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Medlemskab af HMB for hele husstanden koster 200 kr. om året. 

Indbetal de 200 kr. på MobilePay til HMB – mobilnummer 21952010, eller på bankkonto: 1551 – 

6643787 eller via giro +01 < +6643787 til Hareskovby Medborgerforening.  

Husk at angive navn og adresse og gerne E mail. 

Hvis I vil modtage HMB´s Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden, skal I tilmelde jer med jeres E mail 

adresse på HMB´s hjemmeside www.hareskovbymedborgerforening.dk  

  

Se også Hareskov Facebook gruppe. 

 

Bestyrelsen i Hareskovby MedBorgerforening, HMB: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagerst fra venstre: Anette Aalberg, Leise Marud, Anders Riiber Høj, Ib Knudsen, Erik Rasmussen, 

Forrest fra venstre: Eva Vedel, Henning Bek, Annie Klug, Lisbeth Schack Abrahamsen, John Ehrbahn. 

Fraværende: Iben Hvilsted-Olsen og Christian Thygesen 

http://www.hareskovbymedborgerforening.dk/
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Kære Hareskovbyboer 

 

I år fejrer HMB 100 års jubilæum. I den forbindelse udgav vi et jubilæumsskrift, der 

vidner om, at en frivillig drevet forening som HMB er en dynamisk størrelse. I perioder 

svinder den ind, og i perioder vokser den.  

Vi er heldigvis inde i en periode med vokseværk. Til generalforsamlingen var det fuldt 

hus, ja, der var ligefrem kampvalg. Det er et sundhedstegn. Det betyder også flere 

kræfter og en bredere repræsentation of interesser. F.eks. har vi nu fået et 

biblioteksudvalg, der skal sparke gang i vores bibliotek. Hvad skal vi ellers med en 

medborgerforening? Betyder den noget som helst? Ja, når der skal kæmpes for at bevare Hareskov 

Børnehus på Skovmose Alle. Ja, når svømmesalen og biblioteket skal bevares.  

Men hvad betyder foreningen for fællesskabet? Hvad betyder fællesspisning og debataftener for 

fællesskabet? Betyder det overhovedet noget for nogen? Det vil vi gerne finde ud af. Derfor inviterer vi til 

en samtalesalon-trilogi om fællesskaber i samarbejde med Hareskov Bibliotek og Hareskov Kirke. 

Resultaterne har vi først til jul, så mens vi venter, har vi da lige sammensat et festfyrværkeri af en 

aktivitetskalender for efteråret. 

 Vi ses!                        Leise Marud 

Formand for Hareskovby Medborgerforening, HMB 
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Kronologisk oversigt over  

HMB’s, Hareskov Biblioteks og Husets 

aktiviteter i Hareskovby 

 i efteråret 2017 
 

AUGUST 

Tirsdag d. 15. kl. 10:00 SKOVDIGELAUGETS ARBEJDSDAG    9 

Torsdag d. 24. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING, ISÆR FOR VOKSNE   6 

Søndag d. 27. kl. 11:00 STORT LOPPEMARKED IGEN I ÅR    7 

Søndag d. 27. kl. 12:00 LILLE KIRKETUR    14 

Mandag d. 28. kl. 19:00 MØD DIN LOKALE VIRKSOMHED    5 

Tirsdag d. 29. kl. 14:00 SENIORKLUBBEN: KOM OG VÆR MED 14 

SEPTEMBER 

Mandag d. 4. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM    7 

Torsdag d. 7. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER   6 

Mandag d. 11. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING FOR SENIORER I HUSET 14 

Onsdag d. 13. kl. 19:00 VINSMAGNING: ZINFANDEL/PRIMITIVO  10 

Søndag d. 17. kl. 11:00 CYKELTUR  PÅ FLYVESTATION VÆRLØSE   9 

Tirsdag d. 19. kl. 19:00 FOREDRAG OM VINREJSE I SEPTEMBER 2018 10 

Onsdag d. 20. kl: 9:30 VANDRETUR I STORE HARESKOV  10 

Mandag d. 25. kl. 19:00 VELKOMSTMØDE FOR NYE HARESKOVBYBOERE   5 

Tirsdag d. 26. kl. 14:00 SENIORKLUBBEN: KOM OG VÆR MED 14 

Onsdag d. 27. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING ISÆR FOR VOKSNE    6 

