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Bestyrelsen i Hareskovby MedBorgerforening (HMB) 

Anders Riiber Høj, konstitueret formand, tlf. 2157 6884, gn4q@kk.dk 
Annie Klug, tlf. 4280 5630, anito@youmail.dk  
Helle Johannisson, tlf. 2728 4827, hellejohannisson@gmail.com  
Iben Hvilsted-Olsen, tlf. 2534 4810, ibenhvi5@gmail.com 
Inger Helt Poulsen, tlf. 4087 9351, i.helt.poulsen@gmail.com  
Johanne Bratbo, tlf. 4089 2729, Johanne_bratbo@hotmail.com 
John Ehrbahn. tlf. 2081 5949, john-e@post.tele.dk  
Karin Mathiesen, tlf. 3057 5713, lama72@outlook.dk  
Lars Mathiesen, kasserer, tlf. 4022 3613, lm82@outlook.dk 

HMB’s generalforsamling er blevet udskudt på grund af corona og holdes i stedet den 14. 
september . Kom og hør hvad din medborgerforening kan gøre for dig og få indflydelse på, 
hvad der skal ske fremover. Der er ledige pladser i bestyrelsen. Vi har brug for dig, som har lyst 
til at bruge et par timer ind imellem på bestyrelsesarbejde og/eller i et af vores udvalg. Vi lægger 
både vægt på at have det hyggeligt og være seriøse – til gavn for vores dejlige by.

1 



2 

Støt op om Medborgerforeningen! 

Hareskovby medborgerforening (HMB) har sin base i 
medborgerhuset Annexgården med de stråtækte tage 
på Skandrups Alle 7. En stor del af foreningens 
aktiviteter foregår i huset, og i weekenderne udlejes 
huset til fødselsdage, barnedåb og andre 
familiefester.  

Hvad laver HMB egentlig? 
HMB arbejder i 3 ”søjler” i forhold til vores by og lokalmiljø: 

Aktivitetsudvalget inviterer til fælles oplevelser med kultur, natur og kunst for alle os i byen
Lokaludvalget arbejder for byens lokale miljø, trafikforhold, lokalplan og har god dialog
med forvaltningen og samarbejder med andre lokale foreninger i Furesø Kommune
Annexgårdens styregruppe - HMB driver vores traditionsrige samlingssted i byen.

GENÅBNINGSDAG 
Første HMB-aktivitet efter corona-nedlukningen er søndag den 29. august. Vi glæder os rigtig 
meget til at byde jer velkommen til en festlig dag. Kom og få en smagsprøve på noget af alt det, vi 
i HMB gør, for at få fællesskabet i vores dejlig by til at blomstre. Dagens aktiviteter har 
Annexgården som omdrejningspunkt, men ved at tage på ”kunstrunde” med besøg hos byens 
kunstnere får I også rig mulighed for at komme rundt og lære byen bedre at kende. Dagen er for 
os alle, store som små, unge som gamle. Se mere på de næste sider i kalenderen. 

Alle vores aktiviteter følger myndighedernes anbefalinger i forhold til forebyggelse af covid-19. 

På gensyn! 

HMB’s bestyrelse, august 2021
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PROGRAMOVERSIGT 
HMB’s aktiviteter i Hareskovby 

 efteråret 2021 
 

AUGUST 

Søndag d. 29. kl. 10.00      HMB’s Genåbningsdag efter corona  s. 4 
 

SEPTEMBER 

Mandag d.   6. kl. 15.00 Strikkecafé med Ida Øhrstrøm   s. 4 
Søndag d. 12. kl. 12.00 Naturnørdernes Søndagscafé   s. 5 
Tirsdag d.  14. kl. 19.00 Generalforsamling HMB   s. 6 
Onsdag d. 15. kl. 19.00 Inspiration til strik med Ida Øhrstrøm  s. 6 
Lørdag d.  18. kl. 13.00 Byvandring i Åvejskvarteret med Mogens Persson  s. 7 
Søndag d. 19 kl.  10-12 Arbejdsdag på stendiget   s. 7 
Søndag d. 26. kl. 14.00 Martini’s for børn Duo   s. 8 
Onsdag d. 29. kl. 19.00 Vinsmagning september   s. 9 
Torsdag d. 30. kl. 19.00 Ekstraordinær generalforsamling HMB  s. 9 

