Bestyrelsen i Hareskovby MedBorgerforening, HMB:

Forrest fra venstre: Erik Rasmussen, John Ehrbahn, Iben Hvilsted-Olsen, Annie Klug, Henning Bek.
Bagerst fra venstre: Ib Knudsen, Anders Riiber Høj, Anette Aalberg, Karin Mathiesen, Eva Vedel, Leise Marud
og Svend Erik Jørgensen.
Anders Riiber Høj, næstformand, tlf. 21576884, gn4q@kk.dk
Anette Aalberg, tlf. 20323344, anette@aalberg.dk
Annie Klug, tlf. 42805630, anito@youmail.dk
Erik Rasmussen, kasserer, tlf. 26282058, hmb@ravnehusvej.dk
Eva Vedel, tlf. 21207585, ev@expoviva.dk
Henning Bek, tlf. 41431472, sikahb@gmail.com
Ib Knudsen, tlf. 24655824, ibknudsen@webspeed.dk
Iben Hvilsted-Olsen, tlf. 25344810, iho@energitilsynet.dk
John Ehrbahn. tlf. 20815949, john-e@post.tele.dk
Karin Mathiesen, tlf. 30575713, lama72@outlook.dk
Leise Marud, tlf. 23290357, leise.marud@gmail.com
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Er du også vild med Hareskovby?
HMB springer stærkt ind i det nye år!
Medlemstallet i HMB (Hareskovby MedBorgerforening) stiger dag for dag, for hvem vil ikke gerne være medlem af
sin egen by?
Hareskovby er nu engang et lille smørhul og en grøn oase med et usædvanligt aktivt foreningsliv og et imponerende
stort engagement blandt byens borgere. Vi er derfor glade for at kunne meddele, at der nu skabes plads til endnu flere
ildsjæle i HMB’s bestyrelse. Bestyrelsen udvides og også formandsposten kommer i spil ved den kommende
generalforsamling den 7. marts kl. 19.
Du har derfor en unik chance for at være med til at præge den videre udvikling og at sætte dit eget fingeraftryk på
HMB. Jo større diversitet, jo bedre!
Er det ikke enormt tidskrævende? Og hvad laver bestyrelsen egentlig?
Man kan vel helt kort sige, at HMB værner om Hareskovbys værdier fra institutioner og faciliteter til det gode
fællesskab og byens grønne DNA, men i øvrigt er politisk farveløs. HMB er høringspart, når det gælder trafikplan,
lokalplan, bevarelse af søerne m.v. og der bliver lyttet fra kommunal side. Faktisk så meget, at Furesø Kommune selv
har efterlyst rækken af de gode forslag (fra sensommerens HMB-møde med input fra aktive borgere) til prioriterede
indsatser til optimering af trafiksikkerheden.
Vi bilder os selv ind, at HMB også har haft en afgørende finger med i spillet for at sikre:
✓ Den ny lokalplan, som sikrer, at Hareskovby udvikles som en attraktiv bydel, med store grunde og åbne,
grønne facader (næsten) uden plankeværker,
✓ At biblioteket, Annexgården, svømmesalen stadig findes,
✓ At vi fik en lokal dagligvarehandel (Rema 1000),
✓ At Ring 4 gennem Hareskovby ikke udbygges til motorvej,
✓ At daginstitutionspladser tilbydes lokalt (så småbørnsforældrene ikke skal via Farum/Værløse om morgenen),
og at det ny Hareskov Børnehus bliver på Skovmose Alle,
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✓ Den ny trafikplan,
✓ Bedre cykelparkering ved S-toget,
✓ At mobilmasten fik en lokalt acceptabel placering ved stationen.
Over året foregår indsatserne i underudvalg, så man kan kaste sin kærlighed og kræfter efter de mærkesager og
aktiviteter, man brænder allermest for.
Vi afholder 3-4 bestyrelsesmøder årligt, og udvalgene mødes efter behov. Det gælder bl.a. Lokaludvalg,
Aktivitetsudvalg, Historisk gruppe, Søgruppen m.v., men der er også plads til nye udvalg og indsatser afhængig af
bestyrelsens sammensætning, interesser og prioriteter.
Vi slår et ekstra slag for Annexgården som byens forsamlingshus og ramme for fællesspisninger og årets mangeartede
aktiviteter, der kulminerer i Kunstens Dag, der giver selv det bedste glansbillede af Kardemommeby baghjul og
trækker flere tusinde gæster til.
HMB giver også et gevaldigt nap med udlejningen af Annexgården som populær ramme om private fester for byens
borgere.
Vi er alle travle mennesker, så der er plads til at geare op og ned i perioder. Vi hjælpes ad og trækker på hinandens
spidskompetencer og på alle gode kræfter udefra. Gode ideer og gode grin løber vi aldrig tør for!
Vil du være med i det gode selskab, og er du nysgerrig efter at høre mere om bestyrelsesarbejdet, så kontakt
bestyrelsesmedlem Erik Rasmussen på hmb@ravnehusvej.dk eller tlf. 26282058.
Husk også at betale dit medlemskab af HMB, så vi fortsat kan arbejde for bevarelse af Annexgården og alle andre
herligheder i Hareskovby.
Det er pærelet. Du betaler blot 200 kr. for hele husstanden for hele året. Indbetal med det samme via Mobile Pay på nr.
25296, oplys adresse og også gerne e-mail. Så sørger vi samtidig for at sætte dig på som modtager af HMB’s
nyhedsbrev, så du løbende har fingeren på pulsen, når det gælder
de mange aktiviteter. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.
HMB’s NYHEDSBREV.
Vi glæder os til at se dig i bybilledet og måske også i den nye
bestyrelse?
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Hvis du som medlem af HMB vil modtage
HMB´s Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden,
kan du tilmelde dig med din e-mail adresse
på HMB´s e-mail
hareskovbymedborgerforening@gmail.com
Se også Hareskovby Facebookgruppe
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Oversigt over
HareskovbyMedBorgerforenings
aktiviteter i Hareskovby
i foråret 2019
JANUAR
Mandag d. 7. kl. 15:00
Tirsdag d. 8. kl. 10:00
Onsdag d. 23. kl. 10:00
Onsdag d. 23. kl. 17:30
Tirsdag d. 29. kl.14:00
Tirsdag d. 29. kl. 19:00

