KultuNaut

Den elektroniske kulturguide

Musik

Teater

Koncert med "Messing Link"
Ensemble.
Søn. 15. jan. 2023 15:00 - 16:00
Gå ikke glip af denne mulighed for at
fejre det nye år med en festlig koncert
med "Messing Link" Ensemble dirigeret
af Mogens Andresen og medvirken af
kirkens organist Henrik Bo Hansen.
Gratis.
Sted: Vangede Kirke, Vangedevej 50,
Gentofte.

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.

Niels Jørgen Steen - A Team .
Søn. 15. jan. 2023 kl. 15:00
A-Teams repertoire er et bredt udsnit af
jazzen, og orkestret repræsenterer
stilarter fra swing over bebop til
rhythm'n'blues. Niels Jørgen Steen
bruger sin lune og underspillede humor,
når han præsenterer de enkelte numre
og musikere.
Pris: Medlem 100 kr / Gæst 200 kr.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Fantastiske Stemmer: Koncert med
vokalgruppen Papaya.
Fre. 20. jan. 2023 kl. 16.30
Vokalgruppen "Papaya" bringer
Sydafrikas kormusik til live.
Sted: Gentofte Kirke, Gentoftegade 21,
Gentofte.
Fredagskoncert - Vokalgruppen
"Papaya".
Fre. 20. jan. 2023 kl. 16.30-18
Vokalgruppen "Papaya" bringer
Sydafrikas kormusik til live.
Sted: Gentofte Kirke, Gentoftegade 21,
Gentofte.
Koncert med Alberte Winding Band.
Fre. 20. jan. 2023 kl. 20:00
Vi kan med stolthed præsentere en af
dansk musiks mest nærværende
stemmer - Alberte Winding, som med sin
varme og poetiske sensitivitet har rørt
generationer af voksne og børn i mere
end 35 år.
Pris: 280 kr.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.
Koncert for Fred.
Lør. 21. jan. 2023 15:00-17:00
Vi ønsker Fred i Verden · DATO: 21.
januar 2023 · Foreningen OrdSelskabet
byder ind til Nytårskoncert i Byens Hus i
Hellerup. I en tid med krig er kunstens
rolle afgørende i samfundet. *Overskud
går til FN's indsats i Ukraine.
Pris: 100-150.
Sted: Byens Hus, vi skaber sammen,
Hellerupvej 22-26, Hellerup.

Papirskoven.
Lør. 21. jan. 2023 kl. 11
Marie Priem, Karen Duelund Guastavino
og Louise Schrøder inviterer på
musikalsk nærvær i Papirskovens
eventyrlige univers, hvor
skrædderkaninerne Zig og Zag bor.
Pris: Normal billet 40 kr.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, Hellerup.

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.

Eftermiddagsmøde ved Mogens
Hansen.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 14
Radiomand og præst Mogens Hansen vil
fortælle om sin tid i Helleruplund og om
nye salmer samt "Gudstjenestens
misforståelse".
Sted: Helleruplund Kirke, Bernstorffsvej
73, Hellerup.
Tirsdagsmøde: Imperiets børn.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 14-16
Sted: Skovshoved Kirke, Krøyersvej 1,
Klampenborg.
Fodbold som betydningsfuldt
fænomen.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 19
Denne aften vil Asker Hedegaard Boye
fortælle om udgivelsen Om fodbold, som
består af kulturhistoriske og litterære
essays, der gør læseren klogere på
fodbold som betydningsfuldt fænomen.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Vangede Bibliotek, Vangede
Bygade 45, Gentofte.
Operacafe - Operettefest.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 13
Tag med Messiaskirkens Operacafe på
en rejse i operettens vidunderlige verden
og kom i godt humør.
Sted: Messiaskirken, Hartmannsvej 46,
Charlottenlund.
Susanna Søberg: Hop i havet vinterbadning gør dig sund og glad.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 17-18.30
Ph.d. Susanna Søberg besøger Gentofte
Hovedbibliotek denne januardag, hvor
hun gør dig mentalt klar til at stikke tåen i
vandet og indvier dig i de fordele,
kuldechokket har for helbred og psyke.
Pris: 25 kr.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns
Alle 6, Hellerup.
Jagten på frirum - foredrag for
forældre til teenagere.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 19.30-21
Foredrag for konfirmandforældre af
Suzette Munksgaard fra Center for
ungdomsstudiers (CUR). Perspektiver på
unge, hverdagsliv, tro og værdier.
Sted: Jægersborg Kirke, Søndersøvej 5,
Gentofte.
Munkegårdskolen er et hovedværk
blandt Arne Jacobsen.
Fre. 13. jan. 2023 kl. 14.30-16
Munkegårdsskolen blev fredet i 1995.
Skolen er et hovedværk blandt Arne
Jacobsens arbejder.
Sted: Munkegårdsskolen, Vangedevej
178, Dyssegård.
Thore Bjørnvig: Thorkild Bjørnvig og
tiden på Samsø.
Man. 16. jan. 2023 kl. 17-18.30
En fortælling i ord, billeder og musik af
Torkild Bjørnvigs søn Thore.
Pris: 25 kr.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns
Alle 6, Hellerup.
Højtbegavede børn og unge - indsatser
og forældrerollen.
Tir. 17. jan. 2023 kl. 17-18.30
At være højtbegavet kan åbne en verden
af muligheder - men kan også betyde
personlige og sociale udfordringer.
Gratis.
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns
Alle 6, Hellerup.

