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

Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder 
ligger 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: Charlotte Birkved 
 
Redaktionsudvalg: 
 
Fotograf: Jørgen Fahlgren 61604369  
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 kon-
takt AT´s redaktion. 

Greve Nord Projektet 
 
 
Aktiviteter: 
I løbet af året er der masser af gratis aktiviteter og oplevel-
ser for både børn og voksne i området. 
Klik ind på www.grevenord.dk og eller find Greve Nord 
Projektet på Facebook hold dig opdateret. 
 
Vejledning: 
Vi tilbyder gratis råd og vejledning til fx job, uddannelse, 
familieliv, NEM-ID, e-boks, kontakt med kommunen, skole, 
vejledning om smerter, samtaler om det der gør ondt m.m.  
Kig forbi Aktivitetshuset i Digehuset 9 eller læs mere på 
www.grevenord.dk  
 
Nyheder til dig: 
Hver 14. dag udkommer Greve Nord Projektets nyheds-
brev på mail. På www.grevenord.dk kan du skrive dig op til 
det gratisnyhedsbrev, der indeholder arrangementer, akti-
viteter og gode historier fra dit lokalområde. 

Fra redaktionen 
 
 

Næste deadline er d. 15.  FEBRUAR 2019 
 
 

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

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt ude-
lade 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 tekstty-
pe: Arial og skriftstørrelse: 10. 

Forsidebilledet:  
Den nye parkeringsplads ved Ejendomskontoret 
  

Fotografi:  
Charlotte Birkved 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 

Gør det ondt i økonomien og træn-
ger du til rådgivning,  
så snak med økonomisk rådgiver 
Laura Lorentzen. 
 
Ring på 60 35 46 63 ml. 9.00-15.00 
tirsdag i lige uger  
eller 
send en mail på  llo@bo-vest.dk  

Er du bagud med huslejen og har du behov for op-
rydning i økonomien? 
 
Der kan være mange grunde til, at man ikke får be-
talt sin husleje til tiden.  
 
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  
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Kære beboere i Askerød! 

Sidste nummer af Askerød Tidende 
udkom før offentliggørelsen af rege-
ringens Ghettoliste den 1. december 
2018. 
 
Heldigvis er Askerød hverken på den-
ne eller på nogen andre lister, hvis 
formål er at stigmatisere eller nedgø-
re mennesker, som bor alment.  
Året før i 2017 var Askerød heller ikke 
fundet værdig til at være på Ghettoli-
sten. 
I  årene 2015 og 2016 var vi derimod 
på listen over UnderDanmark eller på 
listen over sorte huller på Danmarks-
kortet, som statsminister Lars Løkke 
Rasmussen så smukt formulerer det. 
 
I 2013 og 2014 var vi ikke noget sort 
hul. Kort sagt: det er ikke kedeligt at 
bo i Askerød. Det er spændende.  
Regeringens nuværende kriterier og 
regler betyder, at almene boligområ-
der, der 4 år i træk er på Ghettolisten 
i yderste konsekvens kan tvangsoplø-
ses. ”Afvikling vil sige, at alt skal ryd-
des eller sælges til andre boligformer. 
Ejerboliger, privat udlejning eller an-
delsboliger”, fortæller boligminister 
Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, den 
1. marts 2018. 
 
Når det går godt for Askerød og vi 
ikke er på Ghettolisten, har succesen 
mange fædre. Er vi ¨på den sorte liste 
er vi fædreløse. Vi, der bor i Askerød 
ved godt, hvor tilfældigt det er, om vi 
er på listen eller ej. De massive soci-
ale problemer er stort set de samme 
år efter år. Arbejdsløsheden er 30%, 
beboere fra ikke-vestlige lande om-
kring 50%, dog 49.8% de sidste to år; 
uddannelsesniveauet er så lavt, at 
den røde lampe lyser konstant, med-
mindre Danmarks Statistik redder os 
ved at rubricere beboere med ukendt 
skolegang som 9 års dansk folkesko-
le. 
Det bedste og ærligste ville være at 
nedlægge Ghettolisten og stoppe 
klapjagten på flygtninge og indvan-
drere. Problemet er bare, at mange 
politikere og en stor del vælgere ikke 
kan leve uden fjendebilleder. Det er 
udslagsgivende i Danmark og resten 
af Europa. 

