
- For Klubber og Aktiviteter på Stjernen

HYGGEKLUBBEN
Klub for alle beboere på Stjernen over 55 år, som har 
lyst til at hygge sig med kaffe, banko, evt. stolegymna-
stik samt forskellige arrangementer/ture.

Kontakt:
Midl. formand: Sekretær Anette Rose Larsen 
Tlf.: 60 35 13 71, E-mail: nie@stjernenet.dk

Kontingent:
Kr. 30,- pr. måned

Hvor:
Beboerhuset, ”Bryggeriet” Stjernen.

Hvornår:
Hver torsdag mellem kl. 12:45 til ca. 15:00

BILLARDKLUBBEN STAR
Har du lyst til at spille billard og deltage i et hyggeligt 
samvær, hvor billardspillet er i centrum, er det klub-
ben du skal være med i.

Der er 2 billardborde og et dart spil, i gode kælderlo-
kaler på Mariendalsvej. 

Ring for nærmere oplysning eller kom på en klubaf-
ten og se hvad der sker.

Kontingent:
Kr. 40,- pr. måned

Hvor:
Mariendals Vej 53, i kælderen.

Hvornår:
Hver tirsdag og torsdag fra klokken 20:00 til 24:00

Kontakt:
Viggo Nielsen, Tlf.: 28 12 02 42.

STJERNEKORET
Kor for kvinder. Der synges folkesange fra hele ver-
den. Alle kvinder over 15 er velkommen og du behø-
ver ikke have sunget i kor før eller kunne læse noder. 
Har du børn du ikke kan få passet, kan du have dem 
med til kor.

Koret er en forening der er administreret af Musik-
højskolens aftenskole. Koret får økonomisk støtte af 
Frederiksberg kommune.

Kontakt:
Maria Kynne (korets dirigent) 
Tlf.: 28 60 76 42 - E-mail: maria@kynnevennike.dk

Kontingent:
Ca. Kr. 500,- pr. år, nedsat betaling for ledige, stude-
rende og pensionister.

Hvor:
Stjernens Beboerhus Bryggeriet, Beliggende Ndr. Fa-
sanvej 122A.

Hvornår:
Vi øver hver tirsdag kl. 18:15 til 20:15.

KVINDEMOTION PÅ 
STJERNEN
Frivillig motionsklub på Stjernen for kvinder, mød 
andre kvinder, få sved på panden og sjov motion. 
Kom i noget behageligt tøj du kan bevæge dig i og 
nogle gode sko at gå i. 
I starten vil vi træne efter en motions-DVD, hvor 
øvelserne kan laves siddende eller stående – så uanset 
”træningsniveau” kan alle være med…

Tilmelding er ikke nødvendig – du møder bare op og 
du er også velkommen til at invitere andre kvinder 
med – men kom til tiden, da vi går i gang senest kl. 
9.35… 

Hver onsdag kl. 9.30-10.30 i Stjernens beboerhus og 
nogle enkelte gange udenfor.
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STJERNENS LEKTIECAFÈ
Stjernens Lektiecafé er for skolesøgende børn, her 
kan de få hjælp til at få lavet deres lektier.

Det er 2 skolelærere fra Hay Skolen i Sydhavnen der 
hjælper børnene med lektierne.

Jon og Thorkel har været lektiehjælpere i Stjernens 
lektiecafé i snart 14 år, så de har stor erfaring med 
Stjernens børn og unge

LEKTIECAFEEN HAR ÅBENT i Den Gule Pavil-
lon, hver mandag og onsdag kl. 16–18, og er gratis.

For mere info: Annette Bruun, tlf.: 28 98 42 71.

PC HJÆLP
Få gratis hjælp med computeren

Hver tirsdag kl. 12 - 14 i Den Gule Pavillion

sidder Søren Bo klar med hjælp og vejledning

PIGEKLUBBEN
For piger i alderen 7-13 år - Ungdommens Røde 
Kors

I pigeklubben er det frivillige piger, der står for at 
arrangere diverse aktiviteter for Stjernens piger. Det 
kan være alt fra boldspil, til kreative udfoldelser, 
madlavning og lektiehjælp. 

Gratis

Hver tirsdag kl. 17-19, i Den Gule Pavillon.

Maria Kirchheiner, tlf.: 28 98 13 13.