Københavns befæstning 1886-1922.
Ons. 18. jan. 2023 kl. 19.30-21.30
Niels Ulrik Kampmann Hansen fortæller
om den beskyttende ring rundt om
hovedstaden. Niels Ulrik Kampmann
Hansen er en af Gentoftes bedst kendte
og mest produktive lokalhistoriske
forfattere og foredragsholdere.
Sted: Vangede Kirke, Vangedevej 50,
Gentofte.
Foredrag: Den klassiske musiks 10
dogmer.
Tor. 19. jan. 2023 kl. 17-18.30
Denne aften indbyder Dyssegård
bibliotek til foredrag for den kræsne
musikinteresserede indenfor klassisk
musik.
Gratis.
Sted: Dyssegård Bibliotek,
Dyssegårdsvej 24, Hellerup.
Fredagscafeen forår 2023.
Fre. 20. jan. til fre. 14. apr. 2023 6
mødegange kl. 10-12.30
Vært: Marianne Bentzen. I
Fredagscaféen dækkes op med
fortællinger og folkeoplysning, et glas vin
og en sandwich. I brændpunktet studenterroere og modstandskampen.
Sted: FOF Nord, Ordrupvej 60,
Charlottenlund.
Mindful meditation.
Lør. 21. jan. 2023 kl. 11
Der er mange fordele ved at praktisere
regelmæssig meditation, heriblandt at
blodtryk og puls sænkes, man bliver
mere klar og fokuseret, og det reducerer
stress.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
De Cirkumpolare Folk/Arktiske urfolk
2 den 22. januar 2023 kl. 15:00 .
Søn. 22. jan. 2023 kl. 15:00
De Cirkumpolare folk/Arktiske urfolk i:
Grønland, Canada, Alaska, Rusland og
Sameland.
Gratis.
Sted: Kraemers Hus, L.E Bruunsvej 10,
Charlottenlund.

Udstillinger
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.
Udstilling: Pippi.
Lør. 14. jan. til fre. 28. apr. 2023 kl. 06
"Når man er ekstra stærk, har man en
særlig forpligtelse til at være sød ved
andre".
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
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Film
Ronja Røverdatter (1984).
Lør. 14. jan. 2023 kl. 10
Ronjas liv får en fantastisk begyndelse.
Sted: Gentoftegade Bibliotek,
Gentoftegade 45, Gentofte.
Film: Børnebiffen (4-6 år).
Lør. 14. jan. 2023 kl. 10-10.45
Vi ser forskellige fine korte børnefilm fra
Filmstriben.
Gratis.
Sted: Jægersborg Bibliotek,
Smakkegårdsvej 112, Gentofte.
Her kommer Pippi Langstrømpe.
Lør. 14. jan. 2023 kl. 11
Vi åbner vore Pippi-udstilling ved at vise
film om Pippi og hendes to bedste
venner Tommy og Annika.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Film: Børnebiffen (3-5 år).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 10
Vi skal se små film fra hele verden.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.

