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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 

 

Anders Riiber Høj, næstformand, tlf. 21576884, gn4q@tmf.kk.dk  

Anette Aalberg, tlf. 20323344, anette@aalberg.dk  

Annie Klug, tlf. 44980967, anito@youmail.dk  

Christian Thygesen, tlf. 22227616, ct@ctu-aps.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  

 Leise Marud, formand, tlf. 23290357, leise.marud@gmail.com  

 Lisbeth Schack Abrahamsen, tlf. 23483224, lisschack@gmail.com  
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Kære medborgere  

Det har været et forrygende efterår i fællesskabet tegn. I skrivende stund er jeg stadig helt beruset af 

tilslutningen til vores valgaftener, en stemmeprocent på 84 og nu hele 5 lokale byrådsmedlemmer. 

Jeg får lyst til at råbe ”go Hareskov”. Apropos fodbold, så er det en imponerende holdånd Hareskov 

Fodboldklub udviser, når de udlåner en bid af deres baner til genhusning af Hareskov Børnehus. 

Sådan! Det er det, vi kan her i byen. Eksemplerne hober sig op. Så sent som i dag havde nogen 

annonceret på Facebook gruppen, at de blev nødt til at afspærre Skovmose Alle i tre timer. Tre timer! 

Ingen sure miner, kun positive tilbagemeldinger. Det kunne jo være en selv.  

Efteråret tre samtale-saloner om fællesskab er et andet godt eksempel på at vi gerne vil noget med hinanden. Jeg fik i 

hvert fald foræret nogle helt særligt fællesskaber af den slags man får efter en dyb samtale om noget vigtigt. En 

anden vigtig aktivitet for mig i efteråret var HMB’s bestyrelses workshop omkring vores værdier. Ja, det lyder måske 

overfladisk, men vi er mange, der hver driver mange aktiviteter. Derfor er det ekstra vigtigt at få talt om, hvad vi 

egentligt står for i HMB. Efter en del rødvin var det nu rørende, så enige vi var. Vi vil nemlig: 

• Skabe sammenhold 
• Holde byen levende 
• Kæmpe for byen 
 

Det er heldigvis ikke kun I HMB, der hersker de værdier, og jeg glæder mig helt utrolig meget til at arbejde sammen 

med mange af jer i det nye år.  

Der bliver nok at se til. Især håber jeg, at vi omsider kan komme i gang med Stationsvej 1, så vi har et sted at mødes 

over en kop kaffe.   

 Vi ses!                        Leise Marud 

Formand for Hareskovby Medborgerforening, HMB 
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Oversigt over  

HareskovbyMedBorgerforenings 

aktiviteter i Hareskovby 

 i foråret 2018 
 

 

 

 

JANUAR 

Mandag d. 8. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ    5 

Onsdag d. 24. kl. 19:00 KOM OG SYNG MED     5 

Torsdag d. 25. kl. 19:00 BRÆNDERØG: ER DET FARLIGT?   5 

Onsdag d. 31. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING ISÆR FOR VOKSNE   6 

 

FEBRUAR 

Torsdag d. 1. kl. 17:45 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER  6 

Mandag d. 5. kl. 15:00 STRIKKECAFÈ MED IDA ØHRSTRØM   6 

Torsdag d. 8. kl. 19:00 ”STATSMINISTRENE” – EN TV-PRODUKTION  7 

Søndag d. 11. kl. 14:00 FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN   7 

Onsdag d. 21. kl. 19:00 VINSMAGNING    7 

Lørdag d. 24. kl. 13:00 VELKOMSTMØDE FOR NYE HARESKOVBYBOERE  8 

Onsdag d. 28. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING ISÆR FOR VOKSNE   8 

 

MARTS 

Mandag d. 5. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM   9 

Onsdag d. 7. kl. 19:00 BIER OG HØNS I HAVEN     9 

Torsdag d. 8. kl. 19:00 BORGMESTEREN KOMMER - GENERALFORSAML.   9 

Onsdag d. 14. kl. 16:00 HVEM BESTEMMER? DIG/DINE TARMBAKTERIER?   9 

Søndag d. 18. kl. 14:00 KROKODILLEJAZZ FOR BØRN   10 

Onsdag d. 21. kl. 19:00 KOM OG SYNG MED   10 
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APRIL 

