
                     

      

Oktober  – 2007   -  2
Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlem Bertelsen Chokolade

(Jule)Stress og juletravlhed - Fyraftensmødet onsdag den 7/11-07:

Hvordan kan det være at julen hænger sammen med stress?  
Hvem har fundet på det? Er det en sandhed?  Eller er det bare 
noget vi har lært enten fordi alle taler om det? Hvad siger du 
julen er?  Betyder julen råhygge, masser af indtjening, glade 
mennesker? Eller er det hårdt, trættende, sure folk, du ikke når 
noget hygge fordi du er dødtræt? 

Helle Høvelskov fra www.helle4coaching.dk kommer og fortæller lidt om temaet stress og 
juletravlhed og om hvordan vi kommer gennem julen på en god måde.

Dato: onsdag den 7. November 2007, klokken 18.00
Sted: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17.

Det er gratis for medlemmer at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig da der vil 
blive serveret lidt at spise og drikke (– hvorfor det også er nødvendigt at melde afbud hvis det er 
tilfældet!!)
Tilmelding kan ske til Ulla, på enten fax: 38 89 06 44, eller på mail: ullabille@privat.dk 
Sidste frist for tilmelding er den fredag den 2. november 2007

BY NIGHT 2. November 2007 -  Er lige om hjørnet. Hele 36 butikker har tilmeldt sig.
Londonbussen er ved at blive gjort klar så den kan transportere vores kunder rundt i bybilledet.
Bussen kører mellem Brønshøj Torv og Husum Torv og stopper ved alle stoppesteder på turen. 
Dvs. det eneste stoppested vi ikke må bruge er sløjfen i Husum – det betyder at man skal hoppe på 
bussen ved Danske Bank, Husum, når man vil mod Brønshøj. Bussen kører så en lille tur rundt om 
Marbjergvej - Islevhusvej og tilbage på Frederikssundsvej igen.

mailto:ullabille@privat.dk
http://www.helle4coaching.dk/


                     

      

Vores arrangement har fået rigtig flot dækning i Brønshøj-Husum Avis, Brønshøj Posten og 
Gladsaxe Bladet. Derudover er arrangementet nævnt i Søndagsavisen og på 
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/nr-2046630 . Vi håber også at det er lykkes at blive nævnt i 
Herlev Bladet, samt at TV2 Lorry finder tid til at besøge os på fredag.

http://www.kultunaut.dk/perl/sted/nr-2046630


                     

      

Vejret er jo nærmest ALT afgørende for vores BY NIGHT – og vejr udsigten har indtil nu ikke 
været så god…..MEN se nu hvad der sker her – det bli’r tørvejr……

Til jer alle sammen – tak fordi I gør så meget ud af det……..jeg er sikker på at vores kunder vil 
sætte pris på det!

Workshop:  Center for Veje og Renhold ønsker at give plads til flere markeder 
og udvide antallet af salgspladser med nye spændende 
koncepter. Det skal være lettere for byens brugere at 
benytte sig af byrummet til diverse typer af udendørs 
handel. Et bogmarked med nye og gamle bøger, et 
kulinarisk marked med noget godt til ganen, en bazar 
fuld af liv, et suppestade med dampende varm næring, en 
kaffebod med nymalede kaffebønner er blot nogle få idéer 
til, hvad der kan være af byliv i København. Derfor har 
de bl.a. inviteret os – Handelsforeningen – til at 
deltage i en workshop. Maj-Britt fra City El-Service og 
Lone fra Dikkedar vil deltage i denne workshop, og vi venter spændt på at høre 
mere fra dem.



                     

      

JUL er tradition og igen i år vil vi lave en julekonkurrence - hvor vores kunder skal kåre den 
flotteste julepyntede butik. Vi håber at alle igen i år vil gøre en ekstra indsats og dermed være med 

til at gøre vores bydel rigtig hyggelig og julet. Blandt vores kunder bliver 
der trukket lod om 3 gavekort á 500,-Kr. til en valgfri butik blandt 
handelsforeningens medlemmer. Vinderbutikken vil desuden modtagen 
en flot julekurv. I November vil der blive omdelt informationsmateriale 
samt reklame for konkurrencen. Reklamen må I meget gerne placere 
tydeligt i butiksvinduet, således at alle bliver gjort opmærksom på at vi 
afholder en konkurrence. Konkurrencen bliver omtalt i Brønshøj-Husum 
Avis, hvor vores kunder også kan finde stemmesedlen. Har du spørgsmål 
til konkurrencen kan du kontakte Ulla / KC Møbler. Mail 
ullabille@privat.dk , fax: 38 89 06 44. tlf. 23 44 44 04

Juletræerne tændes fredag den 30. November. Inden så længe vil der blive 
samlet penge ind til træerne – så tag rigtig godt imod indsamlerne uden jeres bidrag kan 
det slet ikke lade sig gøre at have de flotte træer på torvene.

 Juleåbningstider ?? : Hvordan holder du åbent i julen ? Der er igen i år mulighed 
for at få dine juleåbningstider på foreningens hjemmeside. Måske kan du også her blive 
inspireret til hvordan dine juleåbningstider skal være. Fax eller mail dine åbningstider til 
Ulla.

Ideer, forslag, ris og ros – modtager vi altid gerne i bestyrelsen. På den måde er det muligt at 
få en endnu bedre forening.

Hjælp foreningen med at få flere medlemmer. Spørg din nabobutik om de ikke også har 
lyst til at være medlem. Jo flere vi er jo mere kan vi lave og jo sjovere er det at være medlem. 
Bestyrelsesmedlemmerne har lige så lange arbejdsdage som dig – derfor giv en hjælpende hånd. 
Indmeldingsblanketter og vedtægter kan nu downloades fra foreningens hjemmeside www.hbh.nu 
– under ”nye medlemmer”.

http://www.hbh.nu/
mailto:ullabille@privat.dk

