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Materiale til bladet sendes som uformateret
tekst, og billeder sendes ved siden af.
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De lokale folkedansere laver
opvisning
Musik og meget mere på scenen

Kom og udfordre din nabo eller
klassekammerat i Sumobrydning
Etnisk modeshow fra det meste af Verden
I år kommer der to hoppeborge,
en stor og en lille.

Der bliver to fodboldturneringer.
En for 3-10 år og 11-90 år.
Tilmeld et hold hos Hotspot.

Prøv politibilen og få
en snak med vores
lokale betjent

Slap af og få en
gratis massage i
wellness teltet

Gratis rundstykker og kaffe kl.: 09:00.
Borgmester Jørgen Gaarde åbner sommerfesten kl.: 10:00.
TV2 filmer “Vi åbner dørene”.
I år kan de filme vi “Brygger vi bro”

Lav pandakager på bål.

Kør 4 hjuls cross
Spil floorball i salen i beboerhuset med
1. divisionsholdet Killerbees

Ryd op på børneværelset eller kælderen
og tjen lidt penge på en gratis stand til
loppemarked.
Kontakt Katja 6022 4207 for at få en stand.

Toget Futti kører og stopper kun
på stationerne i Højvangen
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TEAM COLOSSEUM SKANDERBORG
Kampsport midt i Skanderborg.
Team Colosseum er en kampsports forening
midt i Skanderborg som tilbyder en række
aktiviteter til enhver, der ønsker:
• Hurtigt at komme i form
• At blive stærkere og hurtigere
• Hård, fysisk træning
• At vokse fysisk og mentalt
•	At blive professionel
kampsportsudøver

Så hvis du ikke er bange for hård, fysisk
træning, er du velkommen.
Hos Team Colosseum i Skanderborg, bestræber vi os altid på at tilpasse vores træning
for alle. Kom og træn med os i dag og få en
gratis prøve træning, for at opleve en ny og
innovativ måde at dyrke kampsport på.

Vores hold er for kvinder, børn, teenagere og
voksne. Vores erfarne instruktører, som selv
har været og stadig væk er kæmpere på højt
plan, vil hjælpe med at opnå meget positive
resultater på meget kort tid. Med deres hjælp
bliver din træning en spændende rejse ind i
kampsportens verden.

Trænings Tider
 ai / Kick Boksning
Th
Mandag fra kl.: 19.00
Thai / Kick Boksning
Onsdag fra kl.: 19.00
 å Møllegade 45. 8660 Skanderborg
P
Gymnastik/Bokse Hallen
S e mere på: http://skanderborg.team-colosseum.dk/hjem
Eller på Facebook: http://facebook.com/
TeamColosseumSkanderborg
Ellers kontakt os på e-mail:
info@team-colosseum.dk

Grethes Grublerier
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Mælkebøtter
Når man går i foråret, møder man dem
overalt: mælkebøtterne. De gule blomster
ses i græsplæner, på grøftekanter og langs
vejsider. Det, man i daglig tale betragter som
en blomst, er i virkeligheden mange blomster
tæt samlet i en såkaldt kurv. Prøv bare at
trække en enkelt blomst ud. Haveejere kalder
den ofte Fandens mælkebøtte, for den er
næsten umulig at udrydde. Mælkebøtten har
en lang pælerod, og den er ikke nem at trække

op. Den kan nemt knække ved forsøget. Er i et pust. Derved bliver frøene spredt vidt
der blot en stump af roden tilbage, kan den omkring – og der kommer nye mælkebøtter.
vokse videre og måske endda danne flere skud. Mælkebøtten behøver hverken bier eller blæst
til bestøvning. Den er selvbestøvende altså
Frøene spreder sig nemt
en slags ”jomfrubestøvning.” Det gør den
Når de gule blomster er visnet, går der ikke ikke mindre besværlig at udrydde.
lang tid, før frøene er dannet. De sidder
som mange små ”faldskærme” samlet i en Man kan spise den
kugle. Børnene synes, det er sjovt at puste til Bladene er samlet i en roset ved roden. I
dem. Det gælder om at puste dem alle væk Frankrig bruges de spæde blade til salat, og
flere danske restauranter er også begyndt at
bruge planten. Hver plante får en stængel
med en blomst.

