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Bestyrelsen i Hareskovby MedBorgerforening, HMB: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagerst fra venstre: Anders Riiber Høj, Anette Aalberg, Karin Mathiesen, Eva Vedel, Leise Marud 

Forrest fra venstre: Ib Knudsen, Erik Rasmussen, John Ehrbahn, Iben Hvilsted-Olsen, Annie Klug, Henning Bek  

og Svend Erik Jørgensen. 

 

Anders Riiber Høj, næstformand, tlf. 21576884, gn4q@tmf.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, bek.julin@get2net.dk  

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, formand, tlf. 23290357, leise.marud@gmail.com  
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Kære Hareskovby Medborgere 

  

Vi har kludret i det. Ganske enkelt. Og endda over hele linjen. Jeg opdagede det, da 

en af mine naboer ringede og ikke kunne forstå, hvorfor vores konto nr. ikke virkede. 

Jeg gav hende det rigtige nr., troede jeg. Indbetalte selv. Glemte det så igen. Et par 

uger senere fandt jeg en kryptisk seddel i min postkasse. En kopi af indlægssedlen om 

medlemskab, hvor vores konto nr. var markeret med rødt. Jeg lod den ligge. Tænkte 

det var mystisk. Og sådan fortsatte foråret indtil et bestyrelsesmøde, hvor vi kom til 

at tale medlemmer. Vi havde kun fået 80 medlemmer i år. Noget var rivravruskende 

galt. Ikke alene havde vi skrevet det forkerte konto nr. på vores indlægsseddel, men 

også det forkerte mobilepay nr. på hjemmesiden.  

  

Av, av, av. Men der kom alligevel noget godt ud af det. For det første var der ikke nogen, der blev sure. I 

disse nul-fejls-kultur-diskussioner, følte vi os faktisk helt progressive.  For det andet blev det skubbet til 

omsider at ændre vores medlemssystem, så hver husstand fra årsskiftet får deres eget medlemsnummer. 

På den måde kan vi nemlig tilmelde os betalingsservice. Og sidst men ikke mindst fandt vi ud af, at det er 

rigtig vigtigt for os at have medlemmer. Mange medlemmer.   

  

Vi håber derfor, at I vil tjekke, om I har fået jeres penge retur, og så betale igen. Vi kvitterer med en stribe 

festlige, alvorlige, sjove, hyggelige, inspirerende, begavede og nærværende arrangementer, som vi glæder 

os til at se jer til. 

                        Leise Marud 

Formand for Hareskovby Medborgerforening, HMB 
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Oversigt over  

HareskovbyMedBorgerforenings 

aktiviteter i Hareskovby 

 i efteråret 2018 
 

AUGUST 

Torsdag d. 23. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER  5 

Tirsdag d. 28. kl. 14:00 SENIOREFTERMIDDAG (KIRKEN)   14 

Onsdag d. 29. kl. 17:30 HERREGUD OG SOV GODT, BØRNEFAM. (KIRKEN) 14 

 

SEPTEMBER 

Mandag d. 3. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM   5 

Lørdag d. 8. kl. 10:00 ARBEJDSDAG FOR STENDIGELAUGET  5 

Onsdag d. 12. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING, BØRNEFAMILIER    5 

Torsdag d. 13. kl. 19:00 HERRESALON I, TEMA: BEREDSKAB, TERROR  6 

Mandag d. 17. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING FOR SENIORER (KIRKEN) 14 

Tirsdag d. 18. kl. 19:00 NY TRAFIKPLAN FOR HARESKOVBY, DEBATMØDE 6 

Onsdag d. 19. kl. 10:00 ETABLERING AF SENIORGRUPPE I HMB  7 

Onsdag d.19. kl. 19:00 VINSMAGNING    7 

Søndag d. 23. kl. 13:00 SMAGEN AF HARESKOVBY, STORE     

PLANTEBYTTEDAG & SYLTEVÆRKSTED 7 

Mandag d. 24. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER  8 

Tirsdag d. 25. kl. 14:00 SENIOREFTERMIDDAG (KIRKEN)  14 

Onsdag d. 26. kl.16:00 NICK SVENDSEN: PLADETEKTONIK OG MILJØ  8 

Onsdag d. 26. kl. 19:00 KOM OG SYNG MED     8 

Torsdag d. 27. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING & MADFORTÆLLINGER 8 

 

OKTOBER 

Mandag d. 1. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM   9 

Onsdag d. 3. kl. 9:30 VANDRETUR I LILLE HARESKOV    9 

Torsdag d. 4. kl. 19:00 JAN OLSEN, BRYGGERIET SKOVLYST   9 

Lørdag d. 6. kl. 13:00 HISTORISK BYVANDRING I ÅVEJSKVARTERET 10 

Mandag d. 8. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING FOR SENIORER (KIRKEN) 14 
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Mandag d. 8. kl. 19:00 HERRESALON II:VELFÆRDSILLUSIONEN 10 

