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36. ÅRGANG

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Endelig i skole!

NR.177

De nye børnehaveklasser
er startet på
Brødeskov skole

Gamle dage i Nr. Herlev
En ny bog om livet i Nr. Herlev
for omkring hundrede år siden,
er snart på gaden.
Læs hvordan den blev til inde i
avisen.

AutoMester®
Flere glade bilister

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

Hammersholt Byvej 21 B
3400 Hillerød
 48 26 99 91
Åben lørdag / søndag 13 17
Kunst-erhverv@e-mail .dk
www.gallerimallingbeck.dk

Bo’s Autoservice

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

LokalBrugsen Uvelse Brugsforening
Byvej 1, Uvelse, 3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen
Formand: Ove Nielsen
Butik Åbningstider
Mandag-Fredag: 07.00-18.00
Lørdag:
07.00-13.00
Søndag:
07.00-18.00
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BRØDESKOV
BORGERAVIS
udgives af Brødeskov Borgerforening

M Ø D E K A L E NDER
Dato
13.9.
16.9.
20.9.
27.10.
26.11.
17.12.

Tid
19.30
18.00
19.30
18.30
13.00
15.00

Sted
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Arrangement
Lokalhistorisk Forening
Høstbal
Lokalhistorisk Forening
Fredagscafé (familieaften)
Julemarked
Juletræ

Hver torsdag

19.30

Sognegård

Brødeskovkoret øver

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Næste nr. 178 på gaden ca.20. november 2006
Indleveringsfrist 30. oktober 2006 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net
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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

Vi bygger broer!
Kære borgere i Brødeskovområdet!
Vi håber, I har nydt denne fantastiske sommer og har tænkt på, hvor
heldige vi er, at vi er til...
På Brødeskov Skole er de første elever nu startet i 8. kl. i skolens nye
overbygningsafdeling. Og 7. kl. er blevet udvidet til et ekstra spor, efter
at elever fra Uvelse Skole også er startet. Eleverne i 7. kl. er blevet
blandet godt sammen på tværs af skoler og eksisterende klasser, så
alle er startet i en ny klasse med benævnelsen x, y eller z – som at
begynde på en frisk. Hele 7. årgang har startet på overbygningsforløbet med en lejrtur i Silkeborg, hvor de har haft lejlighed til at lære hinanden rigtig godt at kende. Også en række nye lærere er blevet ansat
på skolen navnlig i den nye overbygning. For nogle af eleverne foregår
undervisningen i de pavilloner, der blev sat op ved fodboldbanerne
før sommerferien, imens skoleudbygningen ﬁnder sted. Vi ønsker for
skolen, lærerne og eleverne, at den nye overbygningsafdeling må blive
rigtig vellykket.
Lokalhistorisk arbejdsgruppe i Hillerød Syd har i dette nummer af
Brødeskov Borgeravis en artikel om den nye bog om Nr. Herlevs historie. Der er bl.a. et interview med forfatteren og arbejdsgruppen bag
bogen. Så læs dette medrivende og spændende interview og skynd
dig også at bestille bogen, inden den bliver udsolgt.
Broen over Frederiksværksbanen ved Lyngevej er under ombygning
og har været det hele sommeren. For tiden giver det nogle traﬁkale
besværligheder, men i løbet af efteråret vil byggeriet være færdigt og
den smalle bro, som vi i øjeblikket passerer, vil blive til en cykelsti over
jernbanen. Uheldigvis har politikerne i Hillerød endnu ikke bevilget
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resten af cykelstien mellem jernbanebroen og Overdrevsvejen, men
Brødeskov Borgerforening vil naturligvis gøre sit til at lægge pres på
kommunen, så vi kan få en ordentlig forbindelse mellem Nr. Herlev og
Hillerød by, også for de svage traﬁkanter.
KUL, som er Kulturforeningen Uvelse-Lystrup, har inviteret Brødeskov
Borgerforening til et nærmere samarbejde omkring aktiviteter. Der
foregår en masse spændende arrangementer i Uvelse Fritids Center,
som KUL står bag, se www.ufc.dk/KUL, og borgerne i Brødeskovområdet er naturligvis velkomne ved disse. I borgerforeningens bestyrelse
ser vi det som en udvidelse af vores kulturelle udfoldelsesmuligheder,
som kommunesammenlægningen har ført med sig.
Vi lagde ud med og slutter også denne leder med lidt fra skolen. For at
gøre skolegangen og fritiden spændende og interessant har skolebestyrelsen nedsat et udvalg til at arbejde med at udvikle et tillokkende
ungdomsmiljø i og omkring skolen. Udvalget vil forsøge i samarbejde
med mange andre, som interesserer sig for de tilbud, som unge har i
vort lokalområde, at udvikle miljøer, tilbud og aktiviteter, som kan have
de unges interesse. Udvalget opfordrer til at komme med idéer og
forslag til, hvordan man kunne tænke sig, at ungdomsmiljøet i og omkring skolen kunne komme til at tage
sig ud. Så skriv til udvalgets koordinator
(stig.rimhoff@skolekom.dk) og vær med til at præge
det fremtidige ungdomsmiljø på Brødeskov Skole.