 
OKTOBER 

Mandag d.  4.  kl. 15.00 Strikkecafé med Ida Øhrstrøm   s. 10 
Søndag d. 10. kl.  11.00 HMB’s tøjbyttemarked   s. 10 
Onsdag d. 20. kl.  19.00 Fællessang med Ivan   s. 11 
Mandag d. 25. kl. 19.00 De 5 ”byrødder” i Hareskovby - politikermøde s. 11 

 
NOVEMBER 

Mandag d.    1. kl. 15.00 Strikkecafé med Ida Øhrstrøm   s. 12 
Onsdag d.    3. kl. 18.00 Valgmøde – mød spidskandidaterne  s. 12 
Onsdag d.  17. kl.  19.00 Vinsmagning november   s. 13 
Torsdag d. 25. kl.  16.00 Julehygge for børn og voksne   s. 13 
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August og september 
 
Genåbningsdag 
Søndag d. 29. august kl. 10 - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genåbningsdagen bliver den første HMB-aktivitet 
efter corona-nedlukningen. Vi glæder os rigtig 
meget til at byde jer velkommen til en festlig dag. 
Kom og få en smagsprøve på noget af alt det, vi i 
HMB gør, for at få fællesskabet i vores dejlig by til 
at blomstre.  
Annexgården er omdrejningspunkt for festlig-
hederne, som løbende krydres med musik fra 
Musikskolens elever. Men der er også aktivitet 
”ude i byen”: Tag på ”kunstrunde” med besøg hos 
byens kunstnere - og lær samtidig byen bedre at 
kende. Dagen er for os alle, store som små, unge 
som gamle.  
Mere info følger på vores hjemmeside og 
facebookside. 
Kontaktperson: Karin Mathiesen 
lama72@outlook.dk 
Tilmelding: Ikke nødvendig. Gratis adgang. 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7

 
 
 
Strikkecafé med Ida Øhrstrøm 
Mandag d. 6. september kl. 15 - 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Velkommen til strikkecafé i Annex’et den første 
mandag i hver måned.  
 
Her mødes vi, strikker og udveksler strikkeideer 
samt strikker børnetøj til projekt “Speranta“ - et 
behandlingshjem for fysisk- og psykisk 
handicappede børn i Rumænien. Kontakten er 
skabt via Kirsten Inger og Adi Holzer, som har 
haft kontakt til dette hjem gennem mange år. 
Tøjet sendes to gange om året til børnehjemmet.  
 
Håndarbejds- og designlærer Ida Øhrstrøm 
vejleder med teknik og idéer. 
Vigtigt!  Medbring selv strikketøj. 
Kontaktperson: Ida Øhrstrøm 
idaoehrstroem@gmail.com 
Tilmelding: Ikke nødvendig. Gratis adgang 
Sted: Annex’et, Skandrups Alle 7  
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Naturnørdernes søndagscafé 
Søndag d. 12. september kl. 12 - 15 

Kom og mød de to skønne naturnørder Amanda 
og Frederik – De kommer og deler ud af deres 
passion for fugle og edderkopper.  
Amanda er den store fuglenørd eller Birder som 
hun kalder det - er med i DOF ung og har i foråret 
opholdt sig 5 uger på Blåvands fuglestation for at 
blive en dygtig ringmærker. Frederik er det 
tætteste man kommer på en real life Spider-man, 
han elsker at finde, fotografere og fortælle om de 
ottebenede væsner. Mød ham på facebooksiden 
”fortællinger fra felten”. 
Kære børn og voksne – tag madpakken med og 
brug søndag eftermiddag på at blive klogere på 
en hyggelig måde. 
Pris: Gratis adgang, Kaffe, the og sodavand kan 
købes 
Tilmelding: Helle Johannisson 
hellejohannisson@gmail.com 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7

HMB siger Tillykke!  
HIF Fodbold fylder 80 år 
Vi glæder os til jeres festdag lørdag 
den 9 september, hvor I også fejrer 
den nye fodboldbane på Månedalen 

MOTIONSSVØMNING 
Medlemmer af Medborgerforeningen 
kan benytte Hareskovby Svømmesal: 

tirsdage    
fredage kl. 14.30 - 16   
lørdage kl. 13.00 - 15 

Se mere på hjemmesiden  
www.hareskovbymedborgerforening.d
k/hmb-motionssvomning/ 
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Generalforsamling i HMB 
Tirsdag d. 14. september kl. 19 - 21 

