
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

August– 2008  
  

 

 

Invitation til HBH’s medlemmer:  

 
 

 
 

Zoologisk have: DER ER STADIG PLADSER !!! 
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 

 
Følgende har pt. tilmeld sig: Danske Bank Husum, Danske Bank Husum, Skousen, Skousen, Skousen, Skousen, 

Bertelsen Chokolade, Bertelsen Chokolade, KC Møbler, Dikkedar, Dikkedar, Dikkedar, Dortes Lingeri, Dortes 

Lingeri, Den Lille Kok, City El-Service  

 

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 

 

 

Har du husket:  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 

 

 

 
 

 

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