Med ønsket om et godt efterår til alle
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening

Jesper Skovdal Christiansen
Formand for Brødeskov Borgerforening
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Endelig i skole...
De har glædet sig rigtig meget – til at komme i skole. Her er billeder fra den første
skoledag for de to børnehaveklasser på Brødeskov skole.

0A med Lissi Holm Madsen som lærer

0B med Anne Charlotte Zilmer som lærer
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Entreprenør
J
Christiansen
Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød
Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68
Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

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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Bog om det gamle
Nr. Herlev på vej
Birthe Feilberg ville kende historien om sit eget hus. Det blev
starten på en lang række interviews, som snart bliver til en
bog om det gamle Nr. Herlev
Nus – som Birthe bliver kaldt til daglig – og manden Lars bor i et gammelt stråtækt hus fra 1721 ved siden af Nr. Herlev kirke. De ﬂyttede til
Nr. Herlev i 1961, og vidste at huset fra 1721 oprindelig blev bygget som
en såkaldt “Rytterskole”, som kongen ﬁk bygget rundt omkring i landet.
Men Nus var nysgerrig efter at få mere at vide.
Hun opsøgte i slutningen af 80’erne gamle Hansine Hansen, som boede
i Strædet i Nr. Herlev og havde været én af de sidste elever i
skolen. Og det viste sig at være en guldgrube af historier. Ved
hjælp af et tegnet kort over den gamle by og en båndoptager ﬁk Nus fortalt om livet og beboere i det gamle
Nr. Herlev. Nogle var velbeslåede landmænd, andre
håndværkere og landarbejdere, og senere kom også
teglværksarbejdere til at befolke byen.
Da båndene med gamle Hansine Hansens beretninger – fortalt på klingende sjællandsk – var i fare for
at gå til, begyndte Nus at nedskrive samtalerne og
de mange historier. Og efterhånden som Nus ﬁk
fortalt mere, blev hendes nysgerrighed vakt.
Hun ﬁk nys om andre ældre mennesker, som
kunne fortælle mere. Fra Nationalmuseet
ﬁk hun også skriftlige overleveringer fra
to teglværksarbejdere, som havde boet i
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Billeder fra bogen. Til højre er det Hansine Hansen, som var den
første, Nus ﬁk beretninger fra

byen. Alle beretningerne fra i alt otte personer er sammen med gamle
fotos og kort samlet i en ﬂot bog.
Nus kontaktede Brødeskov Borgerforening og Lokalhistorisk Arbejdsgruppe Hillerød Syd (som bl.a. omhandler Brødeskov området), som
begge lovede støtte til projektet. Valborg Sandberg fra Ny Hammersholdt er én af dem, der har ydet en stor indsats, for at skaffe yderligere økonomisk støtte fra kommune, amt og større ﬁrmaer. Mange
af disse ansøgninger afventer stadig svar, så det er håbet at mange
borgere har lyst til at bestille en bog, for at projektet kan løbe rundt.
Bogen giver et spændende indblik i hvordan livet levedes i Nr. Herlev og
omegn for ca. 100 år siden, og hvordan byen så ud på den tid.
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Lars, der også har bidraget til bogen, Nus og Valborg foran den gamle rytterskole i Nr. Herlev

Udstilling i Hammersholt Forsamlingshus
En del af de historiske fotos, kort og andre interessante lokalhistoriske genstande bliver udstillet i Hammersholt Forsamlingshus d.
11-22. september, hvor alle er velkomne til at kigge forbi.

