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Teater
OperaBio - Aida.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10
Verdis mesterlige opera. Aida er
historien om kærlighedens forhold i et
ubarmhjertigt og totalitært samfund.
Sted: Gentofte Kino, Gentoftegade 39,
Gentofte.

Foredrag
Seniorhøjskolen i Gentofte.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 5. apr. 2023 14
mødegange kl. 10-12
Vores populære seniorhøjskole vil igen i
år sikre, at vi møder en række
spændende mennesker. De vil fortælle
om deres liv, rejser og oplevelser. Debat
og sang er naturligvis også på
programmet. Vi mødes ca. hver anden
onsdag kl. 10:00-12:00.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Seniorhøjskolen i Gentofte - 2.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 29. mar. 2023
14 mødegange kl. 10-12
Vores populære seniorhøjskole vil igen i
år sikre, at vi møder en række
spændende mennesker. De vil fortælle
om deres liv, rejser og oplevelser. Debat
og sang er naturligvis også på
programmet. Vi mødes ca. hver anden
onsdag kl. 10:00-12:00.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Musikforedrag Mendelssohn-Bartholdy.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 2. feb. 2023 10
mødegange kl. 10-12
Felix Mendelssohn-Bartholdy er et stort
komponistnavn i den tyske romantik.
Sted: FOF Nord, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
De Cirkumpolare Folk/Arktiske urfolk
1, 8. januar 2023 kl. 15:00 .
Søn. 8. jan. 2023 kl. 15:00
Om Arktiske folk i:Grønland, Canada,
Alaska, sebirien og Sameland.
Gratis.
Sted: Kraemers Hus, L.E Bruunsvej 10,
Charlottenlund.
Forældreaften: Unge og rusmidler.
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18.30
Kom med til en aften, hvor vi udfolder
unges liv med rusmidler, og hvordan du
som forældre har en dialog med din
teenager.
Gratis.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, Hellerup.

Udstillinger
Kunst & KaffeBaren.
Fre. 22. jan. 2021 til søn. 1. dec. 2024 kl.
11 til 17.30 alle hverdage
Her glæde vi os til at se jer til 2goKaffe,
the og med cookies, MEN også
afhentning af kunst som kan bestilles på
www.LinaArt.dk eller ring til Lina på
23991899 - vi glæder os vildt meget til at
se dig og jer.Vi spritter &har visir.
Gratis.
Sted: Kunst & KaffeBaren, Gentoftegade
33, Gentofte.

Masar Sohail og Halfdan Pisket.
Tor. 27. okt. 2022 til søn. 22. jan. 2023
kl. 10-15
Vinterens store udstilling på Tranen er et
samarbejde mellem maler og
videokunstner Masar Sohail (f. 1982) og
serieskaber og billedkunstner Halfdan
Pisket (f. 1985).
Gratis.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, Hellerup.

Nye aktuelle udstillinger - Søndag.
Søn. 6. nov. 2022 til søn. 12. mar. 2023
kl. 3 mødegange kl. 11-11.45
Vi besøger højaktuelle kunstudstillinger
med kunsthistoriker Ib Lorenzen. Vi
mødes til en række fornøjelige
søndagsseancer. Vi mødes på
udstillingsstedet. Entré betales særskilt,
dog med grupperabat. Øregaard
Museum:.
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2,
Hellerup.

Den perfekte chef.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 13
I denne spansk komediefilm forsøger
ejeren af en industrivægtfremstillings
virksomhed at løse eventuelle problemer
fra sine arbejdere i tide før han får besøg
af en komité, der kunne give hans
virksomhed en pris for fremragende
kvalitet.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.

Kunst på tværs - udstillingsbesøg fredage.
Fre. 28. okt. 2022 til fre. 3. mar. 2023 3
mødegange kl. 11-12
Tag på udstillingsbesøg med Ib
Lorenzen - fredage. Øregaard Museum:
Halmstadgruppen.
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2,
Hellerup.

Udstilling: Isens Hjerte.
Man. 2. jan. til man. 27. feb. 2023 kl. 08
Mandag d. 2. januar indvier vi en
udstilling inspireret af Isens Hjerte en
fantasyserie af Ida-Marie Rendtorff.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns
Alle 6, Hellerup.

Kunst på tværs - udstillingsbesøg
med Ib Lorenzen.
Lør. 29. okt. 2022 til lør. 4. mar. 2023 kl.
3 mødegange kl. 11-12
1. Halmstadgruppen. Øregaard Museum,
Ørehøj Allé 2, Hellerup.
Sted: FOF Nordsjælland, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.

Lis Severin og Ruth Jensen.
Ons. 4. jan. til man. 27. feb. 2023 kl.
10:00
To billekunstnere udstiller olie- og
akrylmalerier, akvarel og grafik.
Fernisering lørdag den 7. januar kl. 13 15.
Gratis.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.

Decision to Leave.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 13.20 & 18.15
I denne mysterie dramafilm møder en
detektiv, der efterforsker en mands død i
bjergene, den døde mands mystiske
kone i løbet af sin ihærdige
efterforskning.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.

Kunst på tværs - udstillingsbesøg søndage.
Søn. 30. okt. 2022 til søn. 5. mar. 2023 3
mødegange kl. 11-12
Tag på udstillingsbesøg med Ib
Lorenzen - søndage. Øregaard Museum:
Halmstadgruppen.
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2,
Hellerup.
Kunst på tværs - udstillingsbesøg tirsdage.
Tir. 1. nov. 2022 til tir. 7. mar. 2023 kl. 3
mødegange kl. 11-12
Tag på udstillingsbesøg med Ib
Lorenzen - tirsdage. Øregaard Museum:
Halmstadgruppen.
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2,
Hellerup.
Nye aktuelle udstillinger - Onsdag.
Ons. 2. nov. 2022 til ons. 8. mar. 2023
kl. 3 mødegange kl. 11-11.45
Vi besøger højaktuelle kunstudstillinger
med kunsthistoriker Ib Lorenzen. Vi
mødes til en række fornøjelige
onsdagsseancer. Vi mødes på
udstillingsstedet. Entré betales særskilt,
dog med grupperabat. Øregaard
Museum:.
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2,
Hellerup.
Kunst på tværs - udstillingsbesøg torsdage.
Tor. 3. nov. 2022 til tor. 9. mar. 2023 3
mødegange kl. 11-12
Tag på udstillingsbesøg med Ib
Lorenzen - torsdage. Øregaard Museum:
Halmstadgruppen.
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2,
Hellerup.
Kunst på tværs - udstillingsbesøg fredage.
Fre. 4. nov. 2022 til fre. 10. mar. 2023 3
mødegange kl. 11-12
Tag på udstillingsbesøg med Ib
Lorenzen - fredage. Øregaard Museum:
Halmstadgruppen.
Sted: Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2,
Hellerup.

Film
Avatar 2: The Way of Water - 2D.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30, 16.45 & 20.45
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras mystiske
verdener. En gammel trussel bliver aktuel
på ny, og Jake må igen kæmpe.
Pris: 165 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Min ven krokodillen.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 11 & 13.30
I denne animations-komediefilm flytter
Primm-familien til New York og den
yngste søn, Josh, har det svært med at
falde til i den nye skole. Men da han
møder Lyle, en syngende krokodille, oppe
på loftet i det nye hjem, ændrer det alt.
Pris: 125 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Den bestøvlede kat og ønskestjernen Dansk tale.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 11 & 14.20
I denne eventyrkomediefilm opdager Den
Bestøvlede Kat , at hans passion for
eventyr har taget sin vejafgift: han har
brændt gennem otte af sine ni liv. Puss
begiver sig ud på en episk rejse for at
finde det mytiske Last Wish og genoprette
sine ni liv.
Pris: 125 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Avatar 2: The Way of Water - 3D.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 12.30, 16.30 & 20.30
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras mystiske
verdener. En gammel trussel bliver aktuel
på ny, og Jake må igen kæmpe.
Pris: 165 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.

