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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.  JANUAR 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: 
 
Formand for Askerød, Jørgen Fahlgren (tv) 
Ejendomsleder i Askerød, Ali Laroub 
Bo-Vest, Martin Olsen (th) 
 
 
Fotografi:   
 
Jens B. Jensen (Ejendomskontoret) 
Jørgen Fahlgren (side 3 & 10) 
Charlotte Tew (side 12) 
 

 
 

Er du bagud med 
huslejen? 
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Er Askerød et parallelsamfund? 

M.v.h. 

Jørgen Fahlgren 

Formand for Afdelingsbestyrelsen 

Det mener Ahmad Mahmoud i sin 
selvbiografi  ”Sort land”. 
Forfatteren skriver udførligt og ærligt 
om sin barn - og ungdom i ghettoen 
Askerød i perioden 1987 og næsten 
op til i dag. 
 
Ahmads forældre kom til Danmark 
fra Libanon, hvor de havde opholdt 
sig som palæstinensiske flygtninge , 
oplyser bogomslaget. 
 
I forordet forklarer forfatteren: ”Jeg er 
vokset op i en typisk indvandrer-
ghetto - med mange børn, Koransko-
ler, bander, arrangerede ægteskaber 
og folk på overførselsindkomst. Jeg 
flyttede og fik mig en uddannelse, et 
godt job, egen bolig langt væk - jeg 
er altså en såkaldt mønsterbryder, et 
godt eksempel”. 
 
Bogen ”Sort land” handler om ghetto-
en - om det liv, der leves der i den 
kultur, der hersker. 
 
Kulturbegrebet er nøglen, der lukker 
læseren ind i indvandrerghettoen, ind 
i parallelsamfundet: en ekstrem luk-
kethed i forhold til det samfund, der 
omgiver dem. 
 

”Kultur er vaner” definerede Hartvig 
Frisch begrebet i sin ”Kulturhistorie” 
fra mellemkrigstiden. Omtrent lige så 
bredt er Ahmad Mahmouds kulturbe-
greb.  
 
Religionen  bruges til at dække over 
dårlige vaner i hverdagens utallige 
sociale handlemønstre.  
Religionen - i dette tilfælde islam - er 
ifølge Ahmad Mahmoud ikke hoved-
fjenden. 
 
Det er derimod ”den kollektive kon-
trol” i indvandrerfamilierne, som for-
hindrer individuel frihed og personlig 
udvikling - man ønsker at bevare 
status quo, at hver generation kopie-
rer den forrige og i hvert flad ikke 
bryder kulturen og finder sin egen 
vej. Kulturen er skabt af lige dele 
magelighed, uvidenhed og afmagt”, 
skriver forfatteren. 
 
Ifølge Ahmad er det kvinderne, der 
skal gøre oprør mod den ekstrem 
patriarkalske kultur i parallelsamfun-
dene i Danmark. 
 
Kvinderne er de mest undertrykte, de 
mest isolerede. De er udvalgt til at 
gøre revolution, men det fremgår 

tydeligt, at alle i denne utidssvarende  
verden er ofre - og bødler. På en og 
samme tid. 
 
”Sort land” er en mørk og uendelig 
trist fortælling på 190 sider. Det, der 
gør selvbiografien til den indtil videre 
bedste fremstilling af livet i ghettoen 
Askerød, er forfatterens humor, ironi 
og satire. 
 
Undertegnede læser ser bogen som 
en kærlighedsgave til beboerne i 
Askerød. 
 
Forfatteren har betalt en høj pris : 
udstødelse og manglende forståelse 
fra den samfundsklasse, som domi-
nerer i parallelsamfundet. 
 
