
  April 2018 

NYHEDSBREV FRA KULTURHUSET. 

 

 

Med dette nyhedsbrev vil Kulturhusudvalget gerne byde Grantoftens beboerne 

indenfor i vores fælles hus. Dels for at fortælle hvilke arrangementer, der afholdes, 

men også for at fortælle/oplyse om alle de aktiviteter der fast foregår på alle 

ugedagene. 

Baggrunden for dette er: 

 

Onsdag den 28. februar blev der på afdelingsmødet i Salen vedtaget, at man lukker 

for udlejning af husets selskabslokaler og i stedet får et beboerhus, hvor der er 

plads til, at man kan lave aktiviteter for beboerne uden at skulle tage hensyn til, at 

lokalerne er lejet ud i weekenderne som selskabslokaler. 

 

Så nu er Kulturhusudvalget gået i gang med at planlægge en masse nye aktiviteter 

og arrangementer☺  

Huset har dog allerede en del aktiviteter på hverdagene (se oversigt længere inde i 

nyhedsbrevet), hvor der sker noget i kulturhuset. Aktiviteter der har haft en del år 

på bagen, men også nogle der lige er startet op. 

Kulturhusudvalget ser frem til at arbejde med de nye rammer og håber, at 

Grantoftens beboere vil deltage i de kommende arrangementer.  

Vi håber, at dette nyhedsbrev kan inspirere jer beboere til at bruge vores 

beboerhus noget mere, samt måske komme med nye ideer til, hvad huset kan 

bruges til.  
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Med venlig hilsen 

Kulturhusudvalget 

 

 

NAVNEFORANDRING 

Da vi fra 1. januar 2019 får et beboerhus uden selskabslokaler, vil vi gerne omdøbe 

Kulturhuset til et andet navn. Et navn som refererer til det som det er/bliver nemlig 

et beboerhus. 

Så derfor vil vi gerne ”omdøbe” ”Kulturhuset ind i varmen” til: 

Grantoftens Beboerhus. 

 

 

I den anledning vil vi gerne invitere til indvielsesfest for alle beboerne 

 

LØRDAG DEN 26. januar 2019 

 

Nærmere information følger. Men sæt allerede ny kryds i kalenderen☺ 
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GENBRUGSEN 

 

Siden vi flyttede Genbrugsen fra centeret over i kulturhuset, har der været en del 

forandringer. 

Butikken sælger tøj, sko og mange andre ting, som beboerne har været nede og 

aflevere. Tøjet bliver derefter vasket og sorteret, så det kan blive salgsklart. 

Priserne ligger i den lave ende, så alle kan være med.  

Åbningstiderne i butikken er fra kl. 12-16 mandag til fredag. 

Der bliver arbejdet på at sætte en tøjcontainer op ved containerpladsen ved 

rækkehusene, så beboerne her kan aflevere tøj i denne. Ligeledes vil der blive 

lavet en ordning i kulturhuset, så man også her vil kunne aflevere tøj udenfor 

butikkens åbningstid. 

I løbet af de næste par måneder flytter Motionsholdene ind i et andet lokale. Deres 

gamle lokale, vil blive indrettet, så beboerne kan komme og aflevere små møbler. 

Disse møbler vil blive gennemgået og derefter bliver de sat til salg. 

Det er Lis Rasmussen og Sanne Magaard, der har været/er tovholdere på butikken. 

Til at hjælpe sig i det daglige, er der 7 frivillige. Lis og Sanne kunne dog godt tænke 

sig, at der var flere, der kunne give en hånd med i ugens løb. Så hvis det er noget 

for dig, også hvis du fx kun kan være der en dag, så kom ned i butikken og få en 

snak med enten Lis eller Sanne og hør nærmere. 

Der er forskellige organisationer, der nyder godt af de penge, som der bliver købt 

for i butikken. I øjeblikket er det Kofoed Skole, der får bidragene, men der har 

været andre gennem det lille års tid, som butikken har eksisteret i kulturhuset bl.a. 

Danske Hospitalsklovne og Julemærkehjemmene. Hvert ”sponsorat” løber i en 

periode af 3 måneder. 

Butikken modtager også ting, som ikke kan sælges igen. Det kan være fordi, der er 

logoer på tøjet, eller det er for slidt. Disse ting bliver hentet af Kofoed Skole, som 

også er modtager af bl.a. sengetøj. 

Kommer der sengetøj eller håndklæder ind, som ikke er salgbart, bliver disse ting 

givet til forskellige dyreinternater. Internaterne er meget glade for disse 

donationer.  

GENBRUGSEN ER STADIGVÆK MODTAGELIG FOR INDLEVERING AF 

FORSKELLIGE EFFEKTER, SÅ KOM NED I VORES ÅBNINGSTID OG AFLEVERER 

DET I BUTIKKEN. 

 



 
 

4 
 

 

Vi har med god succes indført fællesspisning i kulturhuset. 

Dette foregår om tirsdagen i lige uge, hvor man kan få et varmt måltid mad for 25 

kroner. Det starter kl. 18, hvor maden bliver serveret, og der går derefter nogle 

dejlige timer, hvor der bliver snakket og hygget over noget hjemmelavet mad. 

Til maden bliver der serveret vand og saftevand. Men ønsker man at drikke noget 

andet end dette, så tager man det selv med. 

