør, alle er velkomne. Men får du brug
for den inden da, så er der en udførlig og meget
enkel brugsanvisning, på apparatet

Musik og spisning i Højvangen
4 Af Jan Frederiksen
Vi havde en rigtig hyggelig ”voksen fest” d.7/2 hvor vi startede med spisning. Der var ca.60
personer mødt op, for at høre Jack and Daniels med Henriette. Hun gav afskedskoncert, da
hun fremover går solo. Der var en rigtig god stemning, god underholdning og maden var
også god, så det er noget der vil blive arbejdet mere i, med lignede arrangementer, så en
stor ros til vores aktivitetsudvalg
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Nyt fra...
OPGANGEN

Siden sidst – Information
fra Poul La Cours Vej, afd. 39

Beboerbladet for Højvangen

4 Af Lene Grøstad, afdeling 39
Velkommen til nye beboere i afd. 39. Håber I
vil trives her i Højvangen.
Søndag d. 15.2. holdt vi Fastelavn på Poul La
Cours Vej i bidende kulde, men friske voksne
OG børn mødte op og fik slået de 3 tønder
ned. Næste år skal Fastelavn holdes inden
døre!
I afd. 39 havde vi 1. kaffe-komsammen i vores
Beboerhus (se side 5) og det gjorde vi igen
d.11.Marts, fra kl.16-18. Vi i Bestyrelsen håber
dette kan blive en succes, hvor I som naboer
kan hilse på hinanden.
Bestyrelsen holdt ekstraordinært afdelingsmøde d.23.2., hvor 14 beboere mødte op.
Bestyrelsen består nu af 5 medlemmer og 2
suppleanter (se s. 14)
HUSK; referater hænges op i hver opgang.

Nyt fra Grønnedalsparken
4 Af Jan Frederiksen, formand afdeling 17
Ja så er tiden kommet igen, hvor jeg skal skrive, siden sidst! Jeg vil begynde med at opfordre
beboerne til at rette sig efter de henvisninger, som kommer fra bygherrerne og kontoret!
Det vil lette både jer og vi andre, for en masse besvær og vi ville kunne komme godt ud af
det, alle sammen.
Vi havde en voksen aften hvor det var rigtig hyggeligt at være med. En masse glade mennesker, god musik og god mad, så en stor tak til arrangøren.
Vi har lukket salen op, så dem der bliver belemret med håndværkere, kan komme over og
slappe af med et spil kort og andre former for spil. Der kan også spilles bordtennis og dart.
Man kan snakke eller tage sin hobby med. Endvidere er der mulighed for at benytte internet!
Vi har åben kl. 8,00 til 15,00 mandag til torsdag.
Vi har købt en masse spil så spørg husværten om dem! Er der nogen der har lyst, er der også
mulighed for at komme tirsdag og onsdag aften fra kl. 19,00 til 22,00! Så vi glæder os til at se
jer.
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Vis mig dit kæledyr
-Min hund
4 Af Lene Grøstad

Hunhunden Maya er 1½ år og af racen Mops. Hun blev købt af Sofie på 15 år, som havde fået
nogle penge af sin mormor og morfar. Sofies mor Katja fortæller, at Mops oprindeligt stammer
fra Kina og sagnet siger, at Mops er et bindeled mellem vores fysiske verden og den åndelige
verden. Mops er selskabshunde, som var vellidte i det kinesiske hof og i adelstanden. Hunderacens popularitet spredtes til Tibet, hvor de holdtes af munke.
I slutningen af 1600-tallet kom de første Mops til Europa, bl.a. til hoffet i England.

