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 Er du bagud med huslejen og har du 
behov for oprydning i økonomien? 
 
Der kan være mange grunde til, at 
man ikke får betalt sin husleje til ti-
den.  
 
Desværre kan konsekvensen være 
så stor, at man risikerer at blive sat 
ud af sin bolig og sidde tilbage med 
en uoverskuelig gæld til både  
boligselskab og advokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gør det ondt i økonomien og trænger 
du til rådgivning, så snak med Stine 
Hartmann: 

Ring på 60 35 46 63 ml. 9.00-15.00 

eller 

send en mail på sjh@bo-vest.dk 
 

Stine Hartmann arbejder i Malervan-
gen. 

Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder 
og beboermøder i Askerød: 
www.askeroed.dk (p.t. ude af drift) 
 

Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder lig-
ger på  

Bo-Vest´s hjemmeside: 

http://www.bo-vest.dk/beboerdemokrati/BO VEST/
Moeder.aspx 

Referater fra VA´s bestyrelsesmøder: 

http://www.bo-vest.dk/Beboerdemokrati/Vridsloeselille/
Moeder.aspx 

AT´s redaktion 

Ansvarshavende redaktør: 
 
Redaktionsudvalg: 
 
Fotograf: Jørgen Fahlgren 43 69 12 33  
jfahlgren@ymail.com  
 
Layout: Charlotte Birkved 28 83 53 37 
cbirkved@godmail.dk 
 
 
Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: 
Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et  medlem 
af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til 
cbirkved@godmail.dk, som vedhæftet fil, helst i Word 
eller Publisher format.  
 

Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden:  
www.askeroed.dk 
Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendoms-
kontoret. 
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kontakt 
AT´s redaktion. 

Bydelsportal for Hundige: 
 
www.grevenord.dk 
 

Denne portal og det nye elektroniske nyhedsbrev skal 
formidle nyheder, information og aktiviteter fra området til 
alle interesserede borgere, i samarbejde med de mange 
forskellige partnere, som projektet har. Derudover er det 
formålet, at formidle generel viden om bydelen. 
M.v.h. Greve Nord Projektet. 

Fra redaktionen 
 

Næste deadline er d. 15.  FEBRUAR 2016 
 

Askerød Tidende udkommer 10 gange om året. Det 
udkommer ikke i januar og juli måned. 
 
 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt 
udelade læserbreve fremsendt til AT. 
 
 
 

Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere be-
grænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, 
svarende til en halv side i bladet her.  
Det skrevne skal være Word, Publisher eller PDF, i tekst-
type: Arial og skriftstørrelse: 10. 

 

Forsidebilledet: 
 
Det sneklædte Askerød. 
 
 
 
Fotografi:   
 
Jørgen Fahlgren 
 
 

 
 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 
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Askerød på ghettolisten igen 

M.v.h. 

Jørgen Fahlgren 

Formand for Afdelingsbestyrelsen 

Den 1. december er år efter år en 
spændende dag for Askerøds 1500 
beboere. 
 
Og det har intet med jul og næste-
kærlighed at gøre. Tværtimod. 
Det er dagen, hvor ”Udlændinge-, 
Integrations– og Boligministeriet” 
kommer med den nye Ghettoliste. 
 
Den nye liste har 25 almene boligom-
råder, der har så mange og store 
boligsociale problemer, at regeringen 
finder det nødvendigt at udstille sær-
ligt udvalgte boligområder efter nøje 
objektive kriterier. 
Så ved alle danskere, hvor Under-
Danmark befinder sig. Rent geogra-
fisk. 
 
I år er Askerød igen fundet værdig til 
at være blandt de særligt udsatte 
boligområder. Hvad det betyder for 
beboere i de udsatte boligafdelinger 
behøver man ikke at være politiker 
for at regne ud. 
 
Danmark er blevet et sted, hvor poli-
tikerne spiller på folkets frygt for alt 
det, der er anderledes. Og så er det 
godt at have ghettolister, der klart og 
tydeligt fortæller, hvori det anderle-
des består. 
I tilfældet Askerød er det antallet af 
beboere fra ikke-vestlige lande, an-
tallet af mennesker med ringe eller 
ingen uddannelse samt antallet af 
sigtede og dømte kriminelle, der i år 
fik os på listen. 
Det er lidt mærkværdigt.Hvis politiet 
gør deres arbejde dårligt, så vil tallet 
falde. Hvis politiet gør deres arbejde 
godt, - og det gør de for det meste 
her i området - så stiger tallet, og så 
får det den indflydelse, at vi kommer 
på listen. 