DRENGEKLUBBEN
For drenge i alderen 7-13 år - Dansk Flygtninge-
hjælp

I Stjernens drengeklub er det frivillige mænd og 
kvinder der står for at arrangere aktiviteter for Stjer-
nens drenge. Aktiviteterne omhandler alt fra bold-
spil til madlavning, brætspil og svømmeture.

Gratis

Hver torsdag kl. 17-19, i Den Gule Pavillon.

Maria Kirchheiner, tlf.: 28 98 13 13.

TJEK OGSÅ STJERNENS 
HJEMMESIDE

WWW.AKBSTJERNEN.DK

ALL STAR
Klub/værested for drenge i aldersgruppen 14-25 år. 
Der er ca. 30 aktive unge der næsten dagligt benyt-
ter sig af klubben. De unge bruger klubben til at se 
fodbold, spille PlayStation og andre sociale aktivite-
ter. 

Kontingent:
Kr. 25,- pr. måned

Hvor:
Mariendalsvej 53, i kælderen.

Hvornår:
Hver dag fra 17-24.

Kontakt:
Burhan, Tlf.: 31 36 67 45.

BYDELSMØDRE STJERNEN

Bydelsmødre er frivillige kvinder, som støtter andre 
kvinder, så de kan styrke sig selv, deres børn og fa-
milier. Bydelsmødre har viden om samfundet. By-
delsmødre møder andre kvinder der hvor DE er.

Ejendomskontoret kl. 15.30 – 18, anden torsdag i 
måneden, og efter aftale.

Lone, Tlf.: 23 86 63 85, lonestrubeck@gmail.com

Aleksandra, Tlf.: 40 26 75 98, asajaga@hotmail.com

DEN GULE PAVILLON
Beboere på Stjernen kan låne Den Gule Pavillon til 
børnefødselsdag til og med barnet går i 6. klasse 
eller 12 års fødselsdag. Pavillonen kan også lånes til 
dimension når der skal køres i hestevogn.

Der er gratis at låne Pavillonen, men der skal ryddes 
op efter lån.

Kontakt Bente på 61 62 44 60 på hverdage mellem 
17 – 19



BEBOERRÅDGIVEREN
Stjernens boligsociale medar-
bejder er ansat af kommunen 
til at hjælpe Stjernens klubber, 
at understøtte de fælles sociale 
aktiviteter på Stjernen, som fx 
banko, busture mm., men også 
til at varetage den enkelte bebo-
ers behov. 
Alle Stjernens beboere er vel-
komne til at kontakte  den bo-
ligsociale medarbejder, både med 
gode ideer til fællesaktiviteter, men også med egne 
problemstillinger.

DEN BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER har fast 
træffetid torsdage kl. 15:30 - 18:00.

Mobilen er åben alle hverdage i dagtimerne, så ring 
og lav en aftale.

Annette Bruun, tlf.: 28 98 42 71.

Kong Georgs Vej  84, st. tv., Frederiksberg (ved si-
den af Ejendomskontoret).

UNGE- OG 
FAMILIERÅDGIVNING
Stjernes unge- og familiemed-
arbejder er ansat af kommunen 
under SSP til at hjælpe unge og 
familier med sociale-, følelses-
mæssige- og skole/uddannelses-
mæssige udfordringer. 

I er velkomne til at kontakte 
unge- og familiemedarbejderen 
hvis I har behov for rådgivning 
og støtte i forbindelses med in-
dividuelle samtaler eller eksempelvis deltagelse hos 
sagsbehandler, skole mm. 

UNGE- OG FAMILIEMEDARBEJDEREN har fast 
træffetid mandage kl. 8:30-11:00, og efter aftale.

Maria Kirchheiner, tlf.: 28 98 13 13.

Kong Georgs Vej  84, st. tv., Frederiksberg (ved si-
den af Ejendomskontoret).

AFDELINGSBESTYRELSEN
Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne på de år-
lige regnskabsmøder i maj.

Afdelingsbestyrelsen skal tilse, at der er god ro og 
orden i afdelingen og føre tilsyn med afdelingens 
drift, samt at afdelingsmødets beslutninger bliver 
ført ud i livet.

DU KAN KONTAKTE Bestyrelsen på email: besty-
relsen@akbstjernen.dk 
Eller via Bestyrelsens postkasse på Kong Georgs Vej 
86 (ved Ejendomskontoret).