Maya fik, ved et uheld, allerede hvalpe
for ½ år siden. 6 stykker. 5 raske hvalpe
er alle kommet til gode hjem. Lille Leo
er blevet tilbage hos sin mor. Han var
livløs, da han blev født, men Katja
genoplivede ham. Han fik sutteflaske
de første 7 uger af sit liv, den første
råmælk blev malket fra Maya.
Trods en svær start på livet med lammelse i venstre side af kroppen og
blindhed på venstre øje, har Leo vist
løvemod og fremstår i dag som en kærlig, charmerende og livsduelige karl,
som kan leve et godt liv hos mor Maya
og deres menneske-familie.
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Vi unge i Højvangen
OPGANGEN

Aktive unge i Højvangen

Beboerbladet for Højvangen

4 Af Peter Gregersen

Opgang2 i Højvangen
Teater med Opgang2 fra Århus, forestilling ”Ar”, blev vist i beboerhuset Poul la Coursvej 31,
fredag den 13/3. De unge i Højvangen har lavet en fire årig aftale med Opgang2, om at de
én gang om året viser deres forestilling. De unge deltager efter forestillingen i en snak om
stykket, med bl.a. forfatter, instruktør og udviklingschef

Skuespillerne fra Opgang2 leverede en
fremragende forestilling.

De unge (og Lone Rask :-) fik nogle meget
personlige og hjertevarme snakke med de to
fra Opgang2, Lise Ørskov og Pia Marcussen

Ungedag
Ungedag i Højvangen lørdag d. 14. marts. Tak for en rigtig hyggelig og inspirerende dag.
Vores unge er ret seje. De er fulde af gode ideer, er mega hyggelige at være sammen med
og de tager ansvar for vores område og hinanden. Mere kan man ikke ønske sig. Det lover
godt for fremtiden! Skriver Louise Viftrup.

Anders Boldsen, Chr. Koldsvej 2 gav oplæg til de unge og her er det souchefen fra Fakta, Daniel
Drejer, der giver oplæg om at være på arbejdsmarkedet.
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Projekt Højvang

Poul la Cours Vej

Poul la Cours Vej

Projektkoordinatorer

Bestyrelsen

Drift

Louise Buch Viftrup
Projektleder
Tlf: 3074 2690

Peter Gregersen
Projektmedarbejder
Tlf.: 4030 9581

Kontakt os
louise@projekthojvang.dk
peter@projekthojvang.dk
www.projekthoejvang.dk
Projekt Højvang på Facebook
N.F.S. Grundtvigsvej 50

Kirsten Madsen
Formand
Tlf.:2821 3501

Sekretær
Lene Grøstad

Ermina Colic
Næstformand

Styregruppen

Marianne Christoffersen
Husansvarlig
beboerhuset PLC

Nafisa Fiidow

Kirsten Madsen,
Formand afdeling 39
Henrik Lemberg,
afdeling 17, lokalstyregruppen

Ejendomsmester

Anders Egeskov Jensen Tlf.: 8793 3547
Anders kan træffes mellem
08:00 - 09:00 Anders og Jan står for
udlejning af beboerhuset

Ejendomsfunktionærer

Afd. 55 Sten Thorsager Tlf.: 5124 5097
Afd. 39 Poul Erik Sørensen Tlf.: 5124 5098
Afd. 39 Finn Dybro Tlf.: 4042 5013
Afd. 30/65 Dimitrios Stratigos Tlf.: 5124
5099
Afd. 75 Finn Dybro Tlf.: 4042 5013

Leje af beboerhuset
Fatuma Osman

Erling Weber Jensen
Forretningsfører i SAB
Kent Hansen
Regnskabschef i SAB
Søren Aalund
Souschef i Børn og Unge
Jan Frederiksen
Formand afdeling 17
Knud Erik Helbo
Fra hovedbestyrlsen i Midtjysk
Louse Buch Viftrup
Projektleder i Projekt Højvang
Peter Gregersen
Projektmedarbejder i Projekt Højvan

Driftschef Jan Andersen Tlf.: 8793 3548

Kim Christoffersen

Leje af beboerhuset Poul La Cours Vej
For booking, kontakt Jan Andersen på
8793 3548 eller Anders E. Jensen på
87933547, som oplyser om betalingsform.
Afhentning af nøgler hos Ejendomsfunktionærene fredag kl. 9 på Poul La
Cours Vej 9, lokalerne rengøres efter
brug, og nøgler afleveres på samme
adresse senest mandag kl. 9 eller
lægges i postkassen. Beboerhuset
synes hver mandag af Marianne C.
husansvarlig
Priser: 500 kr. for en weekend for beboere i afd. 39.
1000 kr. for øvrige beboere i Midtjysk
Boligselskab.
Ingen depositum