Hvis der endnu findes anstændige 
politikere i Danmark, bør de kassere 
ordet ghetto med det samme. 
 
Ghetto-begrebet stammer fra middel-
alderens Venezia, hvor det betegne-
de et område, hvor især jøder blev 
tvunget til at bo. Betegnelsen bruges 
nu mere generelt om fattige bydele, 
som domineres af bestemte befolk-
ningsgrupper. 
Ingen såkaldte ghettoer i Danmark 
lever op til definitionen. 
Når den danske regering fastholder 
ordet skyldes det udelukkende, at 
Venstre og Dansk Folkeparti ønsker 
at appellere til den indre svinehund i 
mennesker, borgerne, vælgerne. 
Flere og flere politikere laver skræm-
mekampagner ved at foregive, at 
nationens eksistens står på spil på 
grund af flygtningestrømmen til Dan-
mark. 
 
Udsatte boligområder består af en 
mangfoldighed af etniske grupper, 
der under de nuværende forhold for-
vandles til parallelsamfund af etniske 
grupper, der forsvarer egen hjemme-
bane frem for fælles interesser. 
 
Det ulykkelige er, at der bliver trukket 
stadig skarpere grænser mellem 
asylansøgere, immigranter og dan-
ske statsborgere, mellem hvide kar-
toffeldanskere og brune mindretal, 
mellem fattige og middelklasse, mel-
lem velhavere og alle de andre, mel-
lem byboere og landboere og mellem 
veluddannede og dårligt uddannede. 
Denne polarisering truer med at split-
te det tidligere danske velfærdssam-
fund i stumper og stykker. 
 
Hvis denne udvikling skal standses, 
er det på tide af afvikle ghettoerne i 

Danmark. Regeringen og DF påstår, 
at de passer på Danmark. Det gør de 
ikke. De tilgodeser vennerne. Alle 
andre må klare sig selv. 
 
Kære politikere!  
Stop foragten for svage asylansøge-
re, der ikke kan brødføde sig selv og 
ikke må arbejde her i ”verdens lykke-
ligste land”. Og tag så lige at normali-
sere beboersammensætningen i alle 
ghettoerne, så kan vi tale om lighed 
kommunerne imellem. 
 
I alt for mange år har kommunerne 
på Vestegnen skulle stå for integrati-
on af tusindvis af indvandrere, mens 
de rige kommuner nord fra Køben-
havn slog ud med armene og 
”beklagede” sig over manglen på 
almene boliger. Dette mønster genta-
ger sig for tiden, når lokalpolitikere 
fra Frederiksberg og Gentofte bekla-
ger sig over, at asylansøgere og 
flygtninge ikke er i stand til at betale 
husleje i de rige kommuner. Det er 
sandelig ikke let at være rig. 
 
Danmark er allerede et lille fremmed-
fjendsk land. 
Vi er en nation af navlepillere, der er 
sig selv nok. Symbolet over alle sym-
boler på den udvikling sidder som 
formand for Folketinget. Dømt for 
racisme. 
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Snerydning og glatførebekæmpelse 

Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften og bliver efter aftale med miljøudvalget 
udført efter følgende retningslinjer og prioritering (se kortet): 

 

 1. GRØN -  Alle hovedstier og pladsen foran opgangsdørene - HUSK der ikke må  
    henstilles cykler og lignende her 

 2. RØD -  Mindre stier 

 3. BLÅ -  P-Pladserne vil kun blive ryddet ved tilkørsel.- HUSK evt. en sneskovl  
    for at få din bil fri. 
 

 ORANGE -  Kommunen står for snerydning og glatførebekæmpelse af hovedvejene.  
    Men er disse ikke ryddet, når ovenstående er udført, vil ejendomskontoret  
    få det udført. 
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Den 9. februar 2016 slukker YouSee endegyldigt for det analoge tv-signal.  
YouSee oplyser, at lukningen er nødvendig for at skabe mere plads i kabel-tv-nettet til højere 
bredbåndshastigheder og sikre, at kapaciteten rækker til det stigende streamingbehov.  
 