Greves borgmester  siger helt åbent, 
at det er ærgerligt, at Askerød ikke 
længere er på Ghettolisten. Pernille 
Beckmann savner værktøjer til at 
nedlægge et ukendt antal blokke i 
Askerød. Værktøjer som listen ville 
udløse. I borgmesterens hoved er der 
gode og onde bygninger i Askerød, 
gode og onde borgere. Forstå det, 
hvem der kan. 
 
1. oktober 2018 fik Askerød ny ejen-
domsleder, idet Dan Kristoffersen tog 
over efter, at Ali Laroub sagde op kort 
før den lange, tørre og solrige som-
mer. 
 
Askerød Tidende bragte i forrige 
nummer et fyldigt portræt af Dan, 
skrevet af Sarah Z.. Ehrenreich fra 
Greve Nord Projektet. 
 
Portrættet af vores nye ejendomsle-
der er det mest positive som tænkes 
kan. Dan har præcis de kompetencer 
og menneskelige egenskaber, som 
Askerød har så hårdt brug for. 
Hvis du ikke har læst Sarahs portræt, 
har du en god oplevelse til gode. 
 
”Dan kommer fra en stilling som 
driftschef i Bo-Vest, hvor han også 
havde det overordnede ansvar for 
driften i Askerød. Men det blev lidt for 
meget kontor– og skrivebordsarbejde 
for Dan. Han ville hellere ud i områ-
derne og være med, der hvor der 
sker noget”. Citat spalte 1 fra Sarahs 
portræt. 
 
I de næste 3 måneder nåede Dan at 
udvikle langt ud over, hvad ingen an-
den ejendomsleder havde formået 
indtil da. Nye tanker og metoder blev 
diskuteret og igangsat. Stemningen 
var ovenud god blandt de ansatte, 
Afdelingsbestyrelsen og de alt for få 
beboere, Dan nåede at hilse på. 
F.eks. Miljøudvalget. 
 
Samarbejdet med vores nye ejen-
domsleder gik over forventning. Det 
var en ny tid og tidsregning, Dan ind-
førte. Et før og efter Dan. 
Glæden over, at skæbnen eller Bo-
Vest havde givet Askerød en så god 

leder ville næsten ingen ende tage. 
 
På den baggrund var det et chok at få 
meddelelsen om Dans ”opsigelse” 
kort før jul.  
Vi var i chok og total uforberedte. Og 
det er vi stadigvæk. Vi ønsker Dan 
tilbage.  
 
Bo-Vest fortællingen var i al sin enfol-
dighed, at Dan frivillig havde sagt sin 
stilling op inden prøvetiden udløb. 
Og længere var den historie ikke, 
ifølge Bo-Vest. 
 
Askerøds beboere blev ikke oriente-
ret fra Bo-Vest. 
Beboerdemokratiet er ganske vist 
ikke Bo-Vest´s stærke side, men at 
bundniveauet er så lavt som det er, 
har overrasket de fleste. Selv under-
tegnede og det siger ikke så lidt. 
 
Bo-Vest tilsidesætter i denne spekta-
kulære ”opsigelsessag” såvel beboer-
demokratiet som sund fornuft og re-
spekt for Askerød. 
Bo-Vest er administrator.  
Askerøds afdelingsbestyrelse ansatte 
Dan.  
Vi blev ikke inddraget ved opsigelsen. 
Det var en meget stor fejl. 

 

M.v.h. 
Jørgen Fahlgren 
 
Formand for  
Afdelingsbestyrelsen i Askerød 
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Nytårskur i Askerød onsdag den 16. januar 

Hvert år holder Aktivbestyrelsen Nyt-
årskur i Askerød. 
 