Tak for gaven, Ahmad! 
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Af Sarah Z. Ehernreich, Greve Nord Projektet 
 
Portræt: Ali: Askerød skal være nummer et, og vi 
skal have flere beboere ind i beboerdemokratiet 
 
Ali Laroub har store ambitioner for, hvad han gerne 
vil være med til at opnå i Askerød. Vi byder velkom-
men til den nye ejendomsleder 
 
Hver morgen tager 45-årige Ali Laroub turen fra Ballerup 
til Askerød. Her starter han dagen med at tænde compu-
teren på ejendomskontoret, tage en kop kaffe og få et 
overblik over, hvad der venter af opgaver og aftaler i 
løbet af dagen. 
 
Ali er netop startet som ny ejendomsleder i Askerød, og 
han glæder sig til at lære alle sine kollegaer, beboerne 
og bebyggelsen bedre at kende. For ham er samarbejde 
nemlig vejen til at lykkedes. 
 
"Der er ingen, der kan køre butikken alene. Heller ikke 
mig. Det er vigtigt, at vi arbejder i samlet flok, for når 
man gør tingene sammen, så når man målet. Og målet 
er, at beboernes skal have et velfungerende ejendoms-
kontor, hvor de bliver taget alvorligt og føler sig velkom-
men uanset, hvad de kommer med af spørgsmål eller 
problemer," siger den nye ejendomsleder og fortsætter: 
"Det er meget vigtig for mig, at beboerne får en god ser-
vice. Og hvis vi ikke kan svare på deres henvendelse, så 
må vi undersøge det og vende tilbage til dem. Og gøre 
det! Der er ikke noget værre end steder, hvor folk lover 
at ringe tilbage, og så ikke gør det,". 

Askerød skal være nummer et 
 

En af Alis visioner er, at Askerød skal være nummer et. 
"Askerød skal være nummer 1. Ikke kun på Vestegnen, 
men i hele den almene sektor. Det skal være sådan, at 
området er et sted, hvor folk er glade for at bo, og som 
de faktisk er stole af. Målet er, at folk ikke skal have lyst 
til at flytte væk herfra. Det skal vi sikre ved at give bebo-
erne en god service, velholdte lejligheder og et flot og 
dejligt område at bo i for at gøre det interessant for både 
nuværende og nye beboere,” siger han. 
Igen understreger han, at det er samarbejde, der er ve-
jen til at nå hertil. Ikke kun imellem medarbejderne på 
ejendomskontoret, men også med afdelingsbestyrelsen, 
BO-VEST, Greve Nord Projektet, de eksterne samar-
bejdspartnere og ikke mindst beboerne selv. 
"Vi skal høre på beboerne og spørge, hvad de synes, 
der skal gøres i området. Det er dem, der bor og har 
deres liv her, så de er eksperterne. Men det kræver na-
turligvis, at de fortæller os, hvad de mener og godt kun-
ne tænke sig," forklarer Ali. 
 

Mere beboerdemokrati 
 

Derfor er en af hans andre helt store visioner for områ-
det at få mere gang i beboerdemokratiet. Dels ved at få 
flere beboere til at stille op og aktivt deltage i bestyrel-
sesarbejdet, dels at hæve antallet af deltagere ved afde-
lingsmøderne. 
"Det er en svær opgave, ikke kun i Askerød, men gene-
relt. Men netop derfor er det så vigtigt, at vi gør en ind-
sats for at få folk med. Det handler om, at gøre det klart 
for dem, hvor vigtigt det er, at de deltager. At beboerde-
mokratiet er deres mulighed for at få indflydelse og være 
med til at bestemme. Der er mange, der tror, at alt ting 
allerede er bestemt på forhånd, eller at det kun er besty-
relsen, der får stemmeret. De tror slet ikke, at de kan få 
indflydelse, så de giver op på forhånd," siger han og fort-
sætter: 
"Derfor er det vigtig, at vi er med til at informere dem om, 
hvordan det rigtigt hænger sammen. At de ved afde-
lingsmøderne også kan være med til at stemme om de 
ting, der skal besluttes og evt. ændres. Og at de faktisk 
får endnu mere indflydelse, hvis de stiller op til bestyrel-
sen, hvor de bliver repræsentanter for alle beboerne." 

