
FIGENBLADET 
Bladet der dækker det væsentlige 

 46. Årgang nr. 4       december 2019 

Efterårsstemning i Oksens Kvarter 

Efteråret 2019 har været meget vådt og mørkt. Men vi bor jo i en usædvanlig 
smuk bebyggelse, som også byder på mange fine og lyse oplevelser. Her er det 
Jens Zahle Hansen fra Oksens Kvarter, der har fanget en smuk efterårsstem-
ning i sin forhave med sit kamera.  - Inde i bladet kan du læse om Halloween, 
Jul, Nytår og andre oplevelser her hos os i efteråret og i vintermånederne. 



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

 

  Bo-Vest, afdeling 68  - VA, afdeling 4 Række 
  Stationsparken 37, 2600 Glostrup. 
  e-mail: bo-vest@bo-vest.dk.   Tel: 8818 0880 
  Åbningstider: hverdage kl. 10 - 14, torsdage tillige kl. 14 - 17 
 

Ejendomskontoret: Hjortens kvarter 10, 2620 Albertslund 
    Tel: 8819 0240 e-mail: afd68-4raekke@bo-vest.dk 
Afdelingsleder:  Michael Willumsen  e-mail: miw@bo-vest.dk  
    Telefon: 8819 0191  Mobiltelefon: 6035 2648 
Kontortid for personligt fremmøde: 
    mandag, onsdag, torsdag, fredag  kl. 8 - 9 
     tirsdag     kl. 16 - 18  
Telefontid, 8819 0240: mandag, onsdag,  torsdag  kl. 8 - 14 
    tirsdag     kl. 8-14 og 16-18 
    fredag     kl. 8 - 11 
Hvis telefonen 8819 0240, er optaget eller ikke bliver besvaret, kan man indtale en 
besked med oplysning om navn, adresse og telefonnummer. - Ejendomskontoret vil 
så vende tilbage snarest muligt, senest næste hverdag. 
 

Afdelingsbestyrelsen: 
 
Formand: Astrid Hansen   Oksens Kvt. 5 E           43 64 10 48            
Kasserer: Hans Kristian Andersen  Hjortens Kvt. 8 A  20 46 76 74  
Desuden: 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                                           
  Brian Finn Jørgensen  Bjørnens Kvt. 6 B  26 20 50 27    
  Bente Baudier   Vædderens Kvt. 6E 21 43 62 20 
Suppleant: Rikke Bertelsen   Vædderens Kvt. 6A        96 19 15 96 

   Ved svigt af el, vand, varme, kloak, TV-forsyning og ved andre alvorli-
ge skader udenfor åbningstiden kontaktes 
  Vagtselskabet:      70 25 26 32                       
   Ved overfyldte affaldsbeholdere kontaktes 
  Vestforbrænding Kundeservice:   70 25 70 60 
   Ved tvivl om sortering af affald kontaktes 
  Agendacenterets Sorterings Hotline:  43 62 20 15 
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KOM IND I VARMEN  

OG NYD MUSIKKEN OG MADEN 
TIL NYTÅRSBRUNCH 

SØNDAG D. 26.01.2020 KL. 12-14 
I BEBOERHUSET, HJORTENS   KVARTER 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Nielsen Swingtime” jazzband leverer skøn, traditionel jazz. 
 

Nytårsbrunch er et samarbejde mellem VA4Syd og VA4Række og er for 
beboere og gæster i de to afdelinger. 
Der serveres brunch til koncerten til 45 kr. 
Husk tilmelding: enten på e-mail Cafe@va4syd.dk 
    eller sms ”jazz” til 28937251 
Tilmelding senest torsdag den 23. januar 2020 inden kl. 12. 
Drikkevarer kan købes billigt.  
 
    På vegne af begge boligafdelinger 
    Jens Arne Nielsen 
     og Jørgen Hansen. 
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Søndag d. 23. februar fra kl. 11 til 14  

holder VA afd. 4 række fastelavnsfest 

i Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10 
 

• I år optræder Sine, med frække Rikke og Gilbert. Sine er Dan-
marks bedste bugtaler, og så er hun enormt dygtig til at lave 
sjove ballondyr. 