Hvorfor hedder den mælkebøtte?
Mælkebøtten har sit navn, fordi den hule
stængel indeholder mælkesaft. Mælkebøtten
er beslægtet med cikorie, og lige som denne
kan roden bruges som kaffeerstatning. Så selv
om den er et generende ukrudt, så er den en
nyttig plante. Man må også indrømme, at de
lysende gule blomster er kønne.
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Kvinde – pige aften
Det kan være svært for unge og deres forældre
at leve i to forskellige kulturer.

Markant flertal for renoveringerne i
Grønnedalsparken

Forældrene kan måske være bekymrede for,
om deres børn bliver for danske og mister det
vigtige fra den kultur, de oprindeligt kommer
fra.
De unge oplever måske, at forældrenes krav og
forventninger er meget anderledes end det, den
unge selv ønsker.
Det kan være svært for unge og deres forældre at leve i to
forskellige kulturer.
Forældrene kan måske være bekymrede for, om deres børn bliver
for danske og mister det vigtige fra den kultur, de oprindeligt
kommer fra.
De unge oplever måske, at forældrenes krav og forventninger
er meget anderledes end det, den unge selv ønsker.

Hvert lejemål havde to stemmer, da der skulle
stemmes for eller imod renoveringer d. 6. marts på
et ekstraordinært afdelingsmøde.
Hele 222 stemmer var for renoveringen, mens kun
21 var imod. ”Vi er meget tilfredse med resultatet af
afstemningen, for nu er der ingen tvivl om, hvad
beboerne ønsker.
Det er godt, vi kan komme i gang med renoveringen
nu, og at vi har så stor opbakning fra beboerne, der
vil blive berørt af byggerod de næste år”, udtaler
direktør i Skanderborg Andelsboligforening Erling
Weber Jensen.
Kig ind i beboerhuset på Grundtvigsvej, hvor du
kan se informations-plancher om den forestående
renovering.

Der er plads til flere hjælpere på det fantastiske
Sommerfest crew. VI mangler scene ansvarlig, der
skal deles foldere ud, der skal stilles op om fredagen
og ryddes op søndag kl.: 10:00-15:00. Kom og give en
hånd, til det gode naboskab i Højvangen.

Den 9. april kl.: 18 – 20:30 i beboerhuset på Poul la Cours Vej 31
Arkivfoto er fra Pigeklubben

Lav mad – lær dansk
Glade stemmer og dejlige dufte fylder beboerhuset på Grundtvigsvej hver tirsdag, når kurset ”Lav mad – lær dansk” er i
gang. Kvinder i alle aldre - og et par enkelte mænd - fra bl.a.
Polen, Afghanistan, Kina, Sri Lanka og Somalia laver mad
fra deres hjemlande, imens de snakker dansk over gryderne.

Der er masser af tid til hygge og snak på holdet, og det sociale
netværk, der opbygges, er en meget vigtig del af kurset, fortæller
Sofie Grods Hansen, som er underviser på holdet.
Kursisterne læser også tekster om forskellige madkulturer
og om, hvordan madkulturer ændrer sig hele tiden. Når man
deltager på holdet, får man udviklet sit ordforråd omkring
fødevarer og madlavning. Man lærer også at skrive dansk, for
deltagerne skriver opskrifterne på de forskellige retter ned,
og det er meningen, at kurset skal afsluttes med, at holdet
laver en kogebog med alle opskrifterne.
Kurset fortsætter til sidst i maj, og der er plads til flere på holdet. Det
foregår hver tirsdag kl. 10.40 – 14.35 Kontakt Ninette Mogensen
på nmo@soh.dk eller ring på 8793 3070, hvis du vil være med.