Til Nytårskuren inviteres Afdelingsbe-
styrelsen, repræsentanter fra ejen-
domskontoret og Miljøudvalget samt 

Greve Nord Projektet. 
Det er Aktivbestyrelsens måde at sige 
tak for det gode samarbejde gennem 
året, som er gået. 
Inge med køkkenpersonale have 
sammensat en meget lækker buffet. 

Tak for et dejligt arrangement. 
 
M.v.h. 

Charlotte Birkved 

Redaktionen 

 

Vinderne af julekonkurrence 2019 

Vinderne af Aktivbestyrelsens julekonkurrence blev: 
 
Luis fra Kildehuset 
Gitte fra Krathuset 
Büsra fra Digehuset 
 
De har alle vundet et gaveboks fra Smartbox  
Vi ønsker jer alle tillykke og god fornøjelse med jeres gave. 
 

M.v.h. 

Aktivbestyrelsen 
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Frivillige søges til Aktivbestyrelsen 
 

Og hvorfor gør vi det?  
 

Vi mangler nye kræfter, og vi vil derfor gerne  
opfordre både gamle og nye beboere til at 

stille op på beboermødet den 20.marts 2019 i Café Ask. 
 

Hvem er vi og hvad laver vi? 
 

Aktivbestyrelsen arbejder tæt sammen med afdelingsbestyrelsen. 
Vi laver alt det sjove for beboerne i Askerød. 

 

Vi er en paraplybestyrelse, som har det overordnede ansvar for  
klubberne (økonomisk og lovmæssigt) og vi står for arrangementer,  

som kommer alle beboere til gode. 
 

Det sjove kan bl.a. være forårsfest/høstfest, fastelavn,  
julehygge, Zoologisk Have, børnefest, sodavandsdiskotek,  

konkurrencer, foredrag, musik og stand up. 
 

Hvem sidder der? 
  

Aktivbestyrelsen består af en formand,  
4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Alle er valgt på et beboermøde. Et bestyrelsesmedlem fra 
afdelingsbestyrelsen og en repræsentant fra ejendomskontoret  

deltager også på møderne. 
 

Hvad er tidsforbruget? 
 

Aktivbestyrelsen holder møde en gang om måneden, det varer  
et par timer og vi starter altid med spisning i caféen kl. 17.30. Det er  

2. tirsdag i måneden. Derudover skal alle i aktivbestyrelsen om muligt  
deltage, når der bliver lavet arrangementer, herunder selvfølgelig  

også planlægning og indkøb. 
 

Hvis du er interesseret i yderligere information, er du velkommen til  

at kontakte Charlotte Tew, formand for aktivbestyrelsen på tlf.  

28 29 51 96 efter kl. 17.00 eller mail@charlottetew.dk  
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 Fra Ejendomskontoret 
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 -  askeroed@bo-vest.dk 

Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.30– 8.30   
Personlig henvendelse dagligt: 11.00-12.00 pr. 15. februar 2017 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 

Kurt Worsøe 

Tlf. 2542 - 6270 

Lokal forebyggelse øst Greve er en del af Midt- og Vestsjællands politi. Du kan læse mere om politiet på 
https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland og komme i kontakt med politiet via telefonnumrene 114 (Vores 
servicecenter) og 112 (alarm). 
Der er en Politibutik på Greve Videncenter, Hundige Alle 11, 
2670 Greve. Åben hver torsdag på nær helligdage i tidsrummet Kl. 1300-1600. 
Kontakt kan også ske til nedennævnte områdebetjent både telefonisk og via mail.   

Nedennævnte en politiassistent er områdebetjent i Greve Nord/Askerød 
og har et særligt kendskab til området. Han kan kontaktes med oplys-
ninger og spørgsmål, som ikke haster. Bemærk dog, at områdebetjen-
ten kun besvarer og tjekker sin telefon og mails, når han er på arbejde. 

MIDT– OG VESTSJÆLLANDS  

 

Hjertestarter i Askerød 

Askerød har en hjertestarter. Den hænger på Stamhu-
set ved Aktivitetshusets indgang ved 
Café Ask. 
Hjertestarteren i Askerød er placeret  
udendørs og kan således benyttes  
hele døgnet. Der er brugsanvisning i 
Hjertestarteren, hvis du får brug for den. 
 