• Bagefter slår vi katten af tønden i fire forskellige hold. 

• Der vil være præmier til prinser, prinsesser, konger og dron-
ninger. 

• 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. 4/2, d. 11/2 og d. 18/2. 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 

Telefon:  2046 7674 



  Figenbladet nr. 4 - 2019                                                           Side 5 

 

jensarn4@hotmail.dk

 

mailto:jensarn4@hotmail.dk
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   Her i vinterhalvåret står aktiviteterne i klubhuset meget på stand-by. 
   Der trænes i stedet indendørs i ”Sydskolens” sportshal efter følgende plan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Udendørs træningen foregår primært på Albertslund Stadions kunstgræsbaner, hvor vi er blevet 
tildelt disse tider: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi godt kunne tænke os at have vores egne lokale 
kunstgræsbaner, så vore yngste medlemmer ikke skal træne så langt væk. Det er ligeledes 
svært at opretholde den sociale kontakt og klublivet på ”udebane”. 
   Bestyrelsen m.fl. Holder dog en række møder i klubhuset for at blive klar til vores general-
forsamling ultimo januar, og forsøge at være på forkant med udendørssæsonen, der begynder 
omkring 1. april 2020. 
   Inden da skydes nytåret i gang med en 5-a-side turnering for klubbens voksne medlemmer - 
uanset vejret - på banerne ved klubhuset:  

Lørdag den 4 januar 2020 kl. 10:00. 
 
Sportslig vinter-, jule- og nytårs-hilsen 
Hans-Carl Evers Hansen 
Formand for BS72/beboer i Bjørnens Kvarter  

Mandag kl: 17:30 - 19:00 

U14 Drenge 

19:00 - 20:30 

Veteran 

20:30 - 22:00  

Indendørs 

træning 

i 

Sydskolens 

sportshal 

Tirsdag kl: 17:00 - 18:00  

U7 

18:00 - 19:30 19:30 - 21:00 

Old Girls 

Onsdag kl: 17:00 - 18:30 

U10 Drenge 

18:30 - 19:30 

U12 Drenge 

19:30 - 21:00 

Herresenior 

Torsdag kl: 17:00 - 18:00 

U6 Legehold 

18:00 - 19:30 

U8 Drenge 

18:30 - 20:00 

Tirsdag kl: 

Kunstbane 1 

17:30 - 19:00  

U8D, U10D, 

U12D, U14D 

19:00 - 20:30 

Kvindesenior 

Herresenior 

20:30 - 22:30  

Udendørs 

træning 

på 

Albertslund 

Stadion 

Onsdag kl: 

Kunstbane 2 

(halv bane) 

20:00 - 21:30 

veteraner 

21:00 - 22:30  

Torsdag kl: 

Kunstbane 1 

19:30 - 21:00 

Kvindesenior 

Herresenior 

  

Hvad sker der i BS 72 

i vinterhalvåret? 

http://www.bs72.dk/
http://www.bs72.dk/
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Hassan har tilbudt at lave maden og aftenens menu bliver: 

• Kylling, ris og karry 

• Kaffe og kage 

Pris: 

Voksne og børn over 12 år, 

45 kr. 

Børn mellem 5 og 12 år, 20 

kr. 

Børn under 5 år, gratis. 

 

Der serveres vand til maden, 

ønsker man andre drikkeva-

re må man selv medbringe 

dem. 

 
 
 

Tilmelding: 

Tilmelding er nødvendig: Senest mandag d. 13. januar kl. 12,00. Til-

melding til Jens Arne Nielsen. Tlf.: 61854364 (gerne SMS) eller mail.: 

jensarn4@hotmail.dk, eller på Facebook. 

 
Vi spiser, snakker, griner, synger og giver hinanden en hjælpende 

hånd med det praktiske i Beboerhusets spiseklub Hjortens kvt. 10. 

