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DROP-IN NU MED 

NY MEDARBEJDER 
 
 
Kære Alle 

 
Så er det tid til en lille hilsen fra mig. Jeg 
er så heldig at have overtaget Drop In fra 

den 1. januar i år. 
For dem, som ikke er klar over, hvad Drop 

In indebærer, tilbyder jeg her rådgivning, 
vejledning, aktiviteter og hjælp til unge i 
alderen 15 - 24 år og deres forældre. 

Dette kan være relateret til problemer i for-
hold til skole, job, familie eller ønske om at 

gå til fritidsaktiviteter og evt. i klub. 
Jeg hjælper også unge, der har et misbrug, 
en selvskadende adfærd, er ensomme eller 

lignende. 
 

Jeg har åbent i aftentimerne fra 18.00 -
22.00 tirsdag og torsdag. og kan ellers 
træffes på telefon 28 98 13 13. 

 
Jeg er ved at arrangere aktiviteter samt 

lommepenge-jobs for de unge i alderen 11 
-15 år og ligeledes en pigeklub for de 13 -

15 årige piger. 
 
Kom ned, eller ring, I er altid meget vel-

komne 

Mange kærlige hilsner Maria 

NU ER VORES NYE SMS 
BEBOERSERVICE I LUFTEN! 
 
”Du har forhåbentlig set plakaten i din 
opgang og har modtaget vores brev. I 

brevet opfordrer vi dig til at tilmelde dig 
med din personlige kode. En kode som 

står i brevet. 
 
Du opnår flere fordele ved at tilmelde dig: 

Du modtager information på sms fra 
ejendomskontoret om f.eks. lukning for 

vand eller el, besøg af håndværker, over-
svømmelse i kældrene, reparation af ele-
vator, fejl på TV-signal eller internet (når 

vi ved det!) og andre praktiske beskeder. 
Vi vil også informere dig om sociale akti-

viteter på Stjernen samt beboermøder, 
og således bruge sms som en lille huske-
seddel. 

Dette nye tiltag er finansieret over Stjer-
nens samlede regnskab, således at du ik-

ke direkte betaler for at modtage vores 
sms’er. Oven i købet kan I tilmelde flere 
beboere fra hver lejlighed, hvis I har be-

hov for det. I kan ikke svare på de sendte 
SMS´er. 

 
Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmel-

der dig, eller hvis du har andre spørgs-
mål, så er du meget velkommen til at få 
hjælp hos Henrik på ejendomskontoret. 

Senere vil vi også komme en tur rundt og 
ringe på hos de af jer, som ikke har til-

meldt jer endnu, for at informere om 
denne nye service. 

 

SMS BEBOERSERVICE 
 - FORTSAT 
 
Tilmeld dig allerede nu så vi i fællesskab 

kan give jer beboere bedre og hurtigere in-
formation – vi udlodder en kurv med  

gode ting i som præmie til en af de beboe-
re, der tilmelder sig i de første 14 dage. 
  

Vinderen får besked via SMS servicen. 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen/Ejendomskontoret” 



 

FASTELAVN 
 
Søndag den 19. februar 2012 blev der 

afholdt fastelavnsfest. 

Festlighederne fo-
regik hos klubben 

”Jokeren” som 
havde lånt deres 

sal ud til os. 
 

Der var tilmeldt 30 

børn og 29 voksne, og der dukkede et 
par ekstra deltagere op undervejs. Så 

der var ca. 70  glade beboere samlet 
til at slå katten af tønden. 

Festen forløb 
uden proble-

mer og et 
par timer se-

nere, kunne 

5 kattekon-
ger og 5 kat-

tedronninger 
gå derfra med en biograftur for to i 

hånden. 
 

Succesen forventes gentaget til næste 

år, gerne i ”Jokerens” hal igen. 
 

Hilsen Beboerrådgiver Annette Bruun 

Ny aktivitet på Stjernen 
 
Stjernen har fået opsat 

et bordtennisbord i det 
fri (ved den gule pavil-

lon). Vi håber rigtigt 
mange vil få glæde af 
det . 