Tirsdag d. 9. kl. 19:00 LEONORA CHRISTINA SKOV, FORFATTER (BIBL.) 14 

Onsdag d. 10. kl. 17:30 HERREGUD OG SOV GODT BØRNEFAM. (KIRKEN) 14 

Lørdag d. 13. kl. 13:00 CYKELTUR I SYDLEJREN MED CARSTEN JUEL 10 

Lørdag d. 13. kl. 14:00 BACH’S GOLDBERG VARIATIONER 1 (KIRKEN) 14 

Mandag d. 15. kl. 10:00 SANGSKRIVERWORKSHOP, BØRN 12-16 ÅR (BIBL.) 14 

Onsdag d.17. kl. 10:00 SANGSKRIVERWORKSHOP, BØRN 12-16 ÅR (BIBL.) 14 

Fredag d. 19. kl. 10:00 SANGSKRIVERWORKSHOP, BØRN 12-16 ÅR (BIBL.) 14 

Lørdag d. 20. kl. 14:00 AFSLUTNINGSKONCERT, BØRN 12-16 ÅR (BIBL.)     14 

Tirsdag d. 23. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 10 

Onsdag d. 24. kl. 19:00 VINSMAGNING   11 

Søndag d. 28. kl. 16:00 HALLOWEEN MED STEINER (BIBL. OG KIRKEN) 14 

Tirsdag d. 30. kl. 14:00 SENIOREFTERMIDDAG (KIRKEN)  14 

Onsdag d. 31. kl. 19:00 KOM OG SYNG MED   11 

 

NOVEMBER 

Mandag d. 5. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  11 

Tirsdag d. 6. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 11 

Onsdag d. 7. kl. 19:00 HERRESALON III: EPIDEMIEN  11 

Mandag d. 12. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING FOR SENIORER (KIRKEN) 14 

Tirsdag d. 13. kl.19:00 MATADORS DANMARKSHISTORIE   12 

Onsdag d. 14. kl. 17:30 HERREGUD OG SOV GODT, BØRNEFAM. (KIRKEN) 14 

Lørdag d. 17. kl. 14:00 BACH’S GOLDBERG VARIATIONER 2 (KIRKEN) 14 

Torsdag d. 22. kl. 16:00 JULESTUE FOR BØRN OG VOKSNE  12 

Tirsdag d. 27. kl. 14:00 SENIOREFTERMIDDAG (KIRKEN)  14 

Tirsdag d. 27. kl. 19:00 JAZZAFTEN M. THOMAS HEILMANN: ALICE BABS 12 

Onsdag d. 28. kl. 19:00 KOM OG SYNG MED   13 

 

DECEMBER 

Mandag d. 3. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  13 

Lørdag d. 8. kl. 14:00 BACH’S GOLDBERG VARIATIONER 3 (KIRKEN) 14 

Onsdag d. 13. kl. 16:30 LUCIAOPTOG, SALMER OG LUCIABOLLER 13 

*** 
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EFTERÅRETS PROGRAM 

 

AUGUST 2018 

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 

Torsdag d. 23. august kl. 17:30-19:30 

Tilmelding: Tilmelding og 

annoncering på Hareskov Facebook 

gruppe. Hvis ikke man er på 

Facebook, kan man melde til hos 

Leise.marud@gmail.com eller tlf. 

23290357. Vel mødt.  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 

7. 

•  

 

SEPTEMBER 2018 
 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 3. september 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. 

•  

STENDIGEFORSKØNNELSE LANGS GL. 

HARESKOVVEJ 

Lørdag d. 8.september kl. 10:00-12:00. 

Kom og hjælp til med at 

holde vores smukke 

stendige langs Gl. 

Hareskovvej synligt ved at 

fjerne uønsket opvækst. Det 

er et langt stykke dige, så 

udover de fælles 

arbejdsdage, vil det være en 

stor hjælp, hvis der er flere borgere der - evt. i 
grupper – ”adopterer” et stykke dige, som de efter 

anvisning selv passer. Man kan jo så selv bestemme, 

hvornår man vil lave det. Kontakt evt. Hanne Juel: 

juelhanne@hotmail.com eller tlf. 26181861. 
Men lørdag d.8. september mødes vi til fælles 

arbejdsdag ved REMA 1000. Medbring 

arbejdshandsker og en beskærersaks. Vel mødt! 