Der laves mad i beboerhusets køkken. Fra venstre er det
Shahin fra Afghanistan, Sumin fra Kina, Aleksandra fra
Polen og Fatuma fra Somalia
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Skoletræt ung genfandt
livsenergien ved Brugsens hylder
4 Af Forfatter

Smil til verden og du vil stortrives i Super Brugsen i Stilling.
Ud midt i skoleåret og hvad så?
Mikkel Kure Olsen, 8. klasse på Stilling
skole, var i efteråret 2012 blevet temmelig
skoletræt. Så skoletræt at han og skolen syntes,
det var bedre at holde en pause for at prøve
noget andet.
Efter at have stået midt i det, er Mikkel
klar med et godt råd: ”Få kontakt til din UU
vejleder på skolen. Vejlederen har mulighed
for at hjælpe dig med at komme i praktik i
en virksomhed nogle dage om ugen.”
Til Mikkels store held tager Super Brugsen
i Stilling jævnligt en praktikant”

At være på hold
Hvis nogen spørger, skal jeg på arbejde. Det
er godt nok en praktik, men for mig er det
et arbejde, fortæller Mikkel og fortsætter:
Første dag jeg skulle have Brugsens trøje
på, tænkte jeg godt nok, at det ikke lige var
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min stil. Jeg er mere vant til stort tøj den
løse hip hop stil.
Men hurtigt er det at gå med trøjen som
at være kommet på hold sammen. Vi hjælper
hinanden og bakker hinanden op, sådan
er personalet her. Det er noget af det, jeg
allerede har lært.
Jeg spørger jævnligt, om jeg lige skal give
en hånd med og får også selv hjælp, hvis jeg
har brug for det.

Smil, du er på!
Uddeler Brian Falkenstrøm beder praktikanter og alle medarbejdere om at være
udadvendte og finde overskud til at give et
smil. Praktikanterne tegner også butikken,
og kunderne kan ikke se, om det er en ansat.
Vi er meget glade for Mikkel, han er en frisk,
glad og stabil dreng, fortæller Brian.
Noget af det, der også kendetegner butik-

ken, er den humoristiske jargon.
Mikkel siger: En dag stod min chef Brian
og snakkede med en, og jeg kom forbi og
sagde: Kan du så komme i gang med at lave
noget, det kan ikke passe, at jeg skal lave det
hele for dig.
Mikkel fortsætter: Det giver energi, at
de andre smiler i butikken. Du kan godt
komme på arbejde med negativ energi i kroppen, men det forsvinder igen. Der er andre
arbejdspladser, hvor man næsten ikke skal
sige noget forkert, uden at blive fyret”.

Du får smilet retur
Selv om det er vinter og frostgrader, tager
Mikkel altid turen fra Højvangen til Stilling
på rulleskøjter. Den positive energi fejler
ikke noget.
Jeg var træt af skolen, men her giver vi et
smil, når vi går gennem døren til butikken.

Hos Mikkels chef Brian Falkenstrøm er humor og et smil vigtigt at have på lager i dagligdagen.

Portræt
OPGANGEN
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Det giver et godt indtryk både til de ansatte
og til kunderne. Kigger du glad på dem og
giver et smil, er det næsten altid det, du får
retur, fortæller Mikkel.

Der skal trimmes på hylderne. Det vil sige, varerne skal rykkes frem til kant, og der
skal fyldes op, fortæller Mikkel.

