
  

 

Nørre Herlev 
kirke og sogn 

i midten... 

Nr. 172 - 35. årgang  Maj 2005 
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Serviceeftersyn 
Forsikringsskader 
Klargøring til syn 
Frontruder 
Udstødning 
Dæk / Fælge 
Alt i reparationer 

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

     
 
 
 
 
 
      
     Flere glade bilister 

Auto Mester® 

Alt tømrer- og 
snedkerarbejde 
udføres stort 
som småt 

 
• Nybygning 
• Ombygning 
• Tilbygning 
• Renovering m.v. 
 
 
Kontakt: 
Freerslev Bygnings- og  
Maskinsnedkeri 
Roskildevej 197, Freerslev 
3400 Hillerød 
Tlf. 4032 6237 

Udendørs gudstjeneste 
Grundlovsdag d. 5.6 ved 

Rågårdshus 
 
Vi har lyst til at prøve noget nyt! Vi vil forsøge os med en gudstje-
neste i det fri, under åben himmel - og i det forhåbentlige dejlige 
sommervejr! 
 
Søndag d. 5. juni kl. 10 holder vi gudstjeneste på 
Rågårdshus plads, som ligger ved siden af Rå-
gårds hus, Gl. Frederiksborgvej 71. Medbring 
madkurv til picnic bagefter. Brødeskov Borgerfore-
ning vil arrangere snobrødsbagning.  
 
I tilfælde af heldagsregn flytter vi hjem i kirken! 
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BB-AVISEN:  Næste nr. 173 på gaden ca.  5. september 2005 
 Indleveringsfrist 13.  august 2005 
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN 
HUSK også at BBavis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net 

bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening 

MØDEKALENDER: 

Dato Tid Sted Arrangement 

14.5 18.00 Forsamlingshus Pinsebal 

15.5 7:00 Sognegården Pinseskovtur til Grib Skov 

28.5 12.00 BIF’s anlæg Hel Haldag 

31.5 19:30 Sognegården Maria Björnemalm - foredrag om kost 

4.6 11:00 Spejdergrunden Engfest 

5.6 10:00 Rågårdshus Friluftsgudstjeneste (Lille Sverrig) 

17.9 18.00 Forsamlingshus Høstbal 

Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

Kontingent til Brødeskov Borgerforening 2005 
Vi har i dette nummer indlagt et indbetalingskort til kontingentbetaling 
for 2005.  
Hvis du er tilmeldt betalingsservice er dit kontingent allerede blevet op-
krævet, og du kan derfor se bort fra det i bladet indlagte indbetalingskort. 
Hvis du var medlem sidste år og ikke betaler via PBS, har du allerede 
modtaget et blåt indbetalingskort, som du bedes benytte. 
Vi håber, at mange af jer vil støtte foreningens vigtige arbejde for vort 
dejlige område gennem et medlemskab! 

Med venlig hilsen - Brødeskov Borgerforening 

mailto:BBavis@brodeskov.net
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Orientering fra bestyrelsen 
Brødeskov Borgerforening 

Kære borgere i Brødeskovområdet! 

Foråret er over os og vi har mange muligheder for at opholde os uden-
dørs. Det smitter også af på antallet af udendørsarrangementer i den 
kommende tid. I bladet kan du bl.a. læse om, at det snart er tid til Hel 
Haldag, Pinseskovtur og udendørs gudstjeneste på Grundlovsdag. 

Hvis du er tvivl om datoen, kan du kigge forbi kalenderen på Brøde-
skov.Net: 

www.brodeskov.net 

Et par gange igennem foråret, har vi tilbudt foreninger og institutioner et 
aftenværksted, hvor oprettelsen af arrangementer i kalenderen, nyheds-
indlæg og debatindlæg kunne læres. 

Vi er derfor efterhånden mange, der lægger kalenderinformation, nyheder 
og stof af lokal interesse ind på Brødeskov.Net. Det er fortsat vores ambi-
tion, at så mange som muligt bruger Internet-portalen til at indlægge, fin-
de og koordinere oplysninger med lokal relevans. Der har nu siden vi gik i 
luften været næsten 12.000 hit på siden. 