Hvad betyder det for dig med et ældre fjernsyn? 
 
Hvis du har et ældre fjernsyn, der kun kan modtage det analoge signal (hovedsageligt billedrørs
-tv), vil du efter den 9. februar 2016 opleve sort skærm. 
 
Sådan undgår du sort skærm  
 

 Tjek om dit tv (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil du kunne  
 se kanalerne i den digitale version. Så skal tv’et blot indstilles rigtigt. 
 
 Har du allerede YouSee Plus (en digitalboks fra YouSee), så skal du ikke foretage dig 

noget. Du vil ikke opleve nogen ændring og fortsætter som hidtil. 
 
 Køb et nyt digitalt fjernsyn 

 

Hvilke tv-kanaler er berørte af slukningen? 
 
Følgende analoge tv-kanaler slukkes i YouSee’s tv-pakker. I alt 23 kanaler: 
 
DR1, TV 2, DR Ramasjang, TV3, Kanal 5, TV3+, 6’eren, Kanal 4,  
TV 2 Charlie, TV 2 News, MTV, Animal Planet, Discovery Channel,  
TV3 SPORT 1, ID Investigation, Eurosport, National Geographic Channel,  
Nickelodeon, CNN, Disney XD, Cartoon Network, VH1 og BBC Brit. 

YouSee slukker for de analoge  

tv-kanaler den 9. februar 2016 
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 Advarsel til brugere 

 
”For En Sikkerheds Skyld”  
Når I bruger Askerød Net, er det vigtigt for beskyttelse 
af dine data og personlige oplysninger, at alle tilsluttede 
computere er opsat med adgangskode/password, for 
hver enkeltbruger eller en fælles adgangskode for de 
der bruger computeren. 
 
Hvis I har tilsluttet en  trådløs forbindelse (Wi-Fi) skal 
den være opsat, så der skal bruges adgangskode for at 
bruge forbindelsen. 
 Hvis computerne eller Wi-Fi routeren ikke er beskyttet 
med adgangskode/password, har alle andre brugere af 
Askerød Net, fri adgang til alle oplysninger på Jeres 
computere. 
 
Så for en sikkerheds skyld, beskyt dig med Adgangsko-
de/password. 
Adgangskode/password, skal bestå af mindst 8 tegn, 
med anvendelse af både små- og STRORE bogstaver, 
tal og tegn, for at være sikkert. 
 Eksempel: 12riBs-4 
 
 
  
Med venlig hilsen  Ejendomskontoret 

Internet fra Dansk Kabel TV 
 
Det tilbud, som beboerne i Askerød har modtaget fra 
Dansk Kabel TV om ”Nye muligheder i Askerød” for 
20/20-, 40/40-, eller 80/80 Mbit bredbånd er tilvalg til 
Askerød Net (Internet).  
Hvis I har internet fra ejendomskontoret, behøver I ikke 
at vælge nogen af tilbuddene for at beholde den forbin-
delse, I har nu. Hvis I er tilfredse med Askerød Net, kan I 
beholde det uden at gøre noget. Hvis I er i tvivl, så spørg 
på ejendomskontoret i telefon– eller i åbningstiden.            
Med venlig hilsen Ejendomskontoret 

 Fra Ejendomskontoret 
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 -  ejendomskontoret@Askeroed.dk 

Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00   
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00 

Porestruktur og algevækst 

Algevækst (grønne alger) er afhængig af et fugtigt miljø, 
men også af næringsstoffer. Fliser, der er fugtige i længe-
re tid, kan have større tendens til algevækst, men place-
ring i sol/skygge, hældning, dræning af befæstelsen, samt 
industrier og andet, der medfører en del næringsstoffer i 
luften, har mindst ligeså stor betydning. Kommer der 
grønne alger, er disse nemme at fjerne med en af de 
mange algefjernere, der er på markedet. Efter 1-2 år vil 
porestrukturen være mere lukket og eventuel algevækst 
som følge deraf vil være reduceret tilsvarende. Fremover 
skal beboerne selv købe algerens, fx rodalon, som kan 
købes i Bilka.       Med venlig hilsen Ejendomskontoret 

Kasper Nielsen 
25426020  
Mail:kni003@politi.dk 

Kurt Worsøe 
Tlf. 25426270 
Mail: kwo003@politi.dk 

Lokalpolitiet i Karlslunde er en del af Midt– og  
Vestsjællands Politi. Du kan læse mere om politiet ad 
https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland og komme  
i kontakt med politiet via telefonnumrene 114 (service) og  
112 (alarm). 