Hjertestarteren er tilmeldt Trygfondens app: Hjertestart. 
 

App´en er gratis at downloade, og hvis du henter den, 
kan du altid se, hvor i nærheden, der findes en hjerte-
starter. 

 

 
 
 

18 – 19. april (påske) 
22. april (2.påskedag) 
17. maj (st. bededag) 
30 – 31. maj (Kr. Himmelfart) 
 

 
 
 

5. juni (Grundlovsdag) 
10. juni (2.pinsedag) 
24 -26. december (Juledage) 
31.december samt 1.januar 2020 

 

Internet fra Antenneforening af 1986 
 

Pr. 1. november 2018 har Askerød indgået en aftale med 
Antenneforeningen af 1986 vedrørende internet.  
 

Ønsker man at modtage internet fra Antenneforeningen, 
kan man tilmelde sig enten på tilmeldingsblanket, som 
kan hentes på Antenneforeningens hjemme-
side www.AF86.dk/priser og bestilling eller på mail 
af86@af86.dk.  
 

Fremover betaler beboer direkte til Antenneforeningen og 
ikke via huslejen. Hvis man har problemer med internet-
tet, skal man kontakte Support direkte pr. tlf. 77 99 29 55. 
Med venlig hilsen Ejendomskontoret 

Lukkedage på ejendomskontoret i 2019: 
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 Fra Ejendomskontoret 
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 -  askeroed@bo-vest.dk 

Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.30– 8.30   
Personlig henvendelse dagligt: 11.00-12.00 pr. 15. februar 2017 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 

Bo-Vest 
 
Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende i 
Hartmanns Pakhus, Stationsparken 37, 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 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 tlf. nr.: 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,  
græsslåmaskine, grensaks og boremaskine 
Depositum 200 kr. 
 
 
 

 

 

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  
 Containergården ved den blå hal (overfor  
 Digehuset 1+2). 
  
 Du kan bruge din egen brik til Containergår-
 den hele døgnet, hvis du ikke har en, så  
 henvend dig på ejendomskontoret 
 

   
Ejendomskontoret 
Tlf. 43 97 43 44 
træffes ma-fre kl. 11-12  
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18 
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Cafè Ask 

Åbningstider 

Tirsdag, onsdag og torsdag aften: 
Varm mad:       15.00 - 19.00 

DIN BEBOERCAFE  

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.cafe-ask.dk 
 

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, onsdag og torsdag  

aften. Fra kl. 17.30 - 19.00 

UDBRINGNING 
 

LÆKKER VARM MAD. 

Bragt direkte til dig i din stue!! 

Tirsdage, onsdage 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.  
. 

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om 

dagens menu eller  om ordningen. 

Telefon 43 97 43 53/43 97 43 43 

Udlejning af Stamhussal 
  

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt  

eller via telefon 43 97 43 53  eller mail:  
 

ini@bo-vest.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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OBS!  HVIS DU VIL VÆRE SIKKER PÅ AT FÅ MAD,  
SÅ BRUG HJEMMESIDE: www.cafe-ask.dk ELLER  

PÅ MAIL: cafeask@bo-vest.dk  
ELLER RING OG BESTIL PÅ TELEFON  43 97 43 43 ELLER 43 97 43 53 

Der vil på onsdage være mulighed for køb af kaffe og kage.  