The Son (2922).
Søn. 8. jan. 2023 kl. 15.45
I denne dramafilm føler den kriseramte
17-årige Nicholas ikke længere, at han
kan blive hos sin mor, Kate, Et par år
efter forældrenes skilsmisse. Han flytter
ind hos sin far Peter og Peters nye
partner Beth.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
André Rieu in Dublin - Jan 2023.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 16
Eksklusivt for biografer er denne festlige
koncert den bedste måde at byde
velkommen i det nye år! André og hans
Johann Strauss Orchestra vil glæde dig
med romantiske melodier, populære
klassikere, festmelodier og elskede
valse.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Elsker dig for tiden.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 16.20, 18.45 &
21.10
I denne danske komediedrama er Anna
og Thomas hinandens modsætninger,
men de mangler begge det samme kærligheden. Anna er en selvstændig
karrierekvinde og Thomas er traditionel
romantiker.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
The Son (2922).
Søn. 8. jan. 2023 kl. 17.15
I denne dramafilm føler den kriseramte
17-årige Nicholas ikke længere, at han
kan blive hos sin mor, Kate, Et par år
efter forældrenes skilsmisse. Han flytter
ind hos sin far Peter og Peters nye
partner Beth.
Sted: Gentofte Kino, Gentoftegade 39,
Gentofte.
Fædre og mødre.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 18.50
I denne komediefilm følger vi
forældreparret Piv og Ulrik, der bliver en
del af den ambitiøse forældregruppe i
deres datters nye skoleklasse og må
bevise deres værd.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
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Avatar 2: The Way of Water - 3D HFR.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 20
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Sted: Gentofte Kino, Gentoftegade 39,
Gentofte.
Operation Fortune: Ruse de guerre.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 21
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans
hold af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Triangle of Sadness.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 21.10
I denne satirisk mørk komediefilm synker
et krydstogt, som er eksklusivt for de
rige, hvilket efterlader de overlevende,
inklusive et fotomodel-berømthedspar,
fanget på en ø.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Fædre og mødre.
Man. 9. jan. 2023 kl. 13
I denne komediefilm følger vi
forældreparret Piv og Ulrik, der bliver en
del af den ambitiøse forældregruppe i
deres datters nye skoleklasse og må
bevise deres værd.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Den perfekte chef.
Man. 9. jan. 2023 kl. 13 & 15.30
I denne spansk komediefilm forsøger
ejeren af en industrivægtfremstillings
virksomhed at løse eventuelle problemer
fra sine arbejdere i tide før han får besøg
af en komité, der kunne give hans
virksomhed en pris for fremragende
kvalitet.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Decision to Leave.
Man. 9. jan. 2023 kl. 13 & 20.45
I denne mysterie dramafilm møder en
detektiv, der efterforsker en mands død i
bjergene, den døde mands mystiske
kone i løbet af sin ihærdige
efterforskning.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Avatar 2: The Way of Water - 3D.
Man. 9. jan. 2023 kl. 13.10, 17 & 21
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Pris: 165 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.

The Son (2922).
Man. 9. jan. 2023 kl. 13.15
I denne dramafilm føler den kriseramte
17-årige Nicholas ikke længere, at han
kan blive hos sin mor, Kate, Et par år
efter forældrenes skilsmisse. Han flytter
ind hos sin far Peter og Peters nye
partner Beth.
Sted: Gentofte Kino, Gentoftegade 39,
Gentofte.
Elsker dig for tiden.
Man. 9. jan. 2023 kl. 14.20, 18.20 & 21
I denne danske komediedrama er Anna
og Thomas hinandens modsætninger,
men de mangler begge det samme kærligheden. Anna er en selvstændig
karrierekvinde og Thomas er traditionel
romantiker.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Triangle of Sadness.
Man. 9. jan. 2023 kl. 15.15
I denne satirisk mørk komediefilm synker
et krydstogt, som er eksklusivt for de
rige, hvilket efterlader de overlevende,
inklusive et fotomodel-berømthedspar,
fanget på en ø.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Den bestøvlede kat og ønskestjernen
- Dansk tale.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16
I denne eventyrkomediefilm opdager
Den Bestøvlede Kat , at hans passion for
eventyr har taget sin vejafgift: han har
brændt gennem otte af sine ni liv. Puss
begiver sig ud på en episk rejse for at
finde det mytiske Last Wish og
genoprette sine ni liv.
Pris: 125 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Avatar 2: The Way of Water - 3D HFR.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Sted: Gentofte Kino, Gentoftegade 39,
Gentofte.
Avatar 2: The Way of Water - 2D.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16.45 & 20.45
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras
mystiske verdener. En gammel trussel
bliver aktuel på ny, og Jake må igen
kæmpe.
Pris: 165 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
I Wanna Dance with Somebody.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18
I denne biografisk musical drama film
følger vi Whitney Houstons liv og musik,
hendes rejse fra ubemærkethed til
musikalsk superstjerne.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.

Operation Fortune: Ruse de guerre.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18.15 & 21
I denne actionkomedie rekrutterer
specialagent Orson Fortune og hans hold
af agenter en af Hollywoods største
filmstjerner til at hjælpe dem på en
undercover-mission, da salget af en
dødbringende ny våbenteknologi truer
med at forstyrre verdensordenen.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
A Man Called Otto.
Man. 9. jan. 2023 kl. 20
I denne komediedrama har Otto, som er
en surmuler, opgivet livet efter at have
mistet sin kone. Da en ung familie flytter
ind i nærheden, møder han sin ligemand i
den kvikke Marisol, og det fører til et
venskab, der vil vende hans verden på
hovedet.
Sted: Gentofte Kino, Gentoftegade 39,
Gentofte.
Fædre og mødre.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 13
I denne komediefilm følger vi
forældreparret Piv og Ulrik, der bliver en
del af den ambitiøse forældregruppe i
deres datters nye skoleklasse og må
bevise deres værd.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
Avatar 2: The Way of Water - 3D.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 13.10, 17 & 21
I denne action science fiction film har
Jake Sully og Ney'tiri stiftet familie.
Sammen udforsker de Pandoras mystiske
verdener. En gammel trussel bliver aktuel
på ny, og Jake må igen kæmpe.
Pris: 165 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.
The Son (2922).
Tir. 10. jan. 2023 kl. 13.15
I denne dramafilm føler den kriseramte
17-årige Nicholas ikke længere, at han
kan blive hos sin mor, Kate, Et par år
efter forældrenes skilsmisse. Han flytter
ind hos sin far Peter og Peters nye
partner Beth.
Sted: Gentofte Kino, Gentoftegade 39,
Gentofte.
The Son (2922).
Tir. 10. jan. 2023 kl. 13.15 & 20.45
I denne dramafilm føler den kriseramte
17-årige Nicholas ikke længere, at han
kan blive hos sin mor, Kate, Et par år
efter forældrenes skilsmisse. Han flytter
ind hos sin far Peter og Peters nye
partner Beth.
Pris: 130 kr.
Sted: MovieHouse Hellerup, Tuborg
Boulevard 10, Hellerup.

