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Kalender:  
Lørdag den 24. januar 2009 Livemusik hos Kalimera 

Torsdag den 19. februar 2009 Rotary invitere HBH  

Lørdag den 21. februar 2009 Forældre For Fred holder fastelavn 

 Tirsdag den 10.marts 2009 Generalforsamling 

 Fredag den 29. maj 2009  Tyroler By Night 

 Fredag den 2. oktober 2009 Hollywood By Night 

 
 

Invitation fra Rotary: 
Kære medlemmer af Brønshøj/Husum/Tingbjerg Handelsforening 
 

Velkommen til Rotary! 

Kender du til erhvervsnetværksklubberne ROTARY? 

Brønshøj Rotary Klub er en aktiv erhvervsklub, hvor forskellige erhverv (kun virksomheds ejere eller 

ledere) mødes, udveksler erfaringer, lærer nye mennesker at kende, får et ugentligt pusterum med 

inspiration af forskellige foredragsholdere. 

Hvert møde taget nøjagtigt 1½ time, og kan derfor nemt indpasses i en travl hverdag. 

Vi har det sjovt i Rotary! 

Brønshøj Rotary Klub har mange spændende aktiviteter som f.eks. unikt udsender vi hvert år helt gratis en 

student i et helt år et eller andet sted i verden, og ligeledes modtager vi en student fra udlandet. 
 

Torsdag d. 19. februar 2009 kl. 11.30 
 

Vi vil gerne dele vores netværk med dig, og derfor inviteres medlemmer af Brønshøj/Husum/Tingbjerg 

Handelsforening til at mødes med Brønshøj Rotary Klub torsdag d. 19. februar 2009 kl. 11.30 præcis. 

Mødet indledes med frokost, og slutter kl. 13.00.  

Adressen er: Præstegårds Alle 5, 2700. Brønshøj. 
 

Gæstetaler denne dag er Revisor Flemming Nejstgaard med indlæg der vedrører din hverdag. 

Vi glæder os til at møde dig og tilmelding foregår til: 

Richard Wendt mail: r.w@privat.dk eller på tlf. 21 22 84 78. 
 

Med venlig hilsen 

Brønshøj Rotary Klub 
 

Ilja Lawaetz 

Præsident 

 

Brug netværket: 
Ajour Vin har gjort det – Oky Doky har gjort det……..Brugt netværket som er i HBH. Og det er 

en rigtig god idé. Begge butikker lukker desværre i nærmeste fremtid, men de har annonceret det 

blandt medlemmerne og gjort opmærksom på at lokalerne er ledige, og det er en rigtig god ide. For 

andre medlemmer kan jo gå med tanken om et større eller mindre lokale, eller måske endnu en 

butik. 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonikamusik med evergreens på Kalimera 
 

De næste par måneder vil der flere gange om måneden i weekenden kunne høres harmonikamusik 

på Den græske taverna Kalimera på Frederikssundsvej. 

Gæsterne vil på disse dage kunne nyde den græske mad og den liflige vin, alt imens en 

harmonikaspiller vil fylde rummet med lyse og glade toner. Som var 

man i Grækenland, næsten… 

I Grækenland er harmonikaen også et meget folkekært instrument. 

Her bliver den flittigt brugt som nødvendigt akkompagnement til 

bouzouki og guitar rundt omkring på de små tavernaer og til 

bryllupper. 

Harmonikaspilleren hedder Arne Kristensen og har siden barnsben 

glædet mennesker i alle aldre med sit spil. Hans repertoire er 

overvejende evergreens: Mange nordiske, Kai Normann Andersen 

og Edward Taub. En del fransk Pigallemusik. Og nogle italienske og 

græske klassikere. 

Første gang med livemusik på Kalimera er lørdag d. 24. Januar. Det er en rigtig god ide at bestille 

bord, da pladsen er begrænset på den lille taverna på Frederikssundsvej. Tlf. 38 60 95 35. 

  

Venlig hilsen og for yderligere information 

Vibeke Fabrin Lund, mobil 27574105. 

 

 

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. 

 
 

 
 

 

HUSK – du kan altid tjekke foreningens hjemmeside www.hbh.nu  – her kan du læse 

nyhedsbreve, finde telefon numre, adresser og meget meget mere…. 

 


