
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli– 2008  
  

Nyt medlem: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer La Rosa - Ristorante og 

Matas Brønshøj Torv 

 

 

Tilbud fra SATS til HBH’s medlemmer: 
Karina Dalsgaard fra vores lokale SATS afdeling 

har lavet et tilbud omkring træning hos SATS. 

Tilbuddet gælder alle de forretninger der er 

medlem af HBH – tilbuddet omfatter samtlige 

medarbejdere, samt alle der bor i samme husstand 

som den ansatte. Dette tilbud ligger som en PDF-

fil på HBH’s hjemmeside http://www.hbh.nu/nyheder%202008.htm   

Har du spørgsmål til ovenstående kan du eventuelt ringe til Karina Dalsgaard på tlf: 38 28 18 22 

 

 
 

Zoologisk have: Rundvisning efter lukketid i Zoologisk have. 

En Fælles tur for HBH’s medlemmer. Vi vises rundt af en Zoo 

medarbejder, der fortæller om dyrene og Haven. Vi oplever den 

særlige atmosfære, der hersker i Haven ved aftenstid, når dyrene gør sig klar til natten. 

Arrangementet forventes at vare ca. 2 timer. En sjov og hyggelig måde at mødes med kollegerne 

fra Brønshøj og Husum på. 

 

DATO: tirsdag den 2. september 2008  

HVOR: foran hovedindgangen til Zoologisk have. 

TIDSPUNKT: 18.45 (vi går ind præcis kl. 19!!!!!) 

 

Tilmelding nødvendig – og tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 22. August.  

2 personer fra hver butik kan deltage gratis. Skal flere med er der et deltagergebyr på 175,-Kr. pr. 

person. 

 

Der er begrænsede pladser – så skynd jer et tilmelde jer!! * (først til mølle…) 

 

Tilmelding kan ske til Ulla, på mail: ullabille@privat.dk (hvis ikke I får et svar fra mig så skriv 

igen!!) eller pr. fax: 38 89 06 44 

 

 

 

Folketinget: Har du nogen siden været i Folketinget? Hvis ikke har du nu muligheden. HBH har 

arrangeret en rundvisning i Folketinget. 

 

DATO: tirsdag den 4. November 2008  



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

HVOR: Folketingets besøgsindgang C ved den store trappe i 

Rigsdagsgården på Christiansborg 

TIDSPUNKT: rundvisningen foregår kl. 20.00 – 20.45, men kom i god 

tid da der må påregnes ekstra tid til indcheckning på grund af 

sikkerheden i folketinget. Af samme grund må der heller ikke medtages 

kufferter og store tasker – og det bør vel ikke være nødvendigt at 

nævne at våben heller ikke må medtages!!!! 

 
Tilmelding nødvendig – og tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 24. oktober. 

Max. 2 deltagere fra hver butik – ønskes flere kan vedkommende blive skrevet på venteliste. 

Deltagelsen er gratis. 

 

Der er begrænsede pladser – så skynd jer et tilmelde jer!! *  
 

Tilmelding kan ske til Ulla, på mail: ullabille@privat.dk (hvis ikke I får et svar fra mig så skriv 

igen!!) eller pr. fax: 38 89 06 44 

 

 

Opdatering af medlemsliste og nød – telefonnumre. Det er ved at være tid til at lave en 

opdatering af vores medlemsliste. Har du ændringer så send en email til Ulla på 

ullabille@privat.dk eller ring 23 44 44 04. Har du endnu ikke oplyst et nødtelefon nummer (eller 

har du fået et nyt!!) har du her chancen – det er kun ganske få dage siden at jeg fx godt kunne have 

brugt et telefonnummer på en bestemt butik – en aften hvor der var indbrud. Men det er komplet 

umuligt at finde ”ejerens” nummer efter lukketid. Det man kan finde er jo butikkens 

telefonnummer – og Politiet kan så kun lægge en seddel. DEADLINE er den 30.08.08 

 

 

BY NIGHT husk at sætte kryds i kalenderen til næste BY 

NIGHT fredag den 31. Oktober – hvor temaet naturligvis er 

Halloween. Mere info omkring dette i kommende nyhedsbreve. 

 

 

 

 

Følgende opfordring er kommet fra Brønshøj-Husum Bibliotekerne: 

 

 
 

Ideen til København læser udspringer i Københavns 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteker. Festivalen er tænkt som et netværksprojekt, 

Støttet af 

Styrelsen for Bibliotek og Medier 

København læser 
Vil du være en del af festivalen? 

I Brønshøj Husum Bydel er bibliotekerne selvfølgelig allerede i fuld gang med at lave diverse 

arrangementer, men vi vil meget gerne have JER, de lokale handlende, med! I skal selv stå for 

arrangementet, men vi kan hjælpe med kontakt til relevante forfattere/foredragsholdere. Alle 

arrangementer bliver omtalt på festivalens egen hjemmeside – der bliver uddelt et bydækkende 

program og vi laver et lokalt program for Brønshøj Husum Bydel 
 

 

Festivalen finder sted for første gang den 7.-13. november – i ugen op til det årlige Bogforum. 

København skal syde af energi med forfattermøder, debatter, oplæsninger og andre events på 

bibliotekerne, i butikker, på museer, cafeer og andre mødesteder i byen. 

Læseglæden er det overordnede tema for litteraturfestivalen,og der skal fokus på alle slags bøger. 

Visionen er at man skal kunne møde bøgerne alle vegne: Cafeen kan byde på foredrag om 

børneopdragelse med en aktuel forfatter, der kan være vinsmagning på den lokale bar med 

udgangspunkt i aktuelle bøger. Apoteket kan tænke i events med udgangspunkt i sundhed og 

wellness, mens dyrehandelen præsenterer nye bøger om vores kæledyr. 

I sportsbutikken vil det være oplagt at invitere en sportsstjerne, der har skrevet en selvbiografi. 

Festivalen åbner med en event i Metroen, hvor 100 bibliotekarer 

deler gratis bøger ud. Herefter er der åbningsfest på Hovedbiblioteket, og i ugens løb en masse 

arrangementer på de lokale biblioteker og hos de mange samarbejdspartnere. Naturligvis arbejder 

vi på og regner med stor pressebevågenhed. 
 

Yderligere information på bibliotekerne 
 

Send en mail eller ring til biblioteket  

Brønshøj: bibbrh@kff.kk.dk – 38 28 07 97 

Husum: bibhus@kff.kk.dk – 38 28 14 76 

 

 

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”. 

 

 

NB: Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer mærket med en stjerne * hvis der 
er begrænset antal tilmeldinger. 


