
FIGENBLADET 
Bladet der dækker det væsentlige 

 44. Årgang nr. 4       december 2017 

Figenbladet bringer jer i dette nummer de vigtigste  julenyheder fra VA 

afdeling 4 Række og fra Albertslund Syd foruden meget andet nyt. - Vi 

ønsker jer alle god læselyst og en rigtig glædelig jul! 

Med venlig hilsen fra redaktionsnisserne 

Fra venstre mod højre: Jens Arne, Susan, Brian og Hans Kristian 



FIGENBLADET  er beboerblad for rækkehusene i  
Afd. 4 Række under Vridsløselille Andelsboligforening 

 
Vridsløselille Andelsboligforening 
 c/o Bo-Vest  Stationsparken 37, 2600 Glostrup. 
 e-mail: bo-vest@bo-vest.dk.   Tel: 88 18 08 80   Fax: 88 18 08 81   
Åbningstider: Alle hverdage kl. 11.00 til 14.00, torsdage tillige kl. 14.00 til 17.00 
                                                                            
Afdelingsleder:  Michael Willumsen 
 Telefon på ejendomskontoret: 88 19 01 91. Mobiltelefon 60 35 26 48 
 e-mail: miw@bo-vest.dk   eller: afd68-4raekke@bo-vest.dk 
 
Ejendomskontoret: Hjortens kvarter 10, 2620 Albertslund 88 19 02 40 
Åbningstider mandag, onsdag, torsdag og fredag: 
    telefonisk henvendelse  kl. 08.00 - 08.30 
    personlig henvendelse     kl. 08.30 - 09.00 
Åbningstider tirsdag: telefonisk  henvendelse    kl. 16.00 - 17.00 
    personlig henvendelse      kl. 17.00 - 18-00 

Afdelingsbestyrelsen: 
Kontaktperson: 
 Astrid Hansen   Oksens kvt. 5 E            43 64 10 48            
Kasserer: 
 Hans Kristian Andersen  Hjortens Kvt. 8 A   20 46 76 74  
 Jens Arne Nielsen   Fiskens kvt. 5 A           61 85 43 64 
 Ole Jensen                         Bjørnens kvt. 10 D  30 64 14 17    
 Finn Stubtoft   Bjørnens kvt. 1 C   43 64 57 88                                           
 Mai-Brit Bilbo   Bjørnens Kvarter 12 B 
 Tina Christiansen   Hjortens Kvt. 3 C   25 33 44 40            
Suppleanter: 
1. Lasse Hoffmann   Fiskens Kvt. 7A    
2. Brian Finn Jørgensen  Bjørnens kvt. 6 B   26 20 50 17    
3. Bente Baudier   Vædderens Kvt. 6E  21 43 62 20             

   Ved svigt af varme, vand, kloak, TV-forsyning og ved andre alvorlige 
skader udenfor åbningstiden kontaktes 
  Vagtselskabet:      70 25 26 32                       
   Ved overfyldte affaldsbeholdere kontaktes 
  Vestforbrænding Kundeservice:   70 25 70 60 
   Ved tvivl om affaldssortering kontaktes 
  Agendacenterets Sorterings Hotline:  43 62 20 15 
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Søndag d. 11. februar 
 fra kl. 11 til 14 

holder VA afd. 4 række 
fastelavnsfest 

         i Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10 

 
• I år optræder Raffus med både klovnenumre og trylleri. 
• Bagefter slår vi katten af tønden i fire forskellige hold. 
• Der vil være præmier til prinser, prinsesser, konger og 

dronninger. 
• Til børnene vil der være fastelavnsboller, noget godt at 

drikke, og til sidst godteposer til at tage med hjem. 
• Til de voksne vil der være fastelavnsboller, kaffe og te. 

 
Vi sælger billetter de sidste tre tirsdage inden fastelavn: 
 d. 23/1, d. 30/1 og d. 6/2. mellem kl. 17 og 18 i beboerhuset. Prisen er 20 
kr. for både børn og voksne. 
 

Vi glæder os til at se mange udklædte 
børn og voksne! 

 
Husk at klæde jer godt på. - Tøndeslagningen kommer til at foregå 
udendørs, og her i landet er det koldt og blæsende i februar. 
 

Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget 

Evt. henvendelse til 
Hans Kristian Andersen, 

2046 7674 
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Genbrugsgården holder efter nytår lukket 
torsdag eftermiddag i den mørke tid 

 
   I den tid, hvor vi har haft bemandede åbningstider i genbrugsgården, har vi oplevet, 
at der kun kommer ganske få beboere med affald torsdag kl. 17-18 i de måneder, 
hvor det er mørkt om aftenen. Dette er blevet endnu mere udpræget, efter at vi har 
fået molokker,  hvor beboerne også kan aflevere papiraffald, papaffald, plastaffald, 
metalaffald og glasaffald. Flere af vore genbrugsvagter har derfor givet udtryk for, at 
de synes, det er spild af tid, at vi holder genbrugspladsen åben torsdag  eftermiddag i 
de mørkeste måneder.  
   I vores naboafdeling, VA afdeling 4 Syd, har de for længst besluttet, at de af sam-
me grund  ikke længere vil holde åbent på deres genbrugsplads på de sene eftermid-
dage i de mørkeste måneder: november, december, januar og februar. Og nu har vi i 
vores genbrugsgruppe besluttet at følge dem. 
   Derfor: 
• Vi vil efter nytår ikke længere holde åbent om torsdagen mellem kl. 17 og 18 i 

januar, februar, november og december. 
   Men: 
• Vi holder uændret åbent på hverdage, mandag til fredag, fra kl. 11:15 til 11:45 
• Vi holder uændret åbent på søndage fra kl. 10 til 12 
• I perioden marts-oktober holder vi uændret åbent på torsdage fra kl. 17 til 18.  
 
Mvh. For Genbrugsgruppen, Hans Kristian Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På billedet ses vore flittige genbrugsvagter, Hidir og Hassan, en mørk torsdag efter-
middag i december, hvor der næsten ikke er noget at lave i Genbrugsgården. 
          Foto:  H K. Andersen 
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Glæd dig til vores gode tradition  
Baltic Love Affair spiller til Nytårsbrunch 

Søndag den 28. januar 2018 kl. 12 
I Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10 

Foto: Jørgen Hansen 

 

   Igen i år er der mulighed for at nyde den lækre stemning med det dansk-finske jazz-

orkestrer ”Baltic Love Affair” – med albertslunderen Pio Simonsen på violin, step-

danseren Ilmo Simonsen fra Finland og den fantastiske sangerinde Katja Prudinsky, 

som også var med sidste gang, de var her (Se billedet!). 

   ”Baltic Love Affair” spiller gypsy jazz og har tidligere optrådt ved forskellige jazz 

festivaler både i Danmark og i udlandet. 

   Nytårsbrunch er et samarbejde mellem VA4Syd og VA4Række. 

Der serveres brunch til koncerten til  40 kr. 

Tilmelding på e-mail: cafe@va4syd   eller sms jazz til 28937251 

senest torsdag den 25. januar 2018 inden kl. 12. 

   Vi glæder os til at opleve spillevende, swingende jazz og velsmagende brunch sam-

men med jer. Drikkevarer kan købes billigt. 

 
På vegne af Aktivitetsudvalget, Jens Arne Nielsen 
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Aktivitetsudvalget efterlyser kandidater til Årets Ildsjæl for 2017.  Se nedenfor.  - Vi 
vil i næste nummer af Figenbladet bringe navnet på vinderen, som vil blive kåret den 
26. januar. 
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Aktivitetsudvalget: 

Hvad ønsker I, at vi skal støtte af aktiviteter i fremtiden? 

   I et oplæg, som jeg tog med til Aktivitetsudvalgets fødsel og start i april 2015, 
skrev jeg følgende: ”Intet er så godt som et hus, der summer af livsaktivitet, hvor 
mennesker griner, snakker og laver noget sjovt sammen. Derfor har vi i Bestyrelsen 
besluttet, at der skal nedsættes et Aktivitetsudvalg, der har til opgave at gennemføre 
de ideer, som beboerne i VA4Række foreslår, primært med udgangspunkt i vores 
nye, skønne Beboerhus. Alt fra it-klub (EDB-hjælp) til mountain bike klub, film, fo-
to, skak, bankospil, krimier og julemarked – kun fantasien sætter grænser – regner vi 
med at kunne støtte opstarten af, hvis nogen ønsker at tage initiativ til en fælles akti-
vitet.” 
   Og jeg må da nok sige, at der er kommet nogle forslag ud over de faste traditionelle 
aktiviteter, vi har pligt til at gennemføre ifølge vort Kommissorium, som Fastelavns-
fest, Juletræstænding og 50-årlig Jubilæumsfest. Af eksempler, som vi har støttet op-
starten og for nogens vedkommende gennemførelsen af, kan nævnes Zumbaklub, 
Børn inviterer til Spisning, Halloween, Indvielse af ny legeplads, Grillfester, Nytårs-
kur, Vinsmagningsklub, Nytårsbrunch med jazz med VA4Syd, Bydels- og Juletræs-
fest med de 5 andre Boligforeninger i Syd. 
   Men der er plads til flere. Bare send os dit forslag med din gode ide til en klub eller 
til en éngangs-fællesaktivitet. Du skal også sende os et overslag over udgifterne. 
  