Februar måneds lækre menu i Café Ask  
 

Tirs.d.5.  Græsk hakkebøf m/tzatziki, tomatsalat & græske kartofler    kr. 40,00 
   Tunmousse            kr. 20,00 

Ons.d.6.  Brunkål m/røget flæsk, rugbrød         kr. 40,00  

Tors.d.7.  Paneret kotelet m/grønt, paprikasovs & kartofler      kr. 38,00 
   Creme brulee           kr. 18,00 

Tirs.d.12.  Svinekæber stegt i øl m/salat &  ½ bagt kartoffel      kr. 40,00 
   Fragilite  m/skovbærmousse         kr. 18,00 

Ons.d.13.  Stegt medister m/stv. hvidkål & kartofler       Kr. 38,00 

Tors.d.14.  Hjeml. fiskefrikadeller m/råkost, remouladesovs & kartofler    kr. 38,00 
   Kirsebærtrifli            kr. 18,00 

Tirs.d.19.  FERIE 

Ons.d.20.  FERIE 

Tors.d.21.  FERIE 

Tirs.d.26.  Stegt flæsk m/persillesovs & kartofler        kr. 38,00 
   Æbletærte m/creme fraiche         kr. 18,00 

Ons.d.27.  Stegt sild m/æble-løgkompot, persillekartofler & brunet smør    kr. 38,00 

Tors.d.28.  Indbagt svinemørbrad m/svampesovs & kartoffelbåde     kr. 42,00 
   Syltede figner m/creme fraichefromage       kr. 18,00 

Marts måneds lækre menu i Café Ask  

Tirs.d.5.  Mørbradgryde lavet m/skinkemignon, salat og ris      kr. 40,00 
   Muldvarpeskud           kr. 18,00 

Ons.d.6.  Karbonade m/stv. Spidskål & kartofler        kr. 38,00  

Tors.d.7.  Kalvekotelet m/bønner, gorgonzolasovs & stegte kartofler     kr. 42,00 
   Hytteostfromage m/jordbærpure        kr. 18,00  

Tirs.d.12.  Italiensk farsbrød m/tomatsovs & stegte kartofler      kr. 38,00 
   Minestronesuppe           kr. 20,00 

Ons.d.13.  Kotelet i fad m/ananas, broccoli  & kartofler       Kr. 38,00 

Tors.d.14.  Krydret laks m/avokado-tomatsalsa & ris       kr. 40,00 
   Pandekage m/æble & karamelsovs        kr. 18,00 

Tirs.d.19.  Kalvefrikasse` m/kartofler          kr. 40,00 
   Lakridspannacotta           kr. 18,00 

Ons.d.20.  LUKKET pga. beboermøde 

Tors.d.21.  Gl.dags oksesteg m/peberfrugt & kartoffelmos      kr. 42,00 
   Chokolademousse m/saltkaramel        kr. 18,00 

Tirs.d.26  Gl.dags kyllingesteg m/agurkesalat, sovs & kartofler      kr. 38,00 
   Hindbærtrifli            kr. 18,00 

Ons.d.27.  Chili con carne m/brød          kr. 38,00 

Tors.d.28.  Braiseret nakkefilet m/risotto & savoykål       kr. 40,00 
   Kaviarrand            kr. 20,00 
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1
 

 

        

Kaviarrand m/rejer citronmayo og urter 
 

Kalvefilet  /  Paneret kyllingebryst 

Svinefilet stegt i hvidvin m/hvidløg og urter 

Kartofler i persillepesto 

Rød spidskål, mandariner & granatæble 
Blandet grønt m/ærter, avocado og cherrytomater 

Bearnaisesauce 
 

                

       Dørene åbnes:            Kl. 18.30 
       Middag:                           Kl. 19.00 
       Musik:                            Kl.  21.00-01.00 

 
    Beboere i Askerød            kr. 125,00 
    Gæster i følge med beboere  kr. 175,00 

 
Drikkevarer sælges til rimelige priser i baren og 

der kan købes diverse drinks efter middagen 
Husk!  Sidste frist for køb af billetter i Café Ask  

er tirsdag den 19. marts. Billetter kan købes  
fra mandag 25. februar eller  ved henvendelse  

til Charlotte Tew på 28 29 51 96 
 

Aktivbestyrelsen giver kr. 25,00 i rabat, når du 
er medlem af en af Askerøds klubber eller sidder 

i en afdelingsbestyrelse under VA. 

