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Forrest fra venstre: Ib Knudsen, Inger Helt Poulsen, Annie Klug, John Ehrbahn, Iben Hvilsted-Olsen.  

Bagerst fra venstre: Erik Rasmussen, Helle Johannisson, Karin Mathiesen, Anette Aalberg, Anders Riiber Høj.  

 

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

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

Annie Klug, tlf. 42805630, anito@youmail.dk  

Erik Rasmussen, kasserer, tlf. 26282058, hmb@ravnehusvej.dk  

Helle Johannisson, tlf. 27284827, hellejohannisson@gmail.com  

Ib Knudsen, formand, tlf. 24655824, ibknudsen@webspeed.dk  

Iben Hvilsted-Olsen, tlf. 25344810, iho@forsyningstilsynet.dk  

Inger Helt Poulsen, tlf. 40879351, i.helt.poulsen@gmail.com  

John Ehrbahn. tlf. 20815949, john-e@post.tele.dk  

Karin Mathiesen, tlf. 30575713, lama72@outlook.dk  
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En hel by…. 
Hareskovby har 15-1600 husstande afhængig af, hvor man trækker de mere 

uformelle bygrænser. Den har en velbesøgt skole, børnehaver, vuggestuer, 

fritidshjem, kirke med sognehus, bibliotek, medborgerhus, idrætshal, svømmehal, 

forskellige idrætsanlæg, et velbesøgt supermarked. Den har fodboldklub, 

håndboldklub, badmintonklub, skiklub, bridge, svømning, yoga og meget andet, som jeg ikke lige kan komme i 

tanke om. Så det er en hel by med mulighed for at leve sit liv inden for sine bygrænser. 

Det er også det, som nytilflyttere ser og siger – og som vi gamle selvfølgelig allerede ved – nemlig, at 

Hareskovby ikke har præg af at være forstad til noget. Den er en by i sig selv: en hel by. 

Det gør også, at man bor i den, også selv om ens arbejde sædvanligvis ligger et andet sted, at man hilser på de 

folk, man møder, også selv om man måske ikke kender dem. Man har nemlig noget tilfælles: Man bor i 

Hareskovby. 

Vi, som sidder i Medborgerforeningen, HMB, mærker det også. Næsten 450 husstande har tegnet medlemskab 

af foreningen i år. Det er noget nær rekord, og vi tager det som udtryk for, at Hareskovboerne er glade for det 

fællesskab, som foreningen arbejder for, og som eksemplificeres gennem den aktivitetskalender, som du nu 

sidder med i hånden. 

HMB har sin base i medborgerhuset Annexgården, hvis stråtækte bygningers historie går tilbage til 

udflyttergårdene fra Værløse i 1800-tallet. En stor del af foreningens aktiviteter foregår i huset, og i 

weekenderne udlejer vi huset til fødselsdage, barnedåb og andre familiefester. De penge, der kommer ind ad 

denne vej, bruger vi til husets drift og indvendige vedligeholdelse. HMB betaler selv et årligt bidrag til dette 

formål, så vi forhåbentlig hen ad vejen ud over drift og vedligeholdelse også får råd til forny og opgradere 

husets inventar og andet udstyr.  

Med dit medlemskab støtter du altså direkte op om Annexgårdens positive funktion som medborgerhus og de 

fælles aktiviteter, som HMB arrangerer. 

  

I dette forår prøver vi på at slå et slag for søndags-

arrangementerne på Annexgården, hvor du kan møde 

dine bysbørn og deres børn. Vi ses! 

 

Ib Knudsen 

Formand for HMB 

Hareskovby Medborgerforening  

HMB’s NYHEDSBREV. 
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 

https://www.facebook.com/groups/10679903

9388665/?fref=ts 

 

mailto:hareskovbymedborgerforening@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/106799039388665/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/106799039388665/?fref=ts
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Oversigt over  

HareskovbyMedBorgerforenings 

aktiviteter i Hareskovby 

 i foråret 2020 
 

JANUAR 

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

Torsdag d. 23. kl. 19:00 VESTERLED SØ (FOREDRAG)    6 

Torsdag d. 30. kl. 19:00 STORE DRØMME – SMÅ HAVER (FOREDRAG)   6 
 

FEBRUAR 

Mandag d. 3. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM   7 

Torsdag d. 6. kl. 18:30 FÆLLESSPISNING FOR VOKSNE OG STORE BØRN  7 

Onsdag d. 19. kl. 19:00 BRUG SKOVEN (FOREDRAG)   7 

Søndag d. 23. kl. 14:00 FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN    7 