Ali har også været interviewet til BL's blad Beboerbladet  
om netop hans engagement for at få beboere til at gå  
med i beboerdemokratiet. 

 

Askerøds nye ejendomsleder 
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Ali Laroub 

For at få flere beboere til at deltage aktivt i beboerdemo-
kratiet forestiller Ali sig, at man kan afholde informations-
møder om, hvad beboerdemokrati er, hvilke muligheder 
der findes, hvor vigtigt det er, at alle beboergrupper er 
repræsenteret i en bestyrelse m.m. Han forklarer, at det 
derudover handler om at tale med folk, når man møder 
dem i dagligdagen og minde dem om, hvor vigtig deres 
stemme er. 
"Vi skal være fælles om at gøre området endnu bedre. 
Der sidder så mange gode kræfter og viden ude i lejlig-
hederne, som kan være en god støtte, når bestyrelsen 
skal træffe vigtige beslutninger for, hvad der skal ske i  
området og afdelingen”, forklarer han. 
Ali har selv siddet med i op til flere afdelingsbestyrelser 
og i Bispebjerg Lokaludvalg, så han kender en del til ar-
bejdet som beboerdemokrat. 
"Man skal gøre det, fordi man gerne vil være med til at 
gøre en forskel og få indflydelse. Man kan involvere sig 
på mange niveauer, så det behøver ikke tage mange 
timer om måneden," fortæller han. 
 

Ikke bare bag bordet 
 

Ali kommer lige fra en stilling som ejendomsleder i Store 
Hus i Avedøre, hvor han har været i otte år. Her startede 
han som ejendomsleder, efter i 13 år at have været pro-
duktionsleder på Københavns Postcenter. Skiftet i bran-
che faldt ham ret naturligt, for med et job som ejendoms-
leder kunne han udnytte sin erfaring om alment boligbyg-
geri og beboerdemokrati og samtidig få en større viden 
om den almene sektor. 
"For mig er arbejdet som ejendomsleder ikke bare et job. 
Jeg gør det, fordi jeg rent faktisk godt kan lide arbejdet. 
Man får kontakt med masser af mennesker, man gør en 
forskel, og man kan forhåbentlig være med til at gøre en 
masse beboere tilfredse," siger han 
 
Han har taget mange gode erfaringer med fra Store Hus, 
som han glæder sig til også at kunne tage med i sit ar-
bejde i Askerød. Bl.a. er det vigtigt for ham, at han er til 
stede for beboerne både på kontoret og ude i området. 
 
"Beboerne skal vide, at de altid er velkommen til at kom-
me ind på mit kontor til en snak. Men jeg er heller ikke 
typen, der kan sidde på kontoret hele dagen. Jeg vil ger-
ne ud og være synlig og møde beboerne, der hvor de 
også færdes." 
I Ali får beboerne en ejendomsleder, der er en meget 
direkte mand, der ikke pakker tingene ind. 
"Jeg følger bogen, og det er vigtigt at arbejdet bliver gjort 
ordentlig og efter reglerne. Jeg er ikke typen, der laver 
lokumsaftaler, eller spiser folk af med halve svar, som 
jeg ikke kan stå inde for. Jeg vil hellere have styr på tin-
gene med det samme," understreger han. 
 

Ali skal udfordres 
 

Da Ali kom til stillingen i Store Hus, var der en del løse 
ender, der skulle samles. Afdelingen havde haft flere 
skiftende ejendomsledere inden for relativt kort tid, og 

der var mange ting, der skulle styr på. Det var en udfor-
dring, som Ali godt kunne lide. Han fortæller selv, at han 
skal udfordres i sit arbejde, for så føler han, at han er 
med til at gøre en forskel. Det var også en af grundene 
til, han søgte stillingen i Askerød. 
"Jeg havde nået de mål, jeg gerne ville i Avedøre. Så jeg 
havde behov for at prøve noget nyt, møde nye menne-
sker og få nye udfordringer. Det er noget af det, der gør, 
at jeg står glad op om morgenen og går på arbejde. Jeg 
var ikke utilfreds, men jeg manglede noget nyt at rive i 
og blive bekræftet i, at jeg kan bruges og er god til mit 
arbejde," forklarer han. 