Høringsperioden for Regionplan 2005 er netop overstået. Brødeskov Bor-
gerforening indsendte et forslag til regionplanen, der fokuserede på stati-
onsplacering af en ny station på S-banen mellem Allerød og Hillerød 
samt det regionale cykelstinets dækning af vores område. 

Vi har foreslået, at der inkluderes cykelstier i Regionplan 2005 mellem 
Lynge og Hillerød ad Lyngevejen, mellem Allerød og Hillerød langs Gl. 
Frederiksborgvej og Banevang samt mellem Nørre Herlev og Uvelse. 
Når/hvis (uafklaret på redaktionstidspunktet) Uvelse fremover bliver en 
del af Hillerød Kommune, mener Brødeskov Borgerforening, at der et be-
hov for integration af Uvelse i kommunen. Dette kunne en stiforbindelse 
mellem Uvelse og Hillerød igennem Nørre Herlev hjælpe med. 

Det fremgår ikke af det nuværende Regionplanforslag 2005, hvor en ny 
station mellem Allerød og Hillerød skal placeres. Brødeskov Borgerfore-
ning mener fortsat, at den mest hensigtsmæssige placering af en ny stati-
on er ved Overdrevsvejen. En station ved Overdrevsvejen vil være til stor 
glæde for områdets nuværende og fremtidige borgere og kun genere et 

http://www.brodeskov.net
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fåtal sammenlignet med en placering ved Brødeskovvej. Hvis stationen 
placeres ved Brødeskovvej, vil det fuldstændigt forandre vores områdes 
karakter med den planlagte industrialisering af området, hvilket Brøde-
skov Borgerforening på ingen måde ønsker. En placering ved Overdrevs-
vejen kan understøtte den udvikling, Hillerød Kommune ser for området. 
Det vil være oplagt, at det i forbindelse med station og byudvikling tæn-
kes ind i planen, at Frederiksværksbanen løber gennem dette område og 
kan fungere som lokalbane for det nye område på strækningen mellem 
stationen ved Overdrevsvejen og Brødeskov Station i Nr. Herlev. 

Og så har vi i Brødeskov Borgerforening afholdt generalforsamling siden 
sidst. Du kan læse bestyrelsens beretning her i bladet. De bestyrelses-
medlemmer, der var på valg blev genvalgt, så bestyrelsen er fortsat 
uændret.  

Hvis du ikke har været medlem af Brødeskov Borgerforening sidste år, 
kan du benytte det indlagte girokort til at melde dig ind. Det er økonomisk 
overkommeligt at være medlem (50 kr/år for enkeltmedlemmer og 75 
kr/år for husstandsmedlemmer). Vi ser gerne, at så mange som muligt 
bakker op om Brødeskov Borgerforenings arbejde ved at tage medlem-
skab. Det betyder meget for os, at vi føler, at vi repræsenterer hele Brø-
deskovområdet med en så stor medlemsskare som muligt. Og så har du 
stadig mulighed for at tilmelde betalingen til PBS, så det fremover forlø-
ber af sig selv. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening  

Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk 
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten 

Sådan sparer du titusindvis af kroner 

Er det for dyrt at sælge bolig ? 

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

Bent Carlsson 
Statsautoriseret  
Ejendomsmægler MEL 
Ring 48 17 07 29 

19.995 kr. - fast pris hver gang! 
B O L I G M A R K E D E T 

RobinHus.dk 
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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, håndla-
vet 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  

                                                           

Italiensk 
Vin 

  
Egen import af bedre 

vine fra Toscana 
(Chianti) og Umbria. 
Hofa v/Erik Hodal 

Tlf. 4824 3433 
e-mail hofa@adr.dk 

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

http://www.akuzoneklinik.dk
mailto:hofa@adr.dk
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En Hel Haldag  
 

Lørdag den 28. maj 
 

Med masser af gratis aktiviteter for hele familien 
 

Tidspunkt: Fra kl. 12.00 til 21.00 
 

Sted: Brødeskov Idrætsanlæg ved siden af Brødeskov Skole 
 

 www.broedeskov.dk 
 
Boder for alle - Traditionen tro er der Tombola, Dåse- og Pilekast samt 
Det Muntre Køkken. 
 