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
SENIORAKTIVITETER I HMB
SENIORAKTIVITETER I HMB
HERRE GUD OG SOV GODT (KIRKEN)
SENIORMØDER (KIRKEN)
FOREDRAG OM PSORIASISGIGT

6
6
6
14
14
6

FEBRUAR
Mandag d. 4. kl. 15:00
Mandag d. 4. kl. 18:30
Onsdag d. 6. kl. 19:00
Torsdag d. 7. kl. 10:00
Tirsdag d. 19. kl. 10:00
Torsdag d. 21. kl. 19
Lørdag d. 23. kl. 15:00
Tirsdag d. 26. kl. 14:00
Onsdag d. 27. kl. 17:30
Onsdag d. 27. kl. 19:00

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
FÆLLESSPISNING FOR SENIORER (KIRKEN)
KOM OG SYNG MED
SENIORAKTIVITETER I HMB
SENIORAKTIVITETER I HMB
MUSIK AF OLIVIER MESSIAEN (KIRKEN)
KUNSTFOREDRAG (KIRKEN)
SENIORMØDER (KIRKEN)
HERRE GUD OG SOV GODT (KIRKEN)
VINSMAGNING

9
14
9
9
9
14
14
14
14
9

MARTS
Søndag d. 3 kl. 14:00
Mandag d. 4. kl. 15:00
Mandag d. 4. kl. 18:30
Onsdag d. 6. kl. 10:00

FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
FÆLLESSPISNING FOR SENIORER (KIRKEN)
SENIORAKTIVITETER I HMB
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10
10
14
10

Onsdag d. 6. kl. 19:00
Torsdag d. 7. kl. 19:00
Lørdag d. 9. kl. 11:00
Søndag d. 17. kl. 13:00
Onsdag d. 20. kl. 17:30
Onsdag d. 20. kl. 19:00
Torsdag d. 21. kl. 10:00
Tirsdag d. 26. kl. 14:00
Onsdag d. 27.kl. 19:30
Lørdag d. 30. kl. 13:00
Lørdag d. 30. kl. 15:00
Søndag d. 13. kl. 10:00