Hvad med fremtiden?
Altså en 9. klasses eksamen det vil jeg have,
og det skal jeg nok tage. Senere, når jeg bliver
ældre, vil jeg gerne køre lastbil, ligesom min
stedfar Henrik har gjort i mange år. Det er
min drøm.
Inden så længe flytter jeg til Harlev til
min aflastningsfamilie. Her håber jeg, de
kan bruge en frisk, ung mand i en af dagligvarebutikkerne. En med lidt god erfaring
fra Super Brugsen i Stilling, slutter Mikkel
med et smil.
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Vejen til Højvangen
4 Af Nafisa Fiidow
For familien Pandey har
vejen til Højvangen været
længere, end den er for de
fleste. - Fra Bhutan til Nepal.
Så fra Nepal til Alken og
fra Alken til Skanderborg,
fortæller Shabilal Pandey.

Det er ikke nemt med dansk
Vi lærer dansk gennem vores børn, og jeg går
selv på sprogskole men det er svært, griner
Shabilal, da han fortæller om at skulle lære
et helt nyt sprog.
Jeg havde det også svært i starten med
sproget, men jeg kan mærke, at det har hjulpet, efter jeg har været på efterskole. Det har
virkelig været et godt år, hvor jeg udover at
blive bedre til dansk også har lært at være
væk hjemmefra, fortæller Shrijeean. Hun gik
nemlig på Frijsenborg Efterskole i Hammel
sidste år og har haft et rigtigt godt år.
Vores yngste søn Suman er to år, og han
kommer til at vokse op med det danske
sprog og den danske kultur ved siden af den
nepalesiske, siger Shabilal.

Tyve år i nepalesisk flygtningelejr
For over tyve år siden boede Shabilal i Bhutan
med sin kone. De er begge efterkommere af
nepalesiske forfædre og blev derfor udvist af
Bhutan pga. konflikten mellem Nepal og
Bhutan. Det førte til et liv i en nepalesisk
flygtningelejr de næste tyve år, hvor de også
fik deres første barn Shrijeean.
Livet i flygtningelejren var ikke ringe. Jeg
havde det godt med mine venner, og vores
helbred var også godt, fortæller Shrijeean, som
går på USC10, Skanderborgs 10. klassecenter.
I sidste ende måtte vi komme videre i
livet og uddannelses- og jobmulighederne i
flygtningelejren var ikke så gode Det var en
god mulighed for os at komme til Danmark,
siger Shabilal Pandey, far til Shrijeean.

Shabilal med sin søn
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Vi føler os isoleret fra omverdenen

Shabilal kom til Danmark for ca. 4 år
siden sammen med sin kone og sin datter Shrijeean.

Det var hårdt for familien Pandey at flytte
fra flygtningelejren i Nepal til et helt nyt
land, der ligger over 6000 kilometer væk.
Men den velkomst, de fik i Alken, rørte
dem, og til tider savner de den lille landsby.
Vores naboer var barmhjertige og hjalp
med alt fra kørsel til de mere økonomiske ting
som at betale regninger eller læse breve. Vi
følte os hjemme i Alken, og det var hårdt at
flytte derfra – faktisk hårdere end at flytte fra
Nepal til Alken. Vi har nu boet i Højvangen
i 1½ år, og vi føler os isoleret fra omverdenen.
Vi kender ikke vores naboer, og de kender
ikke os. Sproget er stadig svært for os, og
det kan være svært at komme ud og lære
folk at kende”

Artikel
OPGANGEN
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Suman på to år er født i Danmark

FACTS OM NEPAL-BHUTAN KONFLIKTEN
• Bhutan har i en årrække været præget af
etnisk strid mellem den oprindelige befolkning og et stort mindretal af nepalesiske indvandrere.
• Det førte frem til at Bhutan forbød indvandring i 1958.

• Mange nepalesiske efterkommere blev
udvist.
• Disse indvandrere og deres efterkommere
flygtede til flygtninge lejre i Nepal. Udvandringen startede i 1990erne.
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Vis mig din tegnebog
Almindelig tegnebog i sort læder
Da jeg var barn, var vi alle nøglebørn
og havde nøglen hængende i en snor
rundt om halsen. Nu er nøglen endt i
min tegnebog i stedet sammen med
en polet til indkøbsvognen.