 

SMS SERVICE 

 

Så kom vi endelig i gang. Vi venter spændt 
på, at I tilmelder jer den nye informations-
service. Jo flere jo bedre. Derfor sender vi 

en sød ung pige rundt for at kontakte alle 
de lejemål, der ikke har tilmeldt sig. 

 
Tag godt imod hende - tilmeld jer! 
 

Vi skulle gerne op på at mellem 75 og 
100% af alle lejemål er med i ordningen - 

og gerne flere i hver lejlighed. 
 
I løbet af sommeren vurderer afdelingsbe-

styrelsen så, om ordningen har været så 
stor en succes, at vi fortsætter. 

 
Med ønsket om en dejlig solrig påske. 

 
Klaus Linder 
Afdelingsbestyrelsen 

 

JULETRÆSFEST! 
 
Vi er i god tid så sæt kryds i kalenderen 

16. december om eftermiddagen.  

 
Vi gentager succesen med juletræsfest på 
Diakonissestiftelsen den 16. december 

2012  om eftermiddagen. 
 

Det bliver igen en rigtig gammeldags ju-
letræsfest med sang, dans og godter til 
unge og gamle!  

 
På bestyrelsens 

vegne  
Klaus Linder 
 

 

 

HUSK - Beboermødet 8. maj kl. 19.00 i Beboerhuset! 

 

BANKO 
 

Der var 52 spillere til banko den 20. 

marts. Det er dejligt at der kommer 
flere og flere spiller til 

Stjernbanko. Det er 
meningen at vi skal 

have 4 spil om året. 
 

Denne gang var ge-
vinsterne chokolade, lammemørbrad, 

gullashkød og vin. Stemningen var 

hyggelig og bankospillet var en succes 
synes jeg. 

 
Hilsen Beboerrådgiver Annette Bruun 



 
Rigtig god påske! 

  

STJERNE ZUMBA 
 

Så startede zumba på 

Stjernen, der var 12 
dejlige damer der dansede rundt i Beboer-

huset onsdag den 28. marts. 
 

Zumba er for alle Stjernens beboere over 

12 år. Det forsætter hver onsdag kl. 18 i 
Beboerhuset, fra efter påske til skolernes 
sommerferie. 

Der er plads til 25 dansere i Beboerhuset, 
skulle vi gå hen og blive flere end 25 er 

planen at der bliver oprettet et hold mere, 
og vi rykker lidt på tidspunktet. 
 

Zumba er skønt fordi alle selv kan vælge 
hvor meget og hvordan de vil gøre øvelser-
ne. Så kom og vær med! 

 
Påskehilsen fra Beboerrådgiveren 

 

PETANQUE PÅ STJERNEN 
 

Vær med til at få gang i Stjernens petan-
queklub. Mød op til opstartsmøde tirsdag 
den 17. april 2012, kl. 19 i Den Gule Pavil-

lon. 
 

Alle beboere på Stjernen er meget velkom-
ne til at bruge petanquebanerne ved Dron-
ning Olgas Vej. 

 
Har du lyst til at være i  

Stjernens petanqueklub? 
  
Så mød op den 17. april el-

ler kik forbi ejendomskonto-
ret. 

 
Hilsen 

Petanqueklubben & Beboerrådgiver Annette 

 

 

 

VIGTIGT! 
SMS SERVICE 
 

Vi har i sidste uge omdelt breve til jer alle 

om vores nye sms-service! 
 

Men der mangler en vigtig detalje i brevet:  
 

Hvis man tilmelder sig via sms skal der stå 
kab (efterfulgt af et mellemrum) foran 
den kode I har modtaget i brevet. 
 
Eksempel: 

Send sms til 1220 med: 
 

Kab AA998k 
 

Man kan også tilmelde sig på hjemmesi-

den: 
www.kab.m2go.dk 

Her skal der dog ikke stå kab foran din ko-
de. 
 

Vi beklager ulejligheden! 
 

Med venlig hilsen 
 

Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret 
Stjernen. 