Køkken - I løbet af dagen serverer Køkkenet sportsboller, burgere, pøl-
ser, pommes frittes mm. 
 
Kiosk og Bar - Her finder du frugt, slik, is samt vand, øl og vin. 
 
Brødeskov Borgerforening - Besøg Borgerforeningens bod og få en 
snak om lokalområdet. 
 
Minikræmmermarked - Tøm gemmerne og lav dit eget minimarked. 
Tag et bord med til tingene. 50 kr. for en stadeplads. 
 
Brødeskovløbet (5 km) - En tur i den smukke Brødeskov gør godt – 
Mulighed for omklædning og bad i forbindelse med løbet. Flotte præmier! 
 
Loppemarked i teltet - Her finder du alt det bedste, som vi har ind-

http://www.broedeskov.dk
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samlet i årets løb – kom og gør et kup. 
 
Vejfodbold - Stil med jeres eget hold, eller vær med på et der sættes 
på dagen. Hold blandet på alder og køn vil få point-fordele.  
 
Pletskud - Kan du få bolden forbi målmanden og ramme netmaskerne? 
Er du skarp nok? Præmier til de bedste. 
 
Natteravnene - Hvad er de for nogle, og hvad går de egentlig og laver 
– kom og hør nærmere. Det er måske noget for dig. 
 
Sundhedsboden - Kom og få en snak og en prøve om motion, massa-
ge, zoneterapi og akupunktur. 
 
Golf - Hvad er dit handikap? Kan du give Tiger Woods baghjul? 
 
Klaverfabrikken - Sminkeværkstedet forvandler enhver til noget sødt, 
sjovt eller grusomt efter ejet valg. 
 
Turneringskamp - Brødeskovs seniorer møder Allerød Boldklub i et 
brag af en lokalkamp. 
 
Grill-selv-din-bøf-middag Traditionen tro kan du grille din egen bøf 
og nyde den med lækkert tilbehør til en rimelig pris.  
 
Tipskupon udtrækkes - Tipskuponen finder du bag på programmet 
for En Hel Haldag, der bliver husstandsomdelt. Husk du skal være til ste-
de for at kunne få gevinsten. 
 
Og sidst men ikke mindst. Lodderne til årets kunstlotteri bliver solgt fra 
den 1. maj – Tag godt imod sælgerne og styrk gerne dine gevinstchancer 
ved køb af flere lodder. Der er igen mange flotte gevinster. 
Kunstlodderne udtrækkes på en Hel Haldag den 28. maj.  
 
 
Vi glæder os til at se jer alle sammen den 28. maj 
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 Spejdernes Engfest 4. juni 2005 
 

 KOM OG VÆR MED TIL AT STØTTE 
SPEJDERARBEJDET 

 

• Vi har en endnu større hoppeborg end 
sidste år 

• Vi har stadig volleyball turnering – måske 
flere hold end sidste år 

• Vi har stadig saftige bøffer 
• Vi har stadig fiskedam – for de mindste 
• Vi har stadig dåsekast – for de større 
• Vi har stadig fadøls anlæg - til de største 

 
KORT SAGT VI ER PÅ BANEN IGEN ! 
KOM OG STØT SPEJDERARBEJDET FOR 
OMRÅDETS BØRN 

 

 HILSEN BRØDESKOV GRUPPE og 
STØTTEFORENINGEN VIRKELYST  
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ENGFESTEN 04-JUNI-2005 
 
 
  

LOKAL VOLLEYBALL TURNERING 
 

Vil I deltage i volleyturneringen mellem områdets 
grundejerforeninger så tilmeld jer i Eng-café’en på da-
gen - 4. juni. 

 

 
Hilsen Brødeskov-spejderne 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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Veje drukner i affald 
 
Den 17. april afholdt Danmarks Naturfredningsforening en landsdækken-
de ”saml affald” dag. Vi ønskede at give naturen den hjælpende hånd og 
samlede derfor affald i rabatten på Brødeskovvej. Ambitionen var at nå 
hele Brødeskovvej, men efter 3 timers hårdt arbejde var området mellem 
Hillerød Lilleskole og jernbanebroen nogenlunde ryddet. 
Strækningen var mellem 600-700 meter og skråningerne ned mod banen 
blev medtaget. 