Nedennævnte to politiassistenter er områdebetjente i Greve Nord/Askerød og har et  
særligt kendskab til området. De kan kontaktes med oplysninger og spørgsmål, som 
ikke haster. Bemærk dog, at områdebetjentene kun besvarer og tjekker deres telefoner 
og mails, når de er på arbejde. 

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS  
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 Fra Ejendomskontoret 
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 -  ejendomskontoret@Askeroed.dk 

Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00   
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00 

Med venlig hilsen 
Ejendomskontoret 

Bo-Vest 
 
Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på 
Malervangen 1, 2600 Glostrup. 
Der er åben for personlig kontakt.  
Mandag, tirsdag, onsdag  
og fredag:   10.00 - 14.00 
Torsdag:   10.00– 17.00 
Administrationsselskabets hjemmeside har følgende 
adresse:       bo-vest.dk 
Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for 
byttelejligheder. 
E-mail: bo-vest@bo-vest.dk 
Tlf.: 88 18 08 80 

 
Vedr. IT 
 
Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres  e-mail pro-
gram, skal jeres udgående postserver ikke længere hed-
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”. 
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glim-
rende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon-
takt Brian på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. 
 

Vagttelefon  
 
Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et 
vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi 
hermed præcisere, at vores vagtselskab FRA 1. JANU-
AR 2015 HEDDER FALCK, og har tlfnr: 70 25 26 32 
 
Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på 
vandrør og radiatorer,  eller hvis hoveddøre, vinduer og 
terrasse- havedøre er stærkt beskadigede.(I tilfælde af 
indbrud skal politiet også tilkaldes/underrettes). 
Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagt-
selskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for 
betaling. 
 
You SEE 
 
Ved antennesvigt ringes til  YouSee:  70 70 40 40 
 
Udlån 
 
Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,  
skruemaskine, græsslåmaskine,  
grensaks og boremaskine 
Depositum 200 kr. 
 
 
 

 

 

Ekstra knager til badeværelser 
Kan tilkøbes på ejendomskontoret i åbningstiden for 40 
kr. pr. stk. 
Lysamatur til badeværelser 
Lysarmaturer  til badeværelserne kan købes på ejen-
domskontoret. 
Det sker nu 
Træerne beskæres.  Linoleum bliver skiftet i alle opgan-
ge efterhånden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Affald 
 
 

• Alm. Husholdningsaffald lægges i molokker 
• Kun papir i molok til papir - ikke pap 
• Glas uden indhold i molok til glas 
• Møbler i Containergården 
• Brugte batterier ved ejendomskontoret og i 
 Containergården  
• Brugte el-pærer i Containergården 
 
• N.B: HUSK  Pap kun i Containergården! 
 
 Læg ikke pap ved molokkerne,  brug Container 
 gården ved den blå hal (overfor Digehuset 1+2) 
  
 Du kan bruge din egen brik til Containergården 
 hele døgnet, hvis du ikke har en, så henvend dig 
 på ejendomskontoret 
 

 

Brian Olsen      bol@Bo-vest.dk 
   
Sekretær Susanne Kristensson  skr@Bo-vest.dk 
Tlf. 43 97 43 44 
træffes ma-fre kl. 10-12  
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18 

Ejendomsleder: 
Ali Laroub 
all@Bo-vest.dk 



 

8 

 

Cafè Ask 
Åbningstider 

 
Mandag og onsdag:       9.00 - 14.00 
Tirsdag og torsdag:       9.00 - 19.00 
Fredag:         9.00 - 12.00 
Mandag til torsdag: 
Frokost buffet:      12.00 - 13.00 
Tirsdag og torsdag aften: 
Varm mad:       17.30 - 19.00 

DIN BEBOERCAFE  
  I STAMHUSET 

Hold pause fra den daglige  
madlavning.  