Peter Brinch Pedersen, 48 år

- Der er kørekort
- men ingen bil.
- Der er Metrokort
- men ingen penge.
- Der er Fiskekort
- men kommer aldrig af sted.
- Der er kontokort
- men intet i banken
- Og så er der sygesikringsbeviset,
som snart er slidt op!

Louis Vuitton monogram pung

Simone Bibak, 19 år
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•D
 er er mit studiekort, til når jeg skal i
byen eller bruge universitetet på de mest
mærkelige tidspunkter.
Studiekortet giver en adgang på alverdens
tidspunkter, hvilket er ret praktisk, hvis
man skal bruge biblioteket
• Der er et kreditkort, til når jeg har behov
for at bruge penge på shopping eller mad
og drikke.
• Der er mit fitness kort, fordi jeg skal prøve
at holde mig i form.
• Der er et prefered student rabat kort til
Social Club.
Så får jeg gratis entre og fede rabatter
på drinks osv. Det er ret blæret, når man
tager sine veninder med ud i byen.
• Der er et uddannelseskort, fordi jeg
pendler til mit studie i Aarhus.
• Der er et biozonen kort til biografen
• Der er desuden et Barasso kundekort,
til når jeg gerne vil lege storbychick eller
virkelig har brug for coffein.
• Der et goodiecard til magasin.
Med et goodiecard får jeg rabat på bestemte tidspunkter, når jeg parkerer på
deres parkeringsplads.
Magasin laver også specielle dage med
rabatter for goodiecard kunder.
• Og så er der et lille lommespejl.

B
revkassen
Må jeg lige spørge
om noget?
OPGANGEN
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4 Af Mette Stegenborg Steiness

Safiya Muse Mohamud
fra Poul la Cours Vej vil
gerne spørge Midtjysk
Boligselskab
Hvorfor er der ikke nogle gode legepladser i boligområdet, når der bor
så mange børn her?
Der kommer nye faciliteter på ude
arealerne i forbindelse med renoveringerne. Der skal renoveres udendørs
for 5 millioner kr. Det er planen, at der
skal laves nogle legefaciliteter for børn
i alle aldre. En af ideerne er også, at
der kommer en multibane, som skal
ligge ved siden af fælleshuset.

Desuden får alle stuelejligheder
adgang til en lille have. Det er på
nuværende tidspunkt godkendt, at
vi får 150 millioner kr. fra Landsbyggefonden til renoveringer. Vi regner
med, at det økonomiske aspekt er
helt på plads i slutningen af efteråret
2013, så renoveringerne kan komme
i gang derefter.

Alfred Larsen,
forretningsfører i Midtjysk Boligselskab

Mærkedage
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Hej Mia.
Tillykke med din konfirmation
d. 26 April.
Vi håber du får en rigtig god
dag med godt humør og
gode gaver.
Hilsen
Mor og René

Hejs flaget for din familie, venner eller naboer.
Bladet udkommer næste gang 7. juni.
Send kort tekst og gerne foto (som billedfil) til
peter@projekthojvang.dk
Stort tillykke til alle konfirmander i Højvangen.
I ønskes alle en dejlig dag med familie og
venner.
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Stearinlysestager med personlige billeder
4 Af Regitze Schwensen
Du skal bruge
En saks, avispapir, lim (der bliver gennemsigtigt ved tørringen), glas (pil f.eks. etiket terne af rødkålsglas eller lignende) og billeder på almindeligt papir. Det er vigtigt, at
lyset kan skinne igennem papiret, så tykt
papir dur ikke. Brug evt. også en pensel for
at undgå lim på fingrene.

Start med at klippe dine billeder
ud. Sørg for at du fjerner alle hvide
kanter, så billedet ikke får uønsket
hvid ramme.

Når du har klippet alle billederne ud
så sørg for, at de har nogenlunde
samme størrelse, så det ser pænt
ud på glasset.

