
Hyltebjerggård er tumleplads for frivillige,  
foreninger, fester og meget mere  

PROGRAM  
JANUAR - JULI 2017



Mødestedet. Har du ekstra tid midt på dagen, så kig forbi i Mødestedet, 
kl. 11-15. Esmar og Anne Lise er værter, Mødestedet har åbent onsdage. 
 
NYTÅR, fællessang v/ Bent Mortensen, kl. 13-15, pris 25 kr. 

OPFORDRING TIL DANS, diskotek for dig der ikke længere er så ung.  
DJ Poul spiller op til dans. Kl. 16-18, pris 20 kr. 

HVAD KAN DER GØRES FOR AT BEVARE SYNET? Foredrag om synet, 
kom og få svar på dine spørgsmål. Fri adgang for alle, kl. 17-19

NYTÅRSKUR MED CARLSBERGKORET. Koncert og fællessang. Vi byder 
på lidt godt til ganen. Alle er velkomne, kl. 14-15 
 
MØDESTED FOR FORÆLDRE MED HANDICAPPEDE BØRN OG BØRN 
MED SÆRLIGE UDFORDRINGER. ‘Café-arrangement’, kl. 10-12.30

JANUAR: 
ons.    d.4. 
 
 
tor.    d.12. 
 
søn.   d.15.

man. d.16.

tor.   d.19. 

fre.   d.20.

VANLØSE SPISER SAMMEN. Fællesspisning for alle - kom og spis med!
Pris voksne 50 kr., børn 25 kr., kl.17.30-20
 
OPFORDRING TIL DANS, diskotek for dig der ikke længere er så ung. 
Musik ved Jan og Kurts Haveduo. Pris 20 kr., kl. 16-18 
 
IPAD OG TABLET KURSUS, v/ Jan Peter Rasmussen, onsdage kl. 10-12, 
pris 300 kr. for 6 mødegange. Tilmelding.  

COMPUTERHJÆLP, onsdage fra d. 22.2. til d. 17.5. - er det muligt at få 
gratis hjælp i brug af Ipad, smartphones og PC, kl. 12.15 

RØDE KORS I MØDESTEDET, v/ udviklingskonsulent Mona Ulsted. Kom 
og hør om de forskellige tilbud hos Røde Kors, kl. 14-15  
  
MØDESTED FOR FORÆLDRE MED HANDICAPPEDE BØRN OG BØRN 
MED SÆRLIGE UDFORDRINGER. ‘Café-arrangement’, kl. 10-12.30 
 
VINTER, fællessang v/ Bent Mortensen, kl. 13-15, pris 25 kr. 

BANKO, kom og vær med til et sjovt og festligt spil og få noget godt 
med hjem. Pris 15 kr. for en plade, kl. 13-15. Tilmelding

FEBRUAR: 
tor.      d.2.  
 
 
søn.  d.19. 
 
 
ons.  d.22.

ons    d.22.

ons    d.22.

fre.   d.24

fre.   d.24

man d. 27.

VANLØSE SPISER SAMMEN. Fællesspisning for alle, kl.17.30-20  
Pris voksne 50 kr., børn 25 kr., kl.17.30-20
 
PAH I MALI, v/ foreningen International Kontakt, fernisering på fotoud-
stilling, kl. 15-16. Udstillingen varer frem til d.27.3.

MARTS: 
tor.      d.2.
 
 
man.   d.6. 

 



SELVSKADE. Foredrag v/ Landsforeningen mod Spiseforstyrelser og 
Selvskade, kl.19-21. Ingen tilmelding  
 
MØDESTED FOR FORÆLDRE MED HANDICAPPEDE BØRN OG BØRN 
MED SÆRLIGE UDFORDRINGER. ‘Café-arrangement’, kl. 10-12.30  
 
FORÅR, fællessang v/ Bent Mortensen, kl. 13-15, pris 25 kr.

OPFORDRING TIL DANS, diskotek for dig der ikke længere er så ung. 
Musik ved Jan og Kurts Haveduo. Kl. 16-18, pris 20 kr. 

tor.     d.6. 

fre.   d.21.  
 
 
fre.    d.21. 
 
søn.  d.23.