OKTOBER 

Mandag d. 2. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM    7 

Tirsdag d. 3. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER   6 
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Mandag d. 9. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING FOR SENIORER I HUSET 14 

Onsdag d. 11. kl. 19:00 KOM OG SYNG MED      6 

Torsdag d. 12. kl. 19:00 SAMTALESALON OM FÆLLESSKAB OG ANSVAR 12 

Tirsdag d. 24. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING ISÆR FOR VOKSNE    6 

Onsdag d. 25. kl. 16:00 UPDATE OM OLIE OG GAS I DANMARK   7 

Torsdag d. 26. kl. 19:00 SAMTALESALON OM FÆLLESSKABETS ROLLER 13 

Lørdag d. 28. kl. 10:30 POKEMON-FESTIVAL   11 

Tirsdag d. 31. kl. 14:00 SENIORKLUBBEN: KOM OG VÆR MED 14 

NOVEMBER 

Torsdag d. 2. kl. 19:00 STORT VALGMØDE, ALLE SPIDSKANDIDATER   8 

Søndag d. 5. kl. 14:00 MARIONETTEATER: ”HANS OG GRETE” 11 

Mandag d. 6. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM    7 

Mandag d. 6. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING FOR SENIORER I HUSET 14 

Onsdag d. 8. kl. 19:00 VINSMAGNING: VIN TIL EFTERÅRETS RETTER 11 

Torsdag d. 9. kl. 19:00 SAMTALESALON OM DET GRÆNSE-     . 

OVERSKRIDENDE FÆLLESSKAB  13 

Fredag d. 10. kl. 17:30 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER.   6 

Tirsdag d. 14. kl. 19:30 LILLE VALGMØDE MED LOKALE KANDIDATER   9 

Mandag d. 20. kl. 19:00 SPROG PÅ SORG – BOGCAFÉ  13 

Onsdag d. 22. kl. 19:00 JAZZ-AFTEN OM SVEND ASMUSSEN    8 

Torsdag d. 23. kl. 16:00 JULESTUE FOR BØRN OG VOKSNE  12 

Tirsdag d. 28. kl. 14:00 SENIORKLUBBEN: KOM OG VÆR MED 14 

Onsdag d. 29. kl. 19:00 KOM OG SYNG MED     6 

Torsdag d. 30. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING ISÆR FOR VOKSNE    6 

DECEMBER 

Mandag d. 4. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM    7 

Tirsdag d. 12. kl. 14:00 SENIORKLUBBEN: KOM OG VÆR MED 14 

Onsdag d. 13. kl. 16:30 LUCIAOPTOG    14 
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EFTERÅRETS TEMAER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMSTMØDE FOR NYE 

HARESKOVBYBORGERE – MEN GAMLE 

BORGERE SKAL OGSÅ VÆRE 

VELKOMNE!  

Mandag d. 25. september kl. 19:00-21:00 

Velkomstmødet er en mulighed for at byde 

Byens nye borgere velkommen og give et 

indtryk af, hvad Hareskovby har at byde på. 

Hareskovby er nem at komme til, og her er 

næsten alt: Der er megen natur, kultur og et 

aktivt byliv. Velkomstmødet er en god 

anledning til at høre om, hvad der har fået andre 

borgere til at flytte til Hareskovby, og hvordan 

de oplever at bo her. 

 

Vi vil fortælle lidt om Hareskovby og 

Hareskovby Medborgerforening og diverse 

underudvalg. Vi vil også fortælle lidt om 

fritidsaktiviteter, du og dine børn kan deltage i. 

Der vil være rig mulighed for at lytte og at stille 

spørgsmål til repræsentanter både for 

Medborgerforeningen og for andre af 

Hareskovbys foreninger. 

Gratis adgang: Alle er velkomne. 

Tilmelding: Kun nødvendig, hvis man ønsker 

kaffe og kage. 

Kontaktperson: John Ehrbahn, john-

e@post.tele.dk , 20815949. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 
 

MØD DIN LOKALE VIRKSOMHED 

Mandag d. 28. august kl. 19:00-21:00 

Hvem kender en lokal skrædder, maler, arkitekt 

eller anlægsgartner? 

Hvor finder man byens bedste yogalærer, frisør, 

elektriker eller massør? 
 