STJERNENS 
EJENDOMSKONTOR
Kong Georgs Vej 86 st. th., 2000 Frederiksberg

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.30 – 10.00, torsdage tillige kl. 
15.30 – 18.

Telefonisk henvendelse mandag – fredag kl. 10 – 11.

Tlf.: 38 34 34 00

Email: ek-stjernen@kab-bolig.dk

500 NYDANSKERE IND I 
ARBEJDSSTYRKEN
Frederiksberg Kommune deltager i 2014-2016 i et 
projektsamarbejde, der har til formål at flytte ledige 
familie- og ægtefælle forsørgede nydanskere over 
i arbejdsstyrken gennem uddannelse og virksom-
hedsrettede tilbud.

Til gavn for individet, familien og samfundet som 
helhed. Deltagerne får tilbud om vejledning, under-
visning og støtte til afklaring af egne muligheder - 
med afsæt i egne ressourcer og behov.

Projektet tilrettelægges i samarbejde mellem Cabi, 
Integrationsnet og LG Insight og er støttet af Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nanna Schramm Danielsen, Integrationsnet

Tlf. 28 11 04 59.

E-mail: nanna.schramm.danielsen@drc.dk

Tid og sted: På Stjernen efter aftale.



AKTIVITETSKALENDEREN
16. april, kl. 18-20 
Fællesspisning, Beboerhuset

21. maj, kl. 18-20 
Fællesspisning, Beboerhuset

11. juni 
Hyggeklubbens sommertur til 
Navergården i Helsingør 
Se opslag i opgangene

11. juni, kl. 18-20 
Fællesspisning 
På markedspladsen

Diverse sommerferieaktiviteter 
Se opslag i opgangene

SE I DEN gule boks (Kolofonen), 
hvordan I får jeres arrangement 
med i kalenderen.

TELEFONVAGTORDNING
Uden for ejendomskontorets normale åbningstider, kan man i nødstilfælde ringe efter hjælp hos:

VAGTCENTRALEN PÅ TLF.: 76 11 72 85

Centralen tilkalder kun håndværkere ved akutte og uopsættelige skader/problemer. Problemets omfang skal 
afdækkes over telefonen, inden Vagtcentralen rekvirerer en håndværker. Er det f.eks. hele boligen og/eller 
naboer som også er ramt af problemet/skaden?

Ved udskiftning af sikringer, rensning af filtre og anden vedligeholdelse som beboeren normalt selv skal 
sørge for, vil afhjælpning blive for beboerens regning, ellers må der afventes til førstkommende arbejdsdag, 
hvor kontoret kan kontaktes.

HER FINDER DU MERE INFORMATION
DE BLÅ TAVLER: i alle opgange er der en tavle hvor der jævnligt kommer nye opslag med blandt andet 
information fra Ejendomskontoret, og om aktiviteter, arrangementer m.m.

SMS-SERVICE: Stjernen har sin egen SMS-service, via servicen kan du få information om f.eks. strømafbry-
delse, vand i kælderen, håndværkeraftaler, sociale aktiviteter m.m.  
Er du i tvivl om hvordan du tilmelder dig, så kom forbi hos Henrik på Ejendomskontoret, som kan hjælpe dig 
med tilmeldingen.  
Det er gratis at tilmelde sig og det koster ikke noget at modtage sms’erne, ligesom man til enhver tid kan 
afmelde servicen igen.

HJEMMESIDE: akbstjernen.dk

FACEBOOK: facebook.com/akbstjernen

TV: Stjernens Beboer-TV ligger på den analoge kanal S9, frekvens 161,25 
Du kan også se kanalen digitalt, her hedder den “L info”. Hvis du ikke kan finde den, så skal du indlæse dine 
kanaler igen. Du kan få hjælp til dette på: yousee.dk/hjaelp_og_support/

KOLOFON
STJERNEBLADET UDGIVES AF Medieudvalget i samarbejde med Klubudvalget og Beboerrådgiveren. 
Ansvarshavende redaktør: Thomas Nielsen.

FØRSTE UDGAVE ER lidt forsinket, men fremover udkommer det hver tredie månede. Det vil sige i starten 
af januar, april, juli og oktober.

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER til kalenderen, emailes til medier@akbstjernen.dk, du kan også 
sende rettelser til denne email-adresse.

DEADLINE for indsendelse til næste udgave: 24. juni 2015.