•  

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 

Onsdag d. 12. september kl. 17:30-19:30 

Tilmelding: Tilmelding og 

annoncering på Hareskov Facebook 

gruppe. Hvis ikke man er på 

Facebook, kan man melde til hos 

Leise.marud@gmail.com eller tlf. 

23290357. Vel mødt.  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 

7. 

•  

mailto:Leise.marud@gmail.com
mailto:juelhanne@hotmail.com
mailto:Leise.marud@gmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8v_hoLnNAhWGCpoKHTj1CNUQjRwIBw&url=http://www.fof.dk/aarhus/Kursusoversigt/kunst-og-fritid/kreative-kurser/haandarbejde/laer-at-strikke&psig=AFQjCNGz8vwvU7c7SGqTdiZa4dUgDcD2VA&ust=1466603182002920
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TRE ”HERRESALONER” OM BEREDSKAB  

 

 

 

 

 

 

 
 

Et solidt beredskab bygger på viden og indsigt. Vi har 

inviteret tre eksperter til at tale om beredskabets DNA, 

- hvornår kan vi vide os sikre eller kan vi overhovedet 

det? 
 

Anja Dalgaard-Nielsen er terrorforsker og vandt 

senest Rosenkjærprisen for fremragende formidling 

om terror og forebyggelse. Tommy Heisz har skrevet 

en spændende bog om den spanske syge og hvad den 

gjorde ved Danmark, og Nick Allentoft analyserer den 

velfærdsstat, som vi tror os beskyttet af. 
 

Salonerne er for enhver med hang til samfundsdebat og 

diskussion, mand såvel som kvinde.  
 

Herresalonerne arrangeres i et samarbejde mellem 

Furesø Bibliotek, Hareskovby Medborgerforening og 

Hareskov sogn.  
 

FØRSTE ”HERRESALON”: TERRORTRUSLEN  

Torsdag d. 13. september 19:00-21:00 

Anja Dalgaard-Nielsen 

taler om terrortruslen. Som 

chef for Institut for strategi 

ved Forsvarsakademiet og 

tidligere afdelingschef i 

PET er Anja Dalgaard-

Nielsen den rette at spørge, 

hvis man vil man vil vide mere om risikoen for terror. 

Anja arbejder med viden, indsigt og mulige løsninger i 

stedet for polarisering og frygtskabende fjendebilleder.  

Gratis adgang 

Ingen tilmelding 

Sted: Sognehuset, Skandrups Alle 34 

•  

 

KOM TIL ÅBENT MØDE OM UDVIKLING AF 

EN TRAFIKPLAN FOR HARESKOVBY 

Tirsdag d. 18. september kl. 19:00-21:00 

HMB og skolebestyrelsen inviterer alle borgere og 

foreninger i 

byen til et 

åbent møde 

om 

trafikforholde

ne i vores by.  
 

Kom og vær 

med til at drøfte udfordringerne og mulighederne for 

trafikforholdene i Hareskovby. Fokus er, at vi får skabt 

en helhedsorienteret plan, der tager højde for alle – lige 

fra de unge til de ældre og for såvel de bløde 

trafikanter som bilisterne.    

 

Dette åbne møde er første skridt på vejen til at få 

udformet en ny trafikplan for byen – og vi har brug for 

jeres input.  

Kontakt: Anders Riiber Høj, gn4q@tmf.kk.dk eller 

tlf. 2157 6884. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

 

 

 

mailto:gn4q@tmf.kk.dk


7 
 

ETABLERING AF EN SENIORGRUPPE I HMB. 

Onsdag d. 19. september kl. 10:00-12:00. 

Vi er nogle senior-

medlemmer, som synes, vi 

kunne udnytte 

Annexgården i dagtimerne 

til forskellige aktiviteter for 

60+ere. Har du samme mening, så kom til et lille 

formiddagsmøde om etablering af en sådan gruppe, og 

lad os snakke om forslag til hvilke aktiviteter, vi kunne 

tænke os. Det kunne f.eks. være drøftelser om div. 

temaer, kortspil, fælles frokost. 

Tilmelding: Meld dig gerne til os, hvis du vil deltage i 

mødet eller iøvrigt har interesse for tanken. 

Hilsen Lisbeth (mail: lisschack@gmail.com), Ulla og 

Mogens ( umvpersson@gmail.com/tlf. 42210893). 

Mødested: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

 

VINSMAGNING: DET NYE SPANIEN 

Onsdag d. 19. september, kl. 19:00-21:00 

Inden for de sidste på år er 

der kommet en del nye 

spændende vindistrikter til. 

Poul fører os gennem dem 

og sædvanen tro også med 

forslag til hvilken spise der 

matcher vinen. 