Med venlig hilsen 

Jens Arne og Nina 

Fællesspisning i Beboerhuset 
Onsdag d.15. januar 2020 Kl. 18,00 

mailto:jensarn4@hotmail.dk
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Tv-signal fra Yousee via Antenneforeningen af 1986 
   Som alle nok ved, er der flere tv-kanaler, der forsvinder fra Yousee’s programpak-
ker efter Nytår. 
   Det er sådan, at det tv-signal vi modtager i dag, er fra Antenneforeningen af 1986 
(brøndbynet). Det får vi via en fiber, som fordeles via en hovedstation til de 4 afde-
linger: VA 4 Nord, VA 4 Syd, VA 4 Række samt VA kanalens Kvarter. Via denne 
fiber får vi internet, som leveres af DKTV (dansk kabel-tv), samt tv-signal som leve-
res af Yousee. Dette er ikke lige til at ændre, da vi jo er fælles om dette. 
   Hvis man ønsker en anden tv-signalleverandør, f.eks. Boxer, kan man jo lave en 
aftale med dem oven i den aftale, man har med Yousee hos Antenneforeningen af 
1986. Eller man kan opsige sit Yousee abonnement hos Antenneforeningen af 1986, 
og så få lavet et nyt hos Boxer. Man kan også undersøge, hvilke muligheder der er 
for at streame via internettet, og så bruge dette. Men det er som sagt ikke muligt at få 
en anden tv-signalleverandør via den fælles fiber, vi har. 
   Hvis man vælger at opsige sit abonnement hos Antenneforeningen af 1986 (både it 
og tv), skal man stadigvæk betale antennebidrag, da dette udelukkende går til afdrag 
og vedligeholdelse af vores eget interne bolignet (fibre, kabel i jord og hardware, 
mv.) 

Mvh. Ejendomsleder Michael Willumsen 
 

Nyt fra Driften 
    Vi har desværre måttet sige farvel til vores nye gartner, Søren Krag, her ved ud-
gangen af november. 
    Søren nåede kun at være ansat i 3 måneder. Søren var en super dygtig gartner, men 
hans ambitioner var større, end vi kunne honorere. Så vi valgte derfor at skilles. 
Vi ønsker Søren alt muligt held og lykke i fremtiden. 

Mvh. Ejendomsleder Michael Willumsen 
  

 Genbrugsgården holder i år åbent både juledag og nytårsdag! 
   I Genbrugsgruppen oplever vi år efter år, at der er rigtigt mange beboere, som har 
behov for at kunne aflevere store mængder affald i forbindelse med både jul og nytår: 
• Første juledag har beboerne typisk store mængder emballage og gavepapir, de 

gerne vil af med 
• Og første nytårsdag har mange beboere  store mængder afbrændt fyrværkeri, 

bordbomber, serpentiner, balloner, og alt muligt andet pynt, de gerne vil smide 
ud. 

   Begge dage drejer det sig mest om ting, der skal sendes til forbrænding som restaf-
fald, og som der ikke er plads til i molokkerne.. I genbrugsgruppen har vi derfor be-
sluttet at vi vil holde ekstraordinært åbent i Genbrugsgården: 
• Første juledag, onsdag den 25. december kl. 10 - 12. 
• Første nytårsdag, onsdag den 1. januar  kl. 12 - 14. 
Vi glæder os til at se jer  juledag og nytårsdag. 
    Mvh. for Genbrugsgruppen, Hans Kristian Andersen 
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Halloween 

i 
VA 4 Række 

 
 