Resultatet var mildest taget deprimerende. Det blev til en trailerfuld af en 
sand blanding ragelse - mange, mange dåser, flasker, skod, en enkelt 
knallert, ståltråd, en adapter, bunker af plastic stumper, papirstykker, en 
dunk, 6-7 cykelstiafmærninger, jernstænger etc. En cykel måtte lades 
tilbage, da et træ var vokset op gennem stellet og kun en nedstryger kun-
ne have klaret problemet.  
Tankerne melder sig nu om hvem der egentligt har ansvaret for et sådant 
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rod? Den enkelte borger, der kyler sit affald ud af bilruden er selvfølge-
ligt problemet, men i sidste instans tilhører rabatten langs vejene kom-
munen. Den tager blot intet ansvar, selvom der her er basis for mange 
permanente arbejdspladser! 
Mærkeligt at vi alle tilsyneladende er så ligeglade med de omgivelser vi 
skaber for os selv. 
Derfor denne opfordring til at lade være med at smide affaldet og hjæl-
pe til i det daglige med at fjerne det, der alligevel bliver efterladt. 
 
Venlig hilsen 
Mikael Obelitz. 
       

Pinsemorgen 
skovtur 

 
I år går turen til et nyt sted i Grib Skov  

Vi mødes ved Sognegården pinsemorgen den 15. maj  
kl. 7:00 præcist  

og kører sammen – der er mulighed for at køre med!  

Skovløber Carsten Carstensen vil fortælle om området  
turen varer ca. 1½ time 

Carsten arbejder i Store Dyrehave og Grib Skov til daglig og  
interesserer sig meget for skovenes historie og fortidsminder.  
Det underviser han bl.a. eleverne i på Skovskolen i Nødebo. 

Efter turen er der fælles morgenmad i Sognegården 
og pinsemorgens højmesse i kirken 

Alle er velkomne! 

Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening 
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Alt indenfor byggeri,  
reparation og vedligeholdelse 

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

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

 
 

Carlo Lorentzen A/S 
Frejasvej 23B, Hillerød 

 
Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50 

E-mail: Cl@cl-as.dk 
www.cl-as.dk 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
( 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  

Når alting vokser 
en over hovedet, 
er det rart, at der 
er en mindre bank, 
der ikke føler sig  
større end sine kun-
der - og samtidig er 

stor nok til de fleste 

mailto:Cl@cl-as.dk
http://www.cl-as.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød – Tlf. 4817 1861 / 4817 0417 

 

LEJ FORSAMLINGSHU-
SET  

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! 

           

Mæglerne                                                     Bent Nielsen 
Statsautoriseret ejendomsmægler • valuar • MDE Østergade 18 Frederiksværksgade 101 
 3400 Hillerød 3400 Hillerød 
 Telefon 48 26 99 11 Telefon 48 26 99 10 
 Fax 48 24 24 04 Fax 48 24 04 47 
 e-mail: 340@edc.dk e-mail: 241@edc.dk 
 

Frisk malingen op 

Tjek det udvendige træværk Lyse farver giver 
lyse og store rum 

Et flot gulv kan 
være penge værd 

Udskift 
punkterede 
termoruder 

mailto:340@edc.dk
mailto:241@edc.dk
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400  Hillerød, tlf. 4817 1861 / 4817 0417 
Hammersholt Forsamlingshus Telefonliste 
Formand Svend-Erik Pedersen    4826 5965 
Næstformand Bo Hansen     4817 0944 
Kasserer Lis Aagaard     4817 6391 
Best.medlem Annette Novotni    4814 4309 
Best.medlem Vibeke Fernblad    4814 0766 
Best.medlem Knud Pedersen    2759 3729 
Best.medlem Henning Nielssen    4826 5057 
Suppleant Birgit Levinsen    4817 3606 
Suppleant Morten Morell     4817 5471  
Forsamlingshuset, udlejning 4817 1861 
Forsamlingshuset  4817 0417   
 