Pris: Inkl. vine og traktement kr. 175.- for medlemmer 

Tilmelding: Henning Bek, sikahb@gmail.com senest 

16. september. Afbud senere end dagen før medfører 

fuld betaling. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  
 

SMAGEN AF HARESKOVBY, STORE 

PLANTEBYTTEDAG & SYLTEVÆRKSTED 

Søndag d. 23. september kl. 13:00-16:00 

Er du og din familie 

vild med at bage, sylte 

og fermentere? 

Og er du på jagt efter 

nye spændende 

opskrifter, særlige 

planter eller gode fif 

fra din nabo? 

Har du overskud af 

hjemmelavede 

marmelader, honning 

fra egne bistader, 

hjemme-dyrkede 

chiliplanter eller 

sensommerens frugter fra haven? Så tag dit 

overskudslager, hjemmebag, bytteplanter og gode 

opskrifter med og byt dig til andre hjemmelavede 

lækkerier. - Eller sælg ud af dit forrådskammer. 
 

Mød Syltedronningen alias Helena Grayston i 

Sylteværkstedet. Tag gerne æbler, pærer, blommer, 

grønne tomater eller andre syltevenlige frugter og 

grønt med på dagen. 

Kontakt: Eva Vedel, tlf. 21207585 eller 

ev@expoviva.dk og fortæl, hvad du gerne vil deltage 

med. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 

•  
 

 

 

 

 

Foto: Peter Bilde Fogh 

mailto:lisschack@gmail.com
mailto:%20umvpersson@gmail.com/tlf
mailto:sikahb@gmail.com
mailto:ev@expoviva.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFkLCXreLbAhUFL1AKHYDxAbAQjRx6BAgBEAU&url=https://koegenu.dk/senior-erhverv-sjaelland-oest.13864.aspx&psig=AOvVaw12okt3DpVotUSgFb1m3EAi&ust=1529587900589122
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FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 

Mandag d. 24. september kl. 17:30-19:30 

Tilmelding: Tilmelding og 

annoncering på Hareskov Facebook 

gruppe. Hvis ikke man er på 

Facebook, kan man melde til hos 

Leise.marud@gmail.com eller tlf. 

23290357. Vel mødt.  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 

7. 

•  

 

PLADETEKTONIK OG MILJØ 

Onsdag d. 26. september kl. 16:00-17:30 

Nick Svendsen vil 

fortælle om 

Kontinentalforskydnings 

teorien (pladetektonik) 

fra dens udvikling af 

Alfred Wegner i 1908 og 

frem til i dag. Foredraget 

giver også et indblik i Jordens opbygning og 

processerne bag pladetektonikken. Derefter berettes 

om kontinenternes position tilbage i tiden. 

Klimaet er til enhver tid afhængig af kontinenternes 

position i forhold til ækvator (pladernes bevægelser), 

atmosfærens sammensætning (indhold af 

drivhusgasser) og den kosmiske stråling (Jordens 

afstand til Solen). Alt dette sættes i relation til den 

klimadebat, som finder sted for øjeblikket. 

Nick B. Svendsen er geolog, har været i oliesektoren i 

40 år og har også skrevet en bog om sten i Furesø. 

•  

 

 

KOM OG SYNG MED 

Onsdag d. 26. september kl. 19:00-21:00 

Er du som mange af os glad for 

at synge, så kom og vær med og 

få rørt stemmebåndet her i 

Annexgården. Vi har et 

righoldigt udvalg af årstidens 

sange, nye som gamle, 

fædrelandssange, lystige viser etc. parate. Vi synger en 

snes sange, HMB har sanghæfter parat, og Jens 

Christian Fogh akkompagnerer på klaveret. 

Midtvejs holder vi pause og har kaffe og the parat. 

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. 

•  
 

FÆLLESSPISNING & MADFORTÆLLINGER 

Torsdag d. 27. september kl. 18:30-21:30 

Når lysten er stor til at 

mødes på tværs over et 

godt måltid mad, men 

tiden er knap til selv at 

stå i køkkenet, bliver 

nye ideer født. 
 

På utallige 

opfordringer tager vi tråden op og inviterer igen 

indenfor til fællesspisninger for voksne (alle aldre og 

store børn er hjertelig velkomne). Denne gang med et 

nyt twist, idet vi inviterer skiftende madentusiaster til 

at fortælle om deres passion og til at sørge for maden. 

På premierearrangementet kan du møde Caspar 

Karstensen fra Edamus (der satser på økologisk 

kvalitets take away) og høre fortællingen om, hvordan 

mailto:Leise.marud@gmail.com
mailto:gunnahareskov@gmail.com
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de tre stiftere fandt sammen, hvorfor madbilen hedder 

Aase og høre om deres vilde planer og drømme. 