Deltagere i lokalstyregruppen
søges - kontakt bestyrelsen

Helle Simonsen,
afdeling 17, lokalstyregruppen

Åben rådgivning ved Kim Madsen
og Lisbeth Søby. Beboerhuset
Grundtvigsvej, torsdage kl. 16-18.
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Streetteamet består af (fra venstre) Pia Hadbjerg,
Støtte til ældre i alderen 65+
Christoffer Kammersgaard, Stella Sand,
ved Henriette Nielsen og
Otto Andersen, Tina Mortensen og Martin Stærk.
Kim Henriksen. Beboerhuset
Grundtvigsvej, tirsdage kl. 13-15.

Grønnedalsparken Grønnedalsparken Grønnedalsparken
Bestyrelsen
Jan Frederiksen
Formand
tlf.: 5041 5159
janfrederiksen9@gmail.com

Bestyrelsen træffes
Ved åben henvendelse:
I tidsrummet torsdag kl. 19 til 20 kan de
træffes i beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej
50 eller

Kontakt:
Henrik B. Nielsen

Helle Simonsen
Næstformand
Lokalstyregruppen

Frank Nielsen

Claus Simonsen

Michael Edvart
Sekretær

Henrik Lemberg
Hussansvarlig
Sommerfest udvalget
Lokalstyregruppen
Fællesspisning

Mød lokalbetjentene Jens Ole Danielsen
og Henrik Simonsen, hver onsdag
kl. 14-15.30, i beboerhuset.

E-mail: afd17sab@gmail.com
tlf. 8651 1150

Kælderrum og trailer/
campingvogne

Åbningstider

Mandag - onsdag: 
Torsdag:
Fredag: 

10-12 og 13-15
10-12 og 13-17
Lukket

Varmemester

Fejl og mangler meldes til varmemester
Jørn Dahl på kontoret N.F.S. Grundtvigsvej 5 i kælderen eller på tlf.: 8651 2875

Kontortid

Jan Frederiksen Tlf.: 5041 5159

07:30 - 08:00 og 12:30 - 13:00
Jørn Dahl træffes desuden. i normal
arbejdstid på tlf.: 2462 1696

Aktivitetsudvalget

Flaghejsning

Linda Risum Simonsen
NFS. Grundtvigsvej 27
Pia Laila Kjær
Henerik Sund
Christen Koldsvej 24
Helle Risum Simonsen
Christen Koldsvej 44
Calle
NFS. Grundtvigsvej 34
Claus Simonsen
Christen Koldsvej 44

Vagttelefon:
2427 1150 (kun for afd. 17)

Vagttelefonen er udelukkende til uopsættelige problemer, dvs. hvis varmen
forsvinder i fyringssæsonen, hvis der
er oversvømmelse, eller hvis du ingen
elektricitet har.
Telefonen bliver kun besvaret uden
for viceværternes normale arbejdstid.

Adm.Skanderborg
Andelsboligforening SAB
Adelgade 106
8660 Skanderborg
Tlf.: 8652 3300
Fax: 8651 1074
Hjemmeside: www.sab-net.dk

Beboere i Grønnedalsparken kan få
flaget hejst på flagstangen mellem
Christen Koldsvej og NFS Grundtvigsvej. Når nogen ønsker det

Kontakt i god tid:
Egon Mortensen
Tlf.: 3115 9685
Træffetid: 19 - 20

Leje af beboerhuset

Udlejning af beboerhuset N.F.S.
Grundtvigsvej 50 adminstreres af
afdelingsbestyrelsen. Udlejes ved
åben henvendelse torsdage kl. 19-20
Mail: afd17sab@gmail.com
Tlf.: 86511150
Lejen løber fra fredag kl.: 14 til mandag kl.: 07:00 med mindre andet
aftales.