Igen i år havde Torben og Vicky inviteret alle børn og alle barnlige sjæle  i VA 4 
Række til uhyggelig Halloween  i Bjørnens Kvarter. Det blev en fantastisk success. 
Omkring 200 gæster fandt vej til Bjørnen  8 B, hvor baghaven var overstrøet med 
halm og spundet ind i edderkoppespind. Hvor luften var fyldt med røg, buldren fra 
voldsomt stormvejr og uhyggelige hyl. Her myldrede det med genfærd, edderkopper, 
vampyrer, farlige varulve, uhyggelige zombier og mange andre frygtelige uhyrer. De 
grummeste af dem alle var værterne, som både bød på væmmelig ormedrik, afskårne 
fingre og et rædselskabinet med  dansende skeletter og skræmmende hoppende væse-
ner i deres haveskur. - Heldigvis serverede de også rigtig velsmagende pasta med 
kødsovs, så alle  fik lagt en solid  bund af nærende kost inden aftenens udskejelser i 
slik og ballade. 

På billedet nedenfor ser I fire af de farligeste uhyrer, parate til at gå på rov hos bebo-
erne med trusler om ballade, hvis ikke de straks fik udleveret slik. På de to næste si-
der i bladet, midtersiderne, finder I en væmmelig collage, som viser, hvor uhyggeligt 
der er i vores boligafdeling under Halloween, når alle de farlige uhyrer er på spil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle fotos fra Halloween er taget af Peter Jacobsen. Fortsættes side 10 
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Fortsat fra side 9 
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Foto: Peter Jacobsen 



Jul i Albertslund Syd 
   Og så er vi jo kommet ind i julesæsonen med vore mange fine juletraditioner. Vores  
udmærkede fotograf, Peter Jacobsen, har fanget nogle dejlige stemningsbilleder fra to 
af vore julearrangementer, som vi bringer her og på næste side: 

   Juletræstænding: Torsdag den 28. november, tændte vi vores eget juletræ i Oasen 
foran beboerhuset.  Her blev der serveret risengrød, æbleskiver og juleglögg for 60 
børn og voksne. - Og risengrøden blev nydt med stort velbehag i godt selskab: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagefter gik vi udenfor , hvor juletræet blev tændt mens vi sang ”juletræet med sin 
pynt” og ”højt fra træets grønne top”: 

Julefest for  Albertslund Syd: Lørdag den 7. december holdt vi jule fest i Kongsholm-
centeret. Her blev der klippet julepynt med stor flid: 
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Fortsættes side 13 
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Fortsættes på side 13 

    Det blev til både julehjerter, kræmmerhuse, snemænd og lange fine guirlander: 

Den fine julepynt blev hængt op på vores store juletræ, som efterhånden blev kønnere 
og kønnere med  ”kurve, kugler fugle og flag” som det hedder i julesangen. 

Til sidst blev det så 
færdigt, at vi kunne 
kalde på juleman-
den, der ankom 
sammen med jule-
mor, så vi sammen 
kunne danse om 
juletræet, og jule-
manden kunne ud-
dele gaver til børne-
ne. 

 

   Under hele julefesten leverede harmonikaorkestret, BAROS, underholdning med 
dejlig julemusik og festlige sanglege. Her ser i dem i aktion på scenen i 
Kongsholmscenterets gamle festsal: 

Alle billederne fra  de to julearrangementer er taget af Peter  Jacobsen 
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I 2020 kan vi fortsat regne med hjælp fra Agenda Centeret 
 
Under budgetforhandlingerne i Albertslund Kommune i oktober blev det foreslået, 
at lukke Albertslund Agendacenter. For os i VA afd. 4 Række ville dette have væ-
ret et alvorligt tab. Vi har gennem adskillige år fået omfattende hjælp fra Agenda-
centeret  til at forbedre affaldssorteringen i vores afdeling, til at  få mere genbrug, 
til at spare på el, vand og varme og til at beskytte naturen i vore udeområder bed-
re. I de kommende år skal vi gøre endnu mere for at spare på ressourcerne, beskyt-
te naturen og nedbringe vores belastning af klimaet. Vi vil derfor få endnu mere 
brug for Agendecenteret.. - Heldigvis har et flertal i kommunalbestyrelsen nu ved-
taget et budget for 2020, hvor der også er afsat penge til Agendacenteret i 2020. 
Vi kan derfor fortsat regne med hjælp fra Agendacenteret næste år. - Nedenfor  
kan du læse lidt mere om, hvad Agendacenteret står for, og hvad der er deres mål. 
- Og på de følgende sider kan du læse flere spændende indlæg fra Agendacenteret 
med anvisninger på, hvordan vi bedre kan beskytte vores miljø og leve mere bæ-
redygtigt. 
 
