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Nørre Herlev

kirke og sogn
i midten...

Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres stort
som småt
·
·
·
·

AutoMester®

Nybygning
Ombygning
Tilbygning
Renovering m.v.

Flere glade bilister

Serviceeftersyn
Forsikringsskader
Klargøring til syn
Frontruder
Udstødning
Dæk / Fælge
Alt i reparationer

Kontakt:
Freerslev Bygnings- og
Maskinsnedkeri
Roskildevej 197, Freerslev
3400 Hillerød
Tlf. 4032 6237

Bo’s Autoservice
V / Bo Hansen
Frederiksborgvej 72 - 3450 Allerød
Tlf. 48 17 32 14 - Fax 48 17 32 14

KØBMAND CARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S
MANDAG - FREDAG
LØRDAG
TLF. 48 26 45 55

KL. 9.00 - 19.00
KL. 8.00 - 16.00
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bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening

MØDEKALENDER:
Dato Tid

Sted

Arrangement

30.11 13,00 Forsamlingshus

Julemarked

14.12 19.30 Nørre Herlev Kirke

Julekoncert med Brødeskov koret.

14.12 15.00 Forsamlingshus

Juletræ

31.12 24.00 Forsamlingshus

Midnatsåbent

30.01 18.30 Forsamlingshus

Vin & Vildt (dato ændres muligvis)

22.02 14.00 Forsamlingshus

Fastelavnsfest/tøndeslagning

29.02 13.00 Forsamlingshus

Generalforsamling (kun for medlemmer)

02.04 18.30 Forsamlingshus

Modeaften.

Torsd 19.30 Sognegård

Hver torsdag: Brødeskovkoret øver

BB-AVISEN: Næste nr. 166 på gaden ca. 9. februar 2004
Indleveringsfrist
3 19. januar 2004
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN

Orientering fra bestyrelsen
Brødeskov Borgerforening
Kære borgere i Brødeskovområdet!
Hurra, byrådet har sat en Brødeskovhal på budgettet til næste år.
Vi har jo i årevis sukket efter at få den hal og nu ser det endelig ud
til at lykkes. Så vi kan se frem til at kunne komme til at dyrke indendørs idræt i Hillerød S.
Men man må nødvendigvis spørge sig selv, om de afsatte 3 mio.
kr. er tilstrækkeligt til at bygge en sportshal? Selv en skrabeversion
af en hal til brug for idrætsundervisning koster i hvert fald 3-4 gange så meget. Og det skulle jo nødigt ende med bare en overdækket fodboldbane! Der er en grænse for hvor meget, der kan spares,
når hallen skal kunne bruges til skoleformål. En uisoleret og uopvarmet hal vil, med det danske klima, medføre, at vores skolebørn
må modtage idræts-undervisning iklædt hue og vanter i vinterhalvåret. Det er der ingen andre børn i kommunen, der bliver budt.
Vi må have vished for, at der stiles mere langsigtet med muligheder for udbygning og ombygning hen ad vejen, hvis der ikke er
økonomi til at gennemføre en rigtig idrætshal fra start. En let-hal
skal kunne udbygges til en helårs-hal. Så vi må håbe, at de afsatte
midler er til startskuddet og at der efterfølgende findes en supplerende finansieringsform, der kan bringe hallen op i en fornuftig
standard. En favorabel lånefinansiering vha. ”Statens lånepulje til
skolebyggeri” kan f.eks. give den fornødne luft i kommunens økonomi ved afdrag over mange år.
Vi forlanger jo ikke en hal med endeløse tilskuerrækker og omfattende udenoms aktiviteter. Men vi skal da have en hal, der i det
mindste tilgodeser skoleundervisningens behov året rundt.
Den stort anlagte hastighedsplan, med fine målsætninger om, at
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skolebørnene og lette trafikanter generelt
bør have bedre vilkår og
kunne færdes sikkert, lovede godt for trafiksikkerheden i boligområ-