Diverse
Sokkelund Quilterne .
Ons. 3. aug. 2022 til ons. 24. maj 2023
kl. 18:30
Vi mødes i tekstilværkstedet på 3 sal,
onsdag aften i ulige uger 18.30-22
og/eller tirsdag eftermiddag i ulige uger
11-15 Værkstedet er stadig under
udvikling, der er bl.a. adgang til
symaskiner. Tilmelding: kontakt Tove
Soland: t.soland@email.dk .
Pris: 200 kr/år.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Onsdagsorigami.
Ons. 3. aug. 2022 til ons. 28. jun. 2023
15:00 - 20:00
Åbent værksted. Duk op og fold. Vis
hvad du kan, og få hjælp til at komme i
gang. Origami er kreativitet,l design,
farver, matematik, dekoration,
materialer, motorik og meget mere. Der
er noget for enhver. Ved Hans Dybkjær
og foldning.dk.
Gratis.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Russisk - niveau A1.
Man. 5. sep. 2022 til man. 30. jan. 2023
17:00 - 18:40
Kurset er en god forberedelse til dine
oplevelser i Rusland, hvor du ønsker at
begå dig på simpelt russisk.
Pris: 1.560.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Russisk - begyndere.
Man. 5. sep. 2022 til man. 30. jan. 2023
19:00 - 20:40
Har du allerede en smule kendskab til
russisk, og kunne du tænke dig at blive
endnu bedre? Kurset er en god
forberedelse til dine oplevelser i
Rusland, hvor du ønsker at begå dig på
simpelt russisk.
Pris: 1.560.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Mandagsglæde: dans, styrke &
afspænding.
Man. 5. sep. 2022 til man. 1. maj 2023
29 mødegange kl. 17-18.10
Vi starter med let zumbaopvarmning,
med plads til både at smile og svede.
Det er enkle koreografier, hvor alle kan
være med. Herefter en halv times
styrketræning på måtter med særligt
fokus på ryg, mave, lår og baller.
Sted: Søgårdsskolen, C L Ibsens Vej 3,
Gentofte.
Motion for finere mænd.
Man. 5. sep. 2022 til man. 1. maj 2023
29 mødegange kl. 18.20-19.30
Kom godt i gang med ugen med 70 min.
træning, der holder dig frisk, stærk og
forebygger skavanker. Hele kroppen
trænes igennem med fokus på bedre
kondition, styrke og koordination. Vi
holder fanen og humøret højt og slutter
af med stræk og afspænding.
Sted: Søgårdsskolen, C L Ibsens Vej 3,
Gentofte.
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Syng i vilden sky.
Tir. 6. sep. 2022 til tir. 17. jan. 2023 17
mødegange kl. 10-18
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Bassintræning for hele kroppen M/K.
Tir. 6. sep. 2022 til tir. 31. jan. 2023
Varmtvandsbassin for personer med
muskel- og ledproblemer omkring nakke,
skulder, ryg og lænd, forårsaget af slid
og belastning, skader, gigt og andre
sygdomme, følger af operation o. lign.
Sted: Søgårdsskolen, C L Ibsens Vej 3,
Gentofte.
Musik 1.
Tir. 6. sep. 2022 til tir. 18. apr. 2023 27
mødegange kl. 16-17.40
Musik, sange, bevægelse afspænding,
musikalske lege, rytmespil,.
instrumentalspil o.m.a. Alle kan deltage i
at lytte, spille, synge og opleve. musisk
glæde. Kontakt evt. læreren for flere
oplysninger på tlf. 60143901.
Sted: Blå Aktivitetscenter,
Bank-Mikkelsens Vej 2 B, Gentofte.
Musik 1.
Tir. 6. sep. 2022 til tir. 18. apr. 2023 27
mødegange kl. 17.40-19.20
Musik, sange, bevægelse afspænding,
musikalske lege, rytmespil,.
instrumentalspil o.m.a. Alle kan deltage i
at lytte, spille, synge og opleve. musisk
glæde. Kontakt evt. læreren for flere
oplysninger på tlf. 60143901.
Sted: Blå Aktivitetscenter,
Bank-Mikkelsens Vej 2 B, Gentofte.
Varmtvandstræning - for kvinder.
Tir. 6. sep. 2022 til tir. 25. apr. 2023 31
mødegange kl. 09-09.45
Træning for kvinder med henblik på at
forebygge eller reducere gener fra
bevægeapparatet og fremme dit
velbefindende generelt. Formålet er at
øge kroppens bevægelighed, styrke,
koordination og balance. Deltagerne skal
være selvhjulpne.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Bas - elbas og kontrabas.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 11. jan. 2023
16 mødegange kl. 10-18
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Bevægelse og afspænding i varmt
vand.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 19. apr. 2023
Søgårdsskolens v.v.: Vandet i dette 10 *
5 m. bassin er lidt varmere end. i alm.
svømmehaller (28 - 29 grader). Bassinet
er meget lavt i den ene ende og. ca. 2 m.
dybt modsat. Der er hverken lift eller
badestol på stedet, ligesom.
Sted: Søgårdsskolen, C L Ibsens Vej 3,
Gentofte.
Musik 1.
Ons. 7. sep. 2022 til ons. 26. apr. 2023
Musik, sange, bevægelse afspænding,
musikalske lege, rytmespil,.
instrumentalspil o.m.a. Alle kan deltage i
at lytte, spille, synge og opleve. musisk
glæde. Kontakt evt. læreren for flere
oplysninger på tlf. 60143901.
Sted: Blå Aktivitetscenter,
Bank-Mikkelsens Vej 2 B, Gentofte.

Ti aktuelle udstillinger med Alice
Fanøe.
Lør. 10. sep. 2022 til lør. 22. apr. 2023
1. De 4. Øregaard Museum, Ørehøj Allé
2, Hellerup. Kunstnergruppen De 4
dannes i 1921.
Sted: FOF Nordsjælland, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Kreativ syning - hver anden uge.
Man. 12. sep. 2022 til man. 23. jan. 2023
10 mødegange kl. 18-21.30
Hver anden mandag mødes vi og
fordyber os i syning. Kom og sy og
design på et hyggeligt hold, hvor der er
mulighed for at få hjælp med lige præcis
det, du har behov for.
Sted: Kulturskolerne, Duntzfelts Alle 8,
Hellerup.
Syning - recycling.
Ons. 14. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
9 mødegange kl. 09.30-13.10
Fra yt til nyt! Giv den gamle model, der
bare hænger i skabet, nyt liv. Vi
genbruger stoffet og sætter det sammen
med nye tekstiler til nye, friske modeller.
Det er også muligt at skabe nye og
simple designs i nye, friske stoffer.
Sted: Kulturskolerne, Duntzfelts Alle 8,
Hellerup.
Renæssance-band.
Lør. 17. sep. 2022 til lør. 22. apr. 2023
12 mødegange kl. 10.15-13.30
Renæssancebandet er for alle, der vil
prøve at spille renæssancemusik. Alle
renæssanceinstrumenter samt moderne
instrumenter, der kan passe ind, er
velkomne. Renæssancens musik
"klinger vel for alle instrumenter".
Sted: Bakkegårdsskolen, Skolebakken
20, Gentofte.
Syning hver måned - lørdage.
Lør. 17. sep. 2022 til lør. 22. apr. 2023 8
mødegange kl. 10-16
Hvis det er svært at finde tid i
hverdagen, så reserver en dag om
måneden til at fordybe dig i syning. Du
kan komme som nybegynder eller øvet,
og du får kyndig vejledning, der passer til
præcis dit niveau.
Sted: Kulturskolerne, Duntzfelts Alle 8,
Hellerup.
Syning hver måned - søndage.
Søn. 18. sep. 2022 til søn. 23. apr. 2023
8 mødegange kl. 10-16
Hvis det er svært at finde tid i
hverdagen, så reserver en dag om
måneden til at fordybe dig i syning. Du
kan komme som nybegynder eller øvet,
og du får kyndig vejledning, der passer til
præcis dit niveau.
Sted: Kulturskolerne, Duntzfelts Alle 8,
Hellerup.
Hatha yoga.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 09.30-11
Yoga er en flere tusind år gammel
tradition der har sin oprindelse i Indien.
Yoga har i løbet af de sidste 50 år bredt
sig til Vesten, og kan praktiseres af alle
uanset alder og kultur.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.

