
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af Seniorklubberne 
Klubben er for 

alle pensionister i  

Gladsaxe Kommune og omegn 

Kom og vær med til undervisning, socialt samvær, 

redigering, optagelsesture med mere. 

www.SeniorklubberneHG.dk/438993613  



 

Kom og mød Filmklubbens Venner af 2012! 
Vi er en klub for folke-, førtidspensionister og efterlønsmodtagere 

i Gladsaxe Kommune og omegn. Hvis du har interesse for at 

arbejde med videofilm - optage og redigere - er vi måske noget for 

dig!  

Vi benytter også tid på filmforestillinger, som er åbne for både 

medlemmer og udefra kommende gæster. Vi viser film, som 

medlemmerne har optaget og redigeret. Det kan være fra de 

årlige skovture, som Gladsaxe Kommune arrangerer for de ældre 

på Sjælland og andre steder. Det kan også være optagelser af 

koncerter og foredrag rundt omkring.  

Der er gratis adgang, men der skal dog betales en beskeden pris 

for kaffe, the og kage.  

Åbningstid 
Fredag kl. 10-14: Videoaktiviteter for aktive medlemmer. Det kan 

være undervisning, socialt samvær, redigering, optagelsesture 

med mere.  

Vi har en alternativ biograf, som åbner efter behov og tid ved 

henvendelse til formanden. Dens adresse er: 

Solnavej 70, 1.tv. 

2860 Søborg 

Klubben holder ferie i juli og december måned.  

Henvendelse 

Du kan henvende dig til formand Johnny Bjørnestad på tlf. 

24 85 20 92 eller e-mail bjornestadsol@gmail.com.    

  

mailto:bjornestadsol@gmail.com


 

Filmklubbens Venner af 2012 er en af klubberne under Senior-

klubberne i Høje Gladsaxe og har lokale dér.  

Klubbens adresse er: 

Seniorklubberne 
Høje Gladsaxe Torv 2G 
2860 Søborg  

Seniorklubberne ligger bag Høje Gladsaxe Centret under biblio-

teket. Der er gode busforbindelser med linjerne 4A, 68 og 160, 

som stopper ved Høje Gladsaxe Center. Hvis du er i bil, er der flere 

gode parkeringsmuligheder, bl.a. ved Haraldskirken, som ligger 

bag centret (dog maks. 3 timer ad gangen). Der er en anden 

parkeringsplads med længere parkering til højre på kortet. Der er 

handicapparkering meget tæt ved Seniorklubberne.  

Stoppested 

 

Høje Gladsaxe 

Haraldskirken 

 

Kort over Høje Gladsaxe med      for Seniorklubberne. Parkeringsmulig-

hederne er afmærket. Der er tre      -pladser. 

 



 

Henvendelse kan ske til klubbens formand. 

Formand Johnny Bjørnestad 

Tlf. 24 85 20 92 

E-mail: bjornestadsol@gmail.com 

              -kanal: Søg efter Johnny Bjornestad 

         www.facebook.com/johnny.bjornestad  

 

Næstformand Jørgen Møller Andersen 

E-mail: jmatandersen@gmail.com   

 

 

 

Vi producerer gerne en video til eller 

fotograferer jeres bryllup eller fest.  

Vores motto er: Ring straks - så er du vaks! 

Ring for tilbud på tlf. 24 85 20 92 - bjornestadsol@gmail.com  

Opdateret 5. september 2021 
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