FLEMMING JENSEN OM GRØNLAND (BIBLIOTEK) 14
BORGMESTEREN KOMMER, GEN.FORSAMLING 10
KRYBDYR I HARESKOV (BIBLIOTEKET)
14
GENSYN OG GENHØR MED KIRA MARTINI
11
HERRE GUD OG SOV GODT (KIRKEN)
14
KOM OG SYNG MED
11
SENIORAKTIVITETER I HMB
11
SENIORMØDER (KIRKEN)
14
HARESKOVBYS HISTORIE
11
CYKELTUR I SYDLEJREN MED CARSTEN JUEL
12
KUNSTFOREDRAG (KIRKEN)
14
AFFALDSINDSAMLING
12
APRIL

Mandag d. 1. kl. 15:00
Mandag d.1. kl. 18:30
Lørdag d. 6. kl. 10:00
Onsdag d. 10. kl. 17:30
Onsdag d. 24. kl. 10:00
Lørdag d. 27. kl. 15:00
Søndag d. 28. kl. 11:00
Tirsdag d. 30. kl. 14:00

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
FÆLLESSPISNING FOR SENIORER (KIRKEN)
TØJBYTTEMARKED
HERRE GUD OG SOV GODT (KIRKEN)
VANDRETUR ST.HARESKOV OG ALDERSHV.SK.
KUNSTFOREDRAG (KIRKEN)
KUNSTENS DAG
SENIORMØDER (KIRKEN)

12
14
12
14
13
14
13
14

MAJ
Mandag d. 6. kl. 15:00
Onsdag d. 15. kl. 19:00
Mandag d. 27. kl. 18:30
Tirsdag d. 28. kl. 14:00

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
VINSMAGNING
FÆLLESSPISNING FOR SENIORER (KIRKEN)
SENIORMØDER (KIRKEN)

13
14
14
14

JUNI
Søndag d. 23. kl. 19:30
Søndag d. 30. kl. 10:00

SANKT. HANS-AFTEN
SKOVDIGELAUGETS ARBEJDSDAG
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FORÅRETS PROGRAM
SENIORAKTIVITETER I HMB.
Onsdag d. 23. januar kl. 10:00-13:00.
Ligesom 8. januar.
Tilmelding: Vi anbefaler,
at man senest 2 dage før
melder sin del-tagelse til
enten Lisbeth
(mobil 23483224, mail. lisschack@gmail.com) eller
Mogens (mobil 42210893, mail:
umvpersson@gmail.com).
Sted: Annexgården, Skandrup Allé 7.
•
PSORIASIS – EN OVERSET FOLKESYGDOM?
Tirsdag d. 29. januar kl. 19:00-21:00
Psoriasisgigt er en sygdom med et
bredt spektrum af manifestationer,
og symptomer som smerte,
træthed, funktionsnedsættelse,
samt kosmetiske gener og forringet
livskvalitet er ofte tilstede hos
disse patienter.

JANUAR 2019
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
Mandag d. 7. januar kl. 15:00-17:00
Strikkecaféen mødes den første
mandag hver måned og strikker
bl.a. til hjemløse på Nørrebro.
Håndarbejds- og designlærer
Ida Øhrstrøm vejleder med
teknik og idéer.
Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding.
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12.
•
SENIORAKTIVITETER I HMB.
Tirsdag d. 8. januar kl. 10:00-13:00.
For alle seniorer i
Hareskovby afholdes
senioraktiviteter
hveranden uge i januar,
februar, marts (tirsdage,
onsdage eller torsdage). Alt afhængig af vejret går vi
en tur i skoven, spiller div. spil,drøfter aktuelle emner,
m.v. Du er også velkommen til at forslag til andre
aktiviteter. Vi mødes kl. 10 i Annexgården og slutter af
med egen medbragt mad.
Tilmelding: Vi anbefaler, at man senest 2 dage før
melder sin deltagelse enten til Lisbeth (mobil
23483224, mail. lisschack@gmail.com) eller Mogens
(mobil 42210893, mail. umvpersson@gmail.com).
Sted: Annexgården, Skandrup Allé 7.
•

Det aktuelle foredrag vil gennemgå og diskutere de
metoder, lægerne benytter til at vurdere symptombyrde
og sygdomsaktivitet hos danske patienter med
psoriasisgigt. Desuden vil vi se på resultaterne fra et
stort internationalt projekt.
Foredragsholder: Læge Pil Højgaard.
Gratis: Ingen tilmelding. Evt. kontakt: Jytte Josephsen
jytte.josephsen@gmail.com
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12
•
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Trafikplan for Hareskovby – prioriteret på HMB og Skolebestyrelsens
borgermøde 18. september 2018
Top 5 og top 20 af trafikproblemer i Hareskovby:

5

1

5

4

5
4

4

3
2
7

4

1.
2.
3.
4.
5.