Grundkursus i tegning og maling.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 09.30-12.15
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Croquis og portræt efter model.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 13.30-16.15
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Tai Chi - begynder.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 17-18.30
Tai Chi er en. dyb form for træning af krop
og sind, som har været kendt i Kina i
århundreder. Du lærer din krop bedre at
kende, du opnår en bedre balance, du får
mere nærvær. og mentalt overskud.
Sted: Nymosehave - Gymnastiksalene,
Stolpehøj 150, Gentofte.
Spansk V.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 17-18.40
For dig der har haft spansk i ca 4 år. Du
har allerede lært de forskellige
datidsformer på spansk, men du har brug
for yderligere forklaringer og for at øve
dig.
Sted: Bakkegårdsskolen, Skolebakken
20, Gentofte.
Hatha yoga.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 17.15-18.45
Denne Yoga form handler ikke om at
præstere eller se ud, men om at opleve
og mærke kroppen med et positivt blik.
Du kender din krop bedst og ved hvad
den kan og ikke kan, så med stor respekt
for dette kan alle være med.
Sted: Vangede Stationsbygning,
Vangedevej 143, Gentofte.
Aerobic Fitness.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 19-20.05
Er glad, energisk motion for kvinder, der
gerne vil se godt ud - uden sur træning.
Det er ugens friske pust og højdepunkt.
Aerobic Fitness styrker muskulatur og
smidighed allround og forbedrer den
verbale hukommelse.
Sted: Vangede Stationsbygning,
Vangedevej 143, Gentofte.
Spansk samtale.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
14 mødegange kl. 19-20.40
Holdet er for dig, der har haft spansk i
mere end 4 år. Du har allerede
gennemgået en eller flere af de
grundbøger i spansk (en vivo, caminando,
buena idea) og den tilsvarende
grammatik.
Sted: Bakkegårdsskolen, Skolebakken
20, Gentofte.
Spansk I-II.
Man. 19. sep. 2022 til man. 16. jan. 2023
15 mødegange kl. 11.30-13.10
Dette hold er for dig, der har haft spansk
begynder, spansk 1 eller har læst spansk
i gymnasiet. Du kan kende regelmæssig
og nogle uregelmæssige verber, futurum
og præpositioner.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.

Bridge - let øvede.
Man. 19. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
Gå til bridgeundervisning for let øvede.
For dig, der allerede har nogen
kendskab til spillet.
Sted: FOF Nord, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Akustisk guitar.
Man. 19. sep. 2022 til man. 23. jan. 2023
Vi vil på kurset arbejde med klassisk og
rytmisk musik, og du lærer at spille efter
noder, becifringer og tabs. Vi vil spille en
bred vifte af genrer fra klassisk til rock,
pop, musical og filmmusik.
Sted: Bakkegårdsskolen, Skolebakken
20, Gentofte.
Fransk for begyndere.
Man. 19. sep. 2022 til man. 23. jan. 2023
15 mødegange kl. 10-11.40
Det behøver ikke være svært at lære
fransk.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Fransk I-II - genopfrisk dit franske.
Man. 19. sep. 2022 til man. 23. jan. 2023
15 mødegange kl. 12-13.40
Du har tidligere haft undervisning i fransk
og ønsker at genopfriske dine
grundlæggende kompetencer i fransk:
ordforråd, tallene, udtalelse, høflighed,
verber og grammatik, så du nyttigt og
effektivt kan bruge fransk i de fleste
situationer, f.eks. på.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Ukulele.
Man. 19. sep. 2022 til man. 23. jan. 2023
16 mødegange kl. 18.40-19.25
Vi vil på kurset arbejde med klassisk og
rytmisk musik, og du lærer at spille efter
noder, becifringer og tabs. Vi vil spille en
bred vifte af genrer fra klassisk til rock,
pop, musical og filmmusik.
Sted: Bakkegårdsskolen, Skolebakken
20, Gentofte.
Blid yoga for alle.
Man. 19. sep. 2022 til man. 6. feb. 2023
15 mødegange kl. 09.30-11
Vil du lave Hatha yoga i et roligt tempo,
hvor stillingerne. justeres så de passer
bedst til din kropsbygning og dine
behov?. Gennem klare instrukser guides
du ind i stillinger, der.
Sted: Vangede Stationsbygning,
Vangedevej 143, Gentofte.
Blid yoga - hensyntagende.
Man. 19. sep. 2022 til man. 6. feb. 2023
15 mødegange kl. 11.10-12.40
Dette kursus er et lille hold som giver
plads til dig som pga. fysiske gener har
brug for hensyntagende undervisning.
Gennem yogaen kan vi skabe ro og
harmoni i sind og krop og opnå en større
kropsbevidsthed og velvære.
Sted: Vangede Stationsbygning,
Vangedevej 143, Gentofte.
Bridge - øvede.
Man. 19. sep. 2022 til man. 17. apr.
2023 25 mødegange kl. 14.30-17.30
Gå til bridgeundervisning for øvede. For
dig, der allerede har kendskab til spillet.
Sted: FOF Nord, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
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Tegne- og malekursus for let øvede
og øvede.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 10. jan. 2023 14
mødegange kl. 19-21.45
Du introduceres til de elementære
aspekter ved det at skabe et billede. Vi
gennemgår lys- og skyggelægning,
komposition, farvelære og
farveperspektivering.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Bridge - begyndere.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 10. jan. 2023 15
mødegange kl. 13.30-16.30
Lær bridge helt fra bunden. Ingen
nødvendige forudsætninger. Lærebog:
Blaksets bridgebog af Lars Blakset.
Sted: FOF Nord, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Familietegnehold - hver anden uge.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 10. jan. 2023 7
mødegange kl. 16.30-18.10
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Yin yoga.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 24. jan. 2023 15
mødegange kl. 10-11.30
Er en stille meditativ yogaform, hvor man
gennem lange stræk arbejder med at
smidiggøre bindevævet og påvirke
kroppens energiflow.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Hatha flow yoga.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 24. jan. 2023 15
mødegange kl. 17-18.30
Her dyrker vi dynamisk yoga, hvor
stillingerne udføres i et "flow" og kædes
sammen med åndedrættet. Det er yoga,
der styrker og strækker din krop samt
øger din fleksibilitet og fokus. Du guides
til nærvær i nuet og dybere kontakt med
dig selv.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Hatha yoga.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 24. jan. 2023 16
mødegange kl. 18.15-19.55
I samspil med åndedrættet bevæger du
dig igennem stillingerne i et roligt tempo,.
kommer mere og mere i kontakt med din
krop og dit sind.
Sted: Søgårdsskolen, C L Ibsens Vej 3,
Gentofte.
Klassisk sang og stemmedannelse.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 24. jan. 2023 17
mødegange kl. 17.05-17.50
Dette kursus fokuserer på at skabe
frihed og styrke i din stemme. Der
arbejdes hen mod at skabe en god
sangerkrop. Dvs. vi arbejder med
smidighed, god vejrtrækning og
holdning, så belastningen på din stemme
bliver mindst mulig og klangen fri og god.
Sted: Vangede Stationsbygning,
Vangedevej 143, Gentofte.
Keyboard og klaver for begyndere.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 31. jan. 2023
Lær at spille keyboard eller bliv bedre til
det, mens du har det sjovt!
Undervisningen er bygget op om at lære
nye numre, så man med det samme
kommer i gang med at bygge et
repertoire af numre og stykker, som man
kan spille for sig selv og for andre.
Sted: Vangede Stationsbygning,
Vangedevej 143, Gentofte.