GAMLE DAGE
I NR. HERLEV

Bestil bogen “Gamle dage i Nr. Herlev”
Bogen på ca. 200 sider koster 150 kr. + evt.
forsendelse uden for kommunen.
Bestil bogen hos Brødeskov Borgerforenings
kasserer Hanne Jensen på tlf. 48 25 18 83, eller
betal på kontoen i Lokalbanken, reg. nr. 6300,
kontonr. 1583 230.
Valborg Sandberg tager også mod bestillinger på
tlf. 48 26 01 53 eller sandberg@post12tele.dk
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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

Rydegaard VVS

Italiensk
Vin

v/Aut. Installatør
Mogens Thomsen
•Teknisk ekspert
•Alt VVS – arbejde udføres
•Gas – og Oliefyrsservice
•Blikkenslager
Godkendt
kvalitetssikringssystem
48267002 · 40621283
rydegaardvvs@mail.dk

Egen import af bedre
vine fra Toscana
(Chianti) og Umbria.
Hofa v/Erik Hodal
Tlf. 4824 3433
e-mail hofa@adr.dk
7

11

Salg af dame- og herretøj samt børnefleece

Åbent dag / aften efter aftale
Melin, Brødeskovparken 57, 3400 Hillerød
Tlf.: 47 17 71 74 - E-mail: melin@privat.dk
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Den nye bog om Hillerød
1945-2006
Den 1. januar 2007 bliver Hillerød Kommune større end vi
kender den i dag. I denne anledning er en bog om Hillerød
under forberedelse.
Bogen handler om tiden efter 2. verdenskrig frem til året 2006 og efterfølger
således den tidligere Hillerød Bog, som dækker perioden frem til 1945.
Alle som interessere sig for Hillerød set i historisk perspektiv bliver nødt til at
have denne bog stående på hylden til opslag og hyggelig læsning.
Denne bog trykkes i et oplag lidt større end forudbestillingerne, hvorfor det er
vigtigt at sikre sig denne bog ved forudbestilling. Bogen er selvskrevet til at
blive året julegavehit i Hillerød og omegn.
Bogen udkommer den 27. november 2006.
Prisen bliver kr. 299,- inkl. moms.
Omfang bliver ca. 400 sider.
Bogen kan selvfølgelig forudbestilles hos din lokale boghandler
Hillerød Boghandel, Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød,
tlf.: 30 68 00 68 eller mail : bc@hilleroedboghandel.dk
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BYRODEN BERETTER