 
Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder 
aftensmad. 
 
Til den almindelige sultne   32-42 kr. 
 
Til den sultne (genopfyldning/ 
spis så meget du kan)    55-65 kr. 
 
Til familien – 2 voksne og  
2 børn incl. 2 ø l /2 vand  
el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr.    140 kr.  
 
Til den økonomiske: 
Rabatkort 5 x mad og  
den 6. gratis        195 kr.
  
Dessert el. forret          20 kr. 
 
Kaffe              5 kr. 
Kage           5-8 kr.  
 
Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses 
på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemme-
side. 

www. Askeroed.dk under Cafe Ask. 
 
Tag din nabo med og få en hyggelig aften. 
Vi glæder os til at se dig. 
 

HUSK! Vi modtager Dankort 

 
CAFE ASK TAKE-AWAY 

 
 

Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men  
har for travlt til at lave den, så er der nu  
mulighed for at bestille og hente din varme  
mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften.  
Fra kl. 17.30 - 19.00 

UDBRINGNING 
 

LÆKKER VARM MAD. 
 

Bragt direkte til dig i din stue!! 
 

Tirsdage og torsdage:       17.30-19.00  
 
For beboerne i Askerød, Klyngen  
Og Gudekvartererne: 
Du skal bare ringe dagen forinden  
mellem:       09.00 - 13.00  

 
Varm mad (afhængig af retten)  32-42 kr. 
 
Rabatordning:  
6 middage            195 kr. 
Dessert eller supper            18-20 kr. 
Forretter           20 kr.  
Frokostbuffet          40 kr. 
 

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om 
dagens menu eller  om ordningen. 
 

Telefon 43 97 43 53 

 

Udlejning af Stamhussal 
  

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt  
eller via telefon 43 97 43 53  eller mail: 

ini@bovest.dk 
 
Stamhussal:           kr.    600 

 
Depositum : ved reservering           kr. 1.000                                                      
 
Leje: ved nøgleudlevering           kr.    600  
 
Aflysning:              kr.    300 

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET 
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Ret til ændringer forbeholdes 

Marts måneds lækre menu i Café Ask  
 

Tirs. d. 1.  Helstegt rødspætte m/persillesovs & kartofler      kr. 40,00 
   Blåbærcreme m/valnødder & blåbær        kr. 18,00 

Tors. d. 3.  Husarsteg m/svampesovs, agurkesalat & kartofler      kr. 38,00 
   Frugt i gele m/vaniljecreme         kr. 18,00 

Tirs. d. 8.  Buffet m/2 slags kød, 2 slags kartofler, 2 slags salat & sovs    kr. 65,00 
   Gammeldags æblekage          kr. 18,00 
   Kaviarrand            kr. 20,00 

Tors. d. 10.  Kalkun schnitzel m/røsti, flødekarrysovs & ristet ananas     kr. 38,00 
   Indbagt banan m/vaniljeis         kr. 18,00 

Tirs. d. 15.  Stegt flæsk m/persillesovs & rødbeder        kr. 38,00 
   Karamelrand           kr. 18,00 

Tors. d. 17.  Mørbradgryde m/løse ris & salat        kr. 42,00 
   Muldvarpeskud           kr. 18,00 

Tirs. d. 22.  Kyllingewok m/nudler          kr. 38,00 
   Aspargessuppe m/kødboller         kr. 20,00 

Tirs. d. 29.  Kalvefrikassé m/kartofler          kr. 40,00 
   Creme boule m/lakrids          kr. 18,00 

Tors. d. 31.  Kalvehjerter i flødesovs m/mos         kr. 38,00 
   Avokado m/rejer           kr. 20,00 
   Pære-mandelkage           kr. 10,00 

Februar måneds lækre menu i Café Ask  
 

Tirs. d. 2.  Paneret flæsk m/persillesovs &  kartofler       kr. 38,00 
   Kaviarrand            kr. 20,00 

Tors. d. 4.  Gammeldags kyllingesteg m/agurkesalat & kartofler     kr. 38,00 
   Blødende hjerte           kr. 18,00 