Begynd nu at komme lim bag på
billederne. Sørg for at fordele
limen i et lige lag og kom godt ud
i kanterne.

Pres forsigtigt billederne på glasset.
Når du er færdig så lad limen tørre
i mindst en time.
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Nu er dine stearinlysestager
færdige og klar til brug.

Mad Dashers AFC
– Amerikansk fodbold med attitude
Nick Nordenhof Jørgensen
elsker at spille for Mad Dashers AFC og påpeger, ligesom
mange af de andre på holdet,
det sociale som et væsentligt
aspekt.

motivation, når man spiller, fortæller Nick.
Man kan se på ham, at han godt kan lide at
spille amerikansk fodbold, og omklædningsrummet summer også af glæde.

Startede med flag football
Nick Nordenhof Jørgensen havde spillet
flag football igennem en længere periode,
inden han begyndte til amerikansk fodbold.
Det blev dog amerikansk fodbold, der blev
foretrukket.
Jeg kendte en ven, som spillede amerikansk
fodbold, og så havde jeg set det på tv nogle
gange. Og da klubben lå i Skanderborgområdet, kunne det ikke passe meget bedre,
fortæller Nick, som har spillet i Mad Dashers
i et år.

Holdsport af bedste kaliber
Nick påpeger, at hvis man vil være en del af et
hold, er amerikansk fodbold det oplagte valg.
At være med på et amerikansk fodboldhold
indebærer alle elementer af holdsport. Alle
er flinke, alle giver alt, hvad de har, alle har
et åbent sind, og det er bare nogle fantastiske
gutter at være på hold med. Det giver ekstra

Nick. Han fortæller også, at de i klubben
har et festudvalg, som arrangerer fester og
julefrokoster for holdet. Nicks holdkammerat
Andreas Duus snakker også om det sociale
som en meget vigtig del.
Jeg vil sige, at det sociale betyder 9 ud af
10 her i klubben. Efter kampe kan vi sidde og
tage en øl, og nogle gange tager vi en omgang
”Madden” på playstation. Det betyder bare
rigtig meget, forklarer Andreas.

Hvad skal der til?

Nick Nordenhof Jørgensen har spillet i
Mad Dashers i et år

Det sociale
Det er dog ikke til at tage fejl af, at det sociale
spiller en kæmpe rolle for holdet. De er alle
nogle fantastiske gutter, og vi har endnu ikke
haft nogen skænderier på holdet.
Alle er flinke og tager godt imod en, når
man kommer ind, og samtidig må man
spørge om alt, hvis der er noget, man ikke
forstår. Her hjælper vi hinanden, påpeger

Nick forklarer, at der er nogle få krav, hvis
man gerne vil spille amerikansk fodbold
i Mad Dashers. Man skal ikke være sur,
man skal have et åbent sind, og så skal man
have viljestyrke. Ellers så er alle størrelser og
former velkomne.
Der er plads til alle, fortæller Nick. Han
siger også, at man skal ville det, da de to
trænere gør det frivilligt. Mad Dashers træner
i øjeblikket i Hørning på Toftevej 53. Det er
gratis at prøve, men det forventes dog, at man
har 25 kroner med til tandbeskytter. Ellers
kan udstyr lånes gratis. Hvis det er noget, man
synes er sjovt og gerne vil fortsætte med på
længere sigt, koster det 150 kr. om måneden.
Man kan læse mere om Mad Dashers på
www.mad-dashers.dk.