FORÅRSFEST I ASKERØDFORÅRSFEST I ASKERØDFORÅRSFEST I ASKERØDFORÅRSFEST I ASKERØD    
Aktivbestyrelsen holder stor forårsfest 

i Café Ask lørdag den 30. marts 
Gå ikke glip af årets hyggeligste Beboerarrangement. 
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Billardklubben 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 2. marts 2019 kl. 14.00. 
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referat 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Formandens beretning 

6. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Valg af formand i ulige år - Annette ønsker genvalg 

10. Valg af kasserer i lige år  

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Bent og Lene ønsker genvalg 

12. Valg af suppleant - Gert og Putte ønsker genvalg 

13. Valt af bilags kontrollant 

14. Eventuelt 
 

Forslag skal være formanden senest den 9. februar 2019 

På Billardens vegne og vel mødt 

Annette Jørgensen 

Formand for Billarden 

 

Seniorklubben  

Indkaldelse til Generalforsamling i Askerød’s Seniorklub  
Lørdag d. 2. marts 2019 Kl. 11:00 i Klubben 

1: Valg af dirigent. 

2: Valg af referent. (Bestyrelsen forslår. John Tofting) 

3: Formandens beretning. 

4: Fremlæggelse af regnskab.  (ved Ester) 

5: Fastsættelse af kontingent. 

6: Behandling af indkommende forslag. 

7: valg af bestyrelsesposter ifølge vedtægter. 

    A: Valg af kasser. (Ester ønsker genvalg) 

    B: Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Inger ønsker genvalg) 

    B.1: Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 

    C: Valg af 1 Suppleant. 

    D: Valg af 2 Suppleant. 

    E: Valg af Billagskontrolant.  (John Nielsen. Ønsker genvalg) 

8: Godkendelse af beslutningsreferat. 

9: Eventuelt. 

Indkommende forslag skal være formanden i hende Senest d. 26-02-2019 

Der vil på mødet blive severet 2 stk. Smørebrød, 1 Ostemad, 1 Øl eller Vand samt 1 Snaps pr. Person.  

Tilmeld dig generalforsamlingen til Kasseren af hensyn til maden. 

Vel mødt… 

På vegne af bestyrelsen 

Connie Skovbo-Rasmussen 
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Tilbud om Støtte - kontaktperson i Greve. 

Vi hedder Karen og Lise og er Støtte Kontaktperso-
ner – i daglig tale bliver vi kaldt for SKP’er. Vi har 
begge en pædagogisk uddannelse og har været 
kolleger i 4 år. Vi er en del af Pædagogisk Psykia-
trisk Vejledningscenter (PPV), og har kontor på 
Rådhusholmen 5 i stuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Primært laver vi opsøgende arbejde. Man kan kalde 
os en slags brobyggere til det kommunale system. 
Vi arbejder under det der hedder §99 i Lov om Soci-
al service; ’Kommunen sørger for tilbud om en støt-
te- og kontaktperson til personer med sindslidelser, 
til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til 
personer med særlige sociale problemer, som ikke 
har eller ikke kan opholde sig i egen bolig’. 

 

Vores opgaver starter oftest med en bekymring. Det 
kan f.eks. være en medarbejder fra et ejendoms-
kontor, som har været i kontakt med en beboer og 
bliver bekymret.  

Enten fordi der ikke ser godt ud i boligen eller bebo-
eren ikke ser ud til at have det godt.  

Det kan også være en beboer, der er bekymret for 
sin nabo, eller mere privat som familiemedlemmer 
der er bekymret for hinanden. Og bekymringerne 
kan være mange – lige fra bekymring omkring stof-
misbrug, manglende penge til betaling af husleje, 
psykisk sygdom eller ensomhed.  

 

Vi får også henvendelser fra borgere selv, som må-

ske ikke ved hvad de skal gøre, hvis de står til at 
miste bolig, ikke har råd til tandlæge, ikke ved hvor-
dan de søger kontanthjælp eller har svært ved at 
overskue praktiske opgaver i hverdagen grundet 
enten fysiske eller psykiske udfordringer. 