derne også i Hillerød Syd. Men planen er netop taget af programmet, da den vil blive meget dyr at implementere.
Vi er derfor gået sammen med de andre lokalråd i Hillerøds omegn
for at rette en fælles henvendelse til Teknisk Udvalg om, hvordan
de så vil håndtere vores trafikale problemer. Der har på det seneste været flere trafikulykker i lokalområderne. Problemerne forsvinder jo ikke, bare fordi planen er skrottet. Vi har i det hele taget
etableret et samarbejde mellem lokalrådene om de fælles udfordringer, hvor vi kan fremstå samlet overfor byrådet.
I begyndelsen af det nye år påtænker vi at gennemføre en Brødeskovkonference, som et debatforum for foreningerne i området. Og
der vil sædvanen tro blive afholdt et midtvejsmøde med deltagelse
af byrådets politikere fra alle partier, da byrådet er halvvejs i valgperioden. Mere om disse arrangementer i næste nummer af Brødeskov Borgeravis.
Hvis du endnu ikke er medlem, kan du stadig nå at blive det. Vi har
brug for din opbakning. Meld dig selv eller din familie ind i Brødeskov Borgerforening og gør en forskel for Brødeskov.
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
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Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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Akupunktur
Zoneterapi
Hanne Jensen
Akupunktør • Zoneterapeut
Kostvejleder
Slettebjerget 136
Ny Hammersholt
48 26 33 36 også aften
Ring efter en folder eller gå ind på
www.akuzoneklinik.dk
Medlem af PA Medlem af FDZ
Klinikken er under tilsyn af en læge
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Så lykkedes det !
Med budgetforliget for 2004 lykkedes det ? vistnok lidt uventet for alle ?
at få sat penge af til starten på Brødeskovhallen.
Godt nok en meget skrabet udgave ? men til gengæld er den klar i løbet
af sommeren, og hvis planen holder, kan der spilles håndbold og indendørs fodbold allerede næste vinter.
Det er glædeligt, men ikke uden problemer. Der er ikke omklædning i
"hallen" som i første omgang er uisoleret. Jeg vil nu få undersøgt hvor
meget det koster at gøre fundamenterne lidt længere og forberede afløb
m.v så der senere kan forlænges med omklædningsrum. Samtidig vil jeg
bede om at få svejset beslag på de bærende buer, så de er forberedt til
en gang isolering og træbeton. Hallen skal jo også kunne bruges som
gymnastiksal for skolen, og hvis det forberedes kan den få en højere
standard for et rimeligt beløb, f.eks. næste år.
Den skal ligge mellem skolen og BIF, og det betyder at der sandsynligvis
ryger en fodboldbane, det skal også forhandles på plads, måske er løsningen at fortsætte med baner ud langs Kollerødvej. Nye problemer ? ja,
men vi fik sgu gang i Brødeskovhallen, og det har vi al mulig grund til at
ønske hinanden tillykke med.
Der er igen debat om udviklingen i Nr.Herlev, bl.a. om boligbyggeri ved
Herlevgård og en mulig vej bagom Kirken. Det har der været snak om i
mands minde, det ville efter min mening være klogere at få bebygget
marken mellem Brødeskovparken og Lyngevej først. Hvis der skal laves
en større plan for Herlevgård er et af Fælleslistens krav at der kommer en
købmand/kiosk med i udbygningen. Under alle omstændigheder skal der
ligge en plan for skolens udbygning når der bygges flere boliger.
Ved St Stendam i Ny Hammersholdt har en stor del af beboerne sat sig
imod en bebyggelse med 10-14 huse på engen hvor Tage Bertelsen i sin
8 en lokalplan som tillader byggeritid boede. Kommunen har nu vedtaget
et, men sagen løber fortsat fordi amtet har givet beboerne medhold i en

del af deres klager. Fælleslisten har foreslået at man løste beboernes
modvilje mod udstykning ved at bygge tæt/lave ælderboliger i den ene
ende af engen, så naturen fik lov at være i fred, men det er blevet nedstemt af de øvrige partier. Men der kom da det gode ud af det at der nu
er fokus på ældreboliger i Ny Hammersholt. Vi kigger på et egnet sted at
lave 3-4 mindre lejligheder til ældre som gerne vil blive her men ikke
magter hus og have længere. I alle landsbyerne bør det sikres at de gamle kan blive i en egnet bolig.
Med hensyn til HUR`s vilde planer om et industriknudepunkt og station
ved Brødeskovvej , så holder enigheden i Byrådet, vi er enige om at sige
nej. Dette er senest bekræftet ved vores bidrag til den regionale strategiplan, hvor vi afviser at udlægge erhvervsjord ved Brødeskovvej, men i
stedet ønsker at udlægge jord ved Overdrevsvejen til et kommende stations-og erhvervsbyggeri.
Nu venter alle i spænding på "Strukturkommissionens" betænkning om
fremtidens kommuner. Det lader til at vi skal være 50.000 i de nye kommuner, og at amterne skal nedlægges. Om det er godt eller skidt kan være svært at bedømme, men det er i alt fald sikkert at det er vigtigt at være
aktive omkring det lokale demokrati som f.eks. i Brødeskov-området også
fremover.
Husk at du altid er velkommen til at ringe eller komme forbi på Slettebakken 1 hvis der er noget du vil drøfte.
Tue Tortzen
2.viceborgmester
Fælleslisten ( T )
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Brødeskov Børnesamråd