Onsdag d. 4. kl. 19:00 INFORMATIONSMØDE OM VINREJSE I SEPT. 2018 11 

Lørdag d. 7. kl. 13:00 BYVANDRING I HARESKOVBY  11 

Mandag d. 9. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  11 

Lørdag d. 14. kl. 10:30 TØJBYTTEMARKED   11 

Søndag d. 15. kl. 10:00 AFFALDSINDSAMLING   12 

Søndag d. 22. kl. 11:00 KUNSTENS DAG   12 

MAJ 

Onsdag d. 2. kl. 17:45 FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER 13 

Mandag d. 7. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  13 

Onsdag d. 16. kl. 19:00 VINSMAGNING    13 

Fredag d. 25. kl. 13:30 BYVANDRING I ÅVEJSKVARTERET  13 

 

JUNI 

 

Søndag d. 3. kl. 10:00 SKOVDIGELAGETS ARBEJDSDAG  14 

Lørdag d. 23. kl. 19:30 SANKT HANS AFTEN I HARESKOVBY  14 

 

 

 

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

Indbetal de 200 kr. på MobilePay til HMB’s MobilePay erhvervsnummer (5 cifre): 25296,  

eller på bankkonto: 1551 – 6643787  

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

 

Husk at angive jeres 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 Hareskovby Facebookgruppe. 

 

  

http://www.hareskovbymedborgerforening.dk/
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FORÅRETS PROGRAM 

 

JANUAR 2018 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 8. 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. 

•  

KOM OG SYNG MED 

Onsdag den 24. januar kl. 19:00-21:00. 

Kan du lide at synge? Hvis ja, 

så kom og vær med. Vi har 

sanghæfter parat og synger 

sammen en snes sange. Jens 

Christian Fogh 

akkompagnerer på piano. 

Midtvejs holder vi pause og drikker en kop kaffe eller 

the. 

Gratis adgang: Alle er velkomne. 

Ingen tilmelding: Evt. spørgsmål til Gunna Olsen, 

mobil: 4071 1982 eller E-mail: 

gunnahareskov@gmail.com  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 

•  

EKSPONERING FOR BRÆNDERØG 

Torsdag d. 25. januar kl. 19:00-20:30 

 

Den totale 

luftforurening i 

Danmark – d.v.s. som 

skyldes både danske 

og udenlandske 

emissionskilder – er 

årsag til omkring 

3.750 for tidlige 

dødsfald i Danmark om året. Antallet af for tidlige 

dødsfald forårsaget af brændeovne er beregnet til 

omkring 400, mens alle emissionerne fra 

boligopvarmning forårsager ca. 550 for tidlige 

dødsfald om året. Alle danske emissionskilder bidrager 

med omkring 1000 for tidlige dødsfald om året i 

Danmark, og brænderøg bidrager derfor med en 

væsentlig del af helbredseffekterne fra danske kilder, 

 

Omkring 14% af de totale eksterne 

helbredsomkostninger ved den totale luftforurening i 

Danmark skyldes boligopvarmning i Danmark, 

herunder brændeovne, oliefyr, halmfyr m.v. 

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
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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Jørgen Brandt vil fortælle om modelsystemet EVA 

(Economic Validation of Air pollution), som han og 

hans medarbejdere bruger til at beregne eksponeringen 

af befolkningen fra brænderøg og andre kilder opdelt 

på regioner i Danmark og som funktion af 

befolkningstæthed. Modellen muliggør en høj 

geografisk opløsning i resultaterne på 1x1 km, så selv 

Hareskovby kan komme med på landkortet. 

 

Jørgen Brandt er professor ved Institut for 

Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Roskilde. 

 

Tilmelding: Gratis adgang, ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

FÆLLESSPISNING FOR VOKSNE OG DERES 

STORE BØRN. 

Onsdag d. 31. januar kl. 18:30-21:00 

Menuen bestemmes af madholdet, som typisk består af 

2-4 personer, der hjælpes ad med at frembringe retten.  

 

Prisen vil være ca. 60 kr./pers. for maden. Drikkevarer 

medbringes. 

Vi hjælper 

hinanden med 

oprydning og 

opvask efter 

en hyggelig 

aften, så 

Annexgården 

fremstår i 

opryddet 

stand ved 

afgang.  

Tilmelding: Tilmelding på Hareskovby Facebook 

gruppe til Lisschack@gmail.com  eller på 23483224. 