Mødekalender: 
 
Lørdag den 14. maj 2005 kl. 18.00 - Pinsebal 
Lørdag/søndag 9./10. juli - Arbejdsweekend 
Lørdag den 17. september 2005  kl. 18.00 - Høstbal 
 
Der har været afholdt nogle sjove og festlige arrangementer i huset:  Ølsmag-
ning, hvor der blev smagt helt specielle øl fra en stor del af verden.  Studie-
kreds med Lokalhistorisk Forening, rigtig mange fra området deltog, og der 
blev fortalt sjove historier, vist billeder og mange kunne genkende ”sit eget hus” 
og huske mange af de mennesker, der var med på billederne.  Vi håber på og 
ser frem til, at der kommer en fortsættelse. PiDesigns modeopvisning blev en 
forrygende oplevelse.  Det blev en dejlig aften med mere end 100 gæster,  med 
dejlige voksne og børn, der viste PiDesigns tøj frem. Vi ser alle frem til, at Petra 
Sølling - der ejer PiDesign - vil afholde flere modeopvisninger i huset.  
 
I de kommende måneder indbyder Hammersholt Forsamlingshus til følgende 
arrangementer: 
 
 
Pinsebal 
Reserver Pinselørdag til den store fest i Hammersholt Forsamlingshus 
 
                           Pinsebal lørdag den 14. maj 2005 kl. 18.00 - ???? 
 
Grillene vil være tændt, så alle vore gæster kan tilberede det medbragte kød/fisk. 
 
Vi sørger for stor salatbar og lækkert brød. 
 



17 

 

”Byens dejligste syngepiger med et mandligt islæt som musikledsagelse” 
står for underholdningen.  
 
Efter underholdning og spisning spiller bandet Old Crew op til dans. 
 
Vi glæder os til at byde mange gæster velkommen til Pinsebal - prisen for hele 
arrangementet: 
kr. 160,00 pr. person - forudgående tilmelding nødvendig. 
 
 
Arbejdsweek-end 
Den 9./10. juli er der atter arbejdsweek-end i Forsamlingshuset - diverse småre-
parationer skal udføres - vi håber mange har lyst til at deltage.  Udover arbejdet 
har vi det faktisk ret skægt på disse dage, så mød talstærkt op.  Gratis adgang 
!!!!! 
 
Høstbal 
Løber af stabelen lørdag den 17. september 2005 kl. 18.00.  Der vil blive serve-
ret middag, der vil være dans til liveorkester - og meget mere.  Prisen for arran-
gementet vil være kr. 200,00 pr. person. 
 
 
Petanque - hver torsdag fra ca. kl. 18.00  
Har været i gang i nogle uger - alle er velkomne.  Der spilles dog ikke, hvis huset 
er udlejet. 
                                                       ---------- 
 
Vi  håber på, at I alle har lyst til at deltage i arrangementerne.  
 
Bestyrelsen benytter anledningen til at sige tak til alle de mennesker - pt. 96 - 
der har vist deres opbakning til at bevare vort dejlige gamle forsamlingshus ved 
fortsat at være medlemmer af Foreningen Hammersholt Forsamlingshus. 
 
Vi opfordrer til, at endnu flere melder sig ind.  Det koster kun 100 kr. årligt (pr. 
person) at være medlem.  Kontingent kan indbetales på kontor nr. 5358 0306770 
(Arbejdernes Landsbank). 
 
 
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus. 
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Bestyrelsens beretning for 2004-2005 
Brødeskov Borgerforening 
I løbet af det sidste år har Brødeskov Borgerforening været involveret i en hel 
del aktiviteter. Udover at arbejde med mærkesagerne Brødeskovhal og Sikre 
skoleveje har vi først og fremmest dyrket kommunikationen mellem foreningerne 
og institutionerne i Brødeskovområdet samt kommunikationen med beslutnings-
tagerne i byrådet. Vi har på denne baggrund formuleret og formidlet vores mål, 
så prioriteten af vores ønsker står klart. Og vi har lagt mange kræfter i at opbyg-
ge en Internetportal Brødeskov.Net, der nu fungerer som en fælles platform for 
lokal kommunikation på Internet for alle i Brødeskovområdet. 
 