 
Hvordan kan HMB og Annexgården blive til 
endnu større glæde og gavn for os der lever i 
Hareskovby? Musikskolen er flyttet ind på første 
sal, men der er stadig mulighed for mange andre 
nye og gamle aktiviteter, initiativer - og borgere, 
der vil være med til at gøre noget for fællesskabet 
i vores by. Bestyrelsen inviterer alle medlemmer 
til en god snak om, hvordan HMB og Annex-
gården skal udvikle sig de kommende år. 
Bagefter holder vi HMB’s generalforsamling for 
2021 - udsat et halvt år pga. Coronaen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne, se hjemmesiden:  
www.hareskovbymedborgerforening.dk 
Der er ledige pladser i bestyrelsen. Vi har brug for 
dig, som har lyst til at bruge et par timer ind 
imellem på bestyrelsesarbejde og/eller i et af 
vores udvalg. Vi lægger både vægt på at have det 
hyggeligt og være seriøse – til gavn for vores 
dejlige by. 
Kontaktperson: Anders Riiber Høj gn4q@kk.dk 
Tilmelding: Ikke nødvendig, Gratis adgang 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 

 
 
 
Inspiration til hækling og strik 
Onsdag d. 15. september kl. 19 - 21 
  
 
 
 
 
 
 
 
Denne aften er målrettet til dig, der er nybegynder 
eller dig, der gerne vil have hjælp til at få gang i 
strikkepindene igen.  
Håndarbejds- og designlærer Ida Øhrstrøm 
introducerer begyndervenlige strikkeprojekter, og 
du vil blive vejledt. 
Pris: Gratis for medlemmer, ellers 50 kr. 
Tilmelding: Ida Øhrstrøm 
idaoehrstroem@gmail.com 
Medbring: Strikkepinde str. 4 samt et nøgle garn. 
Sted: Annex’et, Skandrups Alle 7  
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Byvandring i det sydlige Åvejskvarter 
Lørdag d. 18. september kl. 13 

 
 

 

 

 

 
 

For godt 100 år siden blev landbrugsarealerne i 
Hareskovby ved Åvejskvarteret udstykket til 
sommerhus- og villabebyggelse. I den anledning 
arrangerer vi en byvandring i den sydlige del.  
 
Vi fortæller om en række af husenes historie samt 
lokalhistorien generelt. Vores rute går langs Åvej, 
sydlige del af Rolighedsvej, Marie Allé, Ny 
Hjortespringsvej, Tibbevangen og Gl. Åvej. På 
Marie Allé hører vi om keramikværkstedet i nr. 1 
samt om vandværket Højbo. Vi starter ved Åvej 
30, hvor vi fortæller om den tidligere købmands-
forretnings historie. Undervejs kommer vi ind på 
nogle af grundene og hører lidt nærmere om de 
enkelte ejendommes historie. 
Turleder: Mogens Persson 
Tilmelding: Mogens umvpersson@gmail.com 
eller på tlf. 4221 0893 - Gratis for alle 
Mødested: Hjørnet af Enighedsvej og Åvej 

 
 
 
Arbejdsdag på stendiget 
Søndag d. 19. september kl. 10-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vores smukke stendige langs Gl. Hareskovvej 
trænger igen til vedligeholdelse. Vi mødes til en 
frisk fælles arbejdsdag for at holde forskellige 
planter nede. Medbring arbejdshandsker og en 
beskærersaks. Vel mødt! 
Tilmelding: Ikke nødvendig. 
Kontakt evt. Hanne Juel på 
juelhanne@hotmail.com eller tlf. 26181861. 
Sted: P-Pladsen ved Rema 1000 i Hareskovby. 
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Søndagscafé for børn, forældre og familie 
Søndag d. 26. september kl. 14 - 16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er der ”Martini´s Duo for børn”! 
 
Kom til gensyn og genhør med Kira som spiller, 
synger og danser med børnene - og har taget en 
af sine krokodiller med. Dørene er åbne fra kl. 13. 
 
Pris: Gratis for børn og medlemmer af HMB. For 
andre er prisen 25 kr. 
Kage, saft, kaffe og te kan købes. 
Betaling: til HMB via Mobilpay 25296  
Tilmelding: Karin Mathiesen lama72@outlook.dk 
Sted: Bibliotekssalen, ”Dybet” 
 
 
 

 
 
 

 

Betalt kontingent i år? 

