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HEDEHUSENE: Torsdag den 
6. oktober holder Fru Jensens 
Selskabelige Forening stor fest 
i Hedehuset med dans og god 
musik.

Der er allerede solgt en del 

billetter, men man kan stadig 
nå at komme med, for der er 
god plads i Hedehuset.

Fru Jensens Selskabelige 
Forening har tidligere holdt 
meget populære arrangemen-
ter og i februar 2016 blev der 
senest holdt et arrangement 
med meget stor tilslutning. 
Foreningen har Karin Jensen 
i spidsen - de fleste fra Hede-
husene kender hende ganske 
godt som Fru Jensen.

Den 6. oktober kan man reg-
ne med god musik, mad, dans 
og stemning.  

På den musikalske side er 
alle sejl sat til. Gunnar Mad-
sens Bigband og Volume 60 
leverer nemlig musikken.

Gunnar Madsens 18-mands 
store orkester er yderst rutine-
ret. Musikerne har spillet sam-
men i mange år og har et godt 

renommé i dansekredse. Orke-
steret har blandt andet spillet 
i både Danmark og Sverige til 
store mesterskaber som DM, 
EM og VM i sportsdans.

Er man også lidt til 60’er-mu-
sik, disker det velspilende 
band Volume 60 op med hits 
og træffere fra ’The Golden Age 
of Rock and Roll’.

Forplejningen står Fru Jen-
sen som sædvanlig for.

Billetter koster 185 kr. der 
dækker forplejning, musik og 
dans. Drikkevarer købes i He-
dehusets bar. Bemærk, at bil-
letter ikke kan købes i døren, 
men skal købes på forhånd via

kulturhusenehtk.dk, på 
Hedehusene Bibliotek eller 
direkte hos Fru Jensen – tlf. 
20296818.

Festlighederne varer fra  kl. 
18 til 22. Dørene åbner kl. 17.00.

Stadig billetter til musik og dans 
med Fru Jensen

HEDEHUSENE: Lørdag den 1. 
oktober kl. 13.00 holder Kunst-
foreningen Humlen fernisering 
på en udstilling med værker 
af billedkunstneren Liselotte 
Tiller Sørensen. Udstillingen 
kan ses frem til de 27. okto-
ber. Herefter rykker Humlens 
store Lokaludstilling  med ca. 
40 udstillere ind i Hedehuset 
lørdag den 29. og søndag den 
30. oktober.

Tiller Sørensen er født i 1961, 
og blev uddannet på Dan-
marks Designskole 1982-85 og 

derefter på Kunstakademiet i 
København 1986-93. Endelig 
er hun uddannet som cand. 
phil. i teori og formidling fra 
Akademiet. Med denne solide 
baggrund debuterede hun på 
Kunstnernes Efterårsudstilling 
og har siden deltaget i flere 
censurerede udstillinger som 
Charlottenborgs Forårs- og Ef-
terårsudstillinger.

Udenfor København er Li-
selotte Tiller Sørensen bl.a. 
kendt fra udstillinger på Køge 
Skitsesamling og udsmyknin-

gen af Køge Musikskole og As-
gårdsskolen i Ølby. Hun favner 
bredt, og har også udført por-
træt af borgmester Willy Elia-
sen og lavet årskrus for Royal 
Copenhagen.

Liselotte Tiller Sørensens 
kunstneriske virkefelt er ma-
leriet. Hun har siden sin de-
but i slutningen af 1980’erne 
primært arbejdet med olie på 
lærred og det er den klassiske 
teknik i et nutidigt billedsprog, 
hun afprøver i sit maleri. 

Nutidigt billedsprog i Hedehuset
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HEDEHUSENE: Tirsdag den 4. 
oktober kl. 8-9.30 er det lyk-
kedes Hedehusene Erhvervs-
forening at få besøg af CEO 
Monica Klepp Bjerrum fra 
kommunikationsvirksomheden 
MOOW i Århus. 