 

Hvad er 
Agenda Centeret? 

 
Agenda Centeret er byens miljøcenter. Vores mål er, at gøre Albertslund bæredyg-
tig! Derfor hjælper vi bolig-områderne, både med at øge genbruget og med at spa-
re på el, vand og varme. Vi arbejder 
for miljømærkede og økologiske 
produkter i hverdagslivet, for flere 
solceller og delebiler, og for mere 
natur - uden gift. Vi udvikler nye 
ideer og afprøver nye projekter, in-
formerer, laver ekskursioner, har et 
stort netværk og samarbejder med 
kommunen. 

Og så er vi græsrødder - og derfor 
først og fremmest din medspiller, 
når du selv vil gøre Albertslund 
lidt mere bæredygtig! 

I Agenda Centeret bor også Kulturøkologisk Forening. Det er en medlemsfor-
ening, der arbejder med Bydiver-sitet, Trampesti og cykelture ud i kulturhistorien, 
bjørneklo-bekæmpelse og solceller til Afrika. 

Læs mere om os på www.agendacenter.dk – eller stik hovedet ind en dag i Kana-
lens Kvarter 32! 

☺ Agenda Center Albertslund 

http://www.agendacenter.dk
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Gør julen mere bæredygtig 
 
Julen er hjerternes fest, en tid, hvor vi er ekstra om-
sorgsfulde og glæder hinanden. Men julen er også en 
forbrugsfest, og den tid på året, hvor miljø- og klimapå-
virkningen er ekstra stor.  
Det er især mad og gaver, der er skyld i den store klima- og miljøbelastning, så vil 
man gerne holde jul, med alle de glæder den giver, men samtidig gerne undgå at bela-
ste klimaet og miljøet mere end højst nødvendigt er her nogle gode råd. 
 
Julens mad… 

Julemad er sammenlignet med andre højtider og festers mad ikke nær så klimabela-
stende, da menuen oftest består af svinekød, fjerkræ, fisk og grøntsager. 
Der hvor den store klimabelastning ligger, er de store mængder mad, som bliver 
smidt ud i juledagene, fordi vi har lavet alt for meget mad. 
 
Prøv at udnytte resterne fra julebordet i juledagene. Evt. 
som en af retterne på julefrokostbordet. Brug rester af 
and eller gås i tarteletter, i omelet, eller i salater. Ande-
kød er velegnet i buffetter og er lækkert at spise koldt.  
Rester af flæskesteg kan med fordel bruges som pålæg, i 
sandwich eller wraps. En rest flæskesteg kan også blive 
til biksemad, hvor resterne af kartofler også kan indgå. 
 
 Julegaver…. 

De mest ubæredygtige gaver er de gaver, der ikke bliver 
brugt, men som ender bagerst i et skab eller i en skuffe. 
Sørg derfor for at købe gaver, som du med næsten sik-
kerhed ved, vil blive brugt af modtageren, eller som kan 
byttes. 
 
Af gode ideer til ekstra bæredygtige gaver er f.eks.  
- gavekurve med Svanemærkede plejeprodukter, eller økologiske delikatesser. 
- biografbilletter, teaterbilletter, foredrag eller koncertbilletter. 
- årskort til museer, fodboldklub, Tivoli, Zoo, Badesøen mm. 
- abonnement til magasin eller avis. 
- medlemskab af Danmarks Naturfredningsforening, KulturØkologisk forening m.fl. 
- gavekort til velvære. Massage, ansigtsbehandling eller frisør. 
- hjemmeservice, som børnepasning, rengøring, ordne have, lave middag mm. 
- planter og træer. 
- hjemmelavede gaver, f.eks. småkager, bolsjer, strikkede karklude, eller sokker. 
 