Sted: Annexgården , Skandrups Allé 7  

•  

FEBRUAR 2018 

FÆLLESSPISNING FOR BØRNE-FAMILIER 

Torsdag d. 1. februar kl. 17:45-20:00 

 

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. 

•  

 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 5. 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. 

•  

 

 

mailto:Lisschack@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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STATSMINISTRENE. 

Torsdag d. 8. februar kl. 19:00-21:00 

 

Anne Sofie Kragh har sammen med Michael Dyrby 

stået bag skabelsen af den meget roste serie 

”Statsministrene”, som blev vist på DR i sensommeren 

og efteråret af 2017. Serien portrætterede de sidste 35 

års 5 statsministre og giver et fint indblik i 

demokratiets vilkår. De to skabere har i november 

modtaget KLF’s pris for formidling af gode værdier, 

god etik og public service.  

Anne Sofie Kragh, som bor i Hareskovby, vil fortælle 

os om skabelsen af serien.  

Samtalerne med Statsministrene er redigeret til en bog 

af Anne Sofie Kragh og Michael Dyrby. Bogen er rigt 

illustreret af Morten Albek. 

Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN 

Søndag d. 11. februar 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 meget 

velkomne. Ved 

tilmelding bedes 

I notere antallet af børn og deres alder. 

Tilmelding: Senest søndag d. 4-2-2018 til 

Annie Klug på tlf.42805630/44980967 eller ved 

e-mail: anito@youmail.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

Vi ses til fastelavnsfest: På gensyn! 

•  

VINSMAGNING:  

HVIDVIN FOR VIDEREKOMNE 

Onsdag d. 21. februar kl. 19:00-21:00 

I vil denne aften blive 

præsenteret for 8 

spændende hvidvine, 

der bestemt ikke er 

hverdagskost. 

Hver enkelt vin vil 

blive ledsaget af en 

lille anretning der 

passer til, så I får en sublim oplevelse af, hvad 

sammensætningen af vin og mad betyder. 

mailto:anito@youmail.dk
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Bemærk: der vil højst være plads til 30 personer til 

denne specielle aften. 

Som sædvanlig serverer vi et lettere traktement, denne 

gang med direkte reference til de enkelte vine 

Pris: Medlemmer: kr. 175.-   

Tilmelding: Senest 18. februar til Henning Bek: 

bek.julin@get2net.dk eller tlf. 4143 1472. Afbud 

senere end dagen før vil medføre fuld betaling. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

VELKOMST- OG INFORMATIONSMØDE OM 

HARESKOVBY MEDBORGERFORENING. 

Lørdag d. 24. februar 2018, kl. 13:00-15:00  

 

Informationsmøde om Hareskovby Medborgerforening 

for såvel nye som gamle borgere, der vil vide noget 

mere om 

Medborgerforeni

ngen og 

Hareskovby.  

Dette er en 

mulighed for at 

byde nye borgere 

velkommen samt 

give et indtryk af, 

hvad Hareskovby 

Medborgerforening har at byde på.  

Vi har megen natur, kultur, og et aktivt byliv, som vi 

gerne vil fortælle om.  

På mødet vil der blive givet en orientering om 

Hareskovby Medborgerforening og dens underudvalg 

og aktiviteter:  

- Hvad står Medborgerforeningen for - Hvordan bliver 

man medlem - Hvad koster det - Hvad laver 

foreningen og hvad laver underudvalgene - Hvad gør 

Medborgerforeningen for dig - Hvad gør den i øvrigt 

for kultur – natur – og borgerne. 

Der vil blive rig mulighed for at lytte og stille 

spørgsmål.  

Gratis adgang: Alle er velkomne  

Ingen tilmelding: Kontaktperson: John Ehrbahn, tlf. 

20 81 59 49, E-mail: john-e@post.tele.dk  

Sted: Hareskov Bibliotek, salen i underetagen, Poppel 

Alle 12, 3500 Værløse 

•  

FÆLLESSPISNING FOR VOKSNE OG DERES 

STORE BØRN. 

Onsdag d. 28. februar kl. 18:30-21:00 

Menuen bestemmes af madholdet, som typisk består af 

2-4 personer, der hjælpes ad med at frembringe retten.  

Prisen vil være ca. 60 kr./pers. for maden. Drikkevarer 

medbringes. 

Vi hjælper 

hinanden med 

oprydning og 

opvask efter en 

hyggelig aften, 

så Annexgården 

fremstår i 

opryddet 

tilstand ved 

afgang.  