Det sociale betyder meget på Mad Dashers. Her er nogle af spillerne i omklædningsrummet efter træningen.
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Projekt Højvang

Poul la Cours Vej

Poul la Cours Vej

Projektkoordinatorer

Bestyrelsen

Drift

Louise Buch Viftrup
Projektleder
Tlf: 3074 2690

Formand
Peder Sørensen
Tlf.: 4036 5679

Driftschef
Jan Andersen
Tlf.: 8793 3548

Ejendomsmester
Peter Gregersen
Projektmedarbejder
Tlf.: 4030 9581

Bent Bengston
Poul La Coursvej 13, 2.79
Tlf.: 3080 6015
bent.bengston@turbopost.dk

Mette Steiness
Højvang og Hotspot
Projektmedarbejder
indtil mid juni 2013
Tlf.: 5182 1060

Fatuma Osmam

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

Ayan Ali

Styregruppen
for Projekt Højvang
Kent Hansen
Regnskabschef i SAB
Søren Aalund
Souschef i Børn og Unge
Jan Frederiksen
Formand afdeling 17
Alfred Larsen
Forretningfører i Midtjysk Boligselskab
Knud Erik Helbo
Fra hovedbestyrlsen i Midtjysk
Bent Bengtsson
Formand afdeling 39
Louse Buch Viftrup
Projektleder i Projekt Højvang
Peter Gregersen
Projektmedarbejder i Projekt Højvang

Aktivitetsudvalget på Poul La Cours Vej
savner hjælpere
Vær med til at arrangere fastelavn, Sct
Hans og mange andre gode aktiviteter.
Vær Aktiv i Højvangen – kontakt formand
for afdelingsbestyrelsen Peder Sørensen

Jan Frederiksen
Formand
tlf.: 5041 5159

Irma B. Povlsen
Næst formand

Frank Nielsen

Pauline Lemberg
Sekretær

Ejendomsfunktionærer
Afd. 55
Sten Thorsager
Tlf.: 5124 5097

Michael Edvart

Afd. 39
Poul Erik Sørensen
Tlf.: 5124 5098
Afd. 39
Finn Dybro
Tlf.: 4042 5013

Henrik Lemberg
Husansvarlig

Afd. 30/65
Dimitrios Stratigos
Tlf.: 5124 5099
Afd. 75
Klaus Koch
Tlf.: 2462 0560
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Grønnedalsparken
Bestyrelsen

Diana Daugaard

Erling Weber Jensen
Forretningsfører i SAB

Carsten Lauritsen
Tlf.: 8793 3547
Carsten kan træffes mellem
07:30 - 09:00
Carsten og Jan står desuden for
udlejning af beboerhuset

Linda R. Simonsen
Kælder og camping
ansvarlig

Bestyrelsen træffes

Ved åben henvendelse:

I tidsrummet torsdag kl. 19:00 til 20:00
kan de træffes i beboerhuset NFS
Grundtvigsvej 50 eller på tlf.: 8651 1150

Kontakt:

Hjemmeside: www.borgerhoejvangen.dk
E-mail: afd17sab@gmail.com

Kælderrum og trailer/
campingvogne
Kælderrum; Linda Simonsen
mail til: afd17sab@gmail.com
Trailer/campingvogne leje 50,- kr mdr.

Aktivitetsudvalget
Holger Jensen, tlf.: 2221 2262
Irma B. Povlsen,tlf.: 5041 5159
Linda R. Simonsen
Susanne Jensen
Pauline Lemberg

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

Åbningstider

Mandag - onsdag: 
Torsdag:
Fredag: 

Varmemester

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

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

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

Kontortid

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

Vagttelefon:
2427 1150

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
viceværterne normale arbejdstid.

• Begravelser
• Officiele flagdage

Kontakt i god tid:
Egon Mortensen
Tlf.: 3115 9685
Træffetid: 19.00 - 20.00

Leje af Beboerhuset

Udlejning af beboerhuset N.F.S.
Grundtvigsvej 50 adminstreres af
afdelingsbestyrelsen.
Kontakt formand, Jan Frederiksen på
telefon 5041 5159
Mail: afd17sab@gmail.com
Lejen løber fra fredag kl.: 14:00 til mandag kl.: 10:00 medmindre andet aftales.
Se hvornår huset er ledigt på:
www.borgerhoejvangen.dk