Hareskov Skole - kaotisk morgentrafik på de små veje (skolevej)
Krydset Åvej/Tibberup Allé – uforståelig og utryg krydsløsning (skolev.)
Tibberup Allé – mangler cykelsti og effektiv hastighedsdæmpning
(skolevej)
Skiltning af 40 km/t hastighed i Hareskovby – bør skiltes tydeligere
Gammel Hareskovvej – farlig stikrydsning ved Fægyden-racerbanen +
pullerter, som ladcykler ikke kan passere og giver cykelstyrt

Andre væsentlige trafikproblemer i Hareskovby
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Parkering ved Hareskov Station – pladsmangel og utryg, bør få asfalt,
lys og opstribning
Stationsvej – mangler sti til stationen fra syd og/eller fortov
Ring 4 – mangler sikker krydsning for cykler over/under vejen (skolevej)
Skovbovænget – utryg for cykler, bør få parkeringsforbud i én vejside
Ny Hjortespringvej/Brunsøvej – mangler cykelsti og
hastighedsdæmpning (skolevej)
Birkevang/Gasværket - kaotiske forhold
Åvej - cykelsti nedslidt og fortov for smalt, overvej 2-1 vej!
Trafikstøj – problem både i byen og skoven
Ulovlig parkering på fortov
Trailere der skæmmer byen - forbyd trailerparkering >24 timer på vej
Hække reder sig ud over fortov og ikke klippes
Gammel Hareskovvej – Bør der laves cykelsti bag stengærdet?
Rolighedsvej v/REMA – mangler fodgængerovergang til skoven
Skovmose Allé/Skovbovænget - utryg fodgængerovergang/oversigt, bør
gentænkes
Bus 165 gennem Hareskovby – ønske om mindre busser
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Tilmelding: Vi anbefaler,
at man senest 2 dage før
melder sin del-tagelse til
enten Lisbeth
(mobil 23483224, mail.
lisschack@gmail.com) eller Mogens (mobil 42210893,
mail: umvpersson@gmail.com).
Sted: Annexgården, Skandrup Allé 7.
•
SENIORAKTIVITETER I HMB.
Tirsdag d. 19. februar kl. 10:00-13:00.
Ligesom 8. januar.
Tilmelding: Vi anbefaler,
at man senest 2 dage før
melder sin del-tagelse til
enten Lisbeth
(mobil 23483224, mail. lisschack@gmail.com) eller
Mogens (mobil 42210893, mail:
umvpersson@gmail.com).
Sted: Annexgården, Skandrup Allé 7.
•
VINSMAGNING
Onsdag d. 27. februar, kl. 19:00-21:00
Inden for de sidste år er der
kommet nye spændende
vindistrikter til.
Poul fører os gennem dem og
vil også komme med forslag til
hvilken spise, der matcher vinen.
Pris: Inkl. vine og traktement kr. 175.- for medlemmer
Tilmelding: Henning Bek, sikahb@gmail.com senest
24. februar. Afbud senere end dagen før medfører fuld
betaling.
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.
•

FEBRUAR 2019
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
Mandag d. 4. februar kl. 15:00-17:00
Strikkecaféen mødes den første
mandag hver måned og strikker
bl.a. til hjemløse på Nørrebro.
Håndarbejds- og designlærer
Ida Øhrstrøm vejleder med
teknik og idéer.
Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding.
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12.
•
KOM OG SYNG MED
Onsdag d. 6. februar kl. 19:00-21:00
Hvis du kan lide at synge, så
kom og vær med på
Annexgården.
Nu bliver dagene atter lysere,
og vi har valgt ca. 20 sange,
hvoraf nogle handler om foråret
og andre om meget andet, der er så mange at vælge
imellem. HMB har sanghæfter parat, og Jens Christian
akkompagnerer på klaveret.
Midtvejs holder vi pause og drikker en kop kaffe/the.
Gratis adgang: Alle er velkomne.
Ingen tilmelding. Evt. kontakt til Gunna Olsen, mail:
gunnahareskov@gmail.com eller telefon: 4071 1982
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.
•
SENIORAKTIVITETER I HMB.
Torsdag d. 7. februar kl. 10:00-13:00.
Ligesom 8. januar.
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MARTS 2019