Gode råd og anbefalinger deles flittigt på 

Hareskovby facebookgruppen, men nu får du 

chancen for også at møde dine lokale 

erhvervshelte in real life. 
 

Og som virksomhedsejer får du mulighed for 

både at møde nye potentielle kunder og få sat 

ansigt på dine kolleger! Måske startskuddet på et 

fast netværk for lokale virksomhedsejere i 

Hareskovby? Det er gratis at deltage, men et 

krav, at din virksomhed har til huse i 

Hareskovby. 

For tilmelding og mere info: kontakt Eva 

Vedel på ev@expoviva.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

mailto:john-e@post.tele.dk
mailto:john-e@post.tele.dk
mailto:ev@expoviva.dk
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FÆLLESARRANGEMENTER 
 

KOM OG SYNG MED 

Onsdag d. 11.oktober kl. 19:00-21:00 

Onsdag d. 29. november 19:00-21:00 

 

Lad os synge sammen 

med godt humør. Vi 

finder sange, der passer 

til årstiden. HMB har 

tekster til sangene på 

programmet. Jens 

Christian Fogh 

akkompagnerer. Midtvejs drikker vi en kop 

kaffe eller the. 

Gratis adgang: Alle er velkomne. 

Ingen tilmelding. Evt. kontakt Gunna Olsen, 

tlf. 40711982 eller mail: 

gunnahareskov@gmail.com 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 

 

FÆLLESSPISNING FOR VOKSNE OG 

DERES STORE BØRN 

 

Torsdag d. 24.august kl. 18:30-21:00 

Onsdag d. 27. september kl. 18:30-21:00 

Tirsdag d. 24. oktober kl. 18:30-21:00 

Torsdag d. 30. november kl. 18:30-21:00 

Menuen bestemmes af madholdet, der typisk 

kan bestå af 2-4 personer. Prisen vil være ca. 50 

kr. for maden. Drikkevarer må deltagerne selv 

medbringe. 

Vi hjælper hinanden med oprydning og opvask, 

så Annexgården er opryddet ved afgang. 

Tilmelding: Tilmelding på Hareskov Facebook 

gruppe, til lisschack@gmail.com eller på tlf. 

2348 3224.  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

 

FÆLLESSPISNING FOR BØRNE-

FAMILIER 
 

Torsdag d. 7. september kl. 17:30-21:00 

Tirsdag d. 3. oktober kl. 17:30-21:00 

Fredag d. 10. november kl. 17:30-21:00 

 

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. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjd4Nz15sYCFQEFLAodu14BgA&url=http://www.farsoe.dk/turisme/inspiration/sang-og-musik/&ei=AXOrVfjYGIGKsAG7vYWACA&bvm=bv.98197061,d.bGg&psig=AFQjCNG5_boSaPdHHTIMRTicXda5ZV04zg&ust=1437385821844139
mailto:gunnahareskov@gmail.com
mailto:lisschack@gmail.com
mailto:Leise.marud@gmail.com
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STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 
 

Mandag d. 4. september kl. 15:00-17:00 

Mandag d. 2. oktober kl. 15:00-17:00 

Mandag d. 6. november kl. 15:00-17:00 

Mandag d. 4. 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. 

 

STORT LOPPEMARKED IGEN I ÅR 

Søndag d.27. august kl. 11:00-14:00 

 

Loppemarkedet bliver afholdt i skolegården. 

Tag selv bord med.  I løbet af dagen kan der 

købes kaffe, the, pizza m.m.  

I tilfælde af regn flytter vi ind på Annexgården. 

Yderligere oplysninger og tilmelding inden 

20/8: Til Annie Klug tlf. 42805630 eller mail 

anito@youmail.dk 

Sted : Hareskov Skoles skolegård med indgang 

fra Skandrups Allé 7 

 

FOREDRAG 
 

DEN DANSKE NORDSØ OLIE 

Onsdag d. 25. oktober kl. 16:00-17:30 

Olie og gas produktionen i den danske Nordsø 

har nu varet i over 40 år. Produktionen har givet 

den danske økonomi et signifikant input. 

Tilbage i 1960erne var der en enorm økonomisk 

vækst, men også en stor gældsætning af det 

danske samfund. Pengene fra kulbrinte 

produktionen har afhjulpet mange af de 

økonomiske problemer samfundet var stillet 

overfor.  