Brødeskov-konferencen for områdets foreninger, råd og institutioner 
I begyndelsen af året var Brødeskov Borgerforening initiativtager til genoptagel-
se af Brødeskov-konferencen, hvor foreninger og råd i vores område i fælles-
skab drøftede mål og visioner for fremtidens Brødeskovområde. Mødet lagde 
vejen til et input til det efterfølgende midtvejsmøde med byrådspolitikerne. Der 
var fokus på emnerne Trafik og Infrastruktur, Nye boliger i Hillerød S, Børn og 
Fritid samt Formidling og Netværk. Brødeskovkonferencen gav bestyrelsen i 
Brødeskov Borgerforening en god ballast for at formulere vores mål, så priorite-
ten af vores ønsker står klart. 
 
Midtvejsmøde med byrådspolitikerne 
Ved midtvejsmødet med byrådspolitikerne havde vi på baggrund af Brødeskov-
konferencen udarbejdet en indstilling til politikerne om et Brødeskovområde i 
udvikling med en afbalanceret årlig boligtilvækst fortrinsvis i Nr. Herlev og Ny 
Hammersholt. I forslaget var også etablering af hallen som en fuldt isoleret hal, 
der skal kunne bruges af såvel skolen som institutioner og fritidsliv. Ligeledes 
var de manglende cykelstier ved Lyngevejen og i forbindelse med Lilleskolen og 
Brødeskov Skole (Kollerødvej) prioriteret meget højt. Og der var nogle fine for-
slag om at forbedre adgangsforholdene til Brødeskov Station, så vi bedre kan få 
glæde af, at der ligger en station i lokalområdet. 
 
Kommunikation med beslutningstagerne i Hillerød 
Borgerforeningen har ved flere lejligheder haft mulighed for at fremføre vores 
synspunkter offentligt, blandt andet ved midtvejsmødet med byrådet. 
Bestyrelsen deltog sidste forår også i et møde med Teknisk Udvalg, hvor vi sam-
men med de øvrige lokalråd i Hillerød gav et oplæg til vores forventninger til lo-
kalområdets udvikling set i et 20-års perspektiv. I dette oplæg tog vi udgangs-
punkt i resultatet fra Brødeskovkonferencen og udkommet af debatten ved Midt-
vejsmødet. 
Senest har vi, i forbindelse med generalforsamlingen i Dansk Cyklist Forbunds 
Hillerødafdeling, overfor cyklistforbundet såvel som formanden og næstforman-
den for Teknisk Udvalg, der begge deltog, markeret behovet for bedre cykelfor-
bindelser imellem vores lokalsamfund og Hillerød by. 
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Det virker som om, der er en stigende forståelse for vores ønsker og en imøde-
kommenhed overfor en dialog med os. Lad os håbe, at det også fører til noget 
konkret i løbet af de næste par år. 
 
Sikre skoleveje 
Når vi ser på, hvad vi har fået ud af det indtil videre, så er det mest konkrete de 
hastigheds-regulerende foranstaltninger ved Hillerød Lilleskole og den tilhøren-
de cykelsti fra Lilleskolen med forbindelse til cykelstien ind i Slettebjerget. Selv-
om bilisterne får sig en rystetur ved passagen af ”mariehønsene”, så har det helt 
givet gavnet trafiksikkerheden for skolebørnene, der nu ikke længere er i nær-
kontakt med biler i høj fart umiddelbart ved skolen, men kan komme trygt over 
vejen. 
 
Brødeskovhallen 
Arbejdet med at få etableret en idrætshal har i årets løb været funderet i en sty-
regruppe med repræsentanter fra både skolebestyrelsen og idrætslivet. Konkret 
blev den nye lokalplan for området godkendt i efteråret, og den åbner mulighe-
den for at bygge en hal, der kan bruges af såvel skolen som institutioner og fri-
tidsliv. Desuden muliggør lokalplanen etablering af nye boldbaner, da placerin-
gen af hallen af hensyn til skovbyggelinien vil blive på de eksisterende boldba-
ner mellem klubhuset og Zikzakken. Der er fortsat afsat penge på kommunens 
budget til opførelsen af en lethal uden dog, at byggeriet ser ud til at tage fat end-
nu. 
 
