
Byens Hus
hellerupvej 24

sharinggentofte.dk 

den 16. - 22. April 2018



Plan for alt det vi kan mødes og samles om

Havtorns G & Ts
af Høstet

mandag D. 16.

grøn hverdagsundhed &
bevægelse

kultur samtale 
Byens Hus

FEST! (billet)

tirsdag D. 17. onsdag D. 18. torsdag D. 19. fredag D. 20. lørdag D. 21. søndag D. 22.

kl. 18 Fællesspisning

kl. 10 - 12 morgenmads hygge
kl. 12 - 14 frokost

kl. 16:30 workshops

Sharinggentofte.dk 
nye fællesskaber på tværs

Er en platform, hvor vi der bor og 
lever i Gentofte kommune kan 
samles - og aktivt tage del i, og 
ejerskab for, at her er som vi ønsker 
det. 

Vi ønsker et ´Byens Hus´ hvor vi 
kan ´tjekke ind´ og bare mødes - til 
fællesspisninger og andet - men 
også hvor vi sammen skaber et mere 
balanceret og grønt hverdagsliv, 
på en både innovativ, social og 
samskabende måde hvor alle er 
velkommen.

Vi deltager åbent, nysgerrigt og 
ambitiøst om at finde effektive og 
bæredygtige løsninger til glæde for 
hver enkelt, det store fællesskab og 
vores miljø.

Vi spiller hinanden ind og gode 
og skaber et dynamisk, sundt og 
levende civilsamfund, hvor vi trives.

Vær med til i fællesskab, gennem 
dine daglige handlinger, at 
samskabe det sted vi ønsker at leve 
- Se mere på sharinggentofte.dk - 
hvor du også kan købe billetter og 
kom og vær med når vi mødes ´Live´ 
i ´Byens Hus´ i uge 16 på Hellerupvej 
24 og til ópsamling´søndag den 22.4. 
kl. 16:30

kunst 
håndværk

Kl. 16:30   
Fællesskab og 
Relation
Lennart Lajboschitz 
Stifter, Folkehuset 
Absalon deler sin 
Vision/Mission

Sociale 
Fællesskaber

Kl. 17   

Søren Ejlersen, 
stifter Aarstiderne

vi fejrer livet

Kl. 16:30 - 17  Kl. 10 - 17

Kl. 10 - 17 Kl. 16:30 

Kl. 11 og 14
Økologi med 
omtanke
Allan Feldt, stifter 
WISH by SEiMEi 

Kunstmale 
workshop
af Teresita Freire

mød lokale 
kunstnere

opsamling 
på ugen

hvordan kommer 
vi videre
med BYENS HUS / 
sharinggentofte.dk?

Kultur-
opgaveudvalget 
holder 
´prøvetryk´

Kl. 17 - 20  Kl. 16:30   

Kl. 17:15   

Grønt hverdagsliv
Heidi Von Bülow, 
stifter Maistic

Maritime Haver
med Bo 

Kl. 16 - 17:45  

Kl. 16:30-17:45   

Kl. 16:30   

Yoga med Pernille

Sunde 
Fællesskaber
Maria Maarbjerg

Fri fyraftensdans 
med Neti billet 50,-

Stor Costa Rikansk 
tacos buffet

Danseplaneten ́ VI 
danser weekenden 
ind´

Dans, Hygge og 2-3 x 
Musik til midnat

lille byvandring -
affalds-
indsamling