Tirs. d. 9.  Svinekæber stegt i øl m/salat &  ½ bagte kartoffel      kr. 40,00 
   Hindbærtrifli            kr. 18,00 

Tors. d. 11.  Ungarsk gullasch m/kartoffelmos        kr. 38,00 
   Citronfromage            kr. 18,00 

Tirs. d. 16.  FERIE - DER ER ÅBENT FOR FROKOST, MEN IKKE OM AFTENEN   

Tors. d. 18.  FERIE - DER ER ÅBENT FOR FROKOST, MEN IKKE OM AFTENEN  

Tirs. d. 23.  Indbagt mørbrad m/svampesovs, kartoffelbåde & salat     kr. 42,00 
   Pandekage m/citroncreme         kr. 18,00 

Tors. d. 25.  Panerede koteletter m/grønt, paprikasovs & kartofler     kr. 38,00 
   Tiramisu            kr. 18,00 

 

 

OBS!  HVIS DU VIL VÆRE SIKKER PÅ AT FÅ MAD, SÅ RING OG  

BESTIL PÅ TELEFON 43 97 43 43  
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Juletræsfest i Café Ask d. 25. nov. 

 

Julekonkurrence 

I december nummeret af AT, havde Aktivbe-
styrelsen en jule kryds og tværs. Her kunne 3 
beboere vinde enten en julekurv eller legetøj 
til en værdi af kr. 500,00. 
 

De glade vindere blev:   
 

Kirsten Skoldheed 
 

Mathilde Petersen 
 

Cherie Hagkiær 

 

Billederne viser indholdet af de 2 julekurve 
og 2 af de glade vindere. 

 
 

Stort tillykke fra Aktivbestyrelsen.   

Igen i år afholdte Aktivbestyrelsen 
juletræsfest. I år deltog  over 50 af 
Askerøds børn og voksne. Det var 
andet år, arrangementet blev holdt 
med succes og det bliver nok ikke 
sidste gang.  
 
Det var en eftermiddag, der stod i bør-
nenes tegn. Der blev serveret lækre 
æbleskiver og saft, og der blev lavet 
flot julepynt ved bordene. Børnene 
hyggede sig med at pynte juletræet 

og lege med hinanden. Hen imod ef-
termiddagens afslutning blev der dan-
set om juletræet, og der var fornemt 
besøg af julemanden, der havde flotte 
gaver med til alle børn.  
 
 

Der blev til sidst sagt pænt tak for i år, 
og vi håber at se jer alle igen til fremti-
dige arrangementer i 2016. 
 
M.V.H. Aktivbestyrelsen 
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Hvert år holder Aktivbestyrelsen Nyt-
årskur i Askerød. 
 
Til Nytårskuren inviteres de, der ar-
bejder frivilligt i Askerød, repræsen-
tanter fra ejendomskontoret samt 
Greve Nord Projektet. 
Det er Aktivbestyrelsens måde at 

sige tak for det gode samarbejde 
gennem året, der gik.  
 
Og traditionen tro holdt Charlotte 
Tew, formand for Aktivbestyrelsen en 
fin tale. 
 
Inge med køkkenpersonale have 

sammensat en meget lækker buffet. 
 
Tak for et dejligt arrangement. 
 
M.h.v. 
Redaktionen 

 

 

Aktivbestyrelsen holdt Nytårskur i Askerød 14. januar  

 

Nytårskur i Askerød onsdag den 13. jan.  
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           Aktivitets-kalender 
Det sker i februar 

 

  

2015 

 12. februar:  Disney sjov kl. 18.00—20.00 (se bagsiden) 

  

 Det sker i nærmeste fremtid:  

 

 5. marts:  Generalforsamling i Seniorklubben kl. 13.00 

 14. marts: Regnskabs beboermøde i Café Ask kl. 19.00 

Ny ducaPC til Stamhuset i Seniorklubben i Askerød. 
 

IT-cafeén i Seniorklubben (Stamhuset) har nu også en dukaPC, som alle interesserede  
borgere 60+ er velkomne til at prøve. 