Onsdag d. 26. kl. 19:00 VINSMAGNING: TYSKE VINE   8 
 

MARTS 

Søndag d. 1. kl. 12:00 SØNDAG PÅ ANNEXGÅRDEN: BØRNELEGE 8 

Mandag d. 2. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  8 

Tirsdag d. 10. kl. 19:00 MØD BORGMESTEREN, GENENERALFORSAML.  9 

Søndag d. 15. kl. 12:00 SØNDAG PÅ ANNEXGÅRDEN: JAZZ, RUDDS TRIO  9 

Torsdag d. 19. kl. 19:30 FUGLE I DET TIDLIGE FORÅR (FOREDRAG)  9 

Lørdag d. 21. kl. 15:00 KOMPONISTEN BERNHARD CHRISTENSEN  9 

Onsdag d. 25. kl. 19:30 HARESKOVBYS HISTORIE  10 

Søndag d. 29. kl. 12:00 SØNDAG PÅ ANNEXGÅRDEN: HAREBRØNDEN 10 
 

APRIL 

Søndag d. 5. kl. 13:00 FUGLE I DET TIDLIGE FORÅR (EKSKURSION) 10 

Mandag d. 6. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  11 

Søndag d. 19. kl. 11:00 KUNSTENS DAG   11 

Mandag d. 20. kl. 19:00 HARESKOV UNDER BESÆTTELSEN (FOREDRAG) 11 

Torsdag d. 23. kl. 9:30 FORÅRSVANDRING I STORE HARESKOV 12 
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Søndag d. 26. kl. 10:00 AFFALDSINDSAMLING   12 

Onsdag d. 29. kl. 19:00 SATIREN UNDER BESÆTTELSEN (FOREDRAG) 12 

 

MAJ 

Lørdag d. 2. kl. 10:00 TØJBYTTEDAG PÅ BIBLIOTEKET  12 

Søndag d. 3. kl. 10:00 HISTORISK CYKELTUR MED JOHN MYNDERUP 13 

Mandag d. 4. kl. 15:00 STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM  13 

Onsdag d. 13. kl. 19:00 VINSMAGNING: VINE TIL GRILL  13 

Søndag d. 17. kl. 12:00 SØNDAG PÅ ANNEXGÅRDEN: TRADITIONEL JAZZ 13 

 

JUNI 
 

Søndag d. 23. kl. 19:30 SANKT. HANS-AFTEN   14 

Søndag d. 30. kl. 10:00 STENDIGEFORSKØNNELSE, GL. HARESKOVVEJ 14 
 

oooOOOooo 

 

 

 

 

  

Redaktionelt: På næste side er der et indlæg af Egil Hulgaard (K) under over-

overskriften ”Synspunkt”. 

Det er første gang, at vi prøver det, men det er vores hensigt i hvert af de kommende 

numre af aktivitetskalenderen på skift at give plads til et indlæg fra en af vore lokale 

politikere, der har noget på hjerte, som berører os alle her i Hareskovby. 

HISTORISK GRUPPE i HMB  

Vi arbejder med at indsamle gamle fotos fra Hareskovby og tage nye billeder af huse 

m.v. Disse ting offentliggøres på hjemmesiden http://hareskovhistorie.dk/main.php. 

Her kan man i øjeblikket se mere end 3000 forskellige billeder fra Hareskovby bl.a. 

stort set billeder af alle husene og også en del fotos af gamle sommerhuse. Med 

mellemrum arrangerer vi byvandringer og foredrag. 

Hvis du har lyst til at være med i arbejdet, kan du kontakte Mogens Persson, tlf. 

42210893 eller på mail: umvpersson@gmail.com 

 

http://hareskovhistorie.dk/main.php
mailto:umvpersson@gmail.com
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Synspunkt  

Lokalplaner - stramme eller vide 

Jeg bliver som formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig ofte mødt af kritik af, 

at forvaltningen og udvalget giver dispensationer fra lokalplanerne. Hvad kan man så 

regne med, hvis der bare gives dispensationer med løs hånd.  

For det første - det gør der ikke. Altså dispenseres med løs hånd. Der skal gode argumenter på bordet, når der skal 

dispenseres. For det andet må vi også konstatere, at vi arbejder i en dynamisk verden, hvor vi planlægger på 

baggrund af eksisterende viden, og nye muligheder dukker op. En lokalplan skal give rammen for udviklingen af et 

område, men ikke sætte udviklingen i stå.  

Vi er konstant i et dilemma mellem at skrive stramme lokalplaner, der detaljeret beskriver alt fra bygningernes 

farver til hvilke planter, den enkelte husejer må plante i sin have, eller meget mere fleksible lokalplaner, der giver 

den enkelte ejer mulighed for at sætte sit eget præg på sin ejendom. Vi vil typisk i udvalget stile mod en rummelig 

lokalplan, hvis den rummer et større område som Hareskovby.  