Brødeskov Børnesamråd er et samarbejde mellem børnehaverne, sfo og
skolen i distriktet Brødeskov.
Samarbejdet har eksisteret i flere år og har især haft betydning for overgangen fra børnehave til skole/sfo.
Vi har det sidste årstid udvidet samarbejdet til at få en bedre forståelse af
de arbejdsvilkår og arbejdsgrundlag, vi har i de forskellige institutioner.
Der er mellem børnehaverne og skole/sfo blevet udvekslet ønsker til hvilke kompetencer, det vil være en fordel at børnene har med, når de møder skole/sfo-verdenen.
Børnehaverne kommer på besøg på skolen og i ZikZakken inden starten
i børnehaveklassen og tidlig–sfo. Børnehaveklasselederne og de pædagoger i ZikZakken, der er kontaktpædagoger, giver tilbagemeldinger til
børnehaverne om, hvordan skiftet til de nye udfordringer er gået.
Børnesamrådet skal være med til at forbedre samarbejdet mellem de
forskellige institutioner, som børnene møder på deres vej her i distriktet,
således at vi kan gøre skiftene så lempelige og trygge som mulige.

Brødeskov Børnesamråd bød til foredrag med Bertil Nordahl.
Det var med stor spænding at arrangørerne begyndte at tælle tilmeldinger.
Af invitationen kunne man ikke vente andet, end at vi tilhørere ville blive
udfordret på vores måder at indrette vores familieliv og måden at behandle vores børn på.
Vi blev ikke skuffet. Gad vide hvor mange, der næste gang de er i Arkaderne, kommer til at tænke på gungrende
lyst-reptiler.
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Ud over et meget underholdende foredrag var det også muligt at få en

række oplysninger om familieliv og opdragelsesdilemmaer, der fortjener
at vi sætter os i et stille hjørne og får reflekteret over, hvad vi gør ved vores familie, børn og partner!
På skolen møder vi dagligt symptombærerne på den kultur, der hersker i
børnefamilierne i dag.
For et par år siden havde vi besøg af Gideon Zlotnik i sognegården. Han
har arbejdet med hvor svært det er for familierne og ikke mindst for børnene. Hans foredrag gik bl.a. på, at vi har det familiemønster vi nu og det
må forholde os konstruktivt til frem for at jage syndebukke.
I Gideon Zlotniks og Bertil Nordahls bøger er der megen god inspiration
til ikke at skulle kvæles i stress og jag.
På hjemmesiden www.center-for-stress.dk er der gode informationer om
stress og forebyggelse af stress.
Jeg tror det vil være rigtig godt for alle ikke mindst børnene, at vi giver os
tid til fat få ladet batterierne op, og ikke arbejde på at der altid skal være
fuldt program og masser af oplevelser.
Der bør ikke mindst for børn være tid til reflektiv ”kedsomhed”.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Per Olsen

Byrådet har bevilget penge til en hal i Brødeskov.
Desværre er den beskrevne løsning ikke noget, der kan tilfredsstille de
behov skolen har for at kunne give en ordentligt tilbud af indendørs
idrætsundervisning.
Den planlagte løsning er en hal uden opvarmning og omklædningsfaciliteter. Der foreligger p.t. ikke oplysninger og fortsat udbygning af den projekterede hal.
Derfor imødeser jeg med stor interesse det forstående arbejde med placering og udformning af ”letshalsprojektet” .
Per Olsen
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AKTIVE SØGES TIL HEL HALDAG I EGEN HAL 2004.
Vi forventer at Hel Haldag i 2004 kan finde sted i egen hal.
Vi har derfor mulighed for en helt ny form for Haldag med nye og
med kendte aktiviteter, der kan styrke Foreningen Brødeskovhallen i arbejdet for at forbedre den lethal, der er blev mulighed for i de
kommunale budgetter for 2004. Aktiviteter har vi mange af, og du
har mulighed for, ved din indsats, at præge arbejdet ved den nye
Hel Haldag 2004.
Der er især 3 områder, hvor du kan lægge din energi.
HEL HALDAG I EGEN HAL GIVER HELT NYE MULIGHEDER
Er det noget for dig at forme og realisere nye ideer, vil Hel Haldag
2004 helt sikkert kunne give dig udfordringer og fornøjelser. Vi støtter op om gode ideer, og når vi er mange om realiseringen, kan
meget lade sig gøre.
DET KLASSISKE KUNSTLOTTERI.
Vi har en meget positivt respons på denne aktivitet, og håber at det
kan blive forløberen til en kommende kunstforening.
I 2004 består aktiviteten i at få udvalgt gevinster, at få produceret
og solgt en række lodsedler i perioden op til Hel Haldag 2004. Din
indsats er der særligt brug for ved organiseringen og salget af lodder, men ønsker du at være ansvarlig også for de andre dele af
denne aktivitet, er der mulighed for det.
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LOPPEMARKED.
Et loppemarked indebærer indsamling og sortering af effekter inden selve loppemarkedet. Aktiviteten giver en meget bred kontakt
til vore lokalområde, og det plejer at være at være en rimelig hyggelig kontakt.
Vi søger flere personer, som vil tage sig af indsamling og sortering
af loppevarer. Du er selv med til at støve effekterne op.