Caspar disker op med ugens ret og sørger for lidt sødt 

til kaffen. 

Hvis det første arrangement bliver vel modtaget, 

fortsætter rækken af fællesspisninger for voksne med 

skiftende madentusiaster som gæstekokke og 

inspiratorer. 

Menuen fastlægges først en uge før arrangementet, 

men indeholder en lækker varm hverdagsret og lidt 

sødt til kaffen. Drikkevarer medbringer man selv. 

Pris kr. 70,-  

Invitér dine naboer og de nye på vejen med! 

Begrænset antal pladser efter først-til-mølle-princippet 

via facebook. 

Kontakt: Eva Vedel, tlf. 21207585  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7.  

•  

 

OKTOBER 2018 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 1. oktober 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. 

•  

 

VANDRETUR I LILLE HARESKOV 

Onsdag d. 3. oktober, kl. 9:30-12:30 

Vi går en hyggelig 

formiddagsvandretur i Lille 

Hareskov på ca. 9 km. Vi 

kommer forbi nogle af de 

interessante ting i skoven, 

som ligger lidt væk fra de 

store stier bl.a. rille- og mindesten, stendysser og 

gamle træer. I en pause undervejs kan medbragt 

drikkelse mv. indtages. Tag solidt fodtøj på, da der 

visse steder kan være lidt fugtigt i skoven. 

Mødested:  Annexgården, Skandrup Alle 7. Turen 

slutter samme sted ca. kl. 12,30.  

Turleder: Mogens Persson. Gerne tilmelding til mail 

umvpersson@gmail.com eller telefon 4221 0893. 

•  

 

EN NØRREBRODRENG FORTÆLLER… 

Torsdag d.4. oktober kl. 19:00-21:00 

Iværksætteren Jan Olsen, 

Bryggeriet Skovlyst, fortæller om 

sin vej fra barndom og opvækst på 

Nørrebro frem til nu at drive 

bryggeri og restaurant i 

Hareskoven. 

 

Og mon ikke vi skal smage nogle 

af hans øller? 

Tilmelding er derfor nødvendig til Annie Klug på tlf. 

42805630 eller e-mail: anito@youmail.dk  senest 

d. 2-10-2018. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

 

mailto:umvpersson@gmail.com
mailto:anito@youmail.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8v_hoLnNAhWGCpoKHTj1CNUQjRwIBw&url=http://www.fof.dk/aarhus/Kursusoversigt/kunst-og-fritid/kreative-kurser/haandarbejde/laer-at-strikke&psig=AFQjCNGz8vwvU7c7SGqTdiZa4dUgDcD2VA&ust=1466603182002920
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjglvP4n67JAhXFESwKHdm0Dt4QjRwIBw&url=http://www.dn.dk/Default.aspx?ID%3D26074&psig=AFQjCNE1awgt6WX_Bdf5vkKI31-wQKmZ-w&ust=1448632799237247
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BYVANDRING I ÅVEJSKVARTERET, DEL 2  

Lørdag 6. oktober kl. 13:00-15:00  

For 100 år siden blev 

landbrugsarealerne i 

Hareskovby ved Åvej-

kvarteret udstykket til 

sommerhuse og 

villabebyggelse. I den 

anledning arrangerer 

vi en byvandring langs 

Åvej og med afstikkere ind på nogle af sidevejene. 

Turen er delvis en fortsættelse af forårsturen, som 

sluttede før tiden p.g.a. kraftig regn. Vi starter ved 

Ågården og hører lidt om dens historie. Herfra ad Gl. 

Hareskovvej hen til Åvej og sydpå til Gl. Åvej ved 

Tibberup Å, hvor turen slutter. Vi kommer ind på 

nogle af grundene og hører lidt nærmere om de enkelte 

grundes historie. 

Turledere: Mogens Persson (tlf. 42210893) og Finn 

Løkkegaard. 

Mødested: Rema 1000, Gl. Hareskovvej. 

•  

 

ANDEN ”HERRESALON”: VELFÆRDS-

ILLUSIONEN (Damer er også velkomne!). 

Mandag d. 8. oktober kl. 19:00-21:00 

I bogen Velfærdsillusionen. Om 

et samfund i krise viser 

journalisten Nick Allentoft med 

mørklagte tal, undersøgelser og 

statistikker, hvordan 

velfærdssamfundet slet ikke 

leverer, hvad vi tror og ønsker. 

Der er behov for at nytænke den 

danske velfærdsmodel, hvis den 

skal bestå, argumenterer Nick Allentoft. – Nick 

Allentoft bor i Hareskovby.  

Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7 

•  

 

CYKELTUR I SYDLEJREN 

Lørdag d. 13. oktober, 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. 