Hun har specialiseret sig i 
hvordan en god CSR-strategi 
(Corporate Social Responsibi-
lity) ikke kun er god for med-
arbejderne, men også for virk-
somhedernes bundlinie. 

Hun vil på mødet give en ge-
nerel introduktion til, hvorfor 
CSR er vigtigt for virksomheder 
at tænke ind i forretningsud-
vikling uanset om man er en 
lille eller større virksomhed, 
og hvordan man kan bruge 
det proaktivt som vækstdriver. 
Derudover kommer hun ind på 

nogle at de krav, der begynder 
at vokse frem fra myndigheder-
ne, som man ligeså godt kan 
forberede sig på i tide.

Monica Klepp er kendt som 
respekteret klummeskriver i di-
verse erhvervsblade. Man kan 
læse nærmere om hende og 
hendes virksomhed på www.
moow.dk. 

Mødet foregår på Restau-
rant Bollinis på Hovedgaden 
437. Det er gratis at deltage 
hvis man er medlem af He-
dehusene Erhvervsforening, 
Erhvervsrådet eller Sengeløse 
Erhvervsforening. 

For at kunne deltage, skal 
man dog senest den 3. oktober 
om morgenen være tilmeldt. 
Tilmelding sker til mec@mec-
ht.dk eller på 43 30 42 00. 

Netværksmøde om 
socialt ansvar

HEDEHUSENE: Charlottekvar-
teret bygger nye bænke, og i 
denne uge kan du være med 
til at sætte dit præg på ’Mur-
stensbænken’, som hylder He-
dehusenes lokalhistorie, hvor 
tegl og mursten har spillet en 
afgørende rolle. Som en del af 
udsmykningen bliver der muret 
personlige mursten ind i bæn-
ken – mursten som er lavet af 
Hedehusenes borgere og Char-
lotteskolens elever. Det foregår 
onsdag og torsdag i denne uge.

Her kan du høre, hvordan 
mursten og tegl har spillet en 
afgørende rolle for Hedehuse-
nes udvikling. Samtidig kan 
du være med til at mure de 
personlige sten ind i bænken – 
måske har du endda selv været 
med til at lave en af stenene?

Murermester Allan Pedersen 

fra Sengeløse og hans folk er 
klar til at hjælpe alle, der vil 
prøve at mure og vil samtidig 
give gode tips og erfaringer 
fra sig.

Hedehusenes borgere og 
Charlotteskolens elever pro-
ducerede personlige mursten 
i august 2014 på Stations- 
pladsen i Hedehusene. Mur-
stenene skal nu bruges til  
Murstensbænken. Det er be-
boere fra Charlottekvarteret 
og elever fra Charlotteskolen, 
der har tegnet og designet 
Murstensbænken i samarbej-
de med Helhedsplanen ’Men-
nesker i fokus’. Projektet er 
blandt andet finansieret af 
Hedeselskabets fond og Real- 
dania.

Er du interesseret i at del-
tage, så kom forbi Charlotte-

kvarteret onsdag den 28. sep-
tember eller og torsdag den 29. 
september fra kl.14.00 til 16.00. 
Man får sved på panden, når 
man murer, derfor vil der være 
kolde forfriskninger og lidt til 
ganen. 

Arrangementet foregår ved 
Charlotteager 122b i Charlot-
tekvarteret.

Vær med til at bygge en 
historisk bænk

Hede- 
husene

HEDEHUSENE: Blikfang spiller dukketeater på Hedehusene Bibliotek om en lille gul fisk, 
der leder efter en ven at lege med. Men alle, han møder, vil ikke lege, da han ikke har 
den samme farve som dem. Forestillingen for de 2-6-årige spilles onsdag den 5. oktober 
kl. 9.30 og 10.30. Gratis billetter kan bestilles på bibliotekets hjemmeside bibliotek.htk.dk.

Vil du lege med mig?

I Liselotte Tiller Sørensens billeder spiller farverne en stor rolle.

Mange af murstenene 
blev lavet i august 2014 
på Stationspladsen i 
Hedehusene. Foto: Anders 
Hagedorn