Du kan sende dit forslag  til: 
   Finn Stubtoft,Bjørnens Kvt. 1 C 
   mail: finn@stubtoft.net 
eller du kan sende det til mig: 
   Jens Arne Nielsen, Fiskens Kvt. 5A 
   mail: jensarn4@hotmail.dk 
så vil vi tage det op i udvalget. 
 
   Aktivitetsudvalget har et budget til den 
slags aktiviteter. Budgettet er godkendt 
på et beboermøde. - Hvad vil du gerne 
have, at vi skal støtte med lidt penge og 
opbakning, så vi kan få endnu mere livs-
glad aktivitet i vores boligområde? 
  
Mvh. Jens Arne Nielsen, 
Medlem af Aktivitetsudvalget 
 
Billedet til højre viser, danseklubben, 
som vi tidligere har støttet. Måske lykkes 
det at starte danseklubben op igen 
 Foto: Ukendt 

mailto:finn@stubtoft.net
mailto:jensarn4@hotmail.dk
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Nyt fra Zumba gruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu genoptager vi snart 
den rigtige rytmiske zumba træning 

 
I de seneste måneder har vi i zumba gruppen dyrket cirkeltræning, mens vores zumba 
instruktør, Maria Bøttcher, skulle komme sig efter en operation i det ene ben. Det har 
været rigtig godt for vores fysiske styrke og vore kondital. Men det er jo ikke helt så 
fornøjeligt, som at danse til de inciterende zumba rytmer. - Heldigvis går det bedre 
og bedre med  Marias ben. Snart vil hun 
igen være fit for fight. Til februar genopta-
ger vi dansen til de rigtige zumba rytmer.  
-  Det bliver rigtigt fornøjeligt, og alle kan 
være med: Mænd, kvinder, unge og gamle. 
Det er også for børn, som det ses på bille-
det til højre. 

Vi træner zumba hver mandag fra kl. 17 til 
18. Det koster 100 kr. om  måneden, at 
være med.  Man kan også deltage en enkelt 
gang for 30 kr. Det kræver blot, at man 
møder op i beboerhusets festlokale mandag 
kl.17. 

Man kan også kontakte: 
 Birgitte Gulmark 
gulmark-hansen@tdcadsl.dk 2280 6401 

Mvh. Hans Kristian Andersen 

Foto: Ukendt 

Foto: Ukendt 
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Vi har vundet en stor præmie på udeudvalgets plan for indretning af en fælles plads 
for beboerne i vores afdeling (Pladsen foran beboerhuset) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friluftsliv i almene boligområder 
 

   Udeudvalget i afd. 4 Række har vundet en flot 2. præmie i en konkurrence, som  
Friluftsrådet og Boligselskabernes Landsforening, BL,  har sat i værk for almene bo-
ligforeninger. Gevinsten på kr. 196.000 skal bruges til etablering af en multifunktio-
nel plads ved beboerhuset. 
   Astrid deltog i prisoverrækkelsen, der fandt sted ved De Almene Boligdage i Aar-
hus den  17-19. november (se billede). De øvrige er Anette Østerhaab, BLs bestyrel-
se, Jens Peter Schou Nielsen, formand for friluftsrådets Kreds Århus Bugt, og Sven 
Aage Westphalen, konsulent i Friluftsrådet. Projektet er beskrevet nærmere på mid-
tersiderne, side 10-11,  her i Figenbladet. 
   Vi håber, at pladsen bliver til stor glæde for børn og voksne og et sted, hvor man 
møder andre beboere fra afdelingen. 
         Susan Steinhauer 
         Udeudvalget  
 

BANKO 
Kan du godt lide bankospil?    Så sæt X i kalenderen følgende onsdage i 2018:  
d.14.februar., d.11.april., d.12. september. og d.14.november!Da starter vi frisk op 
med bankospil i Beboerhuset Hjortens Kvarter 10. Du vil høre nærmere. 
  