Priser fra 1/1 2015

Beboere: 800 kr,- i leje / 0 kr,- i
depositum
Andre: 2000 kr,- i leje / 1000 kr,- i
depositum

Renovering

Spørgsmål angående renoveringen,
kontakt:
Ole Høi Sørensen: 23838870
Dorthe Støve: 24669269

Kirsten Clausen og Kjeld Loftager
Det opsøgende team - for socialt udsatte
Kjeld, tlf.: 51509885 &
Kirsten, tlf.: 30529981
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Aktivitetskalender
Badminton
Torsdag kl.:15:00-22:00
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50
Kontakt Jan Gadkjær tlf. 6199 3815
NB: Forbeholdt beboere i Grønnedalsparken
Basket for børn og unge
Mandag kl.: 15:00-16:00 Fredag kl.: 15:00-17:00
Gymnasiets lille hal 1. Gratis for alle
Onsdag kl.: 19:30-20:30
Gymnasiets nye hal
Børn og bevægelse
Onsdage kl. 18.15 - 19.00
Åbent for alle, børn med forældre
Beboerhuset Grundtvigsvej
Café 17
Cafeen beboerhuset Grundtvigsvej
Åben mandag til torsdag kl. 8-14
Vi mangler frivilige, kom frisk
Husk der er også bordtennis, dart og spil
Cykelværksted
Åbent hver onsdag kl. 16-19. Udenfor åbningstid ring
til Preben Jensen, tlf.: 50480922
N.F.S Grundtvigsvej 19, Gavlen
Disckotek for børn
Den 4/9 og den 30/10
Folkedans
Mandag kl.: 18:00-22:00 i beboerhuset
N.F.S. Grundtvigsvej 50.
Fællesspisning
Det er altid d. 3. tirsdag i måneden, kl.18:00 i
Beboerhuset, N.F.S. Grundtvigsvej 50
Pris: 0-9 år: gratis, 10-15 år: 15 kr.,
16 år og op: 30 kr.
HVU Højvangens Unge
Tirsdag og torsdag kl.:19:00-22:00
Åndehullet Chr. Koldsvej 10, gavlen
Find os på facebook!
Gør din badevægt GLAD

Jobcafe for unge
Hveranden mandag kl. 15 i beboerhuset
N.F.S.Grundtvigsvej 50
Kontakt: Peter tlf.: 4030 9581
Find os på facebook:
Projekt Fritidsjob Skanderborg.
Hobbyklubben
Kunstcafeen hedder nu hobbyklubben
Poul La Cours Vej 17, Stuen
Torsdage kl. 10:00-12:00
Henvendelse Peter, tlf.: 40309581
Dem der har nøgle, skal aflevere og kan modtage ny
der arbejdes lige nu med ler.
Onsdagsklubben for alle
Onsdag kl.: 10:00-14:00
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50.
Lokalpoliti
Onsdag kl. 14:00-15:30
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50
Pigeklub for 10-14 årige
Lukket indtil videre
Rap i Højvangen
Hver torsdag kl.: 14:00-17:00
Åndehullet, Chr. Koldsvej 10, Gavlen
Strikke- og syklub
Tirsdag kl.:19:00-21:30
Beboerhuset, Grundvigsvej
Over 18 år.
Tøjbytte
Hver torsdag kl. 19-21, Kælderrum 4113, Chr. Koldsvej 1
Torsdagshygge
Torsdag kl.:10:00-13:00 for alle.
Caféen i beboerhuset N.F.S. Grundvigsvej 50.
Voksen aften
Hver onsdag kl.: 19:00-21:00 for alle,
Beboerhuset Grundtvigsvej 50

- livsstilsændring vær med til at forme din fremtid og din
krop
KOST - BEVÆGELSE - SJOV
Onsdage kl. 19.15 beboerhuset Grundtvigsvej
Terne Andreasen er tovholder, vær med
til at udforme program. Start 4. februar

Børnene i Røde Løvers børnehave, bærer deres
kunst til ophængning i beboerhuset Poul la Cours vej