Glædelig jul fra Agenda Centeret 

Fortsat fra side 14 
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Apps der gør vores madforbrug grønnere  
 
Vil du gerne gøre dit forbrug af fødevarer mere klimavenligt og bæredygtigt er der 

flere apps, der kan hjælpe dig på vej både mht. at mindske madspild, beregne klima-

aftrykket, og give dig inspiration til restemad. 

 

’Too good to go’ – køb kokkens overskudsmad 

Med appen ’Too good to go’ kan du billigt spise restaurantmad og 

bagerbrød og samtidig bekæmpe madspild. Appen kræver at du er 

fleksibel, da afhentningstiderne ofte er meget korte og typisk i de 

enkelte steders lukketid. Prøv også appen ’YourLocal’, der ud fra 

samme koncept forsøger at mindske madspild. 

 

’CO2 Food’ - beregn klimaaftrykket af din mad 

Vores madforbrug er et af de steder, hvor vi virkelig kan gøre en 

forskel for klimaet. Og med CO2 Food bliver det nemmere at se, 

hvor meget CO2, dit madforbrug udleder. Du kan enten scanne  

dine kvitteringer eller give appen adgang til dine digitale kvitterin-

ger. På den måde får du et overblik over, hvordan dit madforbrug 

ser ud i forhold til andres  

 

’Mad skal Spises’ – ikke spildes 

Supermarkederne har tit nedsatte datovarer til salg, men det er ofte 

lidt af en tilfældighed, om man støder på lige den vare, man står og 

mangler. Appen ‘Mad skal spises’ gør det nu muligt for dig at finde 

frem til nedsatte datovarer i alle dagligvarebutikker. I appens menu 

kan du tilpasse din radius og på den måde finde frem til de datova-

rer, som er tættest på dig.  

 

’For Resten’ – tips til restemad 

’For Resten’ er en app der giver tips til, hvordan du kan forvandle 

dine retter til nye retter ved at søge på en eller flere af de ingredien-

ser, du har i overskud.  

 

Med venlig hilsen 

Agenda Centeret 
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Få sorteret dit madaffald! 
 

Godt på vej med sorteringen, men…. 

Vi er generelt gode til at sortere affald, der er dog to typer affald, 

som mange stadig har problemer med at få sorteret. Det ene er pla-

stik og det andet er madaffald. 

Især madaffald er der stadig meget af i restaffaldet, hvilket er ær-

gerligt, da mange ressourcer går tabt, hvis det ikke kommer i mad-

affaldscontaineren. 

 

Det er blevet nemt at sortere madaffald med de nye grønne poser af plast. 

I Agendacenteret tror vi at en af årsagerne til, at der stadig er 

mange, der ikke er kommet i gang med at sorterer madaffald 

er, at de gamle poser til madaffald hurtigt blev utætte og 

kunne gå i stykker, hvilket gjorde det besværligt at sortere 

madaffald. 

De nye grønne poser er lavet af plast, hvilket gør, at man 

sikkert og uden at det drypper fra posen, kan fragte den til 

madaffaldscontaineren. 

 

Hvordan får jeg fat i de grønne poser? 

Når du sorterer madaffald, skal det være i de grønne poser til 

madaffald. 

I VA 4 Række bliver de grønne poser uddelt hver 3-4 måned. 

Hvis du løber tør inden da, kan du hente poser på Ejendoms-

kontoret. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil i gang med at sorterer 

madaffald? 

Er du stadig ikke kommet i gang med at sortere madaffald er det 

nemt at komme i gang. I Agenda Centeret kan du komme ned og 

hente en spand til madaffaldet, og vi er også leveringsdygtige i 

sorteringsvejledninger. 