Nu er den danske kulbrinteproduktion faldende. 

Spørgsmålet er så, hvor meget olie der er tilbage 

ude i den danske Nordsø, og hvornår 

olieeventyret er slut. 

 

Nick Svendsen har arbejdet med olie 

efterforskning i 40 år både i dansk Nordsø og 

mailto:%20anito@youmail.dk
mailto:%20anito@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
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andre steder i Verden. Han vil forsøge at 

fortælle om olieeventyret, som han selv var en 

del af, og give sit bud på hvor meget, der er 

tilbage. 

Gratis, ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

 

JAZZAFTEN OM SVEND ASMUSSEN 

(1916-2017) 

Onsdag d. 22. november kl. 19:00-21:00 

Violinisten, sangeren, 

skuespilleren, 

entertaineren - den 

elskede og populære 

Svend Asmussen døde 

i februar 2017, næsten 

101 gammel. I den 

anledning bliver han 

præsenteret med ord og musik og klip fra hans 

film, TV og koncerter.  
 

Vi skal:  

 se den unge Svend Asmussen i film fra 

1937 til 1950, 

 se og høre hans swingende kvintetter fra 

1930’erne op til 1960'erne 

 se frydefulde TV-optagelser med Swe-

Danes 

 se møder med store udenlandske 

jazzmusikere 

 og se optagelser med hans kvartetter fra 

1980’erne til 2003. 

Det hele bliver præsenteret af Thomas 

Heilmann, som i mange år har afholdt 

jazzaftener om jazzens store musikere og 

produceret utallige radioprogrammer.  

Pris: Gratis for medlemmer af HMB og 

Biblioteksklubben i Furesø. For andre: 75 kr. 

Tilmelding: Til Gunna Olsen, 40711982, 

gunnahareskov@gmail.com . Øl og vin kan 

købes. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12, 3500 

Værløse 

 

KOMMUNALVALG 
 

VALGMØDE MED ALLE 

SPIDSKANDIDATER TIL 

BYRÅDSVALGET 

Torsdag d. 2. november kl. 19.00-21.30 

Traditionen tro inviterer HMB til storstilet 

valgmøde forud for valget til byrådet, som 

holdes d. 21. november. Kom og få svar fra alle 

spidskandidaterne om deres indsats, planer og 

visioner for Furesø Kommune og Hareskovby. 

Vi kan ikke love live TV-transmission i DR og 

TV2Lorry (som i 2005), men håber på god 

valgkampsstemning og stort fremmøde. 

Pris: Gratis 

Tilmelding: Ikke nødvendig 

Sted: Gymnastiksalen på Hareskov Skole 

(indgang fra Skandrups Allé) 

Kontaktperson: Anders Riiber Høj på 

anders@gh303.dk eller 2157 6884. 

mailto:gunnahareskov@gmail.com
mailto:anders@gh303.dk
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MØD HARESKOVBY’s LOKALE 

KANDIDATER TIL BYRÅDET 

Tirsdag d. 14. november kl. 19.30-21.30 

 

Vi skal d. 21. november vælge, hvilke politikere 

der skal tage en tørn i Furesø Kommunes byråd 

de næste 4 år. For Hareskovby – der blot 

rummer knap 10 % af kommunens indbyggere – 

kan det være vigtigt, at der vælges lokale 

kandidater, som kan være med til at sikre at 

byrådets beslutninger giver mening for 

Hareskovby. Heldigvis er der hele syv lokale 

ildsjæle, der har meldt sig på banen. HMB har 

derfor inviteret dem alle til et uformelt lokalt 

møde. Kom og lær de lokale kandidater og deres 

holdninger at kende – og hør, hvad de vil udrette 

for Furesø Kommune og Hareskovby. 

Pris: Gratis. HMB byder på kaffe og kage. 

Tilmelding: Ikke nødvendig 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 

Kontaktperson: Anders Riiber Høj på 

anders@gh303.dk eller 2157 6884. 

 

NATURTURE 

 

SKOVDIGELAUGETS ARBEJDSDAG 

Tirsdag d. 15. august kl. 10:00 

 

I efteråret 2016 påbegyndte frivillige fra vores 

by at restaurere og vedligeholde det gamle 

stendige langs Hareskoven.  