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.
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.
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.

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.
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.
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.
Quiltning for alle.
Man. 9. jan. 2023 kl. 11-13
Er et quilte-fællesskab for alle
interesserede.
Gratis.
Sted: Jægersborg Bibliotek,
Smakkegårdsvej 112, Gentofte.
Spansk salon.
Man. 9. jan. 2023 kl. 16
¡Hablemos español.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.

Drengefodbold Årgang 2014 (U9).
Tir. 10. jan. 2023 kl. 16-17
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 8 til 13 år - Børnehold.
Tir. 10. 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.
U11 Drenge.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 16.30-18
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.
U9 Drenge.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 16.35-18.05
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, 1. 3. klasse.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 17-18.30
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.
Drengefodbold Årgang 2011 (U12).
Tir. 10. 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.
Begynder svømning for børn i alderen
7-15 år (ST06.
Tir. 10. jan. 2023 kl. 19.30-20
Starterhold er for dig som aldrig har gået
til svømning før og er blevet 8 år eller
mere. Undervisningen foregår i
Kildeskovshallens børnebassin, hvor du
kan bunde over det hele.
Undervisningen varer i 30 min.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.

Fransk Salon / Salon Français.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 16
Aimez-vous le français?.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Drengefodbold Årgang 2014 (U9).
Ons. 11. jan. 2023 kl. 16-17
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 8 til 13 år - Børnehold.
Ons. 11. 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 2013-2014 (U10).
Ons. 11. jan. 2023 kl. 16-17.30
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 2008 (U15).
Ons. 11. 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).
Ons. 11. 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.
Pigefodbold årgang 2011-2012 (U12).
Ons. 11. 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 2010 (U13).
Ons. 11. 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 Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.

Drengefodbold Årgang 2009 (U14).
Ons. 11. 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 2013 (U10).
Ons. 11. jan. 2023 kl. 16.30-18
Sjov fodboldtræning for begyndere til 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 - også
hvis man aldrig har spillet fodbold på et
hold før.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Tumletik 4-5 ÅR.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 17-17.45
Kom og vær' MED! På "Tumletik 4-5 år"
har vi et stort fokus på motorik,
kropsforståelse og leg. Vi gør brug af
mange atletikredskaber, men vi bruger
dem på anderledes måder for at
udfordre og forbedre motorikken blandt
børnene.
Gratis.
Sted: Øregård Gymnasium, Gersonsvej
32, Hellerup.
Mellemholdet (9-10 år).
Ons. 11. jan. 2023 kl. 17-18
På Mellemholdet bliver du præsenteret
for atletikkens alsidige discipliner
igennem sjove lege og aktiviteter. VI
finpudser også motorikken og du får det
super sjovt sammen med en masse
andre børn i samme alder.
Gratis.
Sted: Gentofte Atletikstadion, Ved
Stadion 19, Gentofte.
Miniholdet (6-7 år).
Ons. 11. jan. 2023 kl. 17-18
Velkommen til GIK Atletik! Vi glæder os
til at byde dig velkommen til vores
atletikhold.
Gratis.
Sted: Øregård Gymnasium, Gersonsvej
32, Hellerup.
Drengefodbold Årgang 2016 (U7).
Ons. 11. 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 2017 (U6).
Ons. 11. 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.

KultuNaut

Den elektroniske kulturguide

Drengefodbold Årgang 2017 (U6).
Ons. 11. 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).
Ons. 11. 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).
Ons. 11. 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 2018 (U5).
Ons. 11. 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 2011 (U12).
Ons. 11. 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 udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2007 (U16).
Ons. 11. jan. 2023 kl. 17.30-19
Alle er velkomne og kan nemt være
med, også hvis man aldrig har spillet
fodbold på et hold før. Sjov
fodboldtræning fra begyndere til let
øvede til øvede - vi arbejder med
individualiseret træning, så alle lærer
noget hver gang.
Gratis.
Sted: Gentofte Sportspark, Ved Stadion
25, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2006 (U17).
Ons. 11. 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 3
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Pigefodbold årgang 2008 (U15).
Ons. 11. 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 Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.