For de nævnte aktiviteter gælder, at de er vigtige for realiseringen
af målet om en rigtig god hal i Brødeskov til glæde for skole ,
idrætsliv og lokalområdet.
Vi vil være meget glade for alle henvendelser, også dem som kan
tilbyde lidt hjælp engang imellem.
Foreningens bestyrelse ser det som en stor udfordring næste år, at
vi i hele foråret skal bruge ekstra kræfter på den endelige udformning af den såkaldte lethal, så den forhåbentlig kan stå klar til Hel
Hadag 2004.
Ring glad til Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48
25 43 50 eller send en mail, hvis det passer dig bedre
bcprivat@tiscali.dk eller kontakt os når du møder os på din vej.
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JULETRÆER

Igen i år vil det være muligt at købe familiens juletræ hos Brødeskov Gruppen. Overskuet fra salget går til indkøb af nyt materiel
til spejderne.
Vi findes ved hytten følgende weekender i december:
Lørdag d. 6. dec.

11:00 – 16:00

Søndag d. 7. dec.

11:00 – 16:00

Lørdag d. 13. dec.

11:00 – 16:00

Søndag d. 14. dec.

11:00 – 16:00

Lørdag d. 20. dec.
Søndag d. 21. dec.

11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

Julehilsen
Juletræsudvalget
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Støjvold ved Hammersholt
Et medlem af Brødeskov Borgerforening beklagede sig over, at kommunen har anlagt en jordvold i Hammersholt angiveligt med forurenet jord
uden at informere borgerne tilstrækkeligt.
Borgerforeningen har derfor rettet henvendelse til Hillerød Kommune for
at høre nærmere om denne jordvold herunder deponeret mængde, forureningsklasse, forureningstype, amtets godkendelse af depotet samt
kommunens informationsmateriale til borgerne i Hammersholt.
Hillerød Kommune har svaret, at kommunen ikke har anlagt en støjvold
med forurenet jord i Hammersholt. Det er virksomheden Fredensborg
Korn og Maskinanpartsselskab, der har haft ansøgt Frederiksborg Amt
om tilladelse til indbygning af klasse 2 jord (lettere forurenet jord) i en
støjvold placeret på deres ejendom.
Frederiksborg Amt har givet Fredensborg Korn og Maskinanpartsselskab
en tilladelse efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven til det ansøgte. Frederiksborg Amt har givet tilladelse til at klasse 2 jord kunne indbygges i kernen
af støjvolden. Derefter skulle klasse 2 jorden afdækkes med mindst 0,7 m
ren jord samt 20-30 cm vækstlag.
Der er blevet indbygget 19.370 tons klasse 2 jord i kernen af støjvolden.
Til afdækning er der anvendt 5.400 tons ren jord. Alt klasse 2 jord er inden indbygning blevet analyseret med 1 prøve pr. 100 tons jord.
Det fremgår ikke af svaret fra kommunen, hvilke forureningsstoffer, der er
tale om. Jordforurening inddeles i fire klasser, hvor klasse 1 er uforurenet
og klasse 4 kraftigt forurenet. Klasse 2 jord svarer til en begrænset koncentration af forureningsstoffer og kun med stoffer med mindre giftighed.
I Brødeskov Borgerforening vil vi nu bede om aktindsigt i de sager, som
amtet behandler, der vedrører vores område, i håb om at borgerne fremover kan modtage bedre information om miljøgodkendelser og lignende.
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
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Nyt fra Brødeskovkoret
Koret er nu på små 50 medlemmer, men vi savner dog stadig nogle
tenorer og alter.
For øvrige stemmegrupper har vi indført en venteliste, men du kan
godt få prøvet din stemme, hvis du er interesseret.
Hvis du mener, du ligger i tenor- eller alt-lejet, så kom til en prøveaften
Torsdag den 8. januar 2004 mellem Kl. 19.30 og 22 i Nr. Herlev
Sognegård. Du vil ikke fortryde det.
Pris for deltagelse pr. halvår er 550 kr. - Fri prøvetid 1 måned.
Koret forbereder 3 julekoncerter i efteråret. Programmet til disse
koncerter vil være meget dansk og blandt andet indeholde danske
”Christmas Carols”.
I efteråret vil vi desuden beskæftige os med mange muntre sange,
som skal være klar til foråret.