       Med venlig hilsen Bankospilklubben 

Foto: Ukendt 
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Her følger fra Udeudvalget en kortfattet beskrivelse af, hvordan pladsen foran bebo-
erhuset skal indrettes: 
 

En fælles plads 
 
Vi anlægger en fælles plads for voksne og børn på den store plæne foran beboerhuset. 
Her skal man kunne få sig et pusterum, slappe af og nyde naturen. Pladsen får nogle 
små oaser: 
 
Kyssebænk, romantisk sommerbed og hjemmelavet fontæne 
Vi anlægger et romantisk sommerbed med duftende roser, kæmpeverbena, brudeslør 
og violer. I midten placerer vi en kyssebænk, der bliver omkranset af beplantning, så 
man får et intimt rum. Foran bænken placerer vi en hjemmelavet fontæne. Vi udskri-
ver en konkurrence i afdelingen, og det bedste forslag til fontæne produceres og sæt-
tes op på plænen. Der kommer mere information om konkurrencen i det nye år, hvor 
vi også holder  en inspirationsworkshop. Udeudvalget er dommer i konkurrencen. 
 
Nedenfor og på næste side er vist  nogle hjemmelavede fontæner fra andre steder: 

 
 
 

Fortsættes på side 11 
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Duftende sansebed om et træ og en rundebænk 
Vi anlægger et rundt sansebed med sommerfuglebuske, storkenæb, chokolademynte, 
citrontimian og lavendel. Man kan sidde op ad træet på rundebænken og slappe af og 
nyde det duftende bed og de svirrende sommerfugle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiselig natur og grillplads 
Der bliver også spiselig natur. Vi indkalder til plantedag, hvor vi planter blåbær- og 
tranebærbuske og planter krydderurter i plantekasser. Vi anlægger også en grillplads 
på græsplænen med aflåste grills, der kan bruges til større arrangementer for beboere. 
 
Åben plads og smukke vinterbuske 
Der kommer stadig til at være en del af plænen, hvor man kan spille kongespil og slå 
vejrmøller. Der kommer til at blive plantet små rondeller af buske, der er smukke i 
efteråret og om vinteren. 
 
Arbejdet går i gang i foråret 2018. 
       Mvh. Udeudvalget i VA afd. 4 Række 

Fortsat fra side 10 



Legegader og parkeringspladser bliver nu frisket op  

i Oksens, Vædderens og Hjortens kvarterer 
 
Legepladsudvalget og Udeudvalget har stadigvæk fuldt fart på renoveringen af  vore 
legegader og andre udeområder. Nu er de nået til Hjortens, Vædderens og Oksens  
kvarterer. I øjeblikket bliver der sat legeredskaber op i legegaderne. Men når foråret 
kommer vil legegaderne også blive beplantede. - Det bliver rigtigt godt. 
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Fortsættes på side 13 

På legegaden i Hjortens 
Kvarter er der opstillet 
balancebomme, balance-
stolper, og et klatresta-
tiv, hvor man kan  svinge 
sig og gå  armgang, hvis 
man ellers er stor nok til 
at kunne komme op til 
overliggeren. 
 
Foto: H K Andersen 

Legegaden i Hjortens 
Kvarter er desuden ble-
vet sikret med nyt rionet 
hegn mod Vridsløsevej, 
så vi ikke risikerer at 
børnene uforvarende 
løber ud foran bilerne. 
Der er også etableret 
en ny legeplatform i 
legegaden, som det 
fremgår af billedet. 
 
Foto: H K Andersen 
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Fortsat fra side 12 

I Legegaden i Oksens Kvar-
ter er der blevet sat en helt 
ny type gynge op, udspændt 
mellem to kraftige stolper. - 
Det ligner nærmest en ruse.  
- Man skal nok være en ek-
spert  på fem år, for at kun-
ne finde ud af, hvordan den 
skal bruges! 
 
Foto: H K Andersen 

Der er også sat andre  
typer gynger op, og 
her en vippe.- Lige nu 
ser det ret rodet ud, 
men når foråret kom-
mer  og der bliver 
etableret beplantning, 
skal det nok blive rig-
tigt godt. 
 