For ham er det vigtigt, at dagene ikke bliver ens, og han 
trives derfor i jobbet som ejendomsleder, hvor han aldrig 
ved præcis, hvad dagen bringer, når han møder på ar-
bejde. For selvom der er mange faste opgaver med ad-
ministration, ansvar for afdelingen og drift, personalele-
delse og økonomi, er det stadig et arbejde, hvor han får 
kontakt med mange forskellige mennesker hver dag, og 
der kan opstå her-og-nu-situationer, som han er nødt til 
at forholde sig til. 
Det kan være en lampe, der bliver ødelagt, en mur med 
graffiti eller noget helt tredje. 
"Så løser vi det. Der skal mere til for at slå mig ud af 
kurs. Hvis sådan nogle ting sker, så synes jeg, at det er 
vigtigere, at man ser det i et større perspektiv. Hvorfor er 
lampen blevet ødelagt, og hvad kan vi gøre for, at den 
ikke bliver ødelagt igen? Dels rent praktisk med en an-
den type lampe måske, men også ift. de udfordringer, 
der kan være årsag til, at nogen evt. har ladet deres fru-
stration gå ud over lampen," forklarer Ali. 
En god dag for ham er, når han kan slukke computeren, 
sætte kaffekoppen i opvaskeren og køre hjem med en 
god mavefornemmelse. 
"Hvis mine medarbejdere har været glade, hvis jeg har 
mødt glade, tilfredse beboere, hvis tingene generelt er 
gået glat, og vi har gjort vores arbejde godt, så er det en 
god dag. Ligeledes hvis der er noget, der har været et 
problem eller en udfordring, men at vi har løst det efter 
reglerne og på den bedste måde. Så er det også en god 
dag," fortæller Ali. 
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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 
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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 

December måneds lækre menu i Café Ask  
 

Tirs. d. 1.  Svinekam m/sovs, rødkål & kartofler        kr. 36,00 
   Appelsinfromage           kr. 18,00 
 

Tors. d. 3.  Kalveculotte m/flødekartofler & salat        kr. 40,00 
   Fløderand m/hindbær          kr. 18,00 
 

Tirs. d. 8.  Nøddebagt laks m/flødespinat & kartofler       kr. 40,00 
   Gammeldags æblekage          kr. 18,00 
 

Tors. d. 10.  Glaseret skinke m/grønlangkål &  brunede kartofler      kr. 38,00 
   Ananas m/hønsesalat          kr. 20,00 
 

Tirs. d. 15.  Andebryst m/appelsinsovs, salat & løse ris       kr. 40,00 
   Kirsebærtrifli            kr. 18,00 
 

Tors. d. 17.  Tartelet m/høns i asparges         kr. 36,00 
   Hønsekødsuppe m/boller          kr. 20,00 
 

 

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

TELEFON 43 97 43 43  

Januar måneds lækre menu i Café Ask  

Tirs. d. 5.  Forloren hare m/waldorfsalat, vildtsovs & kartofler      kr. 38,00 
   Bagte æbler m/is           kr. 18,00 

Tors. d. 7.  Enebærgryde m/kartoffelmos & salat        kr. 40,00 
   Citrondessert m/hvid chokolade         kr. 18,00 

Tirs. d. 12.  Stegt flæsk m/persillesovs, kartofler & rødbeder      kr. 38,00 
   Abrikostrifli            kr. 18,00 

Tors. d. 14  Mandelpaneret kyllingebryst m/stegte , kartofler & spinattzaciki    kr. 38,00 
   Franskbrød m/røget laks & flødepeberrod       kr. 20,00 