 

Har du problemer med at bruge din egen computer eller tablet (iPad og alle de andre),  
kan du tage den med i IT-cafeén, hvor vi vil prøve at hjælpe dig.  

Du kan også ringe til MIT-Ældres IT-koordinator mandag - torsdag kl. 10.00 - 12.00  
på tlf. 23 31 82 21 for at få en aftale om fx. hjælp hjemme hos dig. 

 

Kig ind - IT-cafeén er åben den første mandag i måneden fra kl. 10.00 - 12.00. 

 
Hvem er vi? Frivillige IT-vejledere fra 
projektet MIT-Ældre. Vi er søde, smi-

lende, tålmodige ...og er altid klar 
med hjælp, gode råd og en kop kaffe. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Hvad er en dukaPC? En dukaPC  
er en ældrevenlig computer  

med store bogstaver og få program-
mer, som gør den nem at  

bruge. Via et abonnement bliver den 
opdateret, så den altid er klar til brug. 

 

dukaPC i IT-cafeén 
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Motionsklubben 

 Mandag        Tirsdag        Onsdag      Torsdag          Fredag         Lørdag         Søndag  

 

 Kl. 8-11 
 Damer & 
 Mænd 
 

 Kl. 11-13 
 Damer 
 
 Kl. 16-18 
 Damer  
 

 

 Kl. 8-11 
 Damer & 
 Mænd 
 
 Kl. 11-13 
 Damer 
 
  

 

Kl. 9-12 
Mænd 
 
 
Kl. 12-14 
Kronikere 
 
Kl. 16-18 
Damer 

 

Kl. 8-11 
Damer  
 
 
Kl. 12-14 
Damer 

 

   Kl. 9-11 
   Mænd 

 

 

 

  Kl. 11-13 
  Damer & 
  Mænd 

 

 

 

Kl. 11-13 
Damer & 
Mænd 
 

 

 

Åbnings-
tider i  

Motions- 
Klubben 

 

”Aktivitethuset i Askerød”, nu på facebook 

Kontaktliste:  
 

Gruppe/forening Navn    Telefon 

Forældrenetværk Abdul Kareem  tlf. 22459469 

Kvindegruppen Nadia Ismail   ”   23628801 

Pigegruppen Alaa l-Assadi   ”   50446680 

 

Greve Nord Projektet: 

   Merete Petersen  tlf. 60354668 

   Khadija Al Mohammadi ”   60354669 

   Gitte Henningsen  ”   60354676 

   Marco Danielsen  ”  21785234 

 

 

 

  

 

 

  
Kl.10-17 Kl.10-17 Kl.10-17   Kl.10-17    Kl.10-15   

        Kl.12-15       

     Kl.12-15    Kl.12-15   

        Kl.11-14  

Kl.18-20        

       

Greve Nord Projektet 

Kvindegruppen 

Ældre tyrkiske kvinder 

Irakisk kvindeforening 

Pigegruppe 17+ 

 

BRUGER GRUPPE:        Mandag    Tirsdag   Onsdag    Torsdag    Fredag     Lørdag    Søndag 

Motionen er lukket i juli og december 
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Klubber - Aktiviteter 
Der må ikke udskænkes alkohol  i klubberne efter kl. 24.00 

 

Askerød Fiskeklub 

 

 
 

Askerød Øl- og Vinlaug 

 

 
 

Billarden 

 

 
 

Madlavning for finere 
mænd  
 
 
 

 

Motion for Askerødder  
 
 
 
 
Kurdisk Klub 
 
 

 
Seniorklubben  
 
 
 
 
 

Mens Salon  
 

 

John Tofteng, Digehuset 
26 21 24 70 
John.tofteng@gmail.com 
 
Finn Nyborg 
41 17 62 04  
fny@mail.dk 
 
 
 

Jonn Vestergård 
 
 

 
Inge Nielsen  
 
 
 
 
 

 
Khabejeh Sauan Hassan 
42 23 59 86  
  
 

 
 
Sheirko Mahmood 
31 38 94 94  
 
 

 
 

Connie Skovbo-Rasmussen 
connie@gaias.dk 
43 90 75 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abdulkaremm 
22 45 94 60 
 

 

 
 
Åben efter aftale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man - fre 10 - 15 / 17 - 24 
Lør - søn  9 - 22 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Se åbningstider i bladet 
 
 
 
 
 

Fredag  18  - 24 
Lør - søn  18  - 24 
 
 
 

Tirsdag 12 - 22 
 
 
 
 

Man - fre 17 - 24 

 

 

 
 
 
 

En stor tak til ejendomskontorets 
snerydningshold for en super flot 
indsats, sidst vi fik masser af sne. 
 