Der er følgende julekoncerter:
Lions Park

Tirsdag den 2. december 2003 kl. 19.00

Uvelse Kirke

Søndag den 7. december kl. 19.30

Nørre Herlev Kirke

Søndag den 14. december kl. 19.30

Du kan ringe til:
Dirigent:

Maiwy Frimand-Meier tlf. 4825 3162 eller

Næstformand: Jørgen Sandberg
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tlf. 4826 6883

Hammersholt Forsamlingshus
100-års jubilæum
I anledning af, at det i 2004 er 100 år siden, at Hammersholt Forsamlingshus
blev til, udgives et jubilæumsskrift.
Det er meningen, at det skal indeholde historien om huset; fortalt både udefra og
indefra : Indefra og overordnet via tingbog o. lign. eventuelt referater af forsamlingshusets bestyrelsesmøder.
Udefra og i detaljer ved hjælp af historier od indtryk og oplevelser, fortalt af
dem, der har haft deres gang i huset eller boet i nærheden (med de fordele og
ulemper det har givet), gamle historier og nye historier, grinagtige, sørgmodige,
lærerige og lykkelige oplevelser.
Har du oplevelser i forbindelse med forsamlingshuset i Hammersholt, så skriv
til os eller ring eller kom og fortæl, vi er ivrige lyttere.
Vi skal helst have historien/historierne inden jul og senest 1. februar 2004.

Solveig Duus
Hammersholt Byvej 41 C
3400 Hillerød
48 17 38 68

Morten og Anna Sofie Morell
Hammersholt Byvej 29
3400 Hillerød
48 17 54 71

Allerede nu kan vi løfte sløret en anelse for jubilæumsplanerne. Der bliver helt
sikkert tale om et arrangement i weekenden 17.-18. september 2004.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Har du lyst til at deltage i planlægning eller gennemførelsen af arrangementet
kan du kontakte ovenstående personer.
Hilsen festudvalget.
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LEVENDE MUSIK TIL FESTEN
Tlf. 48 25 26 06

Alt indenfor byggeri,
reparation og vedligeholdelse

• Murerarbejde
• Tømrer– og snedkerarbejde
• Beton
• Anlægsarbejde, herunder
•
•
•
•
•

vej-, jord og kloakarbejde
Diamantboring og –skæring
El
VVS
Ventilation
Smed

Hammersholt Byvej 21 B
3400 Hillerød
Carlo Lorentzen A/S
(
48 26 99 91
Frejasvej 23B, Hillerød
Åben lørdag / søndag 13 - 17
Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50
Kunst-erhverv@e-mail .dk
E-mail: Cl@cl-as.dk
www.cl-as.dk
18 www.gallerimallingbeck.dk

Hammersholt Forsamlingshus
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød – Tlf. 4817 1861 / 4817 0417

LEJ FORSAMLINGSHUSET
TIL DIN FEST
Vi kan tilbyde:
· Fuld rådighed over huset
· Op til 100 kuverter
· Komplet service
· Lyse og venlige lokaler
· Køkken med 2 komfurer
· Professionel opvaskemaskine
Ring på 4817 1861
PS: Ingen udlejning til ungdomsfester!

Tjek det udvendige træværk

Lyse farver giver
lyse og store rum

Frisk malingen op

Udskift
punkterede
termoruder
Et flot gulv kan
være penge værd

Mæglerne

Statsautoriseret ejendomsmægler · valuar · MDE
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Bent Nielsen
Østergade 18
3400 Hillerød
Telefon 48 26 99 11
Fax 48 24 24 04
e-mail: 340@edc.dk

Frederiksværksgade 101
3400 Hillerød
Telefon 48 26 99 10
Fax 48 24 04 47
e-mail: 241@edc.dk

Hammersholt Forsamlingshus
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød, tlf. 4817 1861 / 4817 0417
Hammersholt Forsamlingshus
Telefonliste
Formand Svend Erik Pedersen
4826 5965
Næstformand Morten Morell
4817 5471
Kasserer Lis Aagaard
4817 6391
Best. medlem Dorrit Høj Petersen
4817 6561
Best. medlem Henning Nielsen
4826 5057
Best. medlem Annette Novotni, sekretær
4814 4309
Best.medlem Marianne Johanson, PR
4814 0069
1. suppl. Petra Sølling
4817 6561
2. suppl. Arne Ahrenst
4814 2555
Forsamlingshuset, udlejning
4817 1861
Forsamlingshuset
4817 0417

De første 2 fredagscafeer er allerede løbet af stablen. Familieaften, hvor der både blev spillet, sunget og meget mere. Nogle afslappede og hyggelige timer med børn og deres familier og flere,
der havde fundet vej.
Spansk aften har vi endnu ikke afholdt i skrivende stund - men vi
håber, mange finder vej og har fået nogle underholdende timer
med de spanske musikere og den spansk inspirerede mad.
De planlagte arrangementer for den kommende tid ser foreløbig
således ude:
Søndag den 30. november kl. 13.00