SENIORAKTIVITETER I HMB.
Onsdag d. 6. marts kl. 10:00-13:00.
Ligesom 8. januar.
Tilmelding: Vi anbefaler,
at man senest 2 dage før
melder sin del-tagelse til
enten Lisbeth
(mobil 23483224, mail. lisschack@gmail.com) eller
Mogens (mobil 42210893, umvpersson@gmail.com).
Sted: Annexgården, Skandrup Allé 7.
•

FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN
Søndag d. 3. marts kl. 14:00-16:00
Vi vil atter i år slå
katten af tønden på
Skandrups Allé 7.
Når tønderne er slået
ned, finder vi en
kattekonge/ dronning
Som sædvanlig kan
man købe kaffe, the og kakao samt fastelavnsboller til
en pris af 5,- kr. pr. stk. Alle udklædte børn får en
slikpose
Alle er velkomne. Vi ses til fastelavnsfest: På gensyn!
Tilmelding: Ved tilmelding bedes I notere antallet af
børn og deres alder. Tilmelding senest søndag d. 24.
februar til Annie Klug på tlf.42805630/44980967 eller
e-mail: anito@youmail.dk
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.
•

BORGMESTEREN KOMMER TIL BYEN - OG
HMB’s GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 7. marts kl. 19:00-21:00
Mød vores borgmester og
hør om højdepunkter fra det
sidste år og om nye
udfordringer.
Tænk
gerne
over
spørgsmål, du gerne vil
stille.

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
Mandag d. 4. marts kl. 15:00-17:00
Strikkecaféen mødes den
første mandag hver måned og
strikker bl.a. til hjemløse på
Nørrebro.
Håndarbejds- og design-lærer
Ida Øhrstrøm vejleder med
teknik og idéer.
Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding.
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12.
•

Ca. kl. 20 starter HMB’s ordinære generalforsamling
ifølge vedtægterne - se hjemmesiden:
www.hareskovbymedborgerforening.dk
Evt. spørgsmål om mødet til: Anders Riiber Høj,
gn4q@kk.dk og 21576884.
Gratis adgang: Tilmelding er ikke nødvendig.
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.
•
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GENSYN OG GENHØR MED KIRA MARTINI
Søndag d. 17. marts kl. 14:00-16:00

Ingen tilmelding. Evt. kontakt til Gunna Olsen, mail:
gunnahareskov@gmail.com eller telefon: 4071 1982
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.
•
SENIORAKTIVITETER I HMB.
Torsdag d. 21. marts kl. 10:00-13:00.
Ligesom 8. januar.
Tilmelding: Vi anbefaler,
at man senest 2 dage før
melder sin del-tagelse til
enten Lisbeth
(mobil 23483224, mail. lisschack@gmail.com) eller
Mogens (mobil 42210893, mail:
umvpersson@gmail.com).
Sted: Annexgården, Skandrup Allé 7.
•
HARESKOVBYS HISTORIE
Onsdag d. 27. marts, kl. 19:30- 21:30
En aften hvor vi tager
dele af Hareskovbys
tilblivelse
og
udvikling op: Værløse
overdrevs forvandling
til
landbrug
og
gartneri, jernbanens
oprettelse
og
villabyens første tid øst og vest for Stormly,
pavillonen, skolen og kirken. Sommerhusenes
forsvinden og helårshusenes dominans.
Har du bidrag som billeder eller fortællinger, så tag
dem med.
Arrangører: Mogens Persson og Finn Løkkegaard.
Tilmelding: Mail: umvpersson@mail.com eller tlf.
42210893.
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.
•