Brødeskov.Net 
Brødeskov Borgerforenings ambition om at skabe en for Brødeskov-området 
fælles Internet portal, Brødeskov.Net, blev realiseret i forbindelse med Hel Hal-
dag, hvor vi havde premiere på www.brodeskov.net. Vores mål med Brøde-
skov.Net er at formidle områdets arrangementer igennem en elektronisk kalen-
der, muliggøre nyhedsindlæg af lokal karakter, skabe et debatforum for problem-
stillinger i området og lave adgang til Brødeskovområdets foreningsliv ved at 
huse foreningernes hjemmesider. Både Henrik Nørrelund og Mikkel Bojsen-
Møller har knoklet med at videreudvikle portalen med hensyn til brugervenlig-
hed, det indholdsmæssige og det software-tekniske. Igennem efteråret, hvor der 
har været mange besøg på portalen, har vi høstet erfaringer omkring brugen af 
Brødeskov.Net. Disse vil i den kommende tid vil blive brugt til at forbedre porta-
len. Vi har senest tilbudt foreninger og institutioner et aftenværksted, hvor opret-
telsen af arrangementer i kalenderen, nyhedsindlæg og debatindlæg kan læres. 
Første arrangement er nu veloverstået og midt i april afholder vi endnu en intro-
duktion til Brødeskov.Net. 
 
Brødeskov Borgeravis 
Mikael Obelitz og Uffe Espersen i redaktionen har i det forløbne år begge lagt 
mange kræfter i udgivelsen af Brødeskov Borgeravis. Vi har siden, vi omlagde 
avisen til elektronisk opsætning for næsten fire år siden, bestræbt os på at beva-

http://www.brodeskov.net
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re format og indhold fra de tidligere år. Men der er ændringer på vej i forbindelse 
med udgivelsen af Brødeskov Borgeravis. Brødeskov Borgerforening og Menig-
hedsrådet har indgået et samarbejde, der skal føre til et ændret udseende og 
indhold af bladet. Vi regner med, at vi er klar med en revideret udgave af Brøde-
skov Borgeravis/Kirkebladet til efteråret. 
 
Pinseskovtur og Fastelavn 
De sociale arrangementer: Pinseskovtur og Fastelavn, som Brødeskov Borger-
forening er medarrangør af i samarbejde med kirken, er fortsat en succes. Pin-
semorgen tidligt op, men bestemt en oplevelse at være på skovtur med skovrid-
der Carsten Carstensen. Man får øjnene op for nogen ting i skoven, man aldrig 
ville have set på egen hånd. Og endnu en festlig Fastelavnssøndag i en stuven-
de fuld kirke med udklædte børn, fastelavnsboller og tøndeslagning. Endnu flere 
børn og forældre end nogensinde tidligere dukkede op i år, så vi var glade for, at 
vi havde lavet en bedre fordeling mellem aldersgrupperne og indkøbt ikke min-
dre end fire tønder i år, så alle fik en god oplevelse ved fastelavnsarrangemen-
tet. Disse to sociale arrangementer er værd at dukke op til for alle aldre. 
 
Opgaverne i den kommende tid 
Vi er fortsat opsat på at arbejde for en positiv udvikling i Brødeskovområdet. 
Vi vil arbejde videre med Brødeskov.net og forbedre portalen mht. brugervenlig-
hed og funktioner. Vi glæder os meget over, at så mange benytter sig af og har 
udtrykt sig positivt om Brødeskovområdets fælles mødested på Internet. 
Netop nu er debatten omkring Regionplan 2005 sat i gang og Brødeskov Bor-
gerforening vil helt sikkert forsøge at sætte præg herpå, hvad angår regionpla-
nens påvirkning af vores lokalområde. Vi holder et vågent øje med udviklingen i 
lokalområdet og bakker gerne op omkring de politiske tiltag, der kan gavne og 
udvikle vores område. Og hvis vi kan, vil vi forsøge at drage fordel af, at der til 
november skal være valg til byrådet igen. Vi håber selvfølgelig på en masse for-
pligtende valgløfter fra politikerne, så vi kan få etableret en ordentlig Brødeskov-
hal, de manglende cykelstier osv. 
 