Modsat vil projektlokalplaner ofte være betydeligt strammere. Hvis vi ender med en meget stram lokalplan til et 

specifikt byggeri, og ejerskabet skifter, ser vi meget ofte ønsker fra den nye ejer om ændringer/dispensationer fra 

den ”gamle” lokalplan. Det er der ofte ikke noget forgjort i - f.eks. ønsker det nye konsortium omkring 

spejdergrunden på Kolle-kollevej at ændre brugen til mere bolig og dermed en anden indretning.  

Det forholder sig anderledes i forhold til kunstgræsbanen på Månedalen. Den er ikke foruddiskonteret i 

kommuneplanen eller lokalplanen, og niveaureguleringen og mastehøjden kræver dispensationer. Det samme 

gjorde byggeriet af REMA byggeriet på den gamle ridegrund. Her betyder karakteren af anlægsplanerne – altså at 

byggeriet er til gavn for mange - noget for villigheden til at dispensere.   

Som sagt er det altid en fin balance at lægge de rigtige rammer for et samfund, der dels skal balancere hensynet til 

den enkelte ejers muligheder for at udvikle sin ejendom og det omgivende lokalsamfunds mulighed for i at holde 

snor i udviklingen af lokalsamfundet. Jo tættere vi bor sammen, jo snævrere bliver de bånd. 

Tak for ordet - Egil Hulgaard  
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FORÅRETS PROGRAM 

 

JANUAR 2020 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

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

Velkommen til strikkecafe på 

Hareskov bibliotek den første 

mandag i måneden kl. 15 -17. 

Her mødes vi, udveksler 

strikkeideer og - erfaringer samt 

strikker børnetøj til projektet "SPERANTA"- et 

behandlingshjem for fysisk- og psykisk handicappede 

børn i Rumænien. 

Håndarbejds- og designlærer Ida Øhrstrøm vejleder 

med teknik og idéer. 

Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

SØ-FOREDRAG: VESTERLED SØ 

Torsdag d. 23. januar kl. 19:00-20:30. 

Vesterled sø er på 20.000 m2 oprindelig mose. Svend 

Aage Eeg fortæller om vandkvalitet, forurening, 

rodzoneanlæg, fisk i søen (ulovlig udsætning af 

karper!), ænder og ilder, bekæmpelse af snerler, 

pilekrat, åkander og meget mere, illustreret af et 

inspirerende powerpoint-show. 

Ingen tilmelding. 

Kontaktperson: John Ehrbahn, tlf. 20815949,           

john-e@post.tele.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

SMÅ HAVER - STORE MULIGHEDER 

Torsdag den 30. januar 2020 Kl. 19 - 21. 

Her står det i de små 

havers tegn med 

udgangspunkt i ”Den 

Store Bog Om Små 

Haver”, hvor Nina 

Ewald fortæller om 

alle de glæder og 

udfordringer man får 

med en lille have.  

Nina giver ideer og praktiske råd til, hvordan du kan 

skabe et sted, som passer til dig og din familie. 

Arrangør: Haveselskabet København 

Tilmelding:  Mail: kbh@haveselskabet.dk senest den 

6.1.2020.  

Pris: 130 kr., betal på mobilePay: 15541 

Kontaktperson: Bente Jørgensen, 20553234 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7, Hareskovby. 

•  

 

mailto:john-e@post.tele.dk
mailto:kbh@haveselskabe.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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FEBRUAR 2020 
 

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

Mandag d. 3. februar kl. 15:00-17:00. 

Strikkecaféen mødes den første 

mandag hver måned. Yderligere 

detaljer: se 6. januar 

 Håndarbejds- og designlærer 

Ida Øhrstrøm vejleder med 

teknik og idéer. 

Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

FÆLLESSPISNING VOKSNE OG STORE BØRN  

Torsdag d. 6. februar kl. 18:30.  

Susanne, Yvonne og Lisbeth 

står for næste fællesspisning, 

hvor menuen er vegetarisk 

buffet for voksne og store 

børn. 

Tilmelding og kontakt: Lisbeth, 23483224. Send en 

SMS. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

”BRUG SKOVEN” MED SØREN BJØRNØEN 

Onsdag den 19. februar, kl. 19.00-20:30 

Kom og hør Søren Bjørnøen fortælle og vise, hvad du 

kan lave af de forskellige ting og sager, du kan finde i 

naturen, herunder i skoven samt eventuelt i din egen 

have. 

Lige siden et ophold på en husflids-højskole i sine 

unge dage og nogle inspirationsrejser til de nordiske 

lande har Søren beskæftige sig med træarbejde. 