Storeholdet (12-14 år).
Ons. 11. jan. 2023 kl. 18-19.30
Velkommen til GIK Atletik! Vi træner ude
hver onsdag, så husk varmt tøj.
Gratis.
Sted: Gentofte Atletikstadion, Ved
Stadion 19, Gentofte.
U13 Piger.
Ons. 11. jan. 2023 kl. 18.30-20
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.
Fægtning fra 8 til 13 år - Børnehold.
Tor. 12. 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.
U9 Drenge.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 16.25-17.25
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.
U11 Drenge.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 16.30-17.30
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.
Taekwondo for børn og unge (9-14
år).
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17.30-18.45
Du skal blot medbringe noget løst
siddende træningstøj og bare tæer, så er
du klar til at prøve Taekwondo.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej
64, Gentofte.
U13 Drenge.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17.30-19
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.
Amerikansk fodbold for teenagere
U16.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 17.30-19.15
Mød op i træningstøj med
fodboldstøvler/træningssko og en
drikkedunk og prøv at spille med. Du
møder op ved klubhuset og siger hej til
træneren. Så får du hjælp til at finde
låne-udstyr og møder det øvrige hold de er store, stærke og flinke.
Gratis.

Sted: Copenhagen Towers, Ved Stadion
19, Gentofte.
U10 Piger.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 18-19
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.
Amerikansk fodbold for pre-elite U19.
Tor. 12. jan. 2023 kl. 18.30-20
Du møder op ved klubhuset i træningstøj
og fodboldstøvler/træningssko, hvor du
nok skal blive fanget og ført hen til din
trænerstab. Vi hjælper med at finde og
tilpasse låneudstyr og introducerer dig til
resten af holdet.
Gratis.
Sted: Copenhagen Towers, Ved Stadion
19, Gentofte.
Forfattere om fredagen.
Fre. 13. jan. 2023 kl. 14-16
Kom til "Forfattere om fredagen" på
Vangede Bibliotek.
Gratis.
Sted: Vangede Bibliotek, Vangede
Bygade 45, Gentofte.
U10 Piger.
Fre. 13. jan. 2023 kl. 16.30-17.30
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.
Badminton 14-17 år (Begynder/Let
øvet).
Fre. 13. jan. 2023 kl. 17-18
Træning for begyndere og let øvet, hvor
der hygges, trænes, og hvor man lærer
de basale teknikker m.m. for at kunne
spille badminton.
Gratis.
Sted: Charlottenlund Badminton Klub,
Maltegårdsvej 18A, Gentofte.
Ramasjang Familievolley (3 - 6 år +
forældre).
Lør. 14. jan. 2023 kl. 09-10
Helt ny volleyaktivitet i Gentofte Volley for
de 3-6 årige og deres forældre. Lørdage
9.00 - 10.00, fra og med d. 29. okt. 2022,
er der "Ramasjang familievolley" i
Gentoftehallen Hal B. Børn og forældre
leger og bevæger sig sammen med bold.
Gratis.
Sted: Gentoftehallen, Ved Stadion 10,
Gentofte.
Rugby til drenge og piger i alderen
5-16 år.
Lør. 14. jan. 2023 kl. 09-10.30
Kom og prøv rugby! Vi brænder for rugby
og mener, at det er en af de bedste
sportsgrene at spille. Vi fokuserer på
børnerugby. Vi tager højde for drenge og
piger, og der kræves ingen erfaring eller
udstyr.
Gratis.
Sted: Copenhagen Towers, Ved Stadion
19, Gentofte.