 
 

Mange har glemt alt om HMB 
kontingent i en coronatid uden mange 

aktiviteter. Men vi har brug for jeres 
kontingent for at kunne lave de 

aktiviteter, som er populære i vores by. 
 

Det koster 200 kr. pr husstand at være 
medlem i HMB for et år. 

 
Betal 200 kr. og opgiv din adresse  

på MobilePay 25296 eller ved  
Bankoverførsel: 1551-6643787 

 
Tak! 
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Vinsmagning september 
Onsdag d. 29. september kl. 19 - 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til en hyggelig vinaften med temaet: 

”Sjove, forskellige vine alle steder fra” 
Pris: 200 kr. inklusiv let forplejning 
Indbetaling til konto: 2112 - 6276388132 
eller kontant ved fremmøde. 
Tilmelding senest fredag den 24. september  
til Johanne Bratbo på email: hmbvin@bratbo.dk  
(Afbud senest mandag den 27. september) 
Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7 
 
 

 
 
 
Ekstraordinær Generalforsamling i HMB 
Torsdag d. 30. september kl. 19 - 20 

 
HMB’s bestyrelse har stillet forslag til nogle 
mindre - men nødvendige ændringer af 
vedtægterne bl.a. som følge af at HMB har fået til 
opgave af kommunen at drive Anneksgården. 
Selvom ændringsforslaget skulle være vedtaget 
på generalforsamlingen den 14. september, 
kræver vedtægterne, at der afholdes en 
ekstraordinær generalforsamling med 
ændringsforslaget som eneste punkt på 
dagsordenen. Dagsorden ifølge vedtægterne, se 
hjemmesiden:  
www.hareskovbymedborgerforening.dk 
Kontaktperson: Anders Riiber Høj gn4q@kk.dk 
Tilmelding: Ikke nødvendig, Gratis adgang 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7
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Oktober 
 
Strikkecafé med Ida Øhrstrøm 
Mandag d. 4. oktober kl. 15 - 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strikkecafé den første mandag i oktober med Ida 
Øhrstrøm. Samme program som Strikkecafé 6. 
september, se denne.  
Tilmelding: Ikke nødvendig. 
Sted: Annex’et, Skandrups Allé 7 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tøjbyttemarked 
Søndag d. 10. oktober kl. 11 - 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du noget pænt brugt tøj, som du gerne vil 
bytte til noget andet pænt brugt tøj?  
Så tag dit vaskede tøj med og læg det frem til 
skue for alle på det populære tøjbyttemarked.  
Tilmelding ikke nødvendig. Gratis adgang for 
alle.  
Kontaktpersoner: Annie Klug anito@youmail.dk 
og Karin Mathiesen lama72@outlook.dk 
Sted: Bibliotekssalen, ”Dybet” 
 HISTORISK GRUPPE? 

Er du interesseret i at være med i HMB’s 
Historisk Gruppe, så kontakt Mogens 
Persson på umvpersson@gmail.com 
eller på mobil 4221 0893  
 
Find gamle billeder fra Hareskov og 
måske gamle fotos af netop dit hus på 
www.hareskovhistorie.dk.  
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Fællessang med Ivan 
Onsdag d. 20. oktober kl. 19 - 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ivan kommer med sin guitar og spiller og synger 
for til fællessang og hygge. Kom og syng med til 
en blanding af nyt og gammelt, dansk og 
udenlandsk - Beatles, Dylan, Kim Larsen, 
Outlandish, Clapton mm.  
I pausen er der kaffe, te, vand og en småkage. 
Gratis adgang for alle. 
Tilmelding: Annie Klug anito@youmail.dk 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7

 
 
 
Mød vores 5 lokale ”byrødder” 
Mandag d. 25. oktober kl. 19 - 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som optakt til årets kommunalvalg (d. 16. 
november) får du her muligheden for at møde 
Hareskovbys fem byrådsmedlemmer  
Egil F. Hulgaard, Gustav Juul, Jesper Larsen, 
Lene Munch-Petersen og Matilde Powers – 
i hyggelige rammer i Annexgården.  
 