 

BEBOERMØDET DEN 8. MAJ 
 

Det bliver et meget indholdsrigt beboermø-
de. Ud over regnskabet og valg til Bestyrel-
sen skal vi drøfte emner såsom sammen-

lægning af Stjernen og Fasanhaven, nye 
køkkener, måske skal vi også tale om mu-

ligheden for videoovervågning af dele af 
Stjernen. 
 

Afdelingsbestyrelsen vil derfor opfordre til, 
at man møder op til mødet for at give sin 

mening til kende - på den måde får man 
indflydelse på Stjernens fremtid. 
 

På Afdelingsbestyrelsens vegne 
 

Klaus Linder 

EJENDOMSKONTORETS 
ÅBNINGSTIDER 

 
Personlig betjening 
Mandag til fredag kl. 8.30 - 10.00. 

Torsdag også kl. 15.30 - 18.00. 
Telefonisk betjening 
Mandag til fredag kl. 10.00 - 11.00. 
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STJERNENS 
AFDELINGSBESTYRELSE 

 
Formand:  Klaus Linder 

Mariendalsvej 59B, 1.tv 
Næstformand: Ole Frederiksen 
Afd. Kasserer: Jeannie Praegel 

Sekretær:  Bjarne Sørensen 
 

 
Bestyrelsesmedlemmer: 

Anni Dalgaard 
Bent Kirstein 
Simon Jensen 

Leon Nyberg 
 

Suppleanter: 
Lizzi Aakeson, 1. suppleant 
Thomas Nielsen, 2. suppleant 

Bjarne Sørensen, 3. suppleant 
 

 
Kontakt til bestyrelsen E-mail: 
bestyrelsen@akbstjernen.dk 

eller i bestyrelsens postkasse  
Kong Georgs Vej 86 

 

AKTIVITETER PÅ STJERNEN: 
  

Lektiecafé: 
Mandag og onsdag kl. 16 - 18 i den ”Gule 
Pavillon”. 

 
Rytmik: 

Mandag kl. 16.30 - 17.15, Beboerhuset, 
Ndr. Fasanvej 122A 
For børn 0 - 7 år. 

 
Beboerhus: 

Mandag kl. 19 - 20 i Beboerhuset, Ndr. 
Fasanvej 122A.  
Udlejning af beboerhuset. 
  
 
Stjerne Kor - for kvinder: 

Tirsdag i ulige uger kl. 18 - 20, Beboer-
huset, Ndr. Fasanvej 122A 

 
Syklub: 
Tirsdag kl. 19 - 21, 

Mariendalsvej 53, kld. 
 

Drop In - Mobil 28 98 13 13: 
Tirsdag og torsdag kl. 18 - 22, Kong 
Georgs Vej 84, st.  

For unge mellem 15 - 24 år. 
 

Billard: 
Tirsdag og torsdag kl. 20 - 22,  
Mariendalsvej 53, kld. 

  
Zumba: 

Onsdag kl. 18 - 19 i Beboerhuset, Ndr. 
Fasanvej 122A. 
 

Seniorklub: 
Torsdag kl. 14 - 16 i Beboerhuset, Ndr. 

Fasanvej 122A. 
 
Beboerrådgiver - Mobil 28 98 42 71: 

Onsdag kl. 9 - 10 
Torsdag kl. 15.30 - 18, 

Kong Georgs Vej 84, st. 
tv. 
Træffetid for beboere. 

 

STJERNEKORET ER STADIGVÆK 

IGANG - så kom og vær med … 

 
Koret synger tirsdag i ulige uger i beboer-

huset kl. 18 - 20 - det vil sige: 
 

Koret er for kvinder og der er mulighed for 
pasning af børn mens der 
bliver sunget. 

 
Korleder er stadigvæk 

Maria Kynne fra Frederiks-
berg musikskole. 
 

Vil du vide mere om koret så ring til Anne, 
telefon 50 51 21 66. 

 

 

Deadline for næste nummer er -  
Tirsdag den 19. juni 2012 


