
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni – 2009  
  

 

 

Kalender:  
 Fredag den 2. oktober 2009 Hollywood By Night 

 

Velkommen til nye medlemmer: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer 

K.P. El-Service og Vi Ses Hos Berg 

 
 

BY NIGHT den 29 Maj:  Vejret  var med os og rigtig mange mennesker kom på gaden. Vi 

har fået nogle få tilbagemeldinger og de har heldigvis været meget positive. Det har været dejligt 

at 39 butikker støttede op omkring arrangementet. Det var også en stor hjælp at Forældre For Fred, 

Natteravnene, SSP, FDF K25, Husum Boldklub og Brønshøj Boldklub deltog og var med til at 

gøre aftenen festlig. Tak til aviserne for dækningen før og efter af arrangementet. 

Det lille tog der kørte mellem de 2 torve var også en rigtig stor succes. En enkelt billet kostede 10,-

Kr. og der kom i alt 5760 Kr. i kassen. Det indsamlede beløb for togturene gik til deling mellem 

Forældre For Fred og Natteravnene i Brønshøj. Så det var en stor fornøjelse at HBH kunne 

overrække en check på 2880 Kr. til hver af de 2 foreninger. 

 
 

På www.hbh.nu ligger der nu en masse stemningsbilleder fra selve aftenen. Ligger du inde med 

billeder som du synes mangler på siden, så send dem til ullabille@privat.dk 

 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelserne til næste BY NIGHT den 2/10-09 er allerede i gang. Husk temaet er Hollywood. 

Vi håber på ligeså stor deltagelse næste gang. Husk det er en god måde at vise at vi står sammen 

her i bydelen og at bydelen har mange gode og spændende butikker. 
Kære alle i HBH 
 
En kærlig hilsen og en kæmpe stor tak fra os i Forældre For Fred. 
 
Det er en kæmpe hjælp for os at vi måtte være med på denne By Night. 
Vi ved godt at det har været en balance for jer at lade os være med og samtidig være oppe imod 
om vi kaprer jeres kunder. 
 
Vi har selv en fornemmelse af, at der var meget 
bevægelse blandt de som var på gaden. Vi havde et 
par enkelte som holdt til hele aften på torvet. Men 
ellers gik folk fra og til.  
Toget var en god måde at binde de to torve sammen 
på og vi gjorde meget ud af at fortælle at det var jeres 
gave til os.  
 
Indtægten på billetter taler for sig selv. Toget var en 
succes. Tusind tak for pengene. Det er en kæmpe 
hjælp i vores lille forening.  
 
Håber vi kan lave noget sammen en anden gang. 
 
Stor hilsen os i Forældre For fred www.foraeldreforfred.dk  
 

 

 

UDSAT til efteråret – dobbelt op fyraftensmøde: 
Det fyraftensmøde vi havde planlagt til den 10.06.09 med Koda + 

vinsamgning,er grundet tidsmangel blevet udsat til efteråret. Ny 

dato og nærmere information vil komme i nærmeste fremdig. 

 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg  

udskriver en designkonkurrence om udvikling af et logo.  

Indsend dit forslag og deltag i konkurrencen om en præmie på 10.000 kr.  

Alle inviteres til at komme med et grafisk bud på bydelens særlige karakteristika.  

Logoet skal bruges på f.eks. brevpapir, plakater, brochurer, hjemmesider, t-shirts mm. 

 

Bidragydere opfordres til at studere www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk for at pejle sig ind på 

Lokaludvalget og dets arbejdsområde.  

 

Deadline for indlevering af forslag er den 1. september 2009. 

 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kathrine Collin Hagan 

Udvalgssekretær 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

Kulturhuset Pilegården 

Brønshøjvej 17 

2700  Brønshøj 

Telefon 26771049 

Email: kch@okf.kk.dk 

www.broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk 

 

 

Store Cykeldag i Kulturhuset Pilegården: 
Så er det tid til at finde cyklerne frem og køre en tur rundt om mosen på Store Cykeldag søndag 

den 14. juni. Kulturhuset Pilegården har tilbudt at være lokal arrangør af det landsdækkende 

cykelløb og vi står for guider, ruteplanlægning m.m. Hvis man tilmelder sig kan man ovenikøbet 

få gratis kildevand og frugt med på turen og alle børn der gennemfører får diplom. Ruten går rundt 

om Utterslev Mose og er på ca. 10 km. Alle uanset form kan være med, da vi laver forskellige hold 

og sender afsted. Mød op i Kulturhuset Pilegårdens have kl. 11.00 på dagen, så får man sin guide, 

vand og frugt udstukket og så er det bare om at trampe derudaf. Turen slutter også i Pilegårdens 

have, hvor der er mulighed for at købe mad fra grillen og Pilegården kvitterer med bandet Phil 

Schoenfelt & Southern Cross (GB) kl. 14.00. Tilmelding er kun nødvendig, hvis man vil være 

sikker på at få vand, frugt og diplom. Skriv til soeder@kff.kk.dk eller ring i tidsrummet 10-14 i 

hverdagene til Pilegården og tilmeld dig. 

  

Har du lyst til at sponsorere præmier for sjoveste cykel og mange andre kategorier er du også 

velkommen til at kontakte os på ovenstående mail eller telefonnummer. 

  

Mange venlige hilsner Kulturhuset Pilegården.  

 

 

 

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

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

 