Julemarked
Vort forsamlingshus er denne dag fyldt med fristelser til julen og
pakkerne under træet. Vent derfor med at købe gaver til, du har
været forbi os den 30. november.
Vi har naturligvis glögg og æbleskiver og åbent i baren.
Påtænker du at have en bod på julemarkedet, er det en god idé, at
tænke over det allerede nu, og kontakte enten Dorrit Høj Petersen
tlf. nr. 4817 6561 eller Louise Thygesen tlf. nr. 4817 0371.
Gratis adgang.
Søndag den 14. december kl. 15.00
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Juletræ
Vi leger og danser om juletræ. Kan vi mon igen i år få vækket vores
husnisse??
Godteposer til børnene - glögg og æbleskiver, kaffe og meget mere kan købes.
Pris: kr. 30,00 for voksne.
Onsdag den 31. december kl. 24.00

Nytårsåbent
Vi åbner huset Nytårsaften, fyrer lidt fyrværkeri af og skåler godt
nytår. Kom og hils på naboerne og deres gæster.
Baren er naturligvis åben!
Gratis adgang.
Fredag den 30. januar 2004 kl. 18.30
Vin & Vildt - vinsmagning og lækker vildtmenu - vi arbejder fortsat på den nærmere tilrettelæggelse - lige nu afhænger det imidlertid af, om vor ”faste” vin-smagnings-vært har ferie. Hvis det er tilfældet flyttes arrangementet til en anden dato. Hold øje med vore
plakater.
Søndag den 22. februar 2004 kl. 14.00
Fastelavnsfest - vi glæder os til at se alle børn udklædt til tøndeslagning - som sædvanligt vil der være tønder til både store og
små. Mere i næste nummer af Borgeravisen.
Søndag den 29. februar 2004 kl. 13.00
Generalforsamling (med efterfølgende spisning) i - Foreningen
Hammersholt Forsamlingshus - kun for medlemmer.
Fredag den 2. april 2004 kl. 18.30

Modeaften:
Denne aften slår Forsamlingshuset dørene op for et nyt anderledes
og spændende modearrangement.

PiDesign:: En kreativ, professionel designer og skrædder har
indvilget i at vise egne kreationer21designet og fremstillet af hende

selv. Hun har 4 års teoretisk og praktisk uddannelse i skrædderi
og fremstilling af såvel kostumer som tøj inden for enhver genre.
Kreationerne vil blive vist på catwalk’en og være til salg. Det, der
ikke lige passer den enkelte, kan bestilles. For at fuldende kreationerne vil der også blive vist og solgt tasker, der passer til tøjet.
Designet og skrædderarbejdet er udført af PiDesign v/Petra Sølling - der som - en del ved - har haft en stor del af æren for kostumer til mange af husets revyer og teaterforestillinger.
Udover opvisningen vil der blive serveret en let anretning.

————

Fra først i januar 2004 vil der være nye billeder malet af Bodil Olesen, Udsholt udstillet i Huset.
Vi glæder os til at se mange til vore arrangementer og håber på et
velbesøgt og aktivt vinterhalvår.
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus.

Er det for dyrt at sælge bolig ?
Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten
Sådan sparer du titusindvis af kroner

Ring til mig og få en
uforpligtende snak –
jeg har over 20 års
ejendomsmæglererfaring
BOLIGMARKEDET

RobinHus.dk

Bent Carlsson
Statsautoriseret
Ejendomsmægler MEL
Ring 48 17 07 29

19.995 kr. - fast pris hver gang!
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OBS - hvad er Hammersholt Forsamlingshus egentlig
for en størrelse?????
I 1904 havde nogle beboere i området lyst til at danne en foredragsforening, men hvor skulle man samles? Området lå forholdsvis langt ude på landet, og beboelseshusene var små og kunne ikke rumme, så mange mennesker, som man ønskede at samle til
foredragene.
De driftige mennesker fandt herefter på at indsamle penge hos områdets beboere til at købe et stykke jord og opføre et forsamlingshus. Grunden blev erhvervet i 1904 og ikke så meget senere blev
opført et forsamlingshus, der stort set er, som vi kender det i dag.
Huset har haft forskellige ejerkonstellationer gennem årene - først
en forening, herefter i en Iang årrække var det et aktieselskab, i flere år et intessentskab og fra 1996 atter en forening.
Huset har altid været - og er det stadig - selvstændigt. Foreningens aktiv er huset, og formålet for den til enhver tid valgte bestyrelse har været at bevare og vedligeholde huset, så rammerne for
et mangfoldigt udbud af aktiviteter er tilstede.
Den største del af områdets bebore kender huset, som det sted i
lokalområdet, man afgiver sin stemme til kommune- og folketingsvalg.
Men heldigvis er der mange både i som uden for området, der kender huset som et attraktivt sted at leje sig ind, når hjemmet er for
småt til at afholde fester på mærkedage - barnedåb, konfirmationer, bryllupper og en lang række andre begivenheder bliver fejret i
vort hus.
Mange kender også huset for de arrangementer, som i årenes løb
er blevet afholdt. Bestyrelsen forsøger at holde traditionerne i
hævd ved afholdelse af Juletræ 23
”på gammeldags maner” med juletræ fra gulv til loft, spillenisse, husnisse og ikke mindst med en at-