Kom til gensyn og
genhør med Kira
Martini – nu uden
krokodillerne.
Kom og få en
fornøjelig
eftermiddag med Kira
Martina, der giver den gas sammen med børnene, når
de synger, spiller og danser sammen. Alder 3-10 år.
Hele familien, børn og voksne er velkomne.
Pris: Gratis for medlemmer af HMB. Ellers er prisen
50,- kr for voksne, børn gratis. Billetter købes ved
indgangen.
Reservation: Hos Karin Mathiesen, tlf. 30575713 eller
mail: lama72@outlook.dk
Sted: Hareskov Bibliotek, Salen, Poppel Allé 12.
•
KOM OG SYNG MED
Onsdag d. 20. marts kl. 19:00-21:00
Hvis du kan lide at synge, så
kom og vær med på
Annexgården.
Nu bliver dagene atter lysere, og
vi har valgt ca. 20 sange, hvoraf
nogle handler om foråret og
andre om meget andet, der er så mange at vælge
imellem.
HMB har sanghæfter parat, og Jens Christian
akkompagnerer på klaveret.
Midtvejs holder vi pause og drikker en kop kaffe/the.
Gratis adgang: Alle er velkomne.
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CYKELTUR I SYDLEJREN
Lørdag d. 30. marts, kl. 13:00-15:00
Der skal bygges 430 nye
boliger i Sydlejren, der
ligger i den sydlige del af
Flyvestation Værløse. På
turen ser vi på placeringen
af disse boliger og på
naturen i området. Vi
diskuterer konflikten mellem ønsket om mere byggeri
og bevarelsen af naturen.
Tag eventuelt kaffe med.
Turleder: Carsten Juel, Formand DN Furesø.
Mødested: Den nordlige ende af Jonstrupvej ved den
tidligere Sydvagt.
Ingen tilmelding. Kontaktperson Carsten Juel, tlf.
51416781.
•

APRIL 2019
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
Mandag d. 1. april kl. 15:00-17:00
Strikkecaféen mødes den
første mandag hver måned
og strikker bl.a. til hjemløse
på Nørrebro. Håndarbejdsog designlærer Ida Øhrstrøm
vejleder med teknik og idéer.
Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding.
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12.
•
”BYT TIL NYT”! (Nordisk Byttemarked)
Lørdag d. 14. april kl. 10:00-14:00
HMB gentager succesen med
tøjbytte marked i foråret 2015.
Samtidig deltager Hareskovby
i Nordisk Byttemarked.
Kom med det tøj, du/I ikke
længere bruger eller kan passe
og byt til nyt. Også legetøj,
sko og tasker kan byttes til
”nyt”. Tøjet skal være rent, og som du selv vil ønske
det.

AFFALDSINDSAMLING.
Søndag d. 31. marts kl. 10:00
Igen i år tager vi en tørn
omkring stationen og langs
diget. Det er primært plast og
flasker, der ikke skal ligge og
flyde vores dejlige skov.
Heldigvis kan det ordnes på et
par timer.

Strikkecaféen modtager meget gerne garn, du fik
tilovers eller ikke fik brugt.

Brug dagen på at komme en tur
ud i naturen og gøre noget godt for miljøet.

Det tøj og de genstande, der bliver til rest, bliver
videregivet til en hjælpeorganisation
Ingen tilmelding
Sted: Byttemarkedet vil foregå i Hareskov Biblioteks
store sal, Poppel Allé 12.
•

Husk handsker. Vi har sække.
Turleder: Leise Marud (Leise.marud@gmail.com
eller tlf. 23290357).
Mødested: Vi mødes ved Annexgården.
•
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VANDRETUR I STORE HARESKOV OG
ALDERSHVILE SKOV
Onsdag 24. april kl. 09.30-12:30
Formiddagsvandring i Store
Hareskov og området ved
Bagsværd Sø. Turen er på ca.
9 km og man kommer rundt
og ser nogle af de interessante
ting i skoven, som ligger lidt
væk fra de store stier bl.a. et par rillesten og en
stendysse. I en pause undervejs kan medbragt drikkelse
m.v. indtages. Tag solidt fodtøj på, da der visse steder
kan være lidt fugtigt i skoven.
Mødested: Hareskov Station ved perron mod Farum.
Turen slutter samme sted ca. kl. 12:30.
Turleder: Mogens Persson. Gerne tilmelding til mail
umvpersson@gmail.com eller telefon 4221 0893.
•
KUNSTENS DAG: ANNEXGÅRDEN, BIBLIOTEKET OG SKOLEN FYLDES MED KUNST
Søndag den 28. april kl. 11:00-16:00
Dagen starter kl.
11:00, hvor
Borgmesteren
byder velkommen
og åbner
udstillingerne i
Hareskovbys
”kulturtrekant” - Hareskov Bibliotek, Hareskov Skole
og Medborgerhuset Annexgården.