HMB har aftalt med 

Naturstyrelsen at 

koordinere dette arbejde, 

og kommunen har støttet 

med en batteridrevet og 

støjsvag buskrydder.  

 

HMB sørger for solskin og en forfriskning 

undervejs. Medbring grensaks, ørnenæb, 

kraftige arbejdshandsker og godt humør.  

Tilmelding: Meld tilbage om du kan deltage til 

henrikbrucker@gmail.com 

 

CYKELTUR PÅ FLYVESTATION 

VÆRLØSE MED ALF BLUME. 

Søndag d. 17. september kl. 11:00-13:30 

Vi tager en cykeltur med 

lokalforeningen af 

Danmarks Naturfrednings-

forenings formand Alf 

Blume. Alf Blume vil 

guide os rundt på 

flyvepladsen på en ca. 7 km 

lang tur, hvor han fortæller os om naturen, 

planter, dyr og flyvepladsens bygninger og 

historie.Vi holder frokostpause undervejs så 

medbring gerne forplejning og drikkevarer. 

Gratis, men maksimalt 30 deltagere. 

Tilmelding: Senest fredag d. 15. september på 

Hareskov Facebook eller til lisschack@gmail.dk  

Mødested: Ved Sandet, hvor vi plejer at mødes 

til cykeltur på Flyvestation Værløse. 
 

  

mailto:anders@gh303.dk
mailto:henrikbrucker@gmail.com
mailto:lisschack@gmail.dk
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VANDRETUR I STORE HARESKOV. 

Onsdag 20. september kl. 09.30-12:30 

Formiddagsvandretur i 

Store Hareskov. 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. flere store 

rillesten og et par stendysser. I en pause 

undervejs kan medbragt drikkelse mv. indtages. 

Tag solidt fodtøj på, da der visse steder kan 

være lidt fugtigt i skoven.  

Gratis 

Mødested: Hareskov Station ved 

busstoppestedet. Slutter samme sted.  

Turleder: Mogens Persson. Gerne tilmelding 

til mail umvpersson@gmail.com eller telefon 

4221 0893. 

 

VIN OG VINSMAGNING 
 

VINSMAGNING: Zinfandel/Primitivo 

Onsdag den 13. september kl. 19:00 

To meget forskellige navne, 

men det er den samme drue. I 

USA hedder den Zinfandel 

mens den i Italien hedder 

Primitivo. Vi smager, om der 

kan smages forskel. Og som 

sædvanlig serverer vi et lettere 

traktement. 

Pris: Medlemmer: 150 kr. Andre: 225 kr.  

Tilmelding: Senest 7. september til Henning 

Bek: bek.julin@get2net.dk  Tlf. 4143 1472 

Afbud senere end dagen før vil medføre fuld 

betaling. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 
 

VIN, NATUR OG KULTUR: 

Informationsmøde om vinrejse i sept. 2018. 

Tirsdag d. 19. september, kl. 19:00 

 

HMB arrangerer sammen med den lokale 

vinmand Steen Dansgaard en vinrejse til det 

smukke Umbrien og Toscana i Italien. 

 

Turen har mange helt specielle steder på 

programmet: Et ungt dansk par, der er blevet 

greve og grevinde, bosiddende i det skønne 

Umbrien - helt unikke vinproducenter - 

kulturperler som Orvieto og Assisi- vild natur 

med byer beliggende på utrolige stejle skrænter - 

i Toscana skal vi bo ved Bolgheri - hjemsted for 

de prægtige super-toscanere - og med egen 

privat strand ud til Middelhavet. Kom og hør 

Steen Dansgaards fortælling. Der også vil være 

mailto:umvpersson@gmail.com
mailto:neohareskov@gmail.com
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
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMTYmrbv5sYCFWTVcgodz_wEjA&url=http://www.bruun-rasmussen.dk/vfs/news/archive/091117.html&ei=ZWyrVYSSOuSqywPP-ZPgCA&bvm=bv.98197061,d.bGQ&psig=AFQjCNFM4UnPmfNfEUWS47MlHn1WTRWHBQ&ust=1437384125527306
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smagsprøver på udvalgte vine fra turen og lokale 

snacks. 

Pris: 50 kr. 

Tilmelding: til Henning Bek senest torsdag 14. 

september bek.julin@get2net.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

 

VINSMAGNING: Vín til efterårets retter 

Onsdag 8. november kl. 19:00 

Mørket er faldet på 

og kalder på mere 

kraftige vine der 

passer til efterårets 

retter.  