Mange af de materialer, han anvender, stammer fra 

skoven. Han benytter mange forskellige træsorter, samt 

birkebark og rødder til at 

fremstille brugsting 

inspireret af gammel 

nordisk husflid. 

Søren har undervist i mange 

år både via sit arbejde og i 

sin fritid. Søren er også meget aktiv i Furesø Træ- og 

Metallaug, hvor han laver mange spændene ting i træ, 

da han også er en meget dygtig trædrejer. 

Søren vil vise nogle af sine materialer og fortælle om 

sine fremgangsmåder samt hvor i naturen, du kan finde 

de ting, der kan bruges til at lave husflidsarbejde med. 

Kom og oplev en hyggelig naturaften. 

Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

Kontaktperson: John Ehrbahn, tlf. 20815949,           

john-e@post.tele.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

FASTELAVN PÅ ANNEXGÅRDEN 

Søndag d. 23. 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 velkomne. Vi ses til fastelavnsfest: På gensyn! 

Tilmelding: Ved tilmelding bedes I notere antallet af 

børn og deres alder. Tilmelding senest søndag d. 17. 

februar til Annie Klug på tlf.42805630/44980967 eller 

e-mail: anito@youmail.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

mailto:john-e@post.tele.dk
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
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VINSMAGNING: TYSKE VINE 

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

Velkommen til tysk vinaften. 

Tyske vine har udviklet sig 

meget de senere år, specielt 

indenfor rødvine, og de 

fortjener et bekendtskab. 

Pris: Kr. 200,- 

Tilmelding på email: Johanne 

Bratbo, hmbvin@bratbo.dk  - 

senest fredag den 21. februar. 

Afbud senest mandag den 24. februar. Indbetaling til 

konto: reg.nr.2112 konto nr. 6276388132 

eller kontant ved fremmøde. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  
 

MARTS 2020 

SØNDAG EFTERMIDDAG PÅ ANNEXGÅRDEN 

Søndag d. 1. marts kl. 12:00-16:00 

Tag madkurven med: Arrangementerne bunder i en 

idé og et ønske om: 

• At åbne Annexgården op mod beboerne i 

Hareskovby: familier, singler, på tværs af 

alder/generationer. 

• At mødes søndag eftermiddag hvor vi kan 

starte med at spise den medbragte frokostkurv.  

• At kunne droppe ind, når det passer i din eller 

familiens rytme, måske til kaffe og kage. 

 

Eftermiddagen kan bruges til 

f.eks. at spille nye som 

gamle brætspil, digitale spil. 

Eller udendørs at bruge den 

store have til f.eks. kroket 

eller andre spil/lege. Eller måske har du bare lyst til – 

over en kop kaffe og kage, som kan købes på stedet - 

at tale sammen med andre medborgere. Eller nyde 

dagens underholdning.  

 

Fra kl. 13:00 fortæller Yvonne Lund fra sin bog om 

at være barn i 50’erne: 

Kom og hør: Hvordan det var at 

være barn i gamle dage i 

1950’erne: Hvordan der så ud. 

Hvad man legede med. Hvor 

holdt man ferie. Hvordan man 

holdt jul. Hvordan skolen var. 

Dette og meget mere vil Yvonne 

Lund fortælle om, mens vi ser 

billeder fra dengang i 50érne. Og 

bagefter skal vi selvfølgelig lege de gamle lege, f.eks. 

bro-bro-brille, rundkredslege og fangelege og andre 

lege, som deltagerne pludselig erindrer og vil byde ind 

med. Alle kan deltage uanset alder og få sved på 

panden og ikke mindst få rørt lattermusklerne. 

Ingen tilmelding. 

•  

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

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

Strikkecaféen mødes den 

første mandag hver måned. 

Yderligere detaljer: se 6. 

januar. 

Håndarbejds- og design-lærer 

Ida Øhrstrøm vejleder med 

teknik og idéer. 

Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

mailto:hmbvin@bratbo.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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BORGMESTEREN KOMMER TIL BYEN - OG 

HMB’s GENERALFORSAMLING 

Tirsdag d. 10. marts kl. 19:00-21:00 

Mød vores borgmester og hør om 

højdepunkter fra det sidste år og 

om nye udfordringer. Tænk 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@kk.dk og 21576884.  

Gratis adgang: Tilmelding er ikke nødvendig. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

SØNDAG EFTERMIDDAG PÅ ANNEXGÅRDEN 

Søndag d. 15. marts kl. 12:00-16:00 

Hank atter op i 

madkurven og kom til 

glad jazz på Annexgården! 

Vi har entreret med 

Valdemar Rudd og hans 

jazztrio om igen at komme og spille for os. Musikken 

starter omkring kl. 13.  