•  

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 

Tirsdag d. 23. oktober kl. 17:30-19:30 

Tilmelding: Tilmelding og 

annoncering på Hareskov Facebook 

gruppe. Hvis ikke man er på 

Facebook, kan man melde til hos 

Leise.marud@gmail.com eller tlf. 

23290357. Vel mødt.  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 

7. 

•  

 

 

mailto:Leise.marud@gmail.com
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VINSMAGNING 

Onsdag d. 24. oktober kl. 19:00-21:00 

Overraskelsernes tid er 

ikke forbi. Poul har 

fundet nogle 

spændende nyheder. 

I sagens natur kan det 

ikke siges, hvor vi 

bevæger os hen med denne smagning. Poul går på jagt 

hen over sommeren. Der vil være omtale af 

arrangementet i nyhedsbrevet for oktober. 

Pris: Inkl. vine og traktement kr. 175.- for medlemmer 

Tilmelding: Til Henning Bek sikahb@gmail.com 

senest d. 21. oktober. Afbud senere end dagen før 

medfører fuld betaling. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  
 

KOM OG SYNG MED 

Onsdag d. 31. oktober kl. 19:00-21:00 

Er du som mange af os glad 

for at synge, så kom og vær 

med og få rørt stemmebåndet 

her i Annexgården. Vi har et 

righoldigt udvalg af årstidens 

sange, nye som gamle, 

fædrelandssange, lystige viser etc. parat. 

Vi synger en snes sange, HMB har sanghæfter parat, 

og Jens Christian Fogh akkompagnerer på klaveret. 

Midtvejs holder vi pause og har kaffe og the parat. 

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. 

•  

NOVEMBER 2018 
 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 5. november 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. 

•  
 

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 

Tirsdag d. 6. november kl. 17:30-19:30 

Tilmelding: Tilmelding og 

annoncering på Hareskov Facebook 

gruppe. Hvis ikke man er på Facebook, 

kan man melde til hos 

Leise.marud@gmail.com eller tlf. 

23290357. Vel mødt.  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  
 

TREDJE ”HERRESALON”: EPIDEMIEN  

(Damer er også velkomne!) 

Onsdag 7. november 19:00-21:00 

Det er kun et spørgsmål om tid, 

før en stor epidemi rammer 

verden. Først for nylig fik man 

rekonstrueret det virus, der var 

årsag til den spanske syge, som 

lagde sig tungt og ondartet 

over Danmark i sensommeren 

1918. I dag er historiens mest 

dødbringende epidemi derfor 

med til at gøre forskerne og 

mailto:sikahb@gmail.com
mailto:gunnahareskov@gmail.com
mailto:Leise.marud@gmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8v_hoLnNAhWGCpoKHTj1CNUQjRwIBw&url=http://www.fof.dk/aarhus/Kursusoversigt/kunst-og-fritid/kreative-kurser/haandarbejde/laer-at-strikke&psig=AFQjCNGz8vwvU7c7SGqTdiZa4dUgDcD2VA&ust=1466603182002920
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lægerne klogere på, hvad vi skal stille op – næste 

gang.  

Forfatter og journalist Tommy Heisz. fortæller med 

udgangspunkt i sin dokumentarbog ”Den spanske 

syge” om, hvordan epidemien ramte landet og tog 

15.000 danske liv. For første gang får vi gennem 

øjenvidneberetninger og personlige historier fortalt om 

ofrene, såvel som de frygtløse sygeplejersker, læger og 

frivillige hjælpere, der kom patienterne til undsætning. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Alle 12. 

Billetter: På furbib.dk, entré 50 kr. / 40 kr. for 

medlemmer af biblioteksklubben.  

•  

 

MATADORS DANMARKSHISTORIE – FORTID 

I ØJENHØJDE? 

Tirsdag d. 13. november kl. 19:00-21:00. 

Siden 1970´erne 

har den historiske 

TV-serie indtaget 

en stedse mere 

dominerende position i mediebilledet. Det nye format 

fik sit gennembrud med en række store britiske og 

amerikanske serier, f.eks. ”Familien Ashton” (A 

Family At War) 1970-72, ”Herskab og Tjenestefolk” 

(Upstairs and Downstairs) 1976-1978 og den 

amerikanske ”Holocaust” fra 1978. Der var tale om 

fiktion, men med en udtalt ambition om også at 

gengive og respektere den fortidige virkeligheds-

ramme, som fiktionen udspiller sig i.  

Det er i dette pionerfelt DR og Nordisk Film med 

eftertryk melder sig ind 1978-82 med Lise Nørgaards 

og Erik Ballings ”Matador”. Foredraget handler både 

om hvordan ”Matador” håndterer samspillet mellem 

den ’lille historie’ og den ´store historie´, og om den 

´kontrakt´, som forfattere og instruktør indgår med 

deres publikum. Endelig tester et par ´lakmusprøver´ 

kvaliteten af Matadors fortidsformidling, og en anden 

populær TV-serie – TV2´s ”Badehotellet” - inddrages 

til sammeligning. 