Groove dans.
Tir. 20. sep. 2022 til tir. 31. jan. 2023 16
mødegange kl. 18.40-19.45
Er en sjov, let og enkel dansetime! Vi
bruger simple bevægelser og lette trin og
danser til en masse dejlig musik af
forskellige genrer. Vi danser til samme
rytme og bruger hele rummet.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Akvarel - let øvede og øvede.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
14 mødegange kl. 09.30-12.15
Velkommen til et akvarelkursus, hvor der
undervises i "klassiske teknikker", men
hvor du samtidig udfordres i at bruge
akvarellen på din helt egen måde.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Turneringsbridge - øvede.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
15 mødegange kl. 10-13
Gå på turneringshold i bridge for øvede.
For dig, der allerede har kendskab til
bridge.
Sted: FOF Nord, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Harmonika.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
15 mødegange kl. 14.30-17
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Tai Chi Klassisk - let øvede.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023
15 mødegange kl. 19-20.30
Her indøves 2. og 3. del af den klassiske
lange Yang-stil. Du får et grundigere
kendskab til bevægelsesprincipperne i
Tai Chi, og starter også med at lære
par-øvelser.
Sted: Nymosehave - Gymnastiksalene,
Stolpehøj 150, Gentofte.
Rytmisk violin.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 25. jan. 2023
16 mødegange kl. 17-18.15
Violinen kan mange forskellige mere
rytmiske numre. Både øvede, let øvede
og begyndere kan få glæde af violinens
muligheder, om det så er med swing,
rock'n'roll, dub-step eller der er
rytmisk/klassisk musik på programmet.
Sted: Bakkegårdsskolen, Skolebakken
20, Gentofte.
Korsang med Akandita.
Ons. 21. sep. 2022 til ons. 3. maj 2023
28 mødegange kl. 19-21.15
Akandita er et socialt og hyggeligt stort
kor med ca. 40 medlemmer, som synger
et varieret repertoire af jazz, pop og viser
i flerstemmige arrangementer.
Nodekendskab er ikke en forudsætning.
Hvis koret er fuldtegnet, kan du tilmelde
dig ventelisten.
Sted: Charlottenlund Station,
Stationspladsen 2, Charlottenlund.
Tegne- og malekursus for let øvede
og øvede.
Tor. 22. sep. 2022 til tor. 19. jan. 2023
14 mødegange kl. 09.30-14
Du introduceres til de elementære
aspekter ved det at skabe et billede. Vi
gennemgår lys- og skyggelægning,
komposition, farvelære og
farveperspektivering.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.

Engelsk ii-iii.
Tor. 22. sep. 2022 til tor. 19. jan. 2023 15
mødegange kl. 09.30-11.10
If you can read and understand the
following in English without problems
(there may be several words you don't
know), then this class is for you. Perhaps
you make mistakes when you speak?
Everyone makes mistakes.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Tai Chi - let øvede.
Fre. 23. sep. 2022 til fre. 20. jan. 2023 15
mødegange kl. 17-18.30
Tai Chi er en dyb form for træning af krop
og sind, som har været kendt i Kina i.
århundreder. Du lærer din krop bedre at
kende, du opnår en bedre balance, du får
mere nærvær og mentalt overskud.
Sted: Munkegårdsskolen, Vangedevej
178, Dyssegård.
Akvarel - for let øvede og begyndere.
Man. 26. sep. 2022 til man. 23. jan. 2023
14 mødegange kl. 17-19.45
Vand, vand og vand. og pensler, papir og
smukke akvarelfarver! Ude i naturen eller
hjemme, der skal så lidt til, før du kan
fange en stemning i en akvarel. Men skal
man have glæde af at skabe billeder på
sit hvide papir, må man lære sig
teknikkerne.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Keramik kunsthold - hver mandag - for
alle .
Man. 26. sep. 2022 til man. 30. jan. 2023
17:00-19:00
Lær om keramikkens magiske og
forunderlige univers i fællesskab med
andre keramikinteresserede én gang
ugentligt. Tilmelding sker på Bloom
Institutes hjemmeside:
https://bloom.institute/product/keramik-ku
nsthold/ .
Pris: 2200 kr pr. semester.
Sted: Bloom Institute, Adolphsvej 59, 1.tv,
Gentofte.
Akvarel - for øvede og let øvede.
Tir. 27. sep. 2022 til tir. 10. jan. 2023 14
mødegange kl. 14.30-17.15
Akvarel er blevet det nye 'blå', fordi det
fremstår så enkelt og renfærdigt, og der
er lidt fart over feltet. Mulighederne er
uendelige med akvarelfarver, pensler og
papir. Teknikkerne skal dog læres - og
der skal være en plan.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Slægtsforskning - øvede.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 18. jan. 2023 8
mødegange kl. 10-12.15
På dette kursus arbejder vi videre med
kirkebøger, folketællinger, skifter og
lægdsruller, og vi stifter bekendtskab med
emner som indvandring, ejendomshistorie
og familieretlige sager som skilsmisse,
faderskabssager og adoption - gerne med
udgangspunkt i.
Sted: FOF Nord, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Italiensk for "falske" begyndere.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 25. jan. 2023
14 mødegange kl. 14-15.40
Til dig som har haft lidt undervisning i
Italiensk før eller kender nogle få
ord/udtryk. Undervisning bygger på et
dynamisk og for det meste mundtligt
samspil med kursisterne.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,

Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Ugentlige Sy & Design Kunsthold hver onsdag 17-19.
Ons. 28. sep. 2022 til ons. 25. jan. 2023
17:00-19.00
Slip din indre designer løs og dyk ned i
tekstilets univers sammen med andre
børn, unge, voksne og ældre - et kreativt
fællesskab og gode stunder generationer
imellem.
Pris: 1750 kr pr. semester.
Sted: Bloom Institute, Adolphsvej 59,
1.tv, Gentofte.
Italiensk - begyndere/let øvede.
Tor. 29. sep. 2022 til tor. 19. jan. 2023
14 mødegange kl. 14-15.40
Til dig som har haft undervisning i
Italiensk før og kender nogle ord/udtryk
og har brug for at komme i gang med
sproget igen. Undervisning bygger på et
dynamisk og for det meste mundtligt
samspil med. kursisterne.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Klaver - klassisk.
Man. 3. okt. 2022 til tir. 17. jan. 2023
Undervisningen henvender sig til både
begyndere og øvede. Er du i tvivl om dit
niveau er du velkommen til at kontakte
underviser Jørgen. Kontakt underviseren
før tilmelding på tlf.: 4058 8388 eller
e-mail: schou_p@mail.danbbs.dk.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Italiensk - begyndere.
Tir. 4. okt. 2022 til tir. 17. jan. 2023 13
mødegange kl. 16.30-18.10
Til dig som aldrig har haft undervisning i
italiensk før og starter fra nul-niveau men
vil gerne kunne tale noget italiensk.
Undervisning bygger på et dynamisk og
for det meste mundtligt samspil med
kursisterne.
Sted: Vangede Stationsbygning,
Vangedevej 143, Gentofte.
Klaver - klassisk/rytmisk.
Tir. 4. okt. 2022 til tir. 17. jan. 2023 14
mødegange kl. 11-18.30
For begyndere og øvede.
Undervisningen tager udgangspunkt i
dine forudsætninger, og vi arbejder med
noder, rytmer, klange, harmonier,
becifringer m.m. Vi spiller al slags musik
fra Bach og Beatles til filmtemaer.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Klaver - klassisk.
Ons. 5. okt. 2022 til tor. 26. jan. 2023
Undervisningen henvender sig til både
begyndere og øvede. Er du i tvivl om dit
niveau er du velkommen til at kontakte
underviser Jørgen. Kontakt underviseren
før tilmelding på tlf.: 4058 8388 eller
e-mail: schou_p@mail.danbbs.dk.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Klaver - klassisk/rytmisk.
Tor. 6. okt. 2022 til tor. 26. jan. 2023 14
mødegange kl. 11-18.30
For begyndere og øvede.
Undervisningen tager udgangspunkt i
dine forudsætninger, og vi arbejder med
noder, rytmer, klange, harmonier,
becifringer m.m. Vi spiller al slags musik
fra Bach og Beatles til filmtemaer.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
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Maleri - abstrakt og figurativt.
Tor. 6. okt. 2022 til fre. 27. jan. 2023
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Spansk III.
Tir. 11. okt. 2022 til tir. 21. feb. 2023 15
mødegange kl. 17-18.40
Dette kursus er for dig der skal rejse,
studerer eller arbejde i et spansktalende
land. Dette kursus hjælper dig med at
udvikle din mundtlige kompetence. Her
læser vi korte tekster om forskellige
emne fra den spanske verden. Du kan
også se en kort film.
Sted: Bakkegårdsskolen, Skolebakken
20, Gentofte.
Billedkunst for børn 9 - 12 år.
Tor. 27. okt. 2022 til tor. 19. jan. 2023 10
mødegange kl. 16-17.50
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Billedkunst for børn 6 - 8 år.
Ons. 2. nov. 2022 til ons. 18. jan. 2023
10 mødegange kl. 15.30-17.20
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Åbent Tekstilværksted og
Gentofteposen Onsdage.
Ons. 2. nov. 2022 til ons. 29. mar. 2023
11:00 -15:00
Åbent tekstilværksted onsdage 11-15 Kom hvis du gerne vil sy, reparere eller
kreere, medbringe dit syprojekt og
materialer evt. egen syæske. Vi syr også
Gentofteposen, det er du er også
velkommen til.
Gratis.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Repair Cafe.
Lør. 5. nov. 2022 til lør. 1. feb. 2025
12:00 - 16:00
Kom og få repareret ALT - tøj, elektronik,
møbler, køkkenapparater, lamper - alt
hvad du ellers ville smide ud. Vær med
til at spare klodens ressourcer. Åbent 1.
og 3. lørdag i hver måned (lukket juli).
Gratis.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Malekursus - begyndere og let øvede.
Man. 7. nov. 2022 til man. 16. jan. 2023
13:45 - 16:20
Her får du introduktion til de helt
grundlæggende teknikker inden for
kunstmaleri.
Pris: 1.165.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Udstilling: Lavt til loftet.
Man. 2. jan. til fre. 10. feb. 2023 kl. 06
Den 11-årige tegner, skulptør,
videokunstner og dukkemager Kaj
Lassen Blædel med kunstnernavnet
KajLab udstiller sine værker på
biblioteket.
Sted: Dyssegård Bibliotek,
Dyssegårdsvej 24, Hellerup.
Nærgymnastik - Tranehaven - via
sundhedscenter.
Man. 2. jan. til ons. 7. jun. 2023
Sted: Tranehaven, Schioldannsvej 31,
Charlottenlund.

Nærgymnastik - Holmegårdsparken via sundhedscenter.
Man. 2. jan. til man. 12. jun. 2023 kl. 21
mødegange kl. 11.35-13.15
Sted: Holmegårdsparken, Ordrupvej 32,
Charlottenlund.
Varmtvandsbassin.
Tir. 3. jan. til tir. 16. maj 2023
Bassintræning er en effektiv og skånsom
træningsform. Vandets bærende evne.
giver dig større bevægelighed og du kan
lave øvelser, som du ellers ikke kan på.
land. Samtidig øger vandmodstanden
din muskelstyrke, balance,
koordinationsevne.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Varmtvandsbassin.
Tir. 3. jan. til tir. 16. maj 2023
Bassintræning. er en skånsom
træningsform ideel for personer med gigt
eller andre problemer i. ryg, hofter, led
og muskler. Det varme vand virker
smertelindrende, og derfor er.
bassintræning særlig relevant for dig,
hvis du er smerte- og.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Yoga.
Tir. 3. jan. til tir. 16. maj 2023 20
mødegange kl. 09.30-11
For dig med. skavanker og særlige
hensyn. Lider du af spændinger, smerter
eller andre fysiske. skavanker?. Med
skånsom yoga, kan du få en stærkere og
smidigere krop uden at overbelaste. led
og muskler. Undervisningen.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Varmtvandsbassin.
Tir. 3. jan. til tir. 16. maj 2023 20
mødegange kl. 12-13.30
Obs obs på dette hold er der afspænding
på. Land i 45 minutter og efterfølgende
træning i varmtvandsbassin i 45.
Minutter. Bassintræning er en effektiv og
skånsom træningsform. Vandets
bærende evne.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Nærgymnastik - Strandlund - via
sundhedscenter.
Tir. 3. jan. til tir. 13. jun. 2023 kl. 24
mødegange kl. 13-14.30
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Nærgymnastik - Bækkebo - via
sundhedscenter.
Ons. 4. jan. til ons. 14. jun. 2023 kl. 23
mødegange kl. 12-13.30
Sted: Bækkebo Park 2 A-B, Bækkebo
Park 2 A-B, Dyssegård.
Sang og stemmetræning m. KOL.
Tor. 5. jan. til tor. 23. feb. 2023 7
mødegange kl. 10-11.40
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Varmtvandsbassin.
Tor. 5. jan. til tor. 1. jun. 2023
Bassintræning er en effektiv og skånsom
træningsform. Vandets bærende evne.
giver dig større bevægelighed og du kan
lave øvelser, som du ellers ikke kan på.
land. Samtidig øger vandmodstanden
din muskelstyrke, balance,
koordinationsevne.
Sted: Strandlunds Fællescenter,

Strandlund 102, Charlottenlund.
Nærgymnastik - Tranehaven - via
sundhedscenter.
Tor. 5. jan. til fre. 16. jun. 2023
Sted: Tranehaven, Schioldannsvej 31,
Charlottenlund.
Varmtvandsbassin.
Fre. 6. jan. til fre. 2. jun. 2023
Bassintræning er en effektiv og skånsom
træningsform. Vandets bærende evne.
giver dig større bevægelighed og du kan
lave øvelser, som du ellers ikke kan på.
land. Samtidig øger vandmodstanden din
muskelstyrke, balance,
koordinationsevne.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Varmtvandsbassin for mænd.
Fre. 6. jan. til fre. 2. jun. 2023 20
mødegange kl. 13.15-13.55
Bassintræning. er en skånsom
træningsform ideel for personer med gigt
eller andre problemer i. ryg, hofter, led og
muskler. Det varme vand virker
smertelindrende, og derfor er.
bassintræning særlig relevant for dig, hvis
du er smerte- og.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Nærgymnastik - Gentoftegade - via
sundhedscenter.
Fre. 6. jan. til fre. 16. jun. 2023 kl. 21
mødegange kl. 11-12.30
Sted: Gentoftegade 52, 1, Gentoftegade
52, 1, Gentofte.
Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10
Sted: Hellerup Kirke, Margrethevej 7 A,
Hellerup.
Højmesse v. Lea Skovsgaard.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10-11
1. søndag efter helligtrekonger.
Sted: Jægersborg Kirke, Søndersøvej 5,
Gentofte.
Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10-11
Sted: Vangede Kirke, Vangedevej 50,
Gentofte.
Gudstjeneste: 1. søndag efter
helligtrekonger.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10-11
Sted: Skovshoved Kirke, Krøyersvej 1,
Klampenborg.
Åben træning for alle uøvede som
øvede spillere.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10-14
Indlæg, skud, taktisk gennemgang af spil.
Gratis.
Sted: Gentofte Petanque Club GPC, Ved
Stadion 10, Gentofte.
Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Helleruplund Kirke, Bernstorffsvej
73, Hellerup.
Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Sted: Messiaskirken, Hartmannsvej 46,
Charlottenlund.