Ingen tilmelding: Gratis adgang. Alle er velkomne, 

også ikke-medlemmer af HMB. Evt. kontakt Ib 

Knudsen tlf. 24655824 eller mail 

ibknudsen@webspeed.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

LÆR MERE OM FUGLENE I VORES OMRÅDE 

I DET TIDLIGE FORÅR: DEL 1. FOREDRAG 

Torsdag d. 19. marts kl. 19:30-21:00 

Jan Smidt er medlem af 

Ornitologisk Forening og har ledet 

mange fugleture – også for HMB. 

Han vil i sit foredrag fokusere på 

nogle af vores standfugle såsom 

rødhals, gærdesmutte og solsort og nogle af de tidligst 

ankomne trækfugle som trane, gransanger og hvid 

vipstjert. Kom og lær deres stemmer og lær, hvor du 

har størst sandsynlighed for at finde fuglene. 

Foredraget vil også være et oplæg til fugleturen d. 5. 

april. 

Gratis adgang: Alle er velkomne 

Tilmelding: Ikke nødvendig, evt. kontakt til Jørn Gry, 

e-mail natur.hmb.gry@gmail.com . 

Mødeleder: Jørn Gry 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

 

KOMPONISTEN BERNHARD CHRISTENSEN – 

LIV OG VÆRK 

Lørdag d. 21. marts kl. 15:00-16:30 

Bernhard Christensen (1906-

2004) var en betydningsfuld 

komponist, organist, musiklærer 

og bosat i Hareskovby fra 1955 

og indtil sin død i 2004.  

Han udøvede gennem sit mangeårige virke en stor 

indflydelse på det danske musikliv gennem sine mange 

kompositioner, orgelværker, musicals og kendte 

sangmelodier, som den dag i dag er kendt og elsket.  
Forårets triade, det traditionelle samarbejde mellem 

Hareskov Bibliotek, Hareskov Kirke og HMB 

fokuserer denne gang på 75-året for befrielsen med 

arrangementer 21/3, 20/4, 29/4 og 3/5. 

http://www.hareskovbymedborgerforening.dk/
mailto:gn4q@kk.dk
mailto:ibknudsen@webspeed.dk
mailto:natur.hmb.gry@gmail.com
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Bernhard Christensen skrev melodier til PHs revyviser, 

komponerede musikken til Danmarksfilmen, et nybrud 

indenfor 30érnes filmkunst og var optaget af 

modernismen, den folkelige og den etniske 

musiktradition.  

Bernhards to sønner, Erik Kordt Christensen og 

Bjarne Testrup Rasmussen, fortæller om deres fars liv 

gennem krigstid, opbrud og et helt århundredes 

kulturhistorie. Vi synger undervejs et udvalg af hans 

sange og hører uddrag fra værkerne. 

Ingen tilmelding: Gratis adgang  

Sted: Sognehuset, Skandrups Alle 34, Hareskovby. 

•  

HARESKOVBYS HISTORIE 

Onsdag d. 25. 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@gmail.com eller tlf. 

42210893. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

SØNDAG EFTERMIDDAG PÅ ANNEXGÅRDEN 

Søndag d. 29. marts kl. 12:00-16:00 

Så er der igen brug for 

madkurven. Harebrønden skal 

indvies i Annexgårdens have 

efter endt flytning og 

restaurering. Det er snart påske, 

og måske har påskeharen også 

været på spil andre steder i 

Annexgårdens have. Man ved jo aldrig! 

Ingen tilmelding: Gratis adgang. Alle er velkomne, 

også ikke-medlemmer af HMB. Evt. kontakt Ib 

Knudsen tlf. 24655824 eller mail 

ibknudsen@webspeed.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

APRIL 2020 
 

LÆR MERE OM FUGLENE I VORES OMRÅDE, 

DET TIDLIGE FORÅR: DEL 2. EKSKURSION. 

Søndag den 5. april kl. 13:00-15:00 

Sammen med Jan Smidt prøver vi 

på turen at se og høre de fugle, 

som vi hørte om sidste 

kursusgang. Desuden tager vi en 

snak om fugle og vejr. Skulle der 

dukke forårsgæster op, som vi ikke 

har talt om, så tager vi dem med. 

Turen er ikke planlagt i detaljer endnu, men vil 

formentlig gå til Søndersø/Præstesø, oplyses senere. 

Gratis adgang: Dog maximalt deltagerantal 20. 

Tilmelding: Senest 1. april til Jørn Gry e-mail 

natur.hmb.gry@gmail.com. De først 20 tilmeldte får 

efter accept af tilmeldingen nærmere oplysninger om, 

hvor vi begynder turen. 

Mødeleder: Jørn Gry 

Sted: Oplyses senere. 

