
 

 

 

At være ydmyg er at vide, 

hvornår du skal være 

empatisk og respektfuld 

og ikke overmande andre. 

Det er et koncept, der er 

værd at praktisere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHG-NYT    nr. 40          D. 22. juni 2022 

Kære naboer 

 Tak til jer som mødte op til vores ordinære beboermøde torsdag d. 16. juni 2022, og tak til dem, som  

 hjalp med at få mødet gennemført. 

Vi måtte nøjes med at markere beboerdemokratiets dag med et lille Dannebrogsflag på bordet, da 

det desværre ikke var muligt få hejst Dannebrog, fordi hejseværket var gået i stykker.  

 Der er selvfølgelig blevet bestilt håndværkere til at komme og reparere det.  

 

Vi vil også gerne takke for, at vi alle 5 blev genvalgt og tak til de 3, som stillede op som suppleanter.  

Dette kan I læse om i det husstandsomdelte referat, som også vil blive lagt 

på vores hjemmeside https://gadehavegaard.dk/   

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi er ydmyge over, at vi igen har fået  

jeres mandat til at være repræsentanter for Gadehavegårds beboere, og at vi  

vil gøre vores bedste for at udføre opgaven på bedste vis. 

 

Vi blev gjort opmærksomme på, at vores opslag med informationer om diverse events nogle gange bliver 

fjernet fra opgangene. For dem som har mulighed for at komme på nettet, vil vi anbefale at følge med på 

vores hjemmeside https://gadehavegaard.dk/ 

Opslagene bliver også hængt op i beboerhuset. Som nævnt i GHG-nyt nr. 39 er vi også begyndt 

at lægge oplysningerne på vores facebookside og beboerapp´en, selvom vi er fuldt ud klar over, 

at den ikke altid virker optimalt.  

Vi kan allerede nu løfte lidt af sløret for, hvad vi har planlagt for efteråret 2022.  

Chokoladesmagning torsdag d. 8. september, og koncert med Anders og Larsen ala duo torsdag d. 13. 

oktober. Mere information følger.  

 

Sommerferie 

I anledning af sommerferien vil vi gerne give alle beboere og ansatte i Gadehavegård is (billederne er alle 

illustrationer). Som sædvanligt, vil vi bede om, at der bliver fremvist sundhedskort. 

Isen kan afhentes i åbningstiden i Café Gadehjørnet fra mandag d. 27. juni til og med tirsdag d. 9. august 

2022 – der gælder efter først-til-mølle-princippet, men vi lover jer, at der løbende vil blive købt is til 

lager. 

Udvalget vil højst sandsynligt varierer, og det er personalet i Café Gadehjørnet, som vurderer, om 

de har tid til at fortælle, hvilket udvalg der er eller, om de blot udleverer den, som ligger lige for i 

fryseren. Dette håber vi, at I vil have forståelse for. 

 

Som vi også skrev i GHG-nyt nr. 39, så holder vi sommerferie fra 3. juli til og med d. 7. august 2022. I 

denne periode vil mails sendt til gadehavegaard@afd-dfb.dk  kun blive besvare sporadisk. 

     Husk lige denne, så får vi alle en god sommer 

 
 

 

Venlige hilsner fra  

Alice, Fazilet, Jesper, Johnny og Pia 

Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård 

 
 

 ____________________________________________________________________________________________ 

    

_________________________________________________________________________________________ 

 

https://gadehavegaard.dk/
https://gadehavegaard.dk/
mailto:gadehavegaard@afd-dfb.dk