Inden man går hjem igen, er det muligt at tilmelde sig til næste fællesspisning. 

Menuen for næste gang bliver sagt efter maden, når man siger ”tak for mad” til 

køkkenholdet. 

Det er forskellige madhold (alle selv beboere i Grantoften), der står for indkøb, 

madlavningen, borddækning og opvask. 

Meeeeen vi kunne godt bruge nogle flere beboere til at være med til den praktiske 

del af vores fællesspisninger. Så derfor afholder kulturhusudvalget et  

 

”Fællesspisningsmøde” 

 

Vi vil gerne udvide vores ”madhold” til fællesspisningerne, og søger derfor flere 

beboere, der kunne tænke sig at være en del af dette. 

SÅ KUNNE DU TÆNKE DIG AT: 

• Hjælpe med at lave mad 

• Hjælpe med at dække bord. 

• Hjælpe med opvasken. 

Så kom til vores møde TORSDAG DEN 26. APRIL KL.19.  

Mødet afholdes i kulturhuset.  

Vi vil også gerne inviterer dem, som allerede er med til at hjælpe i dag. 

Der vil være en kop kaffe og en lille kage.  
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Hvis du som beboer bare ønsker at deltage i spisningen, så er der bestemt også 

plads til dig. Man skal dog huske at tilmelde sig senest mandagen før kl. 12 af 

hensyn til indkøb af råvarer. Hvis du ønsker flere oplysninger, eller gerne vil 

tilmelde dig til en fællesspisning, så kan du kontakte Belinda på 29762857 eller 

Lisbeth på 20238967. 

 

FASTE AKTIVITETER I KULTURHUSET 

 

  
Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag  Fredag 

  Motionshold Motionshold Motionshold Motionshold Motionshold 

Kl.12-16 Genbrugsbutikken Genbrugsbutikken Genbrugsbutikken Genbrugsbutikken Genbrugsbutikken 

Kl. 9-11 
Ældregymnastik       
/stavgang ved 
Myrna 

Stavgang/Gymnastik 
ved Lena 

Jelena/ Ballerup     
Kommune     

Kl. 11-13 

  

Jobcenter/ Ballerup 
Kommune 

Det gode liv 

    

Kl. 11-14 
Etnisk kvinde 
komsammen  

Fællesspisning i lige 
uger kl. 12-21 

Etnisk kvinde 
komsammen  

Bankospil i lige 
uger fra kl. 12-16 

  

Kl. 17-19 
Porcelænsklub Zumba i ulige uger Kortspil ved Anita 

    

 

SOMMERFERIEKOLONI 2018 

 

  

 

 

 

 

 

Grantoftens feriekoloni – en herlig sommerferie 
 

Mandag 23. juli til onsdag 1. august 2018 

(Uge 30 – 31) 
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Dette vil mange børn og voksne nok sige. Så derfor har vi med tilskud fra Grantoftens 

Forum lejet Bøtø Strandpark, som ligger på Falster ca. 4 km fra Marielyst og kun 300 m fra 

vandet. Stedet er et dejligt åndehul i grønne omgivelser tæt på Østersøens blå bølger. 

Vækker dette din interesse, så prøv en oplevelsesrig ferie sammen med venner og naboer 

og deres børn eller børnebørn. Der vil være et par enkelte planlagte aktiviteter som det er 

frivilligt at deltage i, ligesom alle har lov til at arrangere forskellige andre aktiviteter for børn 

og voksne.  

Tilbuddet om disse dejlige dage henvender sig primært til Grantoftens forældre med børn, 

eller bedsteforældre - bosiddende i Grantoften - der kunne tænke sig en afslappende ferie 

med børnebørnene. Som sagt er det en koloni, vi skal på, så derfor kan ikke forventes den 

helt store komfort. 

Der vil ca. 14 dage før afrejse blive holdt et formøde om, hvad tid vi skal af sted og andre 

praktiske oplysninger.  

Prisen er 

Kr. 400,00 for børn til og med 2 år 

Kr. 750,00 for børn til og med 14 år 

Kr. 900,00 for voksne 

I prisen er inkluderet bustransport frem og tilbage, forplejning og ophold  

Tilmelding og betaling af depositum sker søndag den 6. maj 2018 kl. 13.00 – 14.00 i Dybet 

efter ”først-til-mølle-princippet”, da der kun er plads til i alt. ca. 50 personer. Medbring 

huslejekvittering/betalingsoversigt. 

 

Kommende arrangementer  

 

• Informationsmøde om fællesspisning d. 26. april 2018 

• Feriekolonitur til Bøtø d. 23. juli – 01. august 2018 

• Gaming turnering d. 11. – 12. august 2018 

• 50 års Jubilæum for Grantoften d. 25. august 2018 

• Tur til Tjekkiet d. 13. – 16. september 2018 

• Julehygge i Kulturhuset d. 24. november 2018 

• Juletur i Danmark d. 9. december 2018 

 

Kulturhusudvalget er i fuld gang med at arrangerer og planlægge aktiviteter for 

2019. 

Så vi glæder os til at byde jer alle sammen ind i kulturhuset. 
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God sommer og på gensyn! 

Kulturhusudvalget 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål kan du ringe til Belinda på 29 76 28 57 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER I 2018. 

 

 

 