•  

mailto:umvpersson@gmail.com
mailto:ibknudsen@webspeed.dk
mailto:natur.hmb.gry@gmail.com
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STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

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

Strikkecaféen mødes den 

første mandag hver måned. 

Yderligere detaljer: se 6. 

januar. Håndarbejds- og 

designlærer Ida Øhrstrøm 

vejleder med teknik og idéer. 

Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

KUNSTENS DAG I HARESKOVBY 

Søndag den 19. april kl. 11:00-16:00  

Kunstens Dag er årets 

familiebegivenhed i 

Hareskovby. Det er en 

festdag fuld af liv og 

glade mennesker, hvor 

vi samles om kunst i 

vores lokalsamfund. 

Kl. 11 byder Borgmesteren velkommen og åbner 

udstillingerne. Vi inviterer kunstnere og 

kunsthåndværkere fra Hareskovby i alle aldre til at 

udstille. Børnene fra Hareskov Skole udstiller i skolens 

store gymnastiksal og de øvrige kunstnere i 

Annexgården og på biblioteket. I løbet af dagen vil der 

være underholdning og aktiviteter for børn samt lotteri 

med værker af de udstillende kunstnere som præmier. 

Café Kunstpause, som drives af skolens 5. klasser, 

serverer kaffe, kage og lette retter rundt om på 

området. Overskuddet fra cafeen går til klasserne. 

Har du lyst til at udstille? 

Vi glæder os, når der kommer nye ansigter til Kunstens 

Dag. Hvis du har lyst til at udstille, så kontakt Inger 

Helt Poulsen i.helt.poulsen@gmail.com. Vi kan 

rumme ca. 30 udstillere, lidt afhængig af hvilket medie 

man udtrykker sig i.  

I år barsler vi 

desuden med en 

åben pavillon for 

dem, der kun har 

enkelte værker eller 

som ikke er klar til 

egen udstilling. Alle 

er velkomne. Kontakt Inger på ovenstående mail. 

Koordinationsgruppen bag Kunstens Dag er i år: 

Leise Marud, Inger Helt Poulsen, Rasmus Olsen, 

Lars Mathiesen, Preben Bitsch og Helle 

Johannisson. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7, Hareskov 

Bibliotek og Hareskov Skole, Poppel Allé 12.  

•  

HARESKOV UNDER BESÆTTELSEN 

Mandag d. 20. april kl. 19:00-21:00 

I år er det 75 år siden, 

at Danmark den 5. 

maj 1945 kunne fejre 

befrielsen efter de 

fem onde år. 

Hareskovby 

Medborgerforening 

har derfor inviteret 

den tidligere 

journalist, historiefortæller i Værløseegnens Historiske 

Forening og i laketours.dk John Mynderup til at 

fortælle om, hvad der skete i Hareskovby under 

besættelsen. 

 

John Mynderup vil ikke alene fortælle om 

modstandsfolk og -grupper i Hareskoven, men også 

om nazister, der levede og arbejdede i byen. 

Flyvestation Værløse var besat under hele krigen, og 

der vil blive berettet om danskernes, herunder om 

Harekovborgernes forhold til de tyske soldater i lejren. 

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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Endelig vil John Mynderup skildre den dramatiske 

historie om de tre modstandsfolk, der blev skudt i 

Nørreskoven i Værløse natten mellem den 14. og 15. 

april 1944. 

Foredraget følges op af en krigshistorisk cykeltur 

søndag den 3. maj med start kl.10 fra Annexgården. 

Tilmelding: Gratis, ingen tilmelding. Evt. kontakt Ib 

Knudsen ibknudsen@webspeed.dk ell. 24655824. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

FORÅRSVANDRING I STORE HARESKOV OG 

NØRRESKOVEN 

Torsdag d. 23. april kl. 09:30-12:30 

Vi går en hyggelig 

vandretur på ca. 10 km 

ad små stier og kigger på 

stendysser, rillesten, 

gamle træer og skelpæle. 

I en pause undervejs kan 

medbragt drik mv. 

indtages.  

Mødested: P-plads overfor Bakkehuset i Store 

Hareskov ved Fægydens start. Vi slutter mellem kl. 

12:30 og 13:00 samme sted.  

Turleder: Mogens Persson, gerne tilmelding på tlf. 

42210893 eller umvpersson@gmail.com 

•  

AFFALDSINDSAMLING 

Søndag d. 26. april 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. 

Brug dagen på at komme en tur ud i naturen og gøre 

noget godt for miljøet.  

Husk handsker. Vi har sække.  

Turleder: Leise Marud (Leise.marud@gmail.com 

eller tlf. 23290357). 

Mødested: Annexgården, Skandrups Allé 7.  