Foto: H K Andersen 

Og så kan vi afsløre, at gart-
neren har plantet forårsløg i 
græsplænerne på parkerings-
pladserne i de tre kvarterer. - 
Her er han taget på fersk ger-
ning. -  I redaktionen ved vi 
også, hvilke typer løg, der er 
blevet sat. Men det røber vi 
ikke. - Vi kan ikke tillade os 
at afsløre alle Udeudvalgets 
overraskelser. 
 
Foto: H K Andersen 
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Juletræstænding den 1. december 
 
Den 1. december blev lyskæderne i juletræerne foran beboerhuset tændt. Det blev 
fejret med Risengrød, æbleskiver, glögg og julesange, som  vi plejer. 

Fortsættes på side 15 

Allerede kl .16. myldrede forventningsfulde be-
boere ind i beboerhuset. - Her en stolt mor med 
sin næsten nyfødte baby. Foto: Peter Jacobsen. 

 Og her en ikke mindre stolt morfar med sit 
yngste barnebarn.  Foto: Peter Jacobsen. 

 Også de lidt større piger, som vi hel-
digvis har fået mange af i vores bolig-
afdeling, mødte frem med nissehuer og 
godt humør. Foto: Peter Jacobsen. 

 Der kom hurtigt en lang kø ved 
serveringsbordet. 
Foto: Peter Jacobsen. 
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 Fortsat fra side 14 

 Og så blev der spist 
risengrød og æbleski-
ver. - Man kan være 
meget sulten efter en 
lang dag i børneha-
ven. 
Foto: Peter Jacobsen. 

 Da klokken blev seks 
stillede vi alle op til 
nedtælling: 
 
10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 -  
4 - 3 - 2 - 1 -  nuuuu! 
  
Foto: Peter Jacobsen. 

Og så blev lyskæderne 
i de to store juletræer 
tændt. -  Det er da 
pænt! 
 
I Baggrunden til højre  
ser man indgangsdø-
ren til ét af rækkehu-
sene. - Vist nok Bjør-
nens Kvarter 11D? 
  
Foto: H K Andersen.. 
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Juletræsfest i Kongsholmcenteret den 2. december 
 
Lørdag den 2. december holdt vi juletræsfest i Kongsholmcenterets festsal sammen 
med de seks andre boligafdelinger i Albertslund Syd. Desværre havde arrangørerne 
”glemt” at pynte juletræet, så gæsterne blev sat til at klippe og klistre julehjerter, jule-
stjerner, kræmmerhuse og alt muligt andet til at hænge på træet. - Heldigvis havde 
arrangørerne dog sørget for papir, sakse og lim, og stemningen blev rigtig god, da 
harmonikaorkestret BAROS gav sig til at spille julesange og arrangere sangleje. Re-
daktionen har udvalgt nogle få billeder, som viser den fine stemning under festen: 

Efterhånden som gæsterne 
ankom, fik de udleveret 
sakse, lim hæftemaskiner 
og papir i alle mulige far-
ver. Og så satte de sig hen 
ved bordene for at klippe 
og flette pynt til juletræet. 
 
Foto: Flemming Holm. 

Men der var også tid til at 
hilse på hinanden og til at 
hygge sig. Da harmonika-
orkesteret BAROS begynd-
te at spille julemelodier og 
da Per spillemand sang 
julesange kom stemningen 
helt i top. 
 
Foto: Flemming Holm. 

Her ser I Harmonikaorke-
stret BAROS. De er alle 
fra Albertslund. To af dem 
endda fra vores område 
her i Syd. Og de spiller 
pragtfuldt. Denne gang 
mest julesange. -  Dem vil 
vi sikkert også bruge i 
kommende arrangementer 
.     Foto: Flemming Holm. 

Fortsættes på side 17 
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Der kom  stadig mere pynt på 
juletræet. Til sidst var det ble-
vet så fint, at vi kunne være 
bekendt at kalde på julemanden 
og Nissemor.  - Så de ankom 
sammen med to store sække 
fyldt med julegaver. - Men in-
den gaverne blev delt ud, sang 
vi julesangene, mens vi gik 
rundt om det fine juletræ. - Det 
var julemanden og nissemor, 
som førte an. 
                 Foto: H K Andersen 

Vi legede også ”Bro Bro 
Brille” og andre sangleje. 
Og alle ”kom i den sorte 
Gryde”  - Bagefter delte 
Julemanden og Nissemor 
julegaver ud til alle børne-
ne, men det har vi desvær-
re ingen billeder af. 
 
Foto: Flemming Holm. 