Tak til bestyrelsesmedlemmerne 
Jeg vil ikke glemme at nævne, at også både Bent Søndergaard (næstformand) 
og Hanne Jensen (kasserer) begge har bidraget betragteligt i bestyrelsesarbej-
det i det forløbne år. Faktisk har alle bestyrelsesmedlemmerne taget en ordentlig 
tørn i det forgangne år, så jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige hele besty-
relsen tak for arbejdsindsatsen og en masse konstruktiv dialog og handling. Det 
har været en fornøjelse at være sammen med jer. Ikke mindst har jeres entusi-
asme og fokus ført til fine resultater – vi er kommet nærmere vore mål. Jeg glæ-
der mig meget til det fortsatte samarbejde i bestyrelsen. 
 
Jesper Skovdal Christiansen, Formand 
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ANTIKVARBOGHANDEL 
Hillerød Antikvariat 
Slotsgade 57 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 1498 

MENSENDIECK  
GYMNASTIK 
exam. mensendiecklærer 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

RIDNING 
Hammersholt Ponyrideskole 
Gl. Frederiksborgvej 4 
Ny Hammersholt 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6574 

GAS- OG VANDMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

MURERMESTER 
Lars Kruse 
Slettebjerget 120 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 5995  
Mobil 2183 9109 

SMEDEMESTER 
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 

OLIEFYR 
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 

LANDINSPEKTØR 
Landinspektørgruppen 
v/J. Brun Andersen 
Blismosen 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4817 6766 

OLIEFYR 
Duus Oliefyr & 
Kedel Service 
Hammersholt Byvej 41 
3400 Hillerød 
Tlf. 2121 1109  
Fax 4814 1130 

Zoneterapi / 
Kinesiologi / Massage 
Margit's Helseklinik 
v/Margit Lund 
Lille Sverige Vej 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 3136 

MASKINVÆRKSTED 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4226 6447  
Fax 48241944 

OPTIKER 
Synoptik A/S 
Slotsgade 22 B 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 0935 

 

Støt vores sponsorer - de støtter os 



22 

 

Brødeskov Borgeravis 
bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlem-

merne og alle husstande i foreningens område 
bb-avisen 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 om-
rådets foreningsliv 

Redaktion Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør 
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3884. 
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net 

 Bent Søndergaard, Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er 
med i redaktionen 

Forside Louise S. Thygesen, Hammersholt 
Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. 
Distribution via Post Danmark 
Bankkonto Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 Konto nr. 1583 230 
Udgivelse På ga-

den 
28/2 6/6 5/9 7/11  

 Deadline 6/2 15/5 13/8 16/10  
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse 
datoer. 

Gør brug af Borgeravisen 
 

Brødeskov Borgerforening 
Bestyrelse: Jesper Skovdal Christiansen 

Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423 
redaktion@brodeskov.net  

Formand 

 Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr,. Herlev 
Tlf. 4824 5211 - t.b.soendergaard@mail.tele.dk 

Næstformand 

 Hanne Jensen, Slettebjerget 15,  
tlf. 4825 1883 

Kasserer 

 Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,  
tlf. 4824 3884 - BBavis@brodeskov.net 

Redaktør af 
BB avisen 

 Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,  
tlf. 4824 0885 

Webmaster 

   

Formål: Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et 
aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. 

Område: Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr. 
Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder. 

Kontingent: Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-. 
Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen 
Konto 6300 - 1583 230 

 Mikkel Bojsen-Møller, Slettebjerget 144,  
tlf. 4825 2582 

Sekretær 

mailto:BBavis@brodeskov.net
mailto:redaktion@brodeskov.net
mailto:t.b.soendergaard@mail.tele.dk
mailto:BBavis@brodeskov.net
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 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 34 87 
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 Mogens Rasmussen 
 

ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD 
TLF. 48 26 64 47 

VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR, 
FJERNVARME, BADEVÆRELSER 

BENT SØRENSENS EFTF. 

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

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr 
Solvarmeanlæg 

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