•  

SATIRE FØR OG EFTER BEFRIELSEN 

Onsdag 29. april kl. 19:00-20:30 

I 75-året for Danmarks 

befrielse har vi bedt Mette 

Frobenius kigge på, hvordan 

det stod til med satiren i ord 

og streg under besættelsen og 

ikke mindst i årene efter. 

Hvordan undgik man i 

revytekster, sange, 

satiretekster og –tegninger tyskernes censur, – og 

hvilke dønninger skabte 2. verdenskrig og dens 

afslutning i satireverdenen? Mette Frobenius, der selv 

har dykket ned i ’Blækspruttens’ lange historie, 

medbringer eksempler fra både denne og andre 

årskavalkader og krydrer i det hele taget sit foredrag 

med masser af illustrationer og teksteksempler. 

Mette Frobenius er erhvervsjurist, komiker, radiovært, 

foredragsholder og medforfatter til ’Blæksprutten – 

125 års historie’ 

Tilmelding: Gratis billetter på furbib.dk 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

MAJ 2020 

”BYT TIL NYT”! (Nordisk Byttemarked) 

Lørdag d. 2. maj kl. 10:00-14:00 

HMB gentager succesen med tøjbyttemarked fra 

tidligere år. Samtidig deltager Hareskovby i Nordisk 

Byttemarked. 

mailto:ibknudsen@webspeed.dk
mailto:umvpersson@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=0ahUKEwjglvP4n67JAhXFESwKHdm0Dt4QjRwIBw&url=http://www.dn.dk/Default.aspx?ID%3D26074&psig=AFQjCNE1awgt6WX_Bdf5vkKI31-wQKmZ-w&ust=1448632799237247
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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, som du selv vil 

ønske det. 

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: Evt. kontakt Karin Mathiesen 

lama72@outlook.dk  

Sted: Byttemarkedet vil foregå i Hareskov Biblioteks 

store sal, Poppel Allé 12. 

•  

KRIGSHISTORISK CYKELTUR 

Søndag d. 3. maj kl. 10:00 

John Mynderup tager os på en 

krigshistorisk cykeltur. Turen 

tager ca. tre timer og går bl.a. 

til Flyvestation Værløse, hvor 

deltagerne ser og hører om 

mindestenen for de faldne 

flyvere, Alugods grav, de såkaldte V-sten, 

nærkamphuset og de mange jordarbejder til fly og 

tankvogne. 

Tilmelding: Gratis, ingen tilmelding. Evt. kontakt Ib 

Knudsen ibknudsen@webspeed.dk ell. 24655824. 

Startsted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

STRIKKECAFÉ MED IDA ØHRSTRØM 

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

Strikkecaféen mødes den første 

mandag hver måned. 

Yderligere detaljer: se 6. 

januar. Håndarbejds- og 

designlærer Ida Øhrstrøm vejleder. 

Tilmelding: Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

Sted: Hareskov Bibliotek, Poppel Allé 12. 

•  

VINSMAGNING: VIN TIL GRILL 

Onsdag d. 13. maj kl. 19:00-21:00 

I aften smager vi på vine til 

grillaftener, især hvidvin og rosé. Poul 

påtænker at komme med nyrøget laks. 

Pris: Kr. 200,- 

Tilmelding på email: Johanne 

Bratbo, hmbvin@bratbo.dk – senest 

den torsdag d. 7. maj. Afbud senest 

mandag d. 11. maj. 

Indbetaling til: reg.nr. 2112 nr. 6276388132 

eller kontant ved fremmøde. 

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

SØNDAG EFTERMIDDAG PÅ ANNEXGÅRDEN 

Søndag d. 17. maj kl. 12:00-16:00 

Hank igen op i madkurven 

og kom til glad jazz med 

Monday Quartetten kendt 

for et repertoire, som de 

fleste værdsætter. Det 

spænder over ældre jazzting 

fra 1920'erne op til 60'ernes mainstream jazz. Det hele 

leveres med højt humør og er baseret på samspillet 

mellem basun og saxofon placeret på et rytmiske 

grundlag, med dejlige soli, fra piano og bas. Et par 

timer med bluesbaseret jazz i et swingende samspil. 

Ingen tilmelding: Gratis adgang. Alle er velkomne 

Evt. kontakt Ib Knudsen tlf. 24655824 eller mail 

ibknudsen@webspeed.dk  

Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7. 