Priser

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

Hotspot
Kristian Kilt
Hotspot chef
kristian.kilt@skanderborg.dk
Mobil nr.: 2031 5268

Henrik Simonsen
Sydøstjyllands Politi
HBS003@politi.dk
Mobil nr.: 7258 3394

Tim Lange
Souschef, Mallinggaard SFO
tim.lange@skanderborg.dk
Mobil nr.: 2936 5988

Jakob Klode Pedersen
Street Team/ Erhverv
jakob.klode.pedersen@skanderborg.dk
Mobil nr: 2936 6476

Kirsten Birk Johansen
Sundhedsplejerske
kirsten.birk@skanderborg.dk
Mobil nr.: 2320 6379

Reza Sadrifar
Street Team
reza.sadrifar@skanderborg.dk
Mobil nr.: 2372 1224

Iben Andersen
Socialrådgiver
iben.andersen@skanderborg.dk
Mobil nr.: 2929 5935

I Hotspot er der 9 personer ansat.
Alle medarbejdere er ansat mellem 5-10
timer om ugen i Hotspot og resten af
deres tid i institutioner, skoler eller andre
afdelinger i Højvangen.

Birgitte Lindholm,
Socialrådgiver
birgitte.lindholm@skanderborg.dk
Mobil nr.: 4022 8655
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Aktivitetskalender
Netværk for førtidspensionister
Onsdag kl.: 10:00-13:00
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50
Lektiehjælp
Dansk flygtningehjælp
Mandag kl.19:00-21:00 for alle
Tirsdag kl.15:00-17:00 for unge og voksne
Onsdag kl.19:00-21:00 for unge og voksne
Torsdag kl.19:00-21:00 for alle
Poul la Cours Vej 5, st.mf.
HVU Højvangens Unge
Tirsdag og søndag kl.:19:00-22:00
Åndehullet Chr. Koldsvej 10, gavlen
Torsdagshygge
Torsdag kl.:10:00-13:00
Caféen i beboerhuset N.F.S. Grundvigsvej 50
Pigeklub for 10-14 årige
Onsdag kl.:14:30-17:00
Åndehullet Chr. Koldsvej 10, gavlen
Basket for børn og unge
Tirsdag kl.: 15-16:30 Torsdag kl.: 15-16:00
Lørdage kl.: 10-12:00 kun for unge.
Gymnasiets lille hal 1. Gratis for alle.
Rap i Højvangen
Hver fredag kl.: 14:00-17:00
Poul la Cours Vej 13, st
Voksen aften
Hver onsdag kl.: 19:00-21:00 i Åndehullet Chr.
Koldsvej 10, gavlen

Badminton
Torsdag kl.:15:00-22:00
Beboerhuset N.F.S. Grundtvigsvej 50
Kontakt Jan Gadkjær tlf. 6199 3815
NB: Forbeholdt beboere i Grønnedalsparken
Fællesspisning
16. april: Royal middag: Jan og Lotte laver mad
21. maj: Løg-postej og kød-pie med tilbehør
Juni & Juli: Ingen fællesspisning
20. august: Ramadan-middag
17. september: Sri Lanka - Susan
15. oktober: Dansk mad - Lotte
19. november (PLC): Afgansk mad
17. december: Julemiddag
Alle fællsesspisninger er 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.
Kvinde Svømning
Starter snart, se Facebook og opslagw
Jobcafe for unge
Hveranden mandag i beboerhuset N.F.S.
Grundtvigsvej 50
- Se mere på: Projekt Fritidsjob Skanderborg på Facebook
Kunst café
Poul La Cours Vej 17
Starter snart, se Facebook og opslag
Diskotek for børn
Fredag den 31. maj
Fredag den 30. august
Fredag den 1. november
Alle fredage kl.: 19:00-22:00 i beboerhuset
N.F.S. Grundtvigsvej 50
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Glæd dig til Sommerfest i Højvangen 1. juni 2013