Godt gået og fortsæt det gode  
arbejde. 
 
 
M.V.H. 
Aktivbestyrelsen. 

 

 

Tak for en god indsats 
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Seniorklubben  
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00 

Det sker i februar: 
 

2. februar Banko 
9. februar Frokost 
16. februar Hygge 
23. februar Frokost   
  
 
 

 

 

 

 

 

19. februar Inge Nilsen 
24. februar Karin Jensen 
 

 

Aktivbestyrelsen 

 
Formand:  Charlotte Tew                        
  Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00              
  mail@charlottetew.dk  
 
Kasserer:   Britta Skytte Wilhelmsen 
 
Øvrige  
medlemmer: Barbara Halina Schøn  
  Søren Thousig   
  Sleiman Sleiman 
 
 
Aktivbestyrelsen holder møde 2. torsdag i hver måned. 
 
  

Afdelingsbestyrelsen 
 

Formand:  Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5  
  Tlf.  61 60 43 69    
   jfahlgren@ymail.com   
 
Næstform.:  Charlotte Birkved  
  Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00 
  cbirkved@godmail.dk 
         
Kasserer   Keki Patell 
  kekpat@gmail.com   
 
Medlem:  Mustafa Günes                      
  Tlf. 25 66 75 57 
  mustafa.bestyrelse@gmail.com 
 
Medlem:  Steen Holm Hemmingsen  
  Tlf. 40 78 47 50 
  steen@40784750.dk          
 
Suppleant:  
  Villy Madsen 
   

Fødselsdage 

Miljøudvalget 
 

Formand: Eva Birkved 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Maria Bergamo 
Finn Nyborg 
Inga Andersson 
 
 
Repræsentant for ejendomskontoret: 
Brian Olsen, driftsassistent 

På beboermødet i september 2014 foreslog en beboer, at der skul-
le være et sted i Askerød, hvor man kunne stille ting, man vil give 
væk. 
Der er allerede facebook-gruppen ”Køb, salg og bortgives – for 
Askerøds beboere”. 
For de beboere, der ikke er på internettet, har afdelingsbestyrelsen 
besluttet at sætte en opslagstavle op i Café Ask. Så kan man hæn-
ge sedler op, hvis man ønsker at forære noget væk, med telefon-
nummer. Alle beboerne i Askerød kan også bruge tavlen til intern 
kommunikation. 
 

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen 

Opslagstavle for beboerne 

 

Nye medlemmer er velkomne! 
På bestyrelsens vegne.    
Seniorklubbens Formand: 
Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal 
Tf.: 43 90 75 32  /  connie@gaias.dk 

 

5. marts Generalforsamling kl. 13.00 
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DISNEY SJOV 

 OG AFTENSMAD  

FREDAG 12. FEBRUAR 

 I CAFÉ ASK 

Aktivbestyrelsen inviterer hermed alle Askerøds børn og deres forældre til en aften med Disney 
sjov og hygge fredag d. 12. februar kl. 18:00 - 20:00.  

Der vil blive serveret aftensmad, så de trætte forældre også kan få slappet af. Der vil efter aftensma-
den være fredagsslik og popcorn til børn og barnlige sjæle. 

Vi har desværre ikke uanet plads i Stamhuset, så der er kun plads til 60 personer, derfor sker tilmel-
ding efter ”først til mølle” princippet. Der skal mindst være en voksen ifølge med to børn. 

Prisen for dette arrangement er 10,-kr. per. person. 

Aftenens menu vil være ”lav selv” burger. 

Sedlen afleveres ved tilmelding og betaling i café Ask senest tirsdag den 9. februar.  
 

Antal børn:__________________________________ Antal voksne:______________________ 

Adresse:___________________________________   Tlf:- _____________________________ 
 

M.v.h. Aktivbestyrelsen. 