 

Vi kan godt mærke, at det for nogle borgere kan 
være lidt grænseoverskridende, når vi ringer på de-
res dør. Oftest starter vi med at fortælle om bekym-
ringen. Nogle gange viser det sig heldigvis, at bor-
geren har det godt, og så bliver det kun til det ene 
besøg.  

 

Andre gange ønsker borgeren hjælp, og sammen 
med borgeren finder vi ud af, hvilken hjælp og støt-
te, borgeren har brug for.  

 

Hjælpen/støtten kan bl.a. være, at der skal søges 
om hjemmepleje, opskrivning til bolig, skabe kontakt 
til Greve Rusmiddelcenter eller kontakt til omverde-
nen, familie m.fl.  

 

Andre gange aftaler vi med borgeren at komme forbi 
flere gange til samtaler. Når vi kommer hjem til en 
borger første gang, er vi jo helt fremmede, og det er 
oftest rart at lære hinanden at kende lidt, inden man 
har mod på at fortæller om sine eventuelle proble-
mer.  

Få borgere har slet ikke lyst til/behov for at have 
kontakt med os, hvilket vi respekterer. 

 

Nogle borgere kan også have forbehold, da vi jo 
kommer fra kommunen, og man kan tænke, at så 
bliver alt skrevet ned og dokumenteret og f.eks. 
sendt til en sagsmappe på rådhuset – men sådan er 
det ikke. Vi skriver det ned, som vi aftaler med bor-
geren.  

Det er oftest henvendelser til en eventuel rådgiver, 
læge eller lignende.  

 

Vi er ikke et tilbud, som man visiteres til. Som 
SKP’er har vi ikke dokumentationspligt og man kan 
henvende sig helt anonymt.  

 

Vi har et tæt samarbejde med ejendomskontorerne i 
Greve Nord og man kan eventuelt også henvende 
sig her for videre kontakt til os. Man kan kontakte os 
i hverdagene på tlf.; 30 55 52 38 
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         Aktivitets-kalender 
Det sker i februar 

 

 
 

 

 

 

Det sker i nærmeste fremtid: 

2. marts  Ordinær generalforsamling i Billarden (se side 12) 

2. marts  Ordinær generalforsamling i Seniorklubben (se side 12) 

2. marts   MGP19 i Café Ask (se bagsiden) 

 

2019 

 

Aktivbestyrelsen  
 

Godt nyt om Motionen  

Vi er næsten færdige med totalrenoveringen af Motionsklubben. 
Det betyder, at der er blevet ryddet op, gjort rent og malet. Der er kommet helt 
nye maskiner og et meget flot vægmaleri. 
Motionen skal i fremtiden drives på en ny måde og det er Aktivbestyrelsen ved at 
finde ud af. 
Der vil blive afholdt et ”åbent” hus arrangement, når vi er klar til at indvie de nye 
lokaler i Motionen. Vi regner med arrangementet en gang i marts. 
Hvis du som beboer i Askerød er interesseret i på frivillig basis at være med til at 
køre Motionen, så er du velkommen til at henvende dig til Charlotte Tew tlf. 
28 29 51 96. Mere nyt følger her i AT.     
 
                                                                        Med venlig hilsen Aktivbestyrelsen 

Seniorklubben i Askerød holder i samarbejde med  

Ældre Sagen i Greve IT-café i  

Seniorklubbens lokale i Stamhuset, den første mandag i måneden, kl. 10-12. 

 

Har du problemer med at bruge din computer, tablet (iPad og alle de andre mærker)  eller 
smartphone står vores IT-frivillige klar til at hjælpe dig. 

 

Seniorklubben har kaffe på kanden, så hvis du tager ”problem-barnet” med hen i IT-
cafeen, finder vi sammen ud af det. 

 

Har du ikke mulighed for at komme hen i IT-cafeen eller kan dit problem ikke vente til vi er 
der næste gang,  kan en af vores IT-frivillige komme hjem til dig.  