Karl-Johann Hemmersam er cand.mag. i historie og 

religion, ansat i gymnasieskolen 1969-94 og på 

Nationalmuseet 1994-2006. Bosiddende i Hareskovby. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

JULESTUE FOR BØRN OG VOKSNE 

Torsdag d. 22. november kl. 16:00-18:00 

Børn og voksne inviteres 

til julerier i 

Annexgården. Vi vil bl.a. 

bruge genbrugsmaterialer 

til at fremstille julepynt 

samt naturens materialer. 

Medbring gerne glittet 

papir (reklamer/ ugeblade), kogler og også en saks. 

Kl. 17.30 bliver serveret risengrød til glade nisser ☺ 

Vi glæder os til at se jer. 

Gratis, men med tilmelding: til Karin Mathiesen 

lama72@outlook.dk eller Ida Øhrstrøm, 

idaoehrstroem@gmail.com  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

 

JAZZAFTEN OM ALICE BABS (1924-2014) 

Tirsdag d. 27. november kl. 19:00-21:00 

Som kun 16-årig fik den svenske sangerinde Alice 

Babs sit gennembrud i 1940 med en stor rolle i filmen 

"Swing it, magistern", som blev fulgt op af talrige 

andre spillefilm. 

Fra årene 1959-1961 skal vi se frydefulde klip med 

Swedanes - Alice Babs sammen med Svend Asmussen 

og Ulrik Neumann. 

mailto:lama72@outlook.dk
mailto:idaoehrstroem@gmail.com
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Den amerikanske 

orkesterleder og 

komponist Duke 

Ellington blev så 

betaget af Alice Babs 

stemme, at han 

overtalte hende til at 

medvirke i hans 

"Sacred Concerts" - kirkekoncerter, som blev opført 

mange steder på Jorden.  

Alice Babs opfattede selv disse koncerter, som 

højdepunktet i hendes karriere, og derfor skal vi 

naturligvis se og høre betagende smukke numre fra 

hendes samarbejde med Ellington i årene 1963-1974. 

Foredraget om Alice Babs bliver både for syn og 

hørelse, idet der anvendes materiale fra film og TV.  

Thomas Heilmann er lektor og bestyrelsesmedlem i 

Søllerød Jazzklub og forfatter til en bog om Billie 

Holiday. Han har lavet radioudsendelser om Billie 

Holiday, Count Basie og Duke Ellington, og gennem 

de seneste 18 år foredrag om Basie, Ellington, jazzens 

pianister, saxofonister, sangerinder, sangere, dansk 

jazz, nordisk jazz og meget andet. 

Tilmelding: til Gunna Olsen på mail: 

gunnahareskov@gmail.com eller telefon 4071 1982. 

Pris: Gratis for medlemmer af HMB og 

Biblioteksklubben i Furesø. For andre: 75,00 kr. 

•  

KOM OG SYNG MED 

Onsdag d. 28. november kl. 19:00-21:00 

Er du som mange af os glad for at synge, så kom og 

vær med og få rørt stemmebåndet her i Annexgården. 

Vi har et righoldigt udvalg af årstidens sange, nye som 

gamle, fædrelandssange, lystige viser etc. parat. 

Vi synger en snes sange, HMB 

har sanghæfter parat, og Jens 

Christian Fogh akkompagnerer 

på klaveret. Midtvejs holder vi 

pause og har kaffe og the parat. 

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. 

•  

DECEMBER 2018 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 3. december 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. 

•  
 

LUCIAOPTOG, SALMER OG LUCIABOLLER 

Torsdag d. 13. december kl. 16:30-17:30  

Hareskov Kirkes kor bærer 

lyset frem på denne mørke 

decemberdag. Vi mødes i 

kirken. 

Ingen tilmelding: Alle aldre 

er velkomne - Kontakt: Leise 

Marud tlf 23290357. 

Sted: Hareskov Kirke, Skovbovænget 29.  