 
Med venlig hilsen 

Agenda Centeret 

 



Side 18          Figenbladet nr. 4 - 2019 

 

HUSK! 
Den anden onsdag i 

hver måned:  11/12, 

8/1, 12/2 og 11/3.  
 

Kl. 19:00 i Beboerhuset, Hjortens kvarter nr. 10. 

Husk gæsteparkeringsbillet, hvis du kommer i bil og ikke bor i 
afdelingen. - Udleveres af Linda. 

Leje af et ark med 6 plader á 10 spil koster 50 kr. for beboere og 
60 kr. for gæster. 
Vi spiller 10 spil. – 5. og 10. spil giver ekstra chance. 
Der er gevinst på én række, på 2. rækker og på hele pladen. Ved 
flere, der har banko samtidigt, trækkes der lod om gevinsten. 

Med i prisen er kaffe, te og kage. Hvis du ønsker andre drikkeva-
re, må du selv medbringe det.      Hilsen Linda Jensen 

  ZUMBA 
Kom med hver mandag hvor der er Zumba i beboerhuset 

Hjortens kvarter 10, kl. 17.00-18.00 

Prisen er 100 kr. pr. måned og 30 kr. for en enkelt lektion.´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi danser dog ikke zumba lillejuleaften, mandag den 23. december 

HUSK OGSÅ: 
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Onsdag den 11/12 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 8/1 kl. 19:  Banko 
Torsdag den 9/1 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 15/1 kl. 18:  Fællesspisning 
Søndag den 26/1 kl. 12-14:  Jazzkoncert og Nytårsbrunch  
Torsdag den 6/2 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Torsdag den 12/2  kl. 19:  Banko 
Onsdag den 19/2 kl. 18:  Fællesspisning 
Søndag den 23/2 kl. 11-14:  Fastelavnsfest 
Torsdag den 5/3 kl. 17:  Afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 11/3 kl. 19:  Banko 
Onsdag den 18/3 kl. 18:  Fællesspisning 
Hver mandag kl. 17.00-18.00:  Zumba i beboerhuset - Dog ikke Lillejuleaften: 23/12. 

Genbrugsgården, Vridsløsevej 2. Her kan man aflevere ting til di-

rekte genbrug, storskrald, farligt affald, haveaffald, havejord og lossepladsaffald. 
Åbningstider indenfor normal arbejdstid: 
Mandag, onsdag og fredag kl. 11.15 - 11.45. Dog ikke 1/5 og ikke 5/6. 
Aftenåbning: 
Torsdag kl. 17 - 18. Dog ikke i november, december, januar og februar. 
 Weekendåbning: 
Søndag kl. 10 - 12. Dog ikke 24/12 og ikke 31/12 
Vi holder også åbent 1. juledag, 1. nytårsdag og på torsdage og søndage i Påsken,  i Pin-
sen og på Kr. Himmlefartsdag. Men ikke juleaftensdag og ikke nytårsaftensdag. 

Udlån - husk sundhedskort: 
På Genbrugsgården kan afdelingens beboere låne forskellige redskaber: 
 Trækvogn, sækkevogn, trillebør, ørnenæb, kost, skovl og andre 
 haveredskaber. - Desuden el-plæneklipper og el-hækkesaks uden 
 forlængerledning. Låner skal selv sørge for forlængerledning. 
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. 

Boligafdelingens hjemmeside: va4række.dk 

Redaktion: 
Hans Kristian Andersen e-mail: h.k.andersen@outlook.dk 
Jens Arne Nielsen   e-mail: jensarn4@hotmail.dk                      
Omdeler:    Bastian Tue Vang 

eget tryk 



Næste nummer af FIGENBLADET forventes at udkomme i marts 2020. 
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 24. februar.  
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Julesjov 
i afdelingen 
Ved Kurt Schultz 

 

På billedet til venstre ser du Kurt arbejde 
ihærdigt med at finde på gode julevittighe-
der til Figenbladets decembernummer! 

Figenbladets redaktion 

ønsker alle læserne 

en rigtig god jul 

og et godt nytår! 