Tirs. d. 19.  Ribbensteg m/æblesalsa, sovs & kartofler       kr. 38,00 
   Blomsterbergs æbletærte m/cremefraiche           kr. 18,00  

Tors. d. 21.  Gammeldags oksesteg m/bønner, kartofler & glaseret løg     kr. 40,00 
   Pandekage m/hindbær          kr. 18,00 

Tirs. d.26.  Wienersnitzel m/ærter, stegte kartofler & smørsovs      kr. 40,00 
   Mandelrand m/jordbæris          kr. 18,00 

Tors. d.28.  Indbagt laks m/limesovs & stegte kartofler       kr. 40,00 
   Tredobbelt chokolademousse         kr. 18,00 

Cafe Ask ønsker alle  
en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.  

Tak for 2015. 
Vi ses den 4.  januar 2016. 
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Traditionen tro havde Greve Nord 
Projektet  igen i år arrangeret en ud-
flugt til julemarkedet på Gavnø Slot, 
som ligger i meget smukke og idylli-
ske omgivelser ved Næstved. 
 
Søndag den 15. november hentede 
bussen os ved Thors Kvarter og Ger-
sagerparken og kl. 9.15 kørte vi til 
slottet.  
 
Vejret klarede op, da vi ankom til 
slottet og omgivelserne tog sig ud fra 
deres bedste side.  

Igen i år kunne man bruge rigtigt me-
get tid på at gå rundt og kigge på de 
mange boder, som var flotte og fan-
tasifulde. Og der var også et drenge-
orkester som gik rundt i hallerne og 
spillede julemusik. 
 
Der var stor mulighed for at købe 
lækre delikatesser, smykker, juleting 
og mange andre spændende ting. 
 
Kl. 11.30 fik vi en god frokost og indtil 
vi skulle hjem kl. 15.00, var der mas-
ser af tid til at købe og ose mere og 

få en god snak med de søde menne-
sker i boderne. 
 
På hjemturen var man godt træt og 
fyldt af alle de gode indtryk og mas-
ser af dejlige indkøb. 
 
En rigtig stor tak til Suzanne fra Gre-
ve Nord Projektet, som igen i år sør-
gede for, at vi havde en rigtig dejlig 
dag og kom godt hjem igen til Greve. 
 
CB 

 

 

Julemarked på Gavnø Slot 15. november 

 

Seniorklubben  
Vi i Seniorklubben havde besøg af 
en 8. klasse fra Tjørnelyskolen. 
 
De sang nogle flotte sange for os og 
lavede lidt Banko. 
 
De havde også bagt kager sammen 

med nogle forældre og lavet kaffe, 
som vi kunne købe billigt. 
 
De samler penge ind til studietur til 
Berlin næste år, og de hjælper hinan-
den med at få råd, så alle kan kom-
me med. 

En meget dejlig dag. 
 
Held og lykke med jeres initiativ. 
 
Hilsen fra Seniorklubben 
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Kom rundt om nissen på Greve Museum 

Af Greve Museum 

Julen begynder allerede den 24. 
november på Greve Museum. 
Den dag er der kun én måned til 
juleaften, og det betyder, at det er 
tid for at åbne dørene til årets ju-
leudstilling 
 
I år handler udstillingen om nissen, 
og der vil være oplevelser, under-
holdning og viden at hente for både 
børn og voksne. December måned 
er julen og traditionernes tid, men 
også højsæson for nisser. De kom-
mer frem af deres skjul og skaber 
den rigtige julestemning med lige 
dele hygge og drillerier. Nissens 
fremkomst i hjemmet, fjernsynet og 
gadebilledet er et sikkert tegn på, at 
nu er julen endelig kommet! 

Vidste du, at en nisse ikke bare er en 
nisse, men at der findes mange for-
skellige slags? Julenissen, som de 
fleste måske tænker er den eneste 
form for nisse, har mange både yng-
re og ældre slægtninge. Nogle bor 
på et skib, imens andre gemmer sig i 
skoven. Én ting har de dog alle til 
fælles: De elsker at lave narrestreger 
og at drille - især os mennesker. 
 