Film: Familiegys (fra 5 år).
Lør. 14. jan. 2023 kl. 10.30
En hyggelig formiddag med film og
popcorn.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Dyssegård Bibliotek,
Dyssegårdsvej 24, Hellerup.
Italiensk Salon.
Lør. 14. jan. 2023 kl. 10.30
Salotto Italiano. Amate la lingua
italiana?.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Øvet svømning for børn i alderen 9-12
år (AQ1C).
Lør. 14. jan. 2023 kl. 16.40-17.20
Holdet henvender sig til de svømmere i
alderen ca. 9-12 år, som ønsker at
fortsætter med én ugentlig
svømmetræning på programmet i
forlængelse af svømmeskolens tilbud.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Øvet svømning for børn i alderen 7-9
år (H08).
Lør. 14. jan. 2023 kl. 16.40-17.20
Øvet hold for børn i alderen 7-9 år, som
har gået til svømning før. Barnet kan
svømme nogenlunde rygcrawl og crawl.
Undervisningen foregår i 25m bassinet i
Kildeskovshallen. Svømningen foregår i
40 min. Målet med undervisningen er
følgende:.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Begynder svømning for børn i alderen
6-8 år (DB18).
Søn. 15. 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.
Højtlæsning: Gys og uhygge (9-13 år).
Man. 16. jan. 2023 kl. 16
Det bliver en mørk og uhyggelig januar
eftermiddag, når vi læser de mest
skrækindjagende gyserfortællinger højt.
Pris: Gratis billetter.
Sted: Dyssegård Bibliotek,
Dyssegårdsvej 24, Hellerup.
Spansk salon.
Man. 16. jan. 2023 kl. 16
¡Hablemos español.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Udspring for miniputter (6-10 år).
Man. 16. 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. 16. 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.

KultuNaut

Den elektroniske kulturguide

Sted: Hellerup Fægte-Klub,
Strandparksvej 46, Hellerup.
Pigefodbold årgang 2013-2014 (U10).
Man. 16. 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 2010 (U13).
Man. 16. 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. 16. 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 2008 (U15).
Man. 16. 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.
Pigefodbold årgang 2010 (U13).
Man. 16. 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.
Kidsvolley for drenge (7-12 år).
Man. 16. 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.
Kidsvolley for piger (7-12 år).
Man. 16. 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.

Pigefodbold Årgang 2017 (U6).
Man. 16. 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. 16. 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 2012 (U11).
Man. 16. 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.
Pigefodbold årgang 2008 (U15).
Man. 16. 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.
Drengefodbold Årgang 2006 (U17).
Man. 16. 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.
U13 Drenge.
Man. 16. 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. 16. 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. 16. 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.
Drengefodbold Årgang 2014 (U9).
Tir. 17. jan. 2023 kl. 16-17
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 8 til 13 år - Børnehold.
Tir. 17. 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.
U11 Drenge.
Tir. 17. jan. 2023 kl. 16.30-18
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.
U9 Drenge.
Tir. 17. jan. 2023 kl. 16.35-18.05
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, 1. 3. klasse.
Tir. 17. jan. 2023 kl. 17-18.30
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.
Drengefodbold Årgang 2011 (U12).
Tir. 17. 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.
Begynder svømning for børn i alderen
7-15 år (ST06.
Tir. 17. jan. 2023 kl. 19.30-20
Starterhold er for dig som aldrig har gået
til svømning før og er blevet 8 år eller
mere. Undervisningen foregår i
Kildeskovshallens børnebassin, hvor du
kan bunde over det hele. Undervisningen
varer i 30 min.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.