Smagningen ledsages af forskellige små 

serveringer. 

Pris: Medlemmer: 150 kr. Andre: 225 kr.   

Tilmelding: Senest 2. november til Henning 

Bek. bek.julin@get2net.dk Tlf. 4143 1472. 

Afbud senere end dagen før vil medføre fuld 

betaling. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé  7 

 

BØRNEARRANGEMENTER 
 

POKEMON FESTIVAL 

Lørdag d. 28. oktober kl. 10:30-13:00 

I samarbejde med Hareskov Bibliotek afholder 

HMB Pokemon Festival. 

Der vil være bytte-basar, Batch-orienteringsløb 

med præmier, mulighed for at tegne med en sej  

mangategner, 

Pokemon-

café, 

demonstration 

af Pokemon 

”bræt-spil” og 

meget mere.  

Fuldt program kommer på Facebook.  

Har du lyst til at hjælpe på dagen, så kontakt 

Leise Marud, tlf. 23290357. 
 

MARIONETTEATER ”HANS OG GRETE” 

Søndag d. 5. november kl. 14:00 

 

Lone Kaplan 
og Mogens 

Almgren-

Jensen spiller 

Grimms 

spændende 

eventyr ”Hans 

og Grete” som 

marionetteater. Forestillingen om Hans og 

Grete, heksen og pandekagehuset er for børn og 

voksne i alle aldre – men nok især for børn 

mellem 4 og 8 år. Forestillingen varer ca. 20 

minutter. 

Efter forestillingen er der rød saft og grønne 

snacks samt kaffe/the. 

Gratis: Alle er velkomne. Evt. spørgsmål til 

Lone Kaplan og Mogens Almgren-Jensen tlf. 

61683764. 

Sted: Hareskov Bibliotek, salen.  

mailto:bek.julin@get2net.dk
mailto:bek.julin@get2net.dk
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4686WurDJAhXMDiwKHZMOAcsQjRwIBw&url=http://www.fof.dk/kbh-omegn/Kursusoversigt/mad-vin/vinsmagning&psig=AFQjCNG-BUOsLGsrBY0hS-fXmAG-grKUHQ&ust=1448708449022502
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JULESTUE FOR BØRN OG VOKSNE 

Torsdag d. 23. 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. 

Der vil kl 17.30 blive 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 

 

SAMTALESALONER I 

HARESKOVBY  

INTRODUKTION 

 

Lad os komme hinanden ved!  

Samtalesaloner vinder frem landet over, som en 

ny måde at føre samtale om de ting, som 

vedkommer os alle. Her gives der plads til 

tanker, undren og nye ideer - vi får tid til at lytte 

til hinanden og blive klogere sammen.  

Der afholdes tre saloner hen over efteråret, med 

biblioteket, kirken og medborgerforeningen som 

værter. Hver salon indledes med et 

samtaleoplæg ved to lokalkendte personer.  

Samtalesalon er en styret samtale, hvor 

deltagerne ved hjælp af samtalekort får talt 

sammen og åbnet op for emner, man normalt 

ikke ville tale med en fremmed om. Se mere her: 

www.samtalesaloner.dk  

 

FØRSTE SAMTALESALON OM 

FÆLLESSKAB OG ANSVAR 

Torsdag 12. oktober kl. 19:00-21:00 

 

Hvad kommer det 

mig ved?  

Denne aften taler vi 

sammen om vores 

ansvar over for 

hinanden i det 

samfundsmæssige 

fællesskab.  

Hvor langt rækker og hvor går grænsen for 

vores engagement i det offentlige fællesskab? 

Hvilke fællesskaber ser vi os selv som en 

naturlig del af - er det vores by, land, verden?  

Hvordan kan vi bedst bidrage, hver især, og 

hvordan kan vi inspirere hinanden til deltagelse? 

 

mailto:lama72@outlook.dk
mailto:idaoehrstroem@gmail.com
http://www.samtalesaloner.dk/
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Under ledelse af Rose Parekh-Gaihede, i panel: 

formand for HMB Leise Marud og Michael 

Zimmermann, der er formand for Spejderne 

Ravnehus Gruppe. 

Sted: Annexgården, Skandrups Alle 9.  
 