Fra Gårdbo til julemandens hjæl-
per 
 
Den oprindelige danske nisse var en 
lille ånd, som boede på landets man-
ge gårde. Gårdboen, som ånden 
blev kaldt, kom med tiden til at hedde 
Niels, som senere igen blev til nisse. 
Han havde stor betydning for trivslen 
på gården, og han skulle derfor be-
handles med respekt, og det var en 
rigtig god idé at give ham gaver som 
eksempelvis grød med smør. 
På trods af kirkens ihærdige forsøg 

på at få bugt med folketroen i løbet 
af middelalderen, så varede troen på 
nissen ved. I løbet af 1800-tallet blev 
sagnet om nissen på ny taget op af 
danske kunstnere og blev til en del af 
julen. Nissen kom til at sidde i toppen 
af juletræet for at vogte over godter-
ne og gaverne på træet. 

Omkring år 1900 var nissen begyndt 
at give gaver, men måtte snart afgive 
pladsen til den nyligt importerede 
Skt. Nicolaus eller julemanden. Nis-
sen blev nu en del af julemandens 
flok, og nissen blev også portrætteret 
som julemandens hjælper, der hjalp 
med at lave gaver og sikre julen. 
Nissen har således udviklet sig fra at 
være en ensom gårdbo til at være en 
del af en større familie, og i dag fin-
des der mange forskellige slags nis-
ser. De bor på skibe, i skoven, på 
loftet og måske hjemme hos dig. 
 

En udstilling for hele familien 
 

Juleudstillingen på Greve Museum 
henvender sig til hele familien, og 
indeholder en række aktiviteter, som 
giver både børn og voksne mulighed 
for at komme rundt om nissen. Hvil-
ken nissehøjde har du? Hvem i fami-
lien er bedst til at gå i træsko? Og 
hvor har Grevegårds nisse Nis, mon 
gemt sig? 
I udstillingen kan du lære om de for-
skellige typer af nisser og gå på op-
dagelse i museets nissesamling.     

Du vil blandt andet møde, kirkenis-
sen, kravlenissen, skibsnissen, skov-
nissen, julenissen, havenissen og 
hvis du er heldig, kan det være, at du 
også finder Grevegårds helt egen 
gårdnisse, Nis. Men husk at liste for 
nisser er nogle sky væsner, som 
gemmer sig, så snart de hører et 
menneske i nærheden. 
 

Kom med på omvisning 
 
Allerede et par dage efter at udstillin-
gen er åbnet, har du mulighed for at 
komme med rundt i udstillingen, når 
historiker Kristian Hasselbalch Jen-
sen tager gæsterne med på omvis-
ning. Det er Kristian Hasselbalch 
Jensen, der har stået for årets jule-
udstilling, og mon ikke, han også kan 
fortælle lidt ekstra nissehistorier, som 
man ellers ikke vil kunne finde på 
egen hånd?  
Omvisningen foregår fredag den 27. 
november kl. 14 og koster 20 kroner 
pr. person. 
Udstillingen vises fra tirsdag den 24. 
november og frem til søndag den 3. 
januar 2016, Der vil være omvisnin-
ger fredag d. 27. november kl. 14 og 
onsdag den 9. december kl. 16. Des-
uden er det selvfølgelig også muligt 
at booke egne omvisninger i udstillin-
gen – en privat omvisning koster 500 
kr. på en hverdag og 1000 kr. på 
søndage. 
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Spørgeskema ang. beboeraktiviteter 

I november postkasse omdelte Aktivbestyrelsen 676 spørgeskemaer. Vi siger mange tak til de 16 beboere, der tog 
sig tid til at besvare.  
 