Minikonfirmand.
Ons. 18. jan. 2023 kl. 14.45
Gennem leg, kreativitet og drama går vi
på opdagelse i de store fortællinger fra
Bibelen. Vi skal på skattejagt, male
paradiset, sende bønner, lære fadervor,
bruge vores fantasi og synge sammen.
Sted: Gentofte Kirke, Gentoftegade 21,
Gentofte.
Tysk salon.
Ons. 18. jan. 2023 kl. 16
Vil du skærpe dit tyske? Modtager du
tysk undervisning, eller taler du tysk og
ønsker at vedligeholde dine
sprogkundskaber?.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Drengefodbold Årgang 2014 (U9).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 16-17
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 8 til 13 år - Børnehold.
Ons. 18. 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 2011-2012 (U12).
Ons. 18. 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 2010 (U13).
Ons. 18. 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).
Ons. 18. 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.
Pigefodbold årgang 2013-2014 (U10).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 16-17.30
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.
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Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2008 (U15).
Ons. 18. 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 2013 (U10).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 16.30-18
Sjov fodboldtræning for begyndere til 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 - også
hvis man aldrig har spillet fodbold på et
hold før.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Tumletik 4-5 ÅR.
Ons. 18. jan. 2023 kl. 17-17.45
Kom og vær' MED! På "Tumletik 4-5 år"
har vi et stort fokus på motorik,
kropsforståelse og leg. Vi gør brug af
mange atletikredskaber, men vi bruger
dem på anderledes måder for at
udfordre og forbedre motorikken blandt
børnene.
Gratis.
Sted: Øregård Gymnasium, Gersonsvej
32, Hellerup.
Miniholdet (6-7 år).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 17-18
Velkommen til GIK Atletik! Vi glæder os
til at byde dig velkommen til vores
atletikhold.
Gratis.
Sted: Øregård Gymnasium, Gersonsvej
32, Hellerup.
Mellemholdet (9-10 år).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 17-18
På Mellemholdet bliver du præsenteret
for atletikkens alsidige discipliner
igennem sjove lege og aktiviteter. VI
finpudser også motorikken og du får det
super sjovt sammen med en masse
andre børn i samme alder.
Gratis.
Sted: Gentofte Atletikstadion, Ved
Stadion 19, Gentofte.
Drengefodbold Årgang 2011 (U12).
Ons. 18. 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 udendørs hele året og træner 2
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.
Pigefodbold årgang 2008 (U15).
Ons. 18. 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 Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.

Drengefodbold Årgang 2007 (U16).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 17.30-19
Alle er velkomne og kan nemt være
med, også hvis man aldrig har spillet
fodbold på et hold før. Sjov
fodboldtræning fra begyndere til let
øvede til øvede - vi arbejder med
individualiseret træning, så alle lærer
noget hver gang.
Gratis.
Sted: Gentofte Sportspark, Ved Stadion
25, Gentofte.

64, Gentofte.

Drengefodbold Årgang 2006 (U17).
Ons. 18. 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 3
gange om ugen.
Gratis.
Sted: Gentofte Stadion/Gentofte
Sportspark, Ved Stadion 10, Gentofte.

Amerikansk fodbold for teenagere U16.
Tor. 19. jan. 2023 kl. 17.30-19.15
Mød op i træningstøj med
fodboldstøvler/træningssko og en
drikkedunk og prøv at spille med. Du
møder op ved klubhuset og siger hej til
træneren. Så får du hjælp til at finde
låne-udstyr og møder det øvrige hold - de
er store, stærke og flinke.
Gratis.
Sted: Copenhagen Towers, Ved Stadion
19, Gentofte.

Storeholdet (12-14 år).
Ons. 18. jan. 2023 kl. 18-19.30
Velkommen til GIK Atletik! Vi træner ude
hver onsdag, så husk varmt tøj.
Gratis.
Sted: Gentofte Atletikstadion, Ved
Stadion 19, Gentofte.
U13 Piger.
Ons. 18. jan. 2023 kl. 18.30-20
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.
Fægtning fra 8 til 13 år - Børnehold.
Tor. 19. 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.
U9 Drenge.
Tor. 19. jan. 2023 kl. 16.25-17.25
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.
U11 Drenge.
Tor. 19. jan. 2023 kl. 16.30-17.30
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.
Taekwondo for børn og unge (9-14
år).
Tor. 19. jan. 2023 kl. 17.30-18.45
Du skal blot medbringe noget løst
siddende træningstøj og bare tæer, så er
du klar til at prøve Taekwondo.
Gratis.
Sted: Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej

U13 Drenge.
Tor. 19. jan. 2023 kl. 17.30-19
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.

U10 Piger.
Tor. 19. jan. 2023 kl. 18-19
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.
Amerikansk fodbold for pre-elite U19.
Tor. 19. jan. 2023 kl. 18.30-20
Du møder op ved klubhuset i træningstøj
og fodboldstøvler/træningssko, hvor du
nok skal blive fanget og ført hen til din
trænerstab. Vi hjælper med at finde og
tilpasse låneudstyr og introducerer dig til
resten af holdet.
Gratis.
Sted: Copenhagen Towers, Ved Stadion
19, Gentofte.
Forfattere om fredagen.
Fre. 20. jan. 2023 kl. 14-16
Kom til "Forfattere om fredagen" på
Vangede Bibliotek.
Gratis.
Sted: Vangede Bibliotek, Vangede
Bygade 45, Gentofte.
U10 Piger.
Fre. 20. jan. 2023 kl. 16.30-17.30
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.
Badminton 14-17 år (Begynder/Let
øvet).
Fre. 20. jan. 2023 kl. 17-18
Træning for begyndere og let øvet, hvor
der hygges, trænes, og hvor man lærer
de basale teknikker m.m. for at kunne
spille badminton.
Gratis.
Sted: Charlottenlund Badminton Klub,
Maltegårdsvej 18A, Gentofte.