Tilmelding: Tilmelding på Hareskovby Facebook 

gruppe til Lisschack@gmail.com  eller på 23483224. 

Sted: Annexgården , Skandrups Allé 7  

•  

mailto:neohareskov@gmail.com
mailto:Lisschack@gmail.com
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MARTS 2018 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 5. 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. 

•  

BIER OG HØNS I HAVEN  

Onsdag den 7. marts 2018, kl. 19:00-21:00  

Du vil elske det. Det er en fornøjelig hobby.  

Har du lyst til at høre mere om at holde bier og høns i 

haven, så kom til informationsmøde den 7. marts.  

Vi fortæller om, hvordan man kommer i gang, samt 

hvilke love og regler 

man skal iagttage. Vi 

fortæller om pleje og 

pasning, herunder 

hvad de skal have at 

spise, og hvad man 

kan forvente, at det 

koster.  

Vi fortæller om huse og indretning, samt hvad man 

særligt skal være opmærksom på som dyrepasser, om 

arbejdet, der er forbundet med at holde bier og høns, 

da man ikke kan overlade dem til sig selv, de behøver 

regelmæssig pasning og eftersyn. Vi fortæller om deres 

livsmønster og hvilke farer og sygdomme, man skal 

være opmærksom på.  

Det samme gælder behovet for biologisk samarbejde, 

frem for kemisk krigsførelse for hvem har lyst til at få 

sprøjterester i sin honning eller sine æg.  

Gratis adgang: Alle er velkommen  

Tilmelding: ikke nødvendig. Kontaktperson: John 

Ehrbahn, tlf. 2081 5949, E-mail: john-e@post.tele.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7. 

•  

BORGMESTEREN KOMMER TIL BYEN - OG 

HMB’s GENERALFORSAMLING 

Torsdag d. 8. marts kl. 19:00-21:00 

Mød vores borgmester og hør 

om højdepunkter fra sidste 

valgperiode og om 

udfordringer, som vi står over 

for i den nye valgperiode frem 

mod 2022. Tænk gerne over 

spørgsmål, du gerne vil stille. 

Ca. kl. 20 starter HMB’s 

ordinære generalforsamling ifølge vedtægterne - se 

hjemmesiden: www.hareskovbymedborgerforening.dk  

Evt. spørgsmål om mødet til: Anders Riiber Høj, 

gn4q@tmf.kk.dk og 21576884.  

Gratis adgang: Tilmelding er ikke nødvendig. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

HVEM BESTEMMER? DIG ELLER DINE 

TARMBAKTERIER? 

Onsdag d. 14. marts kl. 16:00-17:30 

Vil du gerne blive klogere på, hvad kost kan gøre for 

dig med gigt? Så vær med, når biokemiker Jytte 

Josephsen holder foredrag om kost, kosttilskud, 

tarmens bakterier og inflammatoriske sygdomme. 

 

Jytte Josephsen har selv levet med leddegigt i 35 

år. Ved hjælp af ændret kost og kosttilskud har hun 

kunne hæmme udviklingen af gigt og holde smerterne 

mailto:john-e@post.tele.dk
http://www.hareskovbymedborgerforening.dk/
mailto:gn4q@tmf.kk.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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nede uden brug af medicin. For 

bedre at kunne forstå, hvorfor 

det har virket, har hun forsøgt 

at få klarhed på, hvilken 

indflydelse tarmens bakterier 

har på inflammatoriske 

sygdomme som f.eks. gigt. 

Kom og hør, hvad hun har 

fundet frem til. 

 

Jytte Josephsen har forsket i 

mælkesyrebakterier på KVL ("Landbohøjskolen”, nu 

Københavns Universitet) 

Ingen tilmelding: Nærmere oplysninger hos Karin 

Mathiesen: e-mail kalama@webspeed.dk  

Sted: Hareskov Bibliotek, Salen, Poppel Allé 12. 

•  

KROKODILLEJAZZ FOR BØRN 

Søndag d. 18. marts kl. 14:00-16:00 

 
 

”Martini’s For Børn” er en boblende musikalsk 

cocktail for børn og voksne, bestående af boogie-

woogie-jazz, farverig fantasi, godt humør og 

sprudlende rytmer fra bl.a. Brasilien og New Orleans. 