APRIL: 

OPFORDRING TIL DANS, diskotek for dig der ikke længere er så ung.  
DJ Poul spiller op til dans. Kl. 16-18, pris 20 kr. 
 
FÆLLESSANG v/ Bent Mortensen, kl. 13-15, pris 25 kr.

MØDESTED FOR FORÆLDRE MED HANDICAPPEDE BØRN OG BØRN 
MED SÆRLIGE UDFORDRINGER. ‘Café-arrangement’, kl. 10-12.30 

søn.  d.19

tor.   d.23. 

fre    d. 24.

VANLØSE SPISER SAMMEN. Fællesspisning for alle - kom og spis med!
Pris voksne 50 kr., børn 25 kr., kl.17.30-20 
 
OVE SPROGØE – LIVSGLÆDENS AMBASSADØRER.  
Foredrag v/ Lis Frederiksen. Pris 25 kr, kl. 13-15

MØDESTED FOR FORÆLDRE MED HANDICAPPEDE BØRN OG BØRN 
MED SÆRLIGE UDFORDRINGER. ‘Café-arrangement’, kl. 10-12.30  
  
SIEGFRED PEDERSEN, fællessang v/ Bent Mortensen, kl. 13-15, pris 25 kr.

tor.     d.4. 

 
fre.      d.5. 
 
 
fre.    d.19. 
 
 
tir.     d.23.

MAJ: 

VANLØSE SPISER SAMMEN. Fællesspisning for alle - kom og spis med!
Pris voksne 50 kr., børn 25 kr., kl.17.30-20

MØDESTED FOR FORÆLDRE MED HANDICAPPEDE BØRN OG BØRN 
MED SÆRLIGE UDFORDRINGER. ‘Café-arrangement’, kl. 10-12.30 

SOMMER, fællessang v/ Bent Mortensen, kl. 13-15, pris 25 kr.  

tor.      d.1. 

 
fre.    d.23.

fre.    d.23.

JUNI: 

Sæsonen vil også byde på andre arrangementer,  se opslag på  
Hyltebjerggård samt dagspresse.  
Se endvidere:  
web: www.hyltebjerggaard.dk 
facebook: Hyltebjerggård Aktivitets- og Frivilligcenter



ARRANGEMENTER MED TILMELDING 

Hvis ikke andet er oplyst i programmet, sker tilmelding altid
på tlf. 3888 4898.
For nærmere information om de enkelte arrangementer se ven-
ligst opslag på Hyltebjerggård eller i lokalpressen. Du er også altid 
velkommen til at kontakte Ole Vesterlund på Hyltebjerggård eller på 
tlf. 3888 4898. 

ALLE ER VELKOMNE!

LOKALER 

Hyltebjerggård danner rammer for en lang række af foreninger og 
gruppers aktiviteter og møder, og der er desuden mulighed for at 
leje lokaler til enkeltstående arrangementer.  
Har du spørgsmål vedr. udlejning elle andet, er du velkommen til at 
kontakte Ole Vesterlund på tlf. 3888 4898.

HYLTEBJERGGÅRDS CAFÉ 

Hyltebjerggårds café har åbent 
alle ugens dage fra kl. 11-14 med 
salg af varm mad, smørrebrød, 
kaffe og kager mv. Dagens ret 
koster 50 kr.
Se altid månedens menuplan i
caféen. Har du spørgsmål vedr.
caféen er du velkommen til at
ringe på tlf. 9125 0295.

MØDESTEDET 

Har du tid midt på dagen?
Kig forbi i Mødestedet.
Vi har åbent onsdage
fra kl. 11-15. Her kan du
bl.a. læse dagens avis, få en 
kop kaffe, møde nye menne-
sker eller tale med en af de 
frivillige medhjælpere.

Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård
Linde Allé 33 - 2720 Vanløse
Telefon 3888 4898
ole.vesterlund@hyltebjerggaard.dk
www.hyltebjerggaard.dk