•  

mailto:gunnahareskov@gmail.com
mailto:gunnahareskov@gmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8v_hoLnNAhWGCpoKHTj1CNUQjRwIBw&url=http://www.fof.dk/aarhus/Kursusoversigt/kunst-og-fritid/kreative-kurser/haandarbejde/laer-at-strikke&psig=AFQjCNGz8vwvU7c7SGqTdiZa4dUgDcD2VA&ust=1466603182002920
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EFTERÅRETS ARRANGEMENTER 

PÅ HARESKOV BIBLIOTEK 
(For yderligere oplysninger se 

https://furbib.dk/bibliotek/hareskovbibliotek ) 

 

SANGSKRIVERSKOLE 

FRA IDÉ TIL FÆRDIG SANG  

Mandag 15., onsdag 17. og fredag 19. oktober kl. 10-14 

Koncert: lørdag 20. oktober kl. 14 

Gratis billetter på furbib.dk 

Går du rundt med en sangskriver i maven, men ved du ikke, 

hvordan du skal få begyndt? Så skal du tilmelde dig denne tredages 

sangskriverskole i efterårsferien. Her kan du hos Christine 

Kammerer lære, hvordan du skriver en sang fra start til slut.  

Du bestemmer selv, om du vil skrive sammen med andre eller 

alene, og ved slutningen af forløbet har du en færdig sang, som du/I 

kan optræde med til en fælles koncert. Du får også en masse gode 

værktøjer, feedback og øvelser, så du kan fortsætte din 

sangskrivning derhjemme. 

Meld dig hurtigt, der er kun plads til 12 deltagere. Du skal være 

mellem 12 og 16 år. 

Underviseren Christine Kammerer er singer/songwriter, sanglærer 

og indehaver af sangundervisningskonceptet SlipStemmenFri. Hun 

er uddannet rytmisk sangerinde med flere års erfaring. På 

YouTube kan du lytte til hendes sange. 

•  

LEONORA CHRISTINA SKOV, FORFATTERAFTEN 

Tirsdag 9. oktober kl. 19 

Entré: 75 kr. / 60 kr. for medlemmer af Biblioteksklubben. 

Billetter på furbib.dk 

 

I foråret udgav Leonora C. Skov erindringsromanen ’Den, der lever 

stille’ som fik fantastiske anmeldelser og medførte et egentligt 

gennembrud i forfatterskabet. Romanen er en fortælling om skyld, 

svigt og mod og har været en af årets mest efterspurgte romaner på 

biblioteket.  

”Jeg har det svært med autofiktion og har alverdens forbehold over 

for mit eget projekt, men da min mor døde, var det den eneste 

historie, jeg virkelig brændte for at skrive”, fortæller hun. Leonora 

tager tilhørerne med ind i dét univers hun befinder sig i, når hun 

skriver, og giver et indblik i sin undergangs- og 

genskabelseshistorie.  

•  

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER I 

HARESKOV KIRKE 
(For yderligere oplysninger se www.hareskovkirke.dk ) 

 

HALLOWEEN PÅ KIRKEGÅRDEN: UHYGGE MED 

FAKLER, FORTÆLLINGER OG PIGEKOR 

Hareskov Kirkegård 

Søndag 28. oktober kl. 16-17.30 

Gratis billetter på furbib.dk 

 

Tør du? Tag dine forældre eller bedsteforældre med på en 

uhyggelig halloweentur på kirkegården ved Hareskov Kirke. 

Historiefortæller Steiner fortæller gysende historier i faklernes 

skær, Hareskov Pigekor synger for jer, og eftermiddagen afsluttes - 

hyggeligt - i kirken med sang og varm kakao. 

Arrangeret i samarbejde mellem Hareskov Sogn og Hareskov 

Bibliotek. 

•  

FÆLLESSPISNING FOR SENIORER: 

 17/09, 8/10 og 12/11, kl. 18:30-20:30 

•  

SENIOREFTERMIDDAGE: 

 28/8, 25/9, 30/10 og 27/11, kl. 14:00-16:00 

•  

HERREGUD OG SOV GODT - MED SPISNING FOR 

BØRNEFAMILIER: 

 29/8, 10/10 og 14/11, kl. 17:30-19:00 

Vi starter med aftensmad i Hareskov Menighedshus.  

Efterfølgende går vi i samlet flok over i kirken, hvor vi vil synge 

og høre en godnathistorie fortalt af præsten. 

Tag gerne yndlingsbamsen med under armen. 

Tilmelding: nadjaliv83@gmail.com 

Pris for mad kr. 50 voksne/ børn gratis 

•  

J.S. BACH FYLDER 333 ÅR I ÅR. 

Dette fejres i Hareskov Kirke ved en gennemgang af hans nok mest 

ikoniske værk for et tastatur-instrument, nemlig ”Goldberg 

variationerne”. 

 

Værket deles op og præsenteres over 3 gange, da selve strukturen 

er 3-delt hele vejen gennem værket 

 

 13/10, 17/11 og 8/12, kl. 14:00 

•  

https://furbib.dk/bibliotek/hareskovbibliotek
http://www.hareskovkirke.dk/
mailto:nadjaliv83@gmail.com