Der kommer mere information i det tidlige forår til de
tidligere udstillende kunstnere.
Vi fortsætter forsøget med åben scene og glæder os til
at endnu flere har lyst til at optræde. Mere information
og tilmelding til Rebecca Rudd på rebecca@rudd.dk
Børnene udstiller i skolens store gymnastiksal, og det
plejer ikke at være kedeligt. Der vil være aktiviteter for
børn og lotteri med værker af de udstillende kunstnere.
Den hyggelige Café
Kunstpause serverer
forskellige
steder på området,
overskuddet fra
cafeen går til den
skoleklasse, der står for arrangementet.
Koordinationsgruppen bag Kunstens Dag er i år:
Leise Marud, Rebecca Rudd, Inger Poulsen,
Henning Bek og Rasmus Olsen.
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7, Hareskov
Bibliotek og Hareskov Skole, Poppel Allé 12.

•

MAJ 2019
STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM
Mandag d. 6. maj kl. 15:00-17:00
Strikkecaféen mødes den
første mandag hver måned og
strikker bl.a. til hjemløse på
Nørrebro. Håndarbejds- og
designlærer Ida Øhrstrøm
vejleder med teknik og idéer.
Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding.
Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12.
•

Vi inviterer som sædvanligt kunstnere, bosat i
Hareskovby, til at udstille (også debutanter!). Vi kan
rumme ca. 25 kunstnere, lidt afhængig af hvilket medie
man udtrykker sig i. Tilmelding til Inger Poulsen på
i.helt.poulsen@gmail.com
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VINSMAGNING
Onsdag d. 15. maj kl. 19:00-21:00
Overraskelsernes tid er
stadig ikke forbi. Poul
finder igen nogle
spændende nyheder.
I sagens natur kan det ikke
siges, hvor vi bevæger os hen med denne smagning.
Poul går på jagt hen over foråret. Se detaljeret omtale
af arrangementet i nyhedsbrevet for maj.
Pris: Inkl. vine og traktement kr. 175.- for medlemmer
Tilmelding: Til Henning Bek sikahb@gmail.com
senest d. 12. maj. Afbud senere end dagen før
medfører fuld betaling.
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.
•

Kom og hjælp til med at holde
vores smukke stendige langs Gl.
Hareskovvej. Det vil være en stor
hjælp, hvis flere borgere - evt. i
grupper – ”adopterer” et stykke
dige, som de efter anvisning selv
passer. Kontakt evt. Hanne Juel:
juelhanne@hotmail.com eller tlf. 26181861.
Søndag d.30. juni mødes vi til fælles arbejdsdag ved
REMA 1000. Medbring arbejdshandsker og en
beskærersaks. Vel mødt!
•

FORÅRETS ARRANGEMENTER PÅ
HARESKOV BIBLIOTEK
(For yderligere oplysninger se
https://furbib.dk/bibliotek/hareskovbibliotek )

JUNI 2019

Onsdag d. 6. marts Flemming Jensen om Grønlands selvstyre

SANKT HANS AFTEN
Søndag den 23. juni kl. 19:30 og 21:30
Succesen med børnebål kl. 19.30
med efterfølgende snobrød
gentages. Kl. 21.30 tændes
midsommerbålet. Der bliver
båltale, musik og
midsommerhygge i
fodboldcaféen. Arrangeres i samarbejde med
Spejderne og Hareskov IF.
Gratis adgang: Alle er velkomne.
Kontaktperson: Anders Riiber Høj, gn4q@kk.dk og
21576884.
Mødested: Ved HIF’s klubhus på Birkevang.
•
STENDIGEFORSKØNNELSE LANGS GL.
HARESKOVVEJ
Søndag d. 30.juni kl. 10:00-12:00.

Lørdag den 9. marts 2019 kl. 11-12.30. Krybdyr i Hareskov
•

FORÅRETS ARRANGEMENTER I
HARESKOV KIRKE
Se oversigt side 4 og 5 (For yderligere oplysninger se
www.hareskovkirke.dk )
•

HISTORISK GRUPPE i HMB
Besøg www.hareskovhistorie.dk og find sjove
billeder fra Hareskov i gamle dage og med
stor sandsynlighed gamle fotos af netop dit
hus.
Hvis du er interesseret i at være med, kan du
kontakte Mogens Persson, 4221 0893, mail:
umvpersson@gmail.com
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