Det var især populært at lege 
sangleje. Så da gaverne var 
delt ud, tog vi igen fat på 
dem. - Den her leg går ud på 
at lade mandlen smutte rundt 
i en ring mellem deltagerne, 
og så skal den udvalgte delta-
ger, gætte, hvem der har den. 
- Denne gang var det jule-
manden, der havde mandlen. 
 
Det var meget vellykket!. 
 
Foto: H K Andersen 

Fortsat fra side 16 
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 Spiseklubben bød på valgflæskesteg 

Onsdag den 15 november bød spiseklubben på valgflæskesteg i anledning af kommu-
nalvalget, og for at fejre, at der denne gang var opstillet fire kandidater fra vores bo-
ligafdeling: Tina Christiansen for Socialdemokratiet, Ole Borgstrøm for Socialdemo-
kratiet, Diana Vang for Alternativet samt Andreas Sklander Larsen for Liberal Allian-
ce.  - Alle fire var inviteret med, for at vi kunne møde dem og lære dem at kende. - 
Det blev en rigtig hyggelig aften, som  man kan fornemme af redaktionens billedre-
portage nedenfor: 

Spiseklubben serverede 
flæskesteg med sprød 
sværd til deltagernes 
store begejstring. 
 
Foto: Peter Jacobsen. 

Til en god flæskesteg 
hører også en god rød-
vin. Og så måtte vi jo 
også skåle for et godt 
valgresultat.  
 
Foto: Peter Jacobsen. 

Og selv om kandidater-
ne var hinandens kon-
kurrenter, var der alli-
gevel overskud til at 
give hinanden et kram. - 
På billedet ses Tina, 
Diana og Ole  i hygge-
ligt samvær. - Andreas 
fra Liberal Alliance, 
kunne desværre ikke få 
tid at deltage. 
 
Foto: Peter Jacobsen. 
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Torsdag den 4/1 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 17/1  kl. 18:  Spiseklub. 
Søndag den 28/1 kl. 12:  Nytårsbrunch med Zigøjnerjazz 
Torsdag den 1/2 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Søndag den 11/2  kl. 11 - 14: Fastelavnsfest i beboerhuset 
Onsdag den 14/2 kl. 19:  Bankospil i beboerhuset 
Torsdag den 1/3 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 11/4 kl. 19:  Bankospil i beboerhuset 
Hver mandag kl. 17.00-18.00:  Zumba (cirkeltræning midlertidigt indtil februar 2018) 

Genbrug - Genbrugsgården ligger på Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere 
ting til direkte genbrug, storskrald, farligt affald, haveaffald, havejord og losse-
pladsaffald på følgende åbningstidspunkter: 
Mandag til fredag hele året fra kl.:  11.15  til  11.45 v. Driften 
Søndage hele året   fra kl.:  10.00  til  12.00 v. Genbrugsgruppen 
Torsdage, marts til oktober fra kl.:   17.00  til  18.00 v. Genbrugsgruppen 
Vi holder også åbent 1. juledag og på torsdage og søndage i Påsken,  i Pinsen og 
på Kr. Himmlefartsdag,  men ikke juleaften og ikke nytårsaften. 

Udlån - husk sundhedskort: 
På Genbrugsgården kan afdelingens beboere låne følgende redskaber: 
 Trækvogn, sækkevogn, trillebør, hækkesaks, ørnenæb, 
 håndskubbet græsslåmaskine, plænetromle,  
 Kost, skovl og andre haveredskaber 
Udlån og tilbagelevering foregår i Genbrugsgårdens åbningstider. - Se 
ovenfor. - Man skal ved lån af redskaberne oplyse, navn, adresse og for-
ventet tilbagelevering. Desuden skal man vise sit sundhedskort. 
Udlån af slagboremaskine: Henvendelse på ejendomskontoret i åbningsti-
den. 

Boligafdelingens hjemmeside: va4række.dk 

Redaktion: 
Hans Kristian Andersen e-mail: h.k.andersen@outlook.dk 
Jens Arne Nielsen   e-mail: jensarn4@hotmail.dk                      
Susan Steinhauer   e-mail: susan.steinhauer@hotmail.com 
Suppleant til redaktionen: 
Brian Finn Jørgensen  e-mail: brianfinn@live.dk 
Omdeler:    Olivier David Olsen eget tryk 



Julehumør 
 I Afdelingen 
 
Ved Kurt Schultz 

Stof til næste nummer af FIGENBLADET, som forventes at udkomme i marts 
2018, skal være redaktionen i hænde senest den 26. februar  
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