 

Jazzsangerinde og sangskriver Kira Martini og hendes 

storswingende jazzkrokodiller, byder på en festlig 

koncert med børnesange, skrevet af Kira. Orkesteret 

udgav i oktober 2015 albummet, ”Boogie-Woogie-

Jazz” og blev i samme omgang nomineret til ”Årets 

Børnejazz navn 2015” 
 

Kira & Krokodillerne tager børn og voksne med pa en 

rejse i jazzens farverige univers, hvor alt kan ske.  

Her møder vi: Kira Martini – Vokal/guitar, Peter 

Marott – trompet, Mads Søndergaard – Orgel, Morten 

Ærø – Trommer. 

Sponsorer: Biblioteket og HMB. 

Pris: Voksne: 25,- kr., børn gratis. Billetter kan købes 

på furbib.dk eller ved indgangen. 

Ingen tilmelding: Nærmere oplysninger hos Karin 

Mathiesen, e-mail kalama@webspeed.dk  

Sted: Hareskov Bibliotek, Salen, Poppel Allé 12. 

•  

KOM OG SYNG MED 

Onsdag d. 21. marts kl. 19:00-21:00 

Nu er foråret over os, og der 

er så mange skønne sange, 

der handler om det. Kom og 

vær med til at synge et 

udvalg af dem, der passer til 

denne smukke årstid. 

Jens Christian spiller til vores sang, og HMB har 

sanghæfter på bordene. I pausen har vi en kop 

kaffe/the parat. 

Gratis adgang: Alle er velkomne. 

Ingen tilmelding: Evt. spørgsmål til Gunna Olsen, 

mobil: 4071 1982 eller E-mail: 

gunnahareskov@gmail.com 

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:kalama@webspeed.dk
http://furbib.dk/
mailto:kalama@webspeed.dk
mailto:gunnahareskov@gmail.com
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APRIL 2018 

INFORMATIONSMØDE: VINREJSE SEPT. 2018 

Onsdag d. 4. april kl. 19:00-21:00 

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 vil også være 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. 

•  

BYVANDRING I HARESKOVBY 

Lørdag d. 7. april kl. 13:00 

Hareskovby ligger på 

Værløsebøndernes 

gamle overdrev. Det 

blev i 1800-tallet 

udparcelleret til 

landbrug og 

gartnerier. Efter 

jernbanens komme i 1906 blev området til et 

sommerhus- og parcelhuskvarter med skole, kirke og 

idrætsanlæg. Alt kan ses på vandringen. 

Leder og kommentator: Finn Løkkegaard 

Mødested: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 9. april 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. 

•  

”BYT TIL NYT”! (Nordisk Byttemarked) 

Lørdag d. 14. april kl. 10:00-15:00 

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. 

mailto:bek.julin@get2net.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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Strikkecaféen modtager meget gerne garn, du fik 

tilovers eller ikke fik brugt. 

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. 

•  

AFFALDSINDSAMLING  

Søndag den 15. april 2018 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 i vores dejlige skov. 

Heldigvis kan det ordnes 

på et par timer.  Brug 

dagen på at komme en tur 

ud i naturen og gøre noget godt for miljøet.  

Husk handsker. Vi har sække.  

Turleder: Signe Estrup, Signeestrup2@gmail.com 

Sted: Vi mødes ved Annexgården kl 10:00.  

•  

KUNSTENS DAG: ANNEXGÅRDEN, 

BIBLIOTEKET OG SKOLEN FYLDES MED 

KUNST 

Søndag den 22. april kl. 10:00-17:00 

”Kunstens Dag” gennemføres i år for 11. gang. Dagen 

starter kl. 10:00 med Hareskovbys længste kaffebord i 

Skandrup Allé i samarbejde med byens foreninger. 

Klokken 11:00 byder Borgmesteren velkommen og 

åbner udstillingerne i Hareskovbys ”kulturtrekant” - 

Hareskov Bibliotek, Hareskov Skole og 

Medborgerhuset Annexgården.  

Alle lokaler summer af aktivitet, og der er lagt op til 

endnu flere tiltag og aktiviteter for børn og unge.  

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 efter ”først til mølle” Der kommer mere 

information i det tidlige forår til de tidligere 

udstillende kunstnere.  

Som noget nyt forsøger vi os i år med en åben scene, 

hvor folk, der dyrker andre kunstarter har mulighed for 

at optræde i 10-15 min. Tilmelding og mere info til 

Leise.marud@gmail.com 

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. 

Værløse folkemusikanter underholder i løbet af dagen.   