•  

mailto:lama72@outlook.dk
mailto:ibknudsen@webspeed.dk
mailto:hmbvin@bratbo.dk
mailto:ibknudsen@webspeed.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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JUNI 2020 
 

SKT. HANS AFTEN 

Søndag d. 23. juni kl. 19:00 og 21:30 

Succesen med børnebål kl. 19.00 

med efterfølgende snobrød 

gentages. Kl. 21.30 tændes 

midsommerbålet. Der bliver båltale, 

musik og midsommerhygge i 

fodboldcaféen. Der kan købes mad 

fra foodtrucks. 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 

GAMMEL. HARESKOVVEJ 

Tirsdag d. 30.juni 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 

ret sent på året, men gør vi det 

tidligere, vil der i løbet af 

sommeren vokse alt for meget 

op igen. Vi mødes ved det lille 

hus på Stationsvej. Medbring arbejds-handsker, en 

beskærersaks og evt. drikkelse, hvis det er varmt. Vel 

mødt! 

Kontakt: Hanne Juel juelhanne@hotmail.com eller 

26181861. 

 

Hareskovens klimagruppe 

Hareskovens klimagruppe opstod i sommer 2019. 
 

Vores formål er at sætte fokus på emner, som 

fremmer vores klimabevidsthed. 
 

Vi afholder en række møder i lokalt regie om 

emner, som optager os i forhold til 

klimaproblemerne. 
 

For tiden planlægger vi et møde i januar, hvor en 

ekspert vil se på et konkret hus her i byen i 

forhold til energiforbrug etc. 
 

Hvis du ønsker at være med, så kontakt os: 

Susanne Berså, susanne.bersaa@gmail.com  

Vibeke Bohn Edwards, vibekebohn@gmail.com 

Yvonne Lund, yvonne.lund7@gmail.com 

Orienteringsklubben OK Skærmen 

har klublokale i Hareskovhallen, og  

klubbens træninger udgår derfra. 

Vi har træning for børn og unge lørdag 

kl. 13 i vinterhalvåret og tirsdag kl. 16 i 

sommerhalvåret, hvor der løbes efter kort og med 

poster i skoven. Der er normalt 2-3 trænere med 

på træningsturen. Også voksne kan få et udbytte. 

Torsdag kl. 17.15 er der træning for voksne, hvor 

vi også løber i skoven efter orienteringskort. 

Nogle gange løber vi bare en større tur på de 

større stier. 

Man er velkommen til at prøve en orienteringstur i 

skoven. Klubbens medlemmer vil være 

behjælpelig med at orientere sig med kort og 

kompas.  
Kontakt evt. Søren på 

soren.christensen@aeblevangen.dk eller       

Kirsten på fruwitt@gmail.dk 

mailto:gn4q@kk.dk
mailto:juelhanne@hotmail.com
mailto:susanne.bersaa@gmail.com
mailto:vibekebohn@gmail.com
mailto:yvonne.lund7@gmail.com
mailto:soren.christensen@aeblevangen.dk
mailto:fruwitt@gmail.dk


 

  

FÆLLESSPISNING PÅ ANNEXGÅRDEN 

HMB arrangerer fællesspisning på ad hoc basis, 

når det er muligt at skaffe en eller flere kokke.  

Har du lyst til at arrangere en fællesspisning for 

familier med børn er du velkommen til at 

kontakte Leise på leise.marud@gmail.com eller 

23290357. 

Har du lyst til at arrangere en fællesspisning for 

voksne og familier med større børn er du 

velkommen til at kontakte Helle på 

helle.johannisson@gmail.com eller 27284827. 

Fællesspisning annonceres på Hareskovby 

Facebookgruppe. 

 

LEJ ELLER LÅN ANNEXGÅRDEN  

Annexgården danner den idylliske ramme om den 

store fest eller andre sammenkomster året rundt. 

Huset kan rumme 64 spisende gæster. 

Hvis du ønsker at leje Annexgården, går du ind på 

hjemmesiden: annexgaardenhareskovby.dk og 

tjekker om den weekend, du ønsker, er ledig, hvad 

det koster, og hvad du skal gøre for at leje.   

 
MEDLEMSSKAB AF HMB  

Medlemskab 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  

 Hareskovby 

Medborgerforening.  
 

Husk at angive jeres navn og 

adresse og gerne e-mail. 

Velkommen til yoga på Hareskov 

bibliotek. 

2-3 nye medlemmer søges til HMB’s 

yogahold. 
 

Vi er en flok på op til 10 personer 

(50+), der selv dyrker yoga ved 

hjælp af CD/DVD og uden 

instruktør. 

Lejlighedsvis køber vi instruktion 

fra en yogalærer for at rette op på 

evt. fejl. 

Vi mødes hver mandag kl. 17 i salen 

på Hareskov bibliotek og dyrker 

yoga i 1 - 2 timer. 
 

Hvis du er interesseret, så kontakt 

Hanne og Nils Rude Petersen: 

tlf. 4244 8509, mail: rude-

p@hotmail.com 

mailto:leise.marud@gmail.com
mailto:helle.johannisson@gmail.com
http://annexgaardenhareskovby.dk/
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