Hør dem fortælle om deres resultater og 
oplevelser i Byrådet i løbet af de fire år der er 
gået.  
Udfrit dem om, hvad de hver især vil kæmpe for 
at opnå for Hareskovby og Furesø de næste 4 år. 
- Hvis de altså genvælges ved byrådsvalget... 
Gratis adgang, alle er velkomne 
Tilmelding: Ikke nødvendig 
Kontaktperson: Anders Riiber Høj gn4q@kk.dk, 
tlf. 2157 6884 
Sted: Annexgården, Skandrups Alle 7
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November 
 
Strikkecafé med Ida Øhrstrøm 
Mandag d. 1. november kl. 15 - 17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Strikkecafé den første mandag i november med 
Ida Øhrstrøm.  
Samme program som Strikkecafé 6. september, 
se denne. 
Tilmelding: Ikke nødvendig. 
Sted: Annex’et, Skandrups Allé 7 
 

 
 
 
Kommunalvalg 2021 
Valgmøde med alle spidskandidaterne 
Onsdag d. 3. november kl. 19 - 21.30 

 

 

 

 

 

 

HMB har – traditionen tro – inviteret alle 
byrådsvalgets spidskandidater til årets store 
valgmøde i Hareskovby. 
 
Kom og vær med. Vi håber på rigtigt stort 
fremmøde og god valgkampsstemning. 
 
Alle er velkomne. Gratis adgang. Tilmelding ikke 
nødvendig. 
Kontaktperson: Anders Riiber Høj, gn4q@kk.dk, 
tlf. 2157 6884 
Sted: Hareskov Skole, gymnastiksalen, indgang 
fra Skandrups Allé.
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Vinsmagning november 
Onsdag d. 17. november kl. 19 - 21 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til en hyggelig vinaften med temaet: 

”Vine der egner sig til julen og nytåret” 
 
Pris: 200 kr. inklusiv let forplejning 
Indbetaling til konto: 2112 - 6276388132 
eller kontant ved fremmøde. 
Tilmelding: Senest fredag d. 12. november til 
Johanne Bratbo på hmbvin@bratbo.dk  
(Afbud senest mandag d. 15. november) 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7

 
 
 
Julehygge for børn og voksne 
Torsdag d. 25. november kl. 16 -18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Traditionen tro inviterer HMB børn og voksne til 
hyggelige julerier i Annexgården. Medbring gerne 
flot genbrugspapir (reklamer/ ugeblade), kogler 
eller lignende - og husk egen saks. 
Kl. 17.30 er der risengrød til glade nisser!  
 
Vi glæder os til at se jer. 
Pris: Gratis adgang for medlemmer, 50 kr. for 
gæster.  
Tilmelding: Til Karin Mathiesen 
lama72@outlook.dk eller Ida Øhrstrøm 
idaoehrstroem@gmail.com 
Sted: Annexgården, Skandrups Allé 7 
 



 

 
 
 

 
FØLG MED: 
 
LÆS HMB Nyhedsbrev 
HMB sender et nyhedsbrev ca. 1 gang om 
måneden. Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at 
sende mail til nyhed@hmbhareskovby.dk 
- Her kan du også ændre mailadresse eller 
afmelde nyhedsbrevet. 
 
TJEK HMB’s hjemmeside 
hareskovbymedborgerforening.dk 
 
VÆR MED I 
Hareskovby Facebookgruppe 
https://www.facebook.com 



 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 

 
 

Fællesspisning på Annexgården 
 
Har du lyst til at være med til at arrangere 
en fællesspisning for familier med børn - 
eller for voksne og familier og større 
børn? Så kontakt Helle Johannisson 
hellejohannisson@gmail.com eller 
27284827 

Fællesspisning annonceres på 
Hareskovby Facebook-gruppe eller i HMB 
nyhedsbreve 

 
 

 
Leje af Annexgården 

Annexgården har været med til at danne den 
idylliske ramme om mange fester og andre 
sammenkomster i Hareskovby. 

Alt om leje af Annexgården ses på 
www.annexgaardenhareskovby.dk  

- er weekenden ledig? Hvad koster det - og 
hvilke regler er der for udlejning?  

Medlemskab af HMB  
 
Medlemskab for hele husstanden 
koster 200 kr. om året. 
Indbetal 200 kr. til Hareskovby 
Medborgerforening på  
MobilePay 25296 - 
eller bankkonto  
1551 – 6643787  
 
Husk at angive jeres navn og 
adresse og gerne e-mail 