Der bliver forestilling i dukketeatret, og 

tryllekunstneren kommer med sin magiske hat. 

Koordinationsgruppen bag Kunstens Dag er i år: 

Leise Marud og Rebecca Rudd samt Inger Poulsen og 

Henning Bek. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7, Hareskov 

bibliotek og Hareskov Skole, Poppel Allé 12.  

•  

mailto:Signeestrup2@gmail.com
mailto:Leise.marud@gmail.com
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MAJ 2018 
 

FÆLLESSPISNING FOR BØRNE-FAMILIER 

Onsdag d. 2. maj kl. 17:45-20:00 

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. 

 

 

•  

 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 7. 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. 

•  

VINSMAGNING: SOMMERENS GRILLVINE 

Onsdag d. 16. maj kl. 19:00-21:00 

Poul Jacobsen præsenterer 8 vine, som vil passe til 

sommerens måltider ved grillen. Smagningen ledsages 

af forskellige lette lækkerier fra grillen på terrassen 

(hvis vejret er med os). 

 

 

Pris: 

Medlemmer: 

150 kr. Andre: 

225 kr.   

Tilmelding: 

Senest 13. maj 

til Henning Bek, 

bek.julin@get2net.dk eller tlf. 4143 1472. Afbud 

senere end dagen før vil medføre fuld betaling. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

BYVANDRING I ÅVEJSKVARTERET 

Lørdag 26. Maj kl. 13:00 

 Det er nu 100 år 

siden grundene 

ved Åvej blev 

udstykket 

fortrinsvis til 

sommerhusbe-

boelse, og det 

fejrer vi med en 

byvandring ad 

Åvej og ind på sidevejene. Vi fortæller historien om 

udstykningen og kommer ind på nogle af grundene for 

at se og høre om de enkelte grundes/beboeres historie. 

Guider: Finn Løkkegård og Mogens Persson. 

Tilmelding: Til Mogens på e-mail: 

umvpersson@gmail.com eller tlf./sms: 42210893. 

 

Mødested: Hjørnet af Kjeldgårdsvej og Gl. 

Hareskovvej. Vi slutter ved Tibberup Å på den anden 

side af Ring 4. Turens varighed ca. 2 timer. 

•  

 

mailto:Leise.marud@gmail.com
mailto:bek.julin@get2net.dk
javascript:_e(%7B%7D,'cvml','umvpersson@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


14 
 

JUNI 2018 

STENDIGE-FORSKØNNELSE LANGS 

GAMMEL HARESKOVVEJ  

Søndag d. 3. juni kl. 10:00-12:00 

 

Hjælp med til digeforskønnelse og adopter evt. et 

stykke dige! De sidste 2 år har Hareskovby-borgere 

arbejdet med at gøre vores smukke stendige langs Gl. 

Hareskovvej synligt. Der vokser en masse planter op 

langs diget, og der ”vælter” planter ned fra toppen. 

Desuden gror der ved-planter ud mellem stenene. 

Nogle mener, at det må kommunen og skoven klare, 

men disse områder bliver besparet, så der kun slås 

græs ved foden én eller 2 gange årligt. Uden vores 

hjælp gror diget til. Kommunen støtter os via 

Miljøinitiativpuljen med en batteridrevet trimmer, som 

letter arbejdet med at fjerne de blødere planter. 

Der har været indkaldt til arbejdsdage de sidste 2 år, 

men der er for få, der deltager. Derfor vil vi prøve med 

en ny model: Man kan få lov at ”adoptere” 

vedligeholdelsen af et stykke dige. Det kan være 

sammen med venner eller naboer. Der vil så sikkert 

være rest-områder, som kan tages på et par fælles 

arbejdsdage. 

Hvis du/I gerne vil adoptere et stykke dige, kan I maile 

eller ringe til Carsten og Hanne Juel: 

juelhanne@hotmail.com eller 26 18 18 61. Ring evt. 

for at høre mere. 

MEN: vi starter arbejdet op med en fælles arbejdsdag 

søndag d. 3. juni kl. 10 – 12. 

Medbring handsker og beskærersaks. 

•  

SANKT HANS AFTEN 

Lørdag 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@tmf.kk.dk 

og 21576884. 

Mødested: Ved HIF’s klubhus på Birkevang. 

•  

mailto:juelhanne@hotmail.com
mailto:gn4q@tmf.kk.dk