mosfære, som børnene forhåbentlig husker i mange år.
Fastelavnsfest med tøndeslagning, børnene i flotte udklædninger
er også en af de tilbagevendende traditionsrige arrangementer, vi
ønsker fortsat bliver afholdt i huset.
Endvidere er Hammersholt Forsamlingshus et af de eneste steder,
hvor der stadig afholdes Pinsebal til den lyse morgen.
Hammersholt Forsamlingshus er imidlertid ikke kun til de traditionelle arrangementer. I de sidste mange år har der været afholdt
fredagscafe-aftener med varierende indhold, f.eks. sang- og legeaftener, ølsmagning, vinsmagning, modeopvisninger og Vin- og
vildtaften, jazz-fester - til alle arrangementerne har der været en let
anretning.
Huset har endvidere i mange, mange år fungeret som centrum for
alle de underholdningsprægede aktiviteter, der er i området: Revy,
cabaret, dillettant og ”scene” for Brødeskov Teatergruppe.
Alt dette siger noget om husets berettigelse også i vor tid.
Der er i dag ca. 125 medlemmer af Foreningen Hammersholt Forsamlingshus. Medlemskredsen er med årene blevet spredt geografisk, og vi vil meget gerne have udvidet medlemskredsen. Ved
en sådan udvidelse vil der helt automatisk komme nye ideer til,
hvilke aktiviteter huset skal satse på fremover. Vi er sikre på, at
der er beboere i området, som går rundt med nogle ideer til nye tiltag.
Vi vil derfor opfordre jer til at blive medlem, og være med til at bestemme, hvad der skal ske i huset, og herved også være med til at
videreføre huset. Den daglige drift af huset er lagt i hænderne på
den bestyrelse, der hvert år vælges på en ordinær generalforsamling.
Det koster kun kr. 100,00 årligt at24være medlem.

Hammersholt Forsamlingshus fejrer sit 100 års jubilæum den 18.
september 2004.
Vi vil opfordre mange til at melde sig ind i Foreningen Hammersholt Forsamlingshus - det kan ske ved indbetaling af kr. 100,00
(pr. medlem) på girokonto nr. 1-657-8673. Så er du med til at bevare huset for eftertiden.
Pt. arbejder vi på to vigtige opgaver:
1. Huset skal renoveres i 2004 ved opsætning af nyt tag og adgangsforholdene skal gøres mere handicap
venlige.
2. Udvidelse af medlemsantallet, så det ligesom ”i gamle dage” var
mere reglen end undtagelsen, at man støttede huset og dets arrangementer.
Træf en hurtig beslutning - indmeld jer i foreningen og sendt kr.
100,00 pr. giro. I er også velkomne til at besøge huset - der er
åbent hver torsdag mellem kl. 17.30 og 19.
På gensyn.
Hammersholt Forsamlingshus
Svend-Erik Pedersen
Formand
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Hillerød Boghandel
Slettebjerget 90

3400 Hillerød

I november og december holder jeg åbent på ovenstående adresse om
lørdagen kl. 10.00 til 13.00.
Mit lager er ikke stort, men jeg har dog en række titler hjemme og masser af gode ideer og opslagsmuligheder.
Alle titler, både danske og engelske, kan skaffes hjem ganske hurtigt.
Kom og få en snak og bøger til den
Telefon: 30 68 00 68
Hjemmeside: www.hilleroedboghandel.dk
Mailadresse: bc@hilleroedboghandel.dk

BLOMBERGS
BLOMSTER

Alt indenfor
·
·
·
·
·

Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød
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48 26 00 91

Entreprenør
J
Christiansen
Når alting vokser
en over hovedet,
er det rart, at der
er en mindre bank,
der ikke føler sig
større end sine kunder - og samtidig er
stor nok til de fleste

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød
Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68
Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

Brødeskov Idræts Forening
afholder kæmpe bankospil
Hver søndag kl. 18.30 i Frederiksborghallens festsal.

Seriespil:
30 x 150,-, 30 x kødgevinster.
Ekstraspil:
6 x stor kødgevinst, 9 x 400,-.
PS! Ved over 240 personer 1 ekstra spil.
Gratis bus fra Hillerød Station v/posthuset kl. 17.45.

Vel mødt
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Brødeskov Idræts Forening.

