
                     

      Januar – 2009
 

Velkommen til nye medlemmer: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer 
Begravelse Danmark Husum Afdeling, Café Phenix, Berggreen VVS, Chokoladetærten og Matas 
Husum.

BY NIGHT: datoerne for årets BY NIGHT arrangement og temaer er fastlagt og det gælder om 
allerede nu at sætte kryds i kalenderen, lave aftaler med leverandører og lægge hovederne i blød 
for hvordan netop din butik kan deltage i BY NIGHT

Fredag den 29. Maj 2009: Tyroler By Night
Fredag den 2. Oktober 2009: Hollywood By Night

Vores sidste BY NIGHT med temaet halloween 
var som de fleste nok ved lidt af en succes. 45 
butikker og restauranter deltog og rigtig rigtig 
mange kunder mødte op – endda på trods af 
kulde og finale i vild med dans. Og det var 
rekord. Vi håber derfor naturligvis at vi endnu 
engang kan slå ”rekorden” og få rigtig mange 
deltagere til BY NIGHT i 2009.

Det gik i øvrigt rigtig godt med spøgelseshuset på Brønshøj Torv, der blev samlet i alt kr. 5.104 til 
Ronald McDonald Hus. Som takker for opbakningen og støtten til huset.

Generalforsamling: sæt kryds i kalenderen til generalforsamlingen den 10. Marts 2009. Det er 
super hyggeligt !! Nærmere info kommer meget snart

Fastelavn: Forældre for fred holder 
fastelavnsfest på Brønshøj Torv lørdag den 
21. februar 2008 kl. 11.00. HBH støtter op 
om det gode arrangement og sponsorer fastelavnstønder, køller og kroner. Du kan læse mere om 
arrangementet på www.hbh.nu og www.foraeldreforfred.dk

Klimaår: Marie Daugaard fra Bispebjerg Miljøcenter har sendt en invitation til at deltage i det 
store klimaår, i forbindelse med at Danmark er vært for det store klimatopmøde. Du kan læse mere 
om invitationen på www.hbh.nu og om arrangementet og tilbuddet på 
http://www.burningpanda.dk/detstoreklimaår

Træning: SATS har et tilbud til alle – og måske er vi nogle der 
har brug for det. Kontakt centerleder Karina Dalsgaard fra SATS 
Brønshøj på tlf.: 3828 1822 hvis du vil vide mere.

http://www.burningpanda.dk/detstoreklima?r
http://www.hbh.nu/
http://www.foraeldreforfred.dk/
http://www.hbh.nu/


                     

      
Videnskabsteater: I Januar fra den 16 januar  - 31 januar  spiller Videnskabsteatrets 
forestilling om STRESS tirsdag til fredag kl. 16.00 og lørdag kl. 11.00 på PH cafeen Halmtorvet 9 
A 1700 København V
- også et tilbud til mindre virksomheder, se mere om arrangementet på www.hbh.nu 

ØNSKER: Et nyt år i HBH starter nu – går du rundt med ønsker / ideer eller temaer som vi 
burde tage op til fx et fyraftensmøde, så hører vi gerne fra dig. Du kan ringe til Ulla på 23 44 44 04 
eller sende en mail på ullabille@privat.dk.

Folketinget: Den 4. november 08 drog en lille flok til 
Christiansborg hvor HBH havde inviteret til rundvisning. Vi fik 
en spændende rundvisning med masser af anekdoter og vi 
kunne konstatere at vores politikere har en utrolig smuk 
arbejdsplads. Efterfølgende gik vi på en nærliggende café og 
fik lidt at drikke mens alverdens emner blev taget op på kryds 
og tværs mellem ”kolleger”. 

Vinder af julekonkurrencen: Endnu engang har 
HBH afholdt julekonkurrence om det flotteste jule 
pyntede vindue. Og for andet år i træk blev vinderen 
Bertelsen Chokolade i øvrigt tæt fulgt af vores nye 
medlem Chokoladetærten og Brønshøj Ure og 
Smykker. Ud over æren fik Bertelsen Chokolade 6 
flasker dejlig vin. Blandt kunderne som havde stemt 
blev der trukket lod om 3 gavekort á 500,-Kr. Vinderne 
blev

Eli Lerking (gavekort til Baronens Dagligstue)  
Lis Rasmussen (gavekort Skousen)
Lilly Ostermann (gavekort Bertelsen Chokolade)

Alle vindere har fået direkte besked og gavekortene er udleveret.

Stor tak til aviserne for al den gode omtale vi har fået i løbet af 2008. Det sætter vi pris på, 
uden aviserne klarer vi den ikke. De er med til at få vores arrangementer til at lykkes. Vi håber på 
et forsat godt samarbejde i 2009.

HUSK – du kan altid tjekke foreningens hjemmeside www.hbh.nu  – her kan du læse 
nyhedsbreve, finde telefon numre, adresser og meget meget mere….

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