Kig ind – Seniorklubben og Ældre Sagens IT-Café har  

åbent den første mandag i måneden kl. 10 – 12. 
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Aktivitetshuset i Askerød 

Greve Nord Projektet 
 
Aktiviteter: 
I løbet af året er der masser af gratis aktiviteter og oplevelser for både børn og voksne i området. 
Klik ind på www.grevenord.dk og eller find Greve Nord Projektet på Facebook hold dig opdateret. 
Vejledning: 
Vi tilbyder gratis råd og vejledning til fx job, uddannelse, familieliv, NEM-ID, e-boks, kontakt med kommunen, skole, vejled-
ning om smerter, samtaler om det der gør ondt m.m.  
Kig forbi Aktivitetshuset i Digehuset 9 eller læs mere på www.grevenord.dk  
Nyheder til dig: 
Hver 14. dag udkommer Greve Nord Projektets nyhedsbrev på mail. På www.grevenord.dk kan du skrive dig op til det gra-
tisnyhedsbrev, der indeholder arrangementer, aktiviteter og gode historier fra dit lokalområde. 

 

 

  
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 
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Klubber - Aktiviteter 
Der må ikke udskænkes alkohol  i klubberne efter kl. 24.00 

 

Askerød Fiskeklub 

 

 
 

 

Askerød Øl- & Vinlaug 

 

 
 

Billarden 

 

 
 

Madlavning for finere mænd  

 

 
 

Motion for Askerødder  

 

 

 

 

Kurdisk Klub 

 

 

Seniorklubben  

 

 

Mens Salon  

 

 

Askerød Modeljernbane Klub 

 

 

John Tofteng, Digehuset 

26 21 24 70 

John.tofteng@gmail.com 
 

 
Finn Nyborg 

41 17 62 04  

fny@cwek.dk  

 

Annette Jørgensen 

26 19 25 62 

 
 
 

Inge Nielsen  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sheirko Mahmood 

31 38 94 94  
 
 

 

Connie Skovbo-Rasmussen 

connie@gaias.dk 

43 90 75 32 

 
Abdulkareem 

22 45 94 60 

 

Peter Hansen   60 65 96 80 
peterhansen629@outlook.com 
Jørgen T. Kai   61 70 69 42 
jrgentefkehagen@yahoo.com 
Claus Vergo  42 59 61 60 
vergo71@gmail.com 

 

Åben efter aftale 

 

 

 

 

 

Tirs  18.30 - 22 

Tors  16 - 22 

Første lørdag i måneden 14 – 18 

 

 

 
 

 

 
Se side 16 

 
 

 
 
 

Fredag  18  - 24 

Lør - søn  18  - 24 
 

 
 

Tirsdag 12 - 22 

 

 
 

Man - fre 17 - 24 

 

 

 
 
 
 

Husk gruppen: ”Køb, salg og bortgives - for Askerøds beboere” på facebook 

 

 

 

 

 

    ELLER se på beboernes opslagstavle i Café Ask 
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Seniorklubben  
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00 

Det sker i februar 2019: 

  5. februar  Banko 

12, februar  Frokost 

19. februar  Hygge 

26. februar  Frokost 
 

    
 

 
 

 
24. februar  Karin Jensen 
 
 
 
 
2. marts  Generalforsamling kl. 11.00 

Formand:   Charlotte Tew                        

   Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00          

   mail@charlottetew.dk  

 

Øvrige  

medlemmer:  Tommy Christiansen 

   Hanne Frederiksen 

 

 

Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen 

Repræsentant fra Ejendomskontoret 

 
 

 

Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. 

 

Formand:   Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5  
   Tlf.  61 60 43 69    
    jfahlgren@ymail.com   
 
Næstformand.:  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:   Preben Blankholm 
 
 

 
Afdelingsbestyrelsen holder møde sidste tirsdag i hver 
måned. 
   

Fødselsdage 

Formand: Eva Birkved 
 

Øvrige medlemmer: 
 

Maria Bergamo-Giorgi  
Finn Nyborg 
Inga Andersson 
Villy Madsen 
Steen Holm Hemmingsen 
 
Repræsentant for ejendomskontoret: 
Maria Gad 

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 

 

Miljøudvalget 

 

Aktivbestyrelsen  
 

Afdelingsbestyrelsen 
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