GALLERI MALLING BECK
HAMMERSHOLT BYVEJ 21 B 3400 HILLERØD
( 4826 999
Kunst-erhverv@e-mail.dk
www.gallerimallingbeck.dk
( Åben lørdag og søndag 13 –17 og efter aftale)

November
Billedkunst
Christina Winsløv
2 /11 – 16/11

DECEMBER
Kom på galleri og køb din julegave.
Udstilling med galleriets kunstnere til gode gavepriser.
Alle udstillede værker til max. 2003 kr.
10% på øvrige værker
Fernisering :
Lørdag d. 6/12 kl.13-17
7/12 - 21/12
Vibeke Skov * Helle Malling Beck * Ib Meyer * Torben Dyrved * Knud Erik Sørensen *
Jørgen Greve * Sulejman Junosovic * Lise Aarup * Marina Salmaso * Kim Boll *
Helle Sleiman * Christina Winsløv * Dan Rasmussen * Jan Wessel * Mogens Leander
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Støt vores sponsorer - de støtter os
ANTIKVARBOGHANDEL
Hillerød Antikvariat
Slotsgade 57
3400 Hillerød
Tlf. 4826 1498
GAS- OG VANDMESTER
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
KROPSMASSAGE
lægeexam. massør
Bodil Dufva
Helsingørsgade 54C
3400 Hillerød
Tlf. 4825 4673
LANDINSPEKTØR
Landinspektørgruppen
v/J. Brun Andersen
Blismosen 2
3400 Hillerød
Tlf. 4817 6766
MASKINVÆRKSTED
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4226 6447
Fax 48241944

MENSENDIECK
GYMNASTIK
exam. mensendiecklærer
Bodil Dufva
Helsingørsgade 54C
3400 Hillerød
Tlf. 4825 4673
MURERMESTER
Lars Kruse
Slettebjerget 120
3400 Hillerød
Tlf. 4826 5995
Mobil 2183 9109
OLIEFYR
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
OLIEFYR
Duus Oliefyr &
Kedel Service
Hammersholt Byvej 41
3400 Hillerød
Tlf. 2121 1109
Fax 4814 1130
OPTIKER
Synoptik A/S
Slotsgade 22 B
3400 Hillerød
Tlf. 4826 0935
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RIDNING
Hammersholt Ponyrideskole
Gl. Frederiksborgvej 4
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6574
SMEDEMESTER
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
VVS
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
Zoneterapi /
Kinesiologi / Massage
Margit's Helseklinik
v/Margit Lund
Lille Sverige Vej 2
3400 Hillerød
Tlf. 4826 3136

Brødeskov Borgeravis
bb-avisen
bb-avisen
Redaktion

udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne og
alle husstande i foreningens område
har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål. Formålet er at skrive
om, hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området eller fra andre om os/vort område samt at give rum for områdets foreningsliv
Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3837.
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@post.cybercity.dk
Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er ligeledes med i redaktionen

Forside

Louise S. Thygesen, Hammersholt

Tryk

PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution

via Post Danmark

Giro konto

118-8062

Udgivelse

På gaden

9/2

19/4

7/6

13/9

22/11

Deadline

19/1

22/3

17/5

23/8

1/11

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer.

Gør brug af Borgeravisen
Brødeskov Borgerforening
Bestyrelse:

Formål:
Område:
Kontingent:

Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423
jesper.skovdal.christiansen@atkinsglobal.com
Uffe Espersen
Kirkepladsen 5, Nr. Herlev, tlf. 4825 3053
ufesper@get2net.dk
Hanne Jensen
Slettebjerget 15, tlf. 4825 1883
Mikael Obelitz
Brødeskovvej 8, Hammersholt, tlf. 4824 3837
BBavis@post.cybercity.dk

Formand

Mikkel Boisen-Møller
Henrik Nørrelund

medlem

Lars Simonsen, Slettebjerget 131, tlf. 4825 4596

Foren. medlem

Orla Svendsen, Enghavegaardsvej 26, tlf. 4826 3857

Foren. medlem

Næstformand
Kasserer
Sekretær

Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et aktivt
fællesskab mellem områdets beboere og foreninger.
Nr. Herlev sogn samt området syd for Overdrevsvejen.
Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, St. Hestehave, Nr. Herlev,
30landområder.
Freerslev samt de omliggende
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-.
Giro: +01< +1188062< Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen

DUUS
OLIEFYR & KEDELSERVICE
* Årligt hovedeftersyn * Oliefyr service
* Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning

Telefon 21 21 11 09
Hammersholt Byvej 41 . 3400 Hillerød
Tlf. kontor 48 14 11 09 . Fax 48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68

48 26 31
34 87

Mogens Rasmussen
BENT SØRENSENS EFTF.
ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD
TLF. 48 26 64 47
VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR,
FJERNVARME, BADEVÆRELSER

SVIGTER
OLIE– ELLER
GASFYRET
Ring til:
48 26 64 47

Tilbud uden
forbindende på
alt VVS-arbejde
Alt i
VVS og
Smedearbejde

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr
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Solvarmeanlæg