Højmesse.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30
Ved Hanne Bang 1. søndag efter
Helligtrekonger fra første række.
Sted: Gentofte Kirke, Gentoftegade 21,
Gentofte.
Gudstjeneste: 1. søndag efter
helligtrekonger.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30-11.30
Præst: Thue Petersen.
Sted: Dyssegårdskirke og sognegård,
Dyssegårdsvej 19, Hellerup.
Højmesse v. Katrine Bjørn Andersen.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 10.30-11.30
Sted: Ordrup Kirke, Kirkevej 2,
Charlottenlund.
Babysvømning for børn født i 2021.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 12.30-13
På babyholdene er en forældre/ledsager
altid med i bassinet sammen med
barnet. Det er vores mål at lære
barnet/ledsageren at hygge sig i vandet
og blive fortrolige med det våde element
- skabe tryghed og samvær.
Gratis.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Babysvømning for børn født i
2019+2020.
Søn. 8. jan. 2023 kl. 13-13.30
På babyholdene er en forældre/ledsager
altid med i bassinet sammen med
barnet. Det er vores mål at lære
barnet/ledsageren at hygge sig i vandet
og blive fortrolige med det våde element
- skabe tryghed og samvær.
Gratis.
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.
Begynder svømning for børn i alderen
6-8 år (DB18).
Søn. 8. jan. 2023 kl. 13.30-14.10
Delfin begynder er for børn i alderen 6-8
år, som måske ikke har gået til svømning
før. På delfin begynder holdet lærer
børnene at få hovedet under vandet og
blive fortrolig med vandet.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Morgengymnastik.
Man. 9. jan. 2023 kl. 07.10-07.40
Efter fælles opvarmning gennemfører vi
forskellige øvelser, der øger smidighed
og styrke. I løbet af ugens tre træninger
kommer instruktøren alle kroppens
muskler igennem.
Gratis.
Sted: Gentofte Skole, Baunegårdsvej 33,
Gentofte.
Biocircuit.
Man. 9. jan. 2023 kl. 10-10.30
Er digital træning i maskiner, hvor alle
bevægelser er styret af robotteknologi.
Til prøvetimen vil træneren give dig et
standard-program, men vælger du at
blive medlem, vil du få et personligt
træningsprogram, tilpasset dit niveau og
mål for træningen.
Gratis.
Sted: FysioDanmark Hellerup,
Strandvejen 104A, Hellerup.
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Bøger og barsel.
Man. 9. jan. 2023 kl. 10.30
For dig, der er på barsel og har lyst til at
mødes i et fællesskab, hvor vi læser
tekster sammen.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Vangede Bibliotek, Vangede
Bygade 45, Gentofte.
Quiltning for alle.
Man. 9. jan. 2023 kl. 11-13
Er et quilte-fællesskab for alle
interesserede.
Gratis.
Sted: Jægersborg Bibliotek,
Smakkegårdsvej 112, Gentofte.
Naturmotion - MOVE.
Man. 9. jan. 2023 kl. 14-15.30
Træningen er udendørs året rundt. Vi
nyder at vejret skifter, og finder gerne
nye stier og veje, der tilfører træningen
et motiv til improvisation. Vi kommer hele
kroppen igennem, med særlig vægt på
kroppens kerne, ryg og ben.
Gratis.
Sted: Is Pavillionen, Strandvejen 148,
Charlottenlund.
Netcafé på Gentofte Hovedbibliotek Individuel it-hjælp.
Man. 9. jan. 2023 kl. 14-16
Få individuel hjælp til den digitale
verden.
Gratis.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, Hellerup.
Seniorvolley for begyndere (+60 år).
Man. 9. jan. 2023 kl. 15-16.15
Volleyball er en fantastisk sportsgren at
holde sig i gang med! Der skal ikke
løbes synderligt meget, men til gengæld
bevæges led og muskler hele tiden.
Gratis.
Sted: Gentoftehallen, Ved Stadion 10,
Gentofte.
Mandags-Café for mennesker ramt af
demens - og deres pårørende.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16
Café i samarbejde med
Alzheimer-foreningen for mennesker
ramt af demens og deres pårørende.
Kontakt Laust Sørensen på tlf. 40 14 99
08 eller e-mail
laustgadegaard@gmail.com for
information og tilmelding. Klik HER og
læs mere om Demensfællesskabet.
Sted: Messiaskirken, Hartmannsvej 46,
Charlottenlund.
Spansk salon.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16
¡Hablemos español.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Fysio Yoga.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17
Start dagen i selskab med
FysioDanmark Hellerups fysioterapeut
Anna Fabricius Smitt. Dynamisk yoga
med fokus på åndedræt og flow.
Gratis.
Sted: FysioDanmark Hellerup,
Strandvejen 102E, Hellerup.

Udspring for miniputter (6-10 år).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17
Arrangeret af Lyngby Gentofte
Udsprings Klub.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Fægtning fra 8 til 13 år - Børnehold.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Fedt, at du har valgt at prøve fægtning.
Fægtning er en sjov sportsgren med
masser action, spænding og godt
kammeratskab. Du kan fægte kampe, så
snart du har lyst - også allerede første
gang.
Gratis.
Sted: Hellerup Fægte-Klub,
Strandparksvej 46, Hellerup.
Pigefodbold årgang 2010 (U13).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Sportspark, Ved Stadion
25, Gentofte.
Pigefodbold årgang 2009 (U14).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Sportspark, Ved Stadion
25, Gentofte.
Pigefodbold årgang 2013-2014 (U10).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Sportspark, Ved Stadion
25, Gentofte.
Pigefodbold årgang 2011-2012 (U12).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Sportspark, Ved Stadion
25, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2008 (U15).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 3
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2010 (U13).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 3
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.

Drengefodbold Årgang 2009 (U14).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16-17.30
Alle er velkomne og kan nemt være med i
træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet spiller
udendørs hele året og træner 3 gange om
ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Kidsvolley for piger (7-12 år).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16.15-17.30
Medbring indendørssko at spille i.
Medbring også egen vandflaske. Hav
sportstøj på så du er klar til at bevæge
dig. Når du ankommer kan du henvende
dig til træneren eller før du kommer til
August på info@gentoftevolley.dk.
Gratis.
Sted: Gentoftehallen, Ved Stadion 10,
Gentofte.
Kidsvolley for drenge (7-12 år).
Man. 9. jan. 2023 kl. 16.15-17.30
Medbring indendørssko og egen
vandflaske. Henvend dig til træneren når
du ankommer til træning og hvis du er i
tvivl om andet så skriv blot til
info@gentoftevolley.dk hvor August er
klar til at besvare dine spørgsmål.
Gratis.
Sted: Gentoftehallen, Ved Stadion 10,
Gentofte.
GIK Motion for voksne.
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
GIK Motion har samlet set 3 udbud om
ugen. Mandag = Løbeteknik og
intervaller. Onsdag = TrackFit.
Gratis.
Sted: Gentofte Atletikstadion, Ved
Stadion 19, Gentofte.
Fysio Pilates.
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Få stærke og smidige muskler i selskab
med FysioDanmark Hellerups
fysioterapeut Anna Fabricius Smitt.
Pilates med fokus på core samt
styrkerelaterede og stabiliserende
øvelser.
Gratis.
Sted: FysioDanmark Hellerup,
Strandvejen 102E, Hellerup.
Drengefodbold Årgang 2017 (U6).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Sjov fodboldleg for alle. Sjove øvelser,
sund bevægelse og godt humør. Alle nye
spillere altid velkomne på vores hold.
Kom og vær med.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64,
Gentofte.
Pigefodbold Årgang 2018 (U5).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Sjov fodboldleg for alle. Sjove øvelser,
sund bevægelse og godt humør. Alle nye
spillere er altid velkomne på vores hold.
Kom og vær med.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64,
Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2018 (U5).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Sjov fodboldleg for alle. Sjove øvelser,
sund bevægelse og godt humør. Alle nye
spillere er altid velkomne på vores hold.
Kom og vær med.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64,
Gentofte.