Nye muligheder for vores
lokalområde
Om små fem måneder består den gamle Hillerød kommune ikke
mere - den er en del af en større ny Hillerød Kommune sammen med
Skævinge og Uvelse.
For vort område betyder det nye udviklingsmuligheder. Vores skole
bliver udvidet med to klassetrin til 9. klasse med børnene fra Uvelse
fra 7. klasse, således at der er tre spor i udskolingsforløbet. Der er ingen tvivl om, at denne udvidelse kan blive et stort plus for området og
ikke mindst giver det os en god anledning til at etablere et tæt samarbejde med Uvelse omkring kultur og idræt såvel som fælles interesse i
områdets udvikling i øvrigt.
Jeg håber og tror, at vi her i området vil vide at udnytte disse gode
muligheder for et fremtidigt samarbejde.
Da jeg indledte mit arbejde i byrådet for knap fem år siden, var jeg
overbevist om, at vi her ved udgangen af byrådsperioden ville have en
Brødeskovhal fyldt med boldspil og idrætsaktiviteter. Det kom der desværre ikke - en dum ide med en let koldhal, som hverken kunne udfylde
skolens eller idrættens behov kom til at vælte de gode intentioner.
Jeg håber og tror, at vi her i området vil forstå at arbejde videre for at
få opfyldt ikke mindst den udvidede skoles behov for gymnastik- og
idrætsfaciliteter, som samtidig kan give BIF gode indendørs træningsfaciliteter - ikke mindst om vinteren. Behovet for opvisninger og større
arrangementer bør kunne opfyldes af Uvelse Fritidscenter, som kan
blive en blive en god facilitet i vort nye fællesskab.
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Det vil kræve, at alle parter arbejder sammen for et realistisk projekt og taler
med én stemme over for den nye Kommune.
Jeg har været glad for mine fem år i byrådet, hvor jeg i mange sammenhænge
har følt mig som repræsentant for vort område. Jeg har dog måttet erkende,
at det tager mange kræfter og megen tid og ikke kan undgå at gå ud over
familieliv og fritidsinteresser at sidde i byrådet. Jeg er derfor også glad for nu
at kunne give stafetten videre til Peter Frederiksen i det nye byråd. Han er en
erfaren og dygtig venstremand fra Uvelse.
Det er dog ikke min agt at gå i hi - jeg vil fortsat forsøge at gøre et stykke
arbejde i samarbejde med Borgerforeningen og mine øvrige interessegrupper
for at vort dejlige område fortsat kan udvikle sig positivt og harmonisk.
Derfor siger jeg tak for det gode samarbejde med
jer hidtil og ser fem til at det forhåbentlig
kan fortsætte.
Med venlig hilsen
Uffe Espersen
Formand for Venstres gruppe
i Hillerød Byråd.
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Har DU lyst til at være spejder?
Brødeskov Gruppe er Det Danske
Spejderkorps gruppe i området hvor DU bor.
Hvad vi laver som spejdere vil vi ikke skrive
her, men kom forbi os på et spejdermøde, vi
starter i uge 34 eller ring for nærmere info.

Vi holder til på:
HULVEJEN 29D
I Ny Hammersholt
Vi er inddelt på følgende måde
Mikro: 0. – 1. klasse

Mødedag: Mandage kl. 17.30 – 18.45
Kontakt Mette Sørensen
Tlf. 40 35 91 82

Mini:

2. – 3. klasse

Mødedag: Onsdage kl. 19.00 – 20.30
Kontakt Anita Kauffmann
Tlf. 48 24 73 61

Junior: 4. – 5. klasse

Mødedag: Mandage kl. 19.00 – 20.30
Kontakt Niels L. Pedersen
Tlf. 45 94 16 04

Trop:

Mødedag: Torsdage kl. 19.00 – 21.00
Kontakt Jesper Løwe
Tlf. 48 24 73 61

6. – 9. klasse

Eller vores gruppeleder Lise Hauerslev på tlf. 35 85 61 35, mail lisehauerslev@mail.tele.dk
Besøg også vores hjemmeside:

WWW.BRODESKOV.DK
WWW.BRODESKOV.DK
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Foreningen Brødeskovhallens Kunstlotteri
Der er stadig et par uafhentede kunstpræmier fra Hel Haldag, så tjek
her om du er én af de heldige.
Præmieliste 2006

Kunstner

Vinderlod

1. Maleri
2. Maleri
3. Kollage
4. Maleri
5. Graﬁsk Tryk

Susse Volander
Helle Malling Beck
Dan Rasmussen
Lise Aarup
Mogens Leander

Nr. 554
Nr. 606
Nr. 625
Nr. 408
Nr. 382

PI Design

Det der gør tøndeslagning festlig, er deltagernes udklædning,
hvad enten vi laver det selv eller køber det færdigt ude i byen.
Nogenlunde det samme gør sig gældende for tøjet til konfirmanden. Men her er det nok de færreste som selv syr.
På hammersholt byvej 27, PI design, kan du købe festtøj og
kostumer, præcis som du vil have det.