Ramasjang Familievolley (3 - 6 år +
forældre).
Lør. 21. jan. 2023 kl. 09-10
Helt ny volleyaktivitet i Gentofte Volley
for de 3-6 årige og deres forældre.
Lørdage 9.00 - 10.00, fra og med d. 29.
okt. 2022, er der "Ramasjang
familievolley" i Gentoftehallen Hal B.
Børn og forældre leger og bevæger sig
sammen med bold.
Gratis.
Sted: Gentoftehallen, Ved Stadion 10,
Gentofte.
Rugby til drenge og piger i alderen
5-16 år.
Lør. 21. jan. 2023 kl. 09-10.30
Kom og prøv rugby! Vi brænder for
rugby og mener, at det er en af de
bedste sportsgrene at spille. Vi fokuserer
på børnerugby. Vi tager højde for drenge
og piger, og der kræves ingen erfaring
eller udstyr.
Gratis.
Sted: Copenhagen Towers, Ved Stadion
19, Gentofte.
Yoga med historier (6-9 år).
Lør. 21. jan. 2023 kl. 13-13.45
Yogainstruktør Ekaterina Delgado laver
kendte børnebøger om til yogahistorier.
Gratis.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
Øvet svømning for børn i alderen 7-9
år (H08).
Lør. 21. jan. 2023 kl. 16.40-17.20
Øvet hold for børn i alderen 7-9 år, som
har gået til svømning før. Barnet kan
svømme nogenlunde rygcrawl og crawl.
Undervisningen foregår i 25m bassinet i
Kildeskovshallen. Svømningen foregår i
40 min. Målet med undervisningen er
følgende:.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Øvet svømning for børn i alderen 9-12
år (AQ1C).
Lør. 21. jan. 2023 kl. 16.40-17.20
Holdet henvender sig til de svømmere i
alderen ca. 9-12 år, som ønsker at
fortsætter med én ugentlig
svømmetræning på programmet i
forlængelse af svømmeskolens tilbud.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Begynder svømning for børn i alderen
6-8 år (DB18).
Søn. 22. 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.
Spansk salon.
Man. 23. jan. 2023 kl. 16
¡Hablemos español.
Sted: Ordrup Bibliotek, Ordrup Multihal,
Ejgårdsvej 11, Charlottenlund.
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Udspring for miniputter (6-10 år).
Man. 23. jan. 2023 kl. 16-17
Arrangeret af Lyngby Gentofte
Udsprings Klub.
Gratis.
Sted: Kildeskovshallen, Adolphsvej 25,
Gentofte.
Pigefodbold årgang 2013-2014 (U10).
Man. 23. 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.
Fægtning fra 8 til 13 år - Børnehold.
Man. 23. 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.
Drengefodbold Årgang 2008 (U15).
Man. 23. 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. 23. 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. 23. 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.
Pigefodbold årgang 2010 (U13).
Man. 23. 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.
Kidsvolley for drenge (7-12 år).
Man. 23. 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.
Kidsvolley for piger (7-12 år).
Man. 23. 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.
Pigefodbold Årgang 2018 (U5).
Man. 23. 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. 23. 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 2012 (U11).
Man. 23. 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.
Pigefodbold årgang 2008 (U15).
Man. 23. 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.
Drengefodbold Årgang 2006 (U17).
Man. 23. 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.
U13 Drenge.
Man. 23. 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. 23. 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. 23. 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.
Efterfødselsgymnastik og
babysvømning op til 9 mdr.
Man. 23. jan. til man. 20. mar. 2023 7
mødegange kl. 11.40-14.10
Sted: Strandlunds Fællescenter,
Strandlund 102, Charlottenlund.