Pigefodbold Årgang 2017 (U6).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Sjov fodboldleg for alle. Sjove øvelser,
sund bevægelse og godt humør. Alle
nye spillere altid velkomne på vores
hold. Kom og vær med.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej
64, Gentofte.
Pigefodbold Årgang 2016 (U7).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Sjov fodboldleg for alle. Sjove øvelser,
sund bevægelse og godt humør. Alle
nye spillere altid velkomne på vores
hold. Kom og vær med.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej
64, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2016 (U7).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18
Sjov fodboldleg for alle. Sjove øvelser,
sund bevægelse og godt humør. Alle
nye spillere altid velkomne på vores
hold. Kom og vær med.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej
64, Gentofte.
Bæver (0. og 1. klasse).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18.15
Bæverne arbejder altid under vejledning
af voksne ledere. De leger og synger og
laver aktiviteter, hvorigennem de lærer
noget om spejderarbejde og almene
færdigheder. Hos bæverne bruger vi
legen som metode til at lære
spejderarbejdet at kende.
Gratis.
Sted: Ungdomhuset i Hellerup,
Margrethevej 9, st., Hellerup.
Drengefodbold Årgang 2012 (U11).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17-18.30
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller undendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Fægtning fra 12 til 17 år Ungdomshold.
Man. 9. jan. 2023 kl. 17.30-19
Fedt, at du har valgt at prøve fægtning.
Fægtning er en sjov sportsgren med
masser action, spænding og godt
kammeratskab. Du kan fægte kampe, så
snart du har lyst - også allerede første
gang.
Gratis.
Sted: Hellerup Fægte-Klub,
Strandparksvej 46, Hellerup.
Pigefodbold årgang 2008 (U15).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17.30-19
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Sportspark, Ved Stadion
25, Gentofte.
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Pigefodbold årgang 2006-2007 (U16).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17.30-19
Sjov fodboldtræning for piger fra let
øvede til øvede - vi arbejder med
individualiseret træning, så alle lærer
noget hver gang. Alle er velkomne og
kan nemt være med i træningen. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2006 (U17).
Man. 9. jan. 2023 kl. 17.35-19.05
Alle er velkomne og kan nemt være med
i træningen - også hvis man aldrig har
spillet fodbold på et hold før. Holdet
spiller udendørs hele året og træner 3
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Seniortræning Jiu-Jitsu fra 15 år - alle
niveauer.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18-19.15
Almindeligt træningstøj helst uden
lynlåse, hætter eller snore. Må gerne
være noget, der kan holde til at blive
hevet i.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Snit kampe, og bronze mærke.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18-20
Kontingent koster 100 kr./ måned.
Indmeldelse 50 kr. Turneringskampe.
Spilles fra slut august Til start marts.
Gratis.
Sted: Gentofte Billard Klub, Ericavej 7,
Gentofte.
U13 Drenge.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18.30-19.30
Vi er en mindre håndboldklub i Gentofte
Kommune. Vi spiller i Bakkegårdshallen
ved Bakkegårdsskolen i Vangede. Vi
lægger vægt på det sociale og det
vigtigste for os er - at der er plads til alle.
Gratis.
Sted: Bakkegårdshallen, Skolebakken
20, Gentofte.
Spejder for piger, 4. 5. klasse.
Man. 9. jan. 2023 kl. 18.30-20.30
Er du en pige, som har lyst til friluftsliv og
godt sammenhold? Så kom og vær
spejder med os i Ordrup Gruppe! Du kan
regne med sjov, sang og alle de
klassiske spejderaktiviteter.
Gratis.
Sted: Spejderhytten til højre for
indgangen, Morescosvej 1,
Charlottenlund.
U13 Piger.
Man. 9. jan. 2023 kl. 19.30-20.30
Vi er en mindre håndboldklub i Gentofte
Kommune. Vi spiller i Bakkegårdshallen
ved Bakkegårdsskolen i Vangede. Vi
lægger vægt på det sociale og det
vigtigste for os er - at der er plads til alle.
Gratis.
Sted: Bakkegårdshallen, Skolebakken
20, Gentofte.

Arnis - Filippinsk stokkekamp for alle
(voksne).
Man. 9. jan. 2023 kl. 19.30-21
Træningen foregår i almindeligt
træningstøj helst uden hætte, snore og
lynlåse. Der trænes i bare tæer.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Romersk Vellevned.
Man. 9. til man. 30. jan. 2023 3
mødegange kl. 18-22
Tre aftener for Rom-gale livsnydere.
Hver gang tilbereder vi en serie
lækkerier fra det ægte romerske køkken,
præcis sådan som Hanne Birgitte og
Anders' kokkevenner i Rom selv
foretrækker dem.
Sted: Ordrup skole, Grønnevænge 16,
Charlottenlund.
Balance- og styrketræning - seniorer.
Man. 9. jan. til man. 1. maj 2023 14
mødegange kl. 14.35-15.45
Sted: Gentoftegade 52, 1, Gentoftegade
52, 1, Gentofte.
Yoga for seniorer - prøvetime.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 09.10-10.20
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Babygospel.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 10
Messiaskirken inviterer til hold med
babygospel. Sara Broberg Jönsson leder
gospelsang for dig og din baby. For
babyer 0-12 mdr og deres forældre
(bedsteforældre er også velkomne) Tirsdage kl 10.00 - 10.40 i
Messiaskirken.
Sted: Messiaskirken, Hartmannsvej 46,
Charlottenlund.
Legestue (0-4 år).
Tir. 10. jan. 2023 kl. 10
Passer du dine børn hjemme? Eller er
du bedsteforælder med fast passedag?.
Sted: Jægersborg Bibliotek,
Smakkegårdsvej 112, Gentofte.
Biocircuit.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 10.30-11
Er digital træning i maskiner, hvor alle
bevægelser er styret af robotteknologi.
Til prøvetimen vil træneren give dig et
standard-program, men vælger du at
blive medlem, vil du få et personligt
træningsprogram, tilpasset dit niveau og
mål for træningen.
Gratis.
Sted: FysioDanmark Hellerup,
Strandvejen 104A, Hellerup.
Yin yoga - prøvetime.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 10.30-12
Smidiggør kroppen og dermed sindet
med Yin yoga, der har særlig fokus på
bindevævet, som udgør 70% af kroppen
og er altafgørende for vores
bevægelsesfrihed.
Sted: FOF Huset, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Pigekoret og Juniorkoret øver.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 13
Sted: Gentofte Kirke, Gentoftegade 21,
Gentofte.