Alt indenfor






Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

BLOMBERGS
BLOMSTER
Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød

48 26 00 91
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Alt
Altindenfor
indenforbyggeri,
byggeri,
Alt indenfor
byggeri,
reparation
reparation
og
ogvedligeholdelse
vedligeholdelse
reparation og vedligeholdelse

••Murerarbejde
Murerarbejde
•
Murerarbejde
••Tømrer–
Tømrer–og
ogsnedkerarbejde
snedkerarbejde
•
Tømrer– og snedkerarbejde
••Beton
Beton
•
Beton
••Anlægsarbejde,
Anlægsarbejde,herunder
herunder
vej-,
jord
jordog
ogkloakarbejde
kloakarbejde
•vej-,
Anlægsarbejde,
herunder
vej-, jord og kloakarbejde
••Diamantboring
Diamantboringog
og–skæring
–skæring
•
Diamantboring og –skæring
••El
El
•
El
••VVS
VVS
VVS
•••Ventilation
Ventilation
Ventilation
•••Smed
Smed
• Smed

Carlo
CarloLorentzen
LorentzenA/S
A/S
Carlo
Lorentzen
A/S
Frejasvej
Frejasvej23B,
23B,Hillerød
Hillerød

Frejasvej 23B, Hillerød
Tlf
Tlf48
4822
2280
8040
40--Fax
Fax48
4822
2280
8050
50
Tlf 48
22
80
40
Fax
48
22
80
50
E-mail:
E-mail:Cl@cl-as.dk
Cl@cl-as.dk
E-mail:
Cl@cl-as.dk
www.cl-as.dk
www.cl-as.dk
www.cl-as.dk
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Når
Nåralting
altingvokser
vokser
alting
vokser
en
enNår
over
over
hovedet,
hovedet,
er
eren
det
detover
rart,
rart,hovedet,
atat der
der
rart,bank,
at der
er
erer
en
endet
mindre
mindre
bank,
er en
mindre
der
der
ikke
ikke
føler
følerbank,
sig
sig
der end
ikke
føler
sig
større
større
endsine
sine
kunkunstørre
end
sine
kunder
der -- og
og samtidig
samtidig er
er
der
- og
samtidig
stor
stor
nok
nok
til
tilde
defleste
fleste er
stor nok til de fleste

OkseOkse-og
ogkalvekød
kalvekødaf
afhøj
høj
Okseog
kalvekød
af
sælges høj
kvalitet
kvalitetsælges
sælges
kvalitet
Dyrevelfærd,
Dyrevelfærd,
trivsel
trivsel
og
ogsund
sund

Dyrevelfærd,
trivsel og sund
fornuft
fornuft
fornuft
Foder
Foderaf
afgårdens
gårdens
egen
egenproproFoder afduktion
gårdens
duktion egen produktion
www.egehoejgaard.dk
www.egehoejgaard.dk
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084
mobil:40842601.
2601.
mobil:4084 2601.

Hvor mange blade
kan du ﬁnde?
Der er jo mange forskellige træer i Brødeskov,
og rundt omkringalt
i Brødeskov
indenfor Borgeravis
kan du ﬁnde nogle forskellige blade
fra forskellige træer.
Hvis du ﬁnder alle,
Brudebuketter
kan du sende en Dekorationer/Buketter
mail til Per på
Borddekorationer– så får
skovkrogen@christiansen.mail.dk
du at vide, om duKranse/Bårebuketter
har talt rigtigt. Og hvis du er
Kistedekorationer
rigtig sej, kan du skrive hvad nogle af træerne hedder.
Værsgo’ og bladre!

Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
15
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Nyt fra Hammersholt
Foramlingshus
Siden sidst
Pinseballet blev en dejlig aften med mange deltagere. Vejret var godt, så de medbragte råvarer kunne tilberedes uden paraply! En forrygende underholdende revy,
godt udført af de optrædende - og med lidt kærlige nålestik til områdets beboere.
Orkestret spillede op, og mange dansede helt til den lyse morgen.
Det gode vejr har gjort, at Petanque-banerne og dart-spillet er blevet ﬂittigt benyttet om torsdagene.
Også ”lege-week-enden” 28.-30. august, blev meget velbesøgt, og der blev spillet
Petanque, dart, grillet og spist pizzaer, og også drukket lidt køligt!!!
Tak for til alle jer, der har deltaget på en eller ﬂere af dagene. Det er pragtfuldt at
se, når huset og udenomsarealerne bliver brugt.
Nu begynder efterårs/-vinteraktiviteterne igen i huset, og Hammersholt Forsamlingshus indbyder i de kommende måneder til følgende arrangementer:
Lokalhistorisk Forening udstiller i perioden 13. - 20. september 2006 billeder,
collager og måske ældre effekter.
Onsdag den 13. september kl. 19.30 2006 - afholder Lokalhistorisk Forening atter et arrangement, hvor områdets historie er det centrale. Og der vil blive fortalt
om området og dets historie.
Arrangementet gentages
Onsdag den 20. september kl. 19.30.
Høstbal - lørdag den 16. september 2006 kl. 18 - der vil være Cabaret-optræden,
dans til levende orkester (Stingers) og god mad. Prisen er kr. 225,00. Af hensyn til
bestilling af mad m.v. er tilmelding nødvendig.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Fredagscafé - fredag den 27. oktober 2006 kl. 18.30. Pt. planlægges en
familieaftalen - hvor det vil blive serveret en let anretning. Det er tanken, at der
skal kunne ”leges”, spilles spil og meget mere. Hvis I har gode ideer og forslag til
aftenens forløb, så ring meget gerne til Forsamlingshus - vi er der altid på torsdage mellem kl. 17.30 og 19.
Julemarked søndag den 26. november 2006 kl. 13.00 - Boder med mange
forskellige spændende og kreative ting, måske du kan gøre nogle af dine
julegaveindkøb her? Vi har naturligvis glögg og æbleskiver og åbent i baren.
Påtænker du at have en bod på julemarkedet, er det en god idé allerede nu, at
kontakte Forsamlingshuset.
Juletræ søndag den 17. december 2006 kl. 15.00 - 17.00 - Vi leger og danser
om juletræ. Kan vi mon igen i år få vækket vores husnisse?? Godteposer til børnene og glögg til de voksne.Vi håber atter i år at se mange af områdets børn og
deres forældre, venner m.ﬂ. til nogle dejlige timer.
Såfremt endnu ﬂere har lyst til at støtte Forsamlingshuset ved at være medlemmer - ja så koster det stadig kun kr. 100,00 årligt (pr. person) at være medlem.
Kontingent kan indbetales på kontor nr. 5358 0306770 (Arbejdernes Landsbank).
Mange venlige hilsner og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus.

TELEFONLISTE
Forsamlingshuset, udlejning

4817 1861

Best.medlem Knud Pedersen

Forsamlingshuset

4817 0417

Best.medlem Henning Nielsen

4826 5067

Formand Svend Erik Pedersen

4826 5965

Best.medlem Per Hansen

4814 6904

Næstformand Vibeke Fernblad

4814 0766

Suppleant Morten Morell

4817 5471

Kasserer Lis Aagaard

4817 6391

Suppleant Marianne Johanson

4814 0069

Best.medlem Bo Hansen

4817 0944

2759 3729
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Støt vores sponsorer – de støtter os

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

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

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

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

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis 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
Redaktion
Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød,
tlf. 4824 3884.
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net
Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen
er med i redaktionen

Graﬁsk design og diverse fotos
Per Christiansen
Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
via Post Danmark
Bankkonto
Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 Konto nr.
1583 230
Næste nummer på gaden
20. november 2006
Deadline
30. oktober 2006
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.
Gør brug af Borgeravisen

Brødeskov Borgerforening
Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem
områdets beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige,
Hammersholt, Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.

Bestyrelse:
Formand
Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423
redaktion@brodeskov.net
Næstformand
Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr,. Herlev
Tlf. 4824 5211 - t.b.soendergaard@mail.tele.dk
Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 4825 1883
Redaktør af Brødeskov Borgeravis
Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,
tlf. 4824 3884 - BBavis@brodeskov.net

Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 4825 0215
Webmaster
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,
tlf. 4824 0885
Kontingent
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 150,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
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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
Solvarmeanlæg
22
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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

Salg af dame- og herretøj samt børnefleece
Forårs- og
sommer kollektion 2006

Åbent hus mandage* 19-22 eller efter aftale

* T.o.m. uge 28

Melin, Brødeskovparken 57, 3400 Hillerød
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