
High Five•Five
Vitaminer til Furesø's glade 55+ mænd

High Five•Five er navnet  
på et nyt fællesskab for mænd,  

som har dét tilfælles: 

• at de er over 55 år                                         
• at de bor i Furesø Kommune 

• at de er nysgerrige 
• videbegærlige  

• åbne                                                                 
• og holder af socialt samvær 

Hilsen 
Udtrykket 'high-five' er et slangudtryk  

opstået i USA. Det er et udtryk, man bruger om 
den gestus, at to mennesker rækker armene i vejret  

og klapper i hinanden i håndfladerne.  

Det kan helt konkret forklares som fem fingre højt i 
luften - altså 'high-five'. Det blev først praktiseret i 

slutningen af 1970'erne inden for basketball-
sporten men senere også som en respektfuld 

gestus over for spillere, der netop havde udført en 
såkaldt home run i baseball.  

I 1990'erne blev det udbredt til mange andre 
sportsgrene, og i dag bruges det, når man 

markerer en hvilken som helst form for sejr eller 
blot som en hilsen. 

Hjertelig velkommen  
i 

High Five•Five! 



Hvad? 
Formålet med dette interessefællesskab er 

at skabe et forum, hvor der udveksles 
erfaring, viden og nytænkning sammen med 

en række mennesker fra Furesø,  
man ellers ikke ville møde.  

Emnerne er upolitiske og ikke religiøse. 

Hvornår? 
Gruppen mødes 8 gange om året den sidste 

mandag i måneden 
til foredrag/diskussioner/udflugter m.m.  

Undtaget er månederne  
juni, juli, august og december.   

Hvor længe? 
Fra kl. 14 til 16  

- eller tilpasset det enkelte arrangement. 

Hvor? 
Mødested er lokale 8 i Stien.  
Kan også foregå ude af huset  
- afhængig af arrangementet. 

Hvordan? 
Praktik besluttes af gruppen. 

Hvor meget? 
Der vil være udgifter i forbindelse med 

møderne. Kaffe, kage o.a. 
Foredragsholdere honoreres med nogle 

flasker god vin. 
Standard betaling er 20 kr.  

Hot Line 
Du er altid velkommen til at kontakte 

gruppens initiativtagere og høre mere: 
John Toelhøj: john@toelhoej.dk 

Anders Poulsen: anders@frivilligfuresoe.dk 

Husk! 
Det gode humør.  

Det har det med at smitte. 