ANDEN SAMTALESALON OM 

FÆLLESSKABETS ROLLER 

Torsdag d. 26. oktober kl. 19:00-21:00 

Fællesskab må være nutidens våben mod den 

uendelige strøm af ondskab, vores klode lider 

under.  
 

På Hareskov bibliotek er fællesskab temaet i en 

samtalesalon, hvor Helle Katrine Møller og 

Camille Blomst er værter for at åbne snakken og 

tankerne om fællesskabets roller, vigtighed og 

virkning i hverdagen.  

Sted: Hareskov bibliotek 
 

TREDJE SAMTALESALON OM DET 

GRÆNSEOVERSKRIDENDE 

FÆLLESSKAB  

Torsdag d. 9. nov. kl. 19:00 – 21:00  

Hvem kommer det ved, hvad jeg tror?  

Denne aften undersøger vi, hvordan et 

fællesskab som kirkens kan være åbent og 

opsøgende, snarere end en afgrænsning fra 

omverdenen. 
 

Det kirkelige fællesskab kaldes indimellem 

ekskluderende, indadvendt og konservativt. 

Hvordan kan kirken spille ind på nye måder i det 

bredere samfund? Kan det gå i dialog med andre 

fællesskaber? Hvad er kirke for dig, og hvad 

kunne den være her i byen?  
 

Under ledelse af Rose Parekh-Gaihede, i panel: 

provst Rebecca Rudd og Mads Westfall – 

sanger og tekstforfatter.  

Sted: Huset, Skandrups Alle 34. 
 

SPROG PÅ SORG – BOGCAFÉ 

Mandag d. 20. november kl. 19:00 

Det er ikke nyt, at litteraturen sætter ord på sorg. 

Men netop nu er der en bølge at spore i nyere 

dansk litteratur, 

hvor ikke mindst 

yngre kvindelige 

forfattere tager fat 

på at skildre døden 

og sorgarbejdet 

med stor sproglig 

indlevelse. I et land, der på få generationer har 

mistet det fælles trosfundament, længes vi efter 

at blive kloge på, hvordan sorg opleves og 

forløses. Og dér har litteraturen et sprog, som 

kan række ud.  

 

Litteraturformidler Camille Blomst og 

bibliotekar Helle Winther Olsen præsenterer en 

stak danske og udenlandske romaner om sorg. 

Gratis billetter på www.furbib.dk  

Sted: Hareskov Bibliotek.  

http://www.furbib.dk/
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MENIGHEDSHUSET 
 

LUCIA-OPTOG 

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

Hareskov 

Kirkes kor 

bærer lyset 

frem på 

denne 

mørke 

december-

dag, hvor vi 

samles i kirken og synger nogle af de kendte 

julesalmer sammen, Bagefter er der Lucia-boller 

i Menighedshuset. 

Alle aldre er velkomne. Henvendelser til Leise 

Marud, tlf. 2329 0357. 

Sted: Hareskov Kirke.  

LILLE KIRKETUR 

Søndag d. 27. august kl. 12:00 

Vi mødes i Menighedshuset og 

får en sandwich. Derefter kører 

vi til Grundvigs Kirken og får 

en rundvisning. Inden 

hjemturen får vi kaffe og kage. 

Tilmelding: Elisabeth, tlf. 

4044 9840 

Mødested: Hareskovby Menighedshus. 

SENIORKLUBBEN I 

HARESKOVS MENIGHED: KOM 

OG VÆR MED SIDSTE TIRSDAG 

I MÅNEDEN! 

Tirsdag d. 29. august kl. 14:00 

Tirsdag d. 26. september kl. 14:00 

Tirsdag d. 31. oktober kl. 14:00 

Tirsdag d. 28. november kl. 14:00 

Tirsdag d. 12. december kl. 14:00 

Foredrag, hyggeligt samvær med 

kaffe og hjemmebag. 

Sted: Hareskov Menighedshus 

FÆLLESSPISNING FOR 

SENIORER I HARESKOVS 

MENIGHED 

Mandag d. 11. september kl. 

18:30-20:30 

Mandag d. 9. oktober kl. 18:30-

20:30 

Mandag d. 6. november kl. 

18:30-20:30 

Tilmelding: Tlf. 4044 9840 

Sted: Hareskov Menighedshus 