Størstedelen af beboerne er interesserede i at deltage i beboeraktiviteter, herunder ture ud af Askerød og musik, 
stand up og foredrag. Mange er også interesserede i store fester, hvilket vi er glade for, da vi har flere i støbeske-
en. Vi har også fået flere ideer til nye aktiviteter og evt. klubber.  
Forslagene til ture ud af Askerød er: Tivoli, biograf, Chris McDonald, Nationalmuseet, vægterrunde i København, 
Ny Carlsberg Glyptotek og Christiania. Forslag til aktiviteter i Askerød: fastelavn,  Halloween, påskefrokost, som-
merfest, lave musik, kor, samlingssted for børnefamilier og fodboldklub. 
 
Vi siger mange tak for alle ideerne og lover at kigge på dem i det nye år. 
 
M.v.h. 

Charlotte Tew, formand for Aktivbestyrelsen 

 

 

Redaktionen 
Redaktionen er meget glad for alle 
de gode indlæg, som vi modtager til 
Askerød Tidende. 
 
Og vi håber, at I vil fortsætte med det 
og at der vil være flere, som frem-
over vil bidrage med artikler til bla-
det. 
 
Når I sender indlæg til bladet bedes I 
venligst huske: 
  
At begrænse jeres indlæg til max. 
to håndskrevne A4 sider, svaren-
de til en halv side i bladet her.  
 
At det skrevne skal være Word 
eller PDF, til plakater gerne Publi-

sher.  
At I bruger Arial i teksttype og 10 i 
skriftstørrelse. 
 
Og det allervigtigste er, at alle 
indlæg SKAL være en fil (ikke et 
udskrevet print) og sendes på 
mail til cbirkved@godmail.dk. 
 
Fotogratier, som skal bruges til 
indlæg, skal også sendes på 
mail. 
 
Det vil være en meget stor hjælp, når 
layoutet til bladet skal sættes op. 
 
M.V.H 
Redaktionen 

Askerød Tidende 

Vinderen af et guldkort 
til Tivoli blev: 
Inge Sommer 

 
Aktivbestyrelsen håber, at I får mange 

dejlige og sjove timer i Tivoli! 
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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: 

   Preben Esbersen  tlf. 60354661 

   Merete Petersen  ”   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  
 
 
 
 
Power Sport 
 
 

 
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  
  
 

 
 
Aamer Ghani 
60 76 10 74 
 
 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

Søndag: 14  - 16 
Sæson: 1. søn i september 
Til sidste søn i april 
 
 
 

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 december 2015 og januar 2016: 
1. december  Banko 
8. december  Frokost 
11. december Julefrokost 
5. januar  Banko 
12. januar   Frokost 
19. januar   Hygge 
26. januar  Frokost 

 

 
   
  

 
 

21. december  Grethe Hansen 
 

18. januar  Annete Jørgensen 
21. januar  Erna Romero 
22. januar  John Tofting 
 

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 

Så ses vi først den 5. januar 2016. 
God Jul og Godt Nytår 
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Vær med i konkurrencen om enten en julekurv eller legetøj til en værdi af kr. 500,00. Der er 3 gevinster 
på højkant. 
 

Alt du skal gøre er at løse denne lille juleopgave og aflevere den i udfyldt stand og du deltager i lodtræk-
ningen.  
 

Sidste frist for aflevering i Ejendomskontorets postkasse er 5. december 2015.  
Vinderen får telefonisk besked. 

 

Julekonkurrence 

 

 

 

Navn :                    .................................................................. 
Adresse :               .................................................................. 
Tlf.nr. :                   .................................................................. 
 
Ønsker:                 Jule- kurv                 Legetøj 
 
Medlemmer af Aktivbestyrelsen og Afdelingsbestyrelsen kan ikke deltage. 
 
M.v.h. Aktivbestyrelsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRAM 

 

 RADIUS 

NORDNORDNORDNORD    

 

÷ S 

÷ NG 

÷ L 

÷ R 

PÅ  
RUGBRØD 

EFTER Æ 

EFTER U 

TIL 

OVERS  
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