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BRØDESKOV
BORGERAVIS
udgives af Brødeskov Borgerforening

M Ø D E K A L E NDER
Dato
26.11.
01.12
17.12.
02.2
18.2

Tid
13.00
19-21
15.00
18.30
14.00

Hver torsdag
19.30
Mandag eftermiddage

Sted
Forsamlingshuset
Galleri Malling Beck
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Arrangement
Julemarked
Fernisering
Juletræ
Fredagscafé
Tøndeslagning

Sognegård
Sognegården

Brødeskovkoret øver
Vinterklubben mødes

Forsiden:
Per Olsen sidder mellem nogle af de
første 8. klasser på Brødeskov Skole

BRØDESKOV
BORGERAVIS

(fra venstre på billedet her over):
Martin, Vibe, Christian og Nina.

Næste nr. (179) er på gaden ca. 7. februar 2007
Indleveringsfrist den15. januar 2007 - 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

Anlæg cykelstier og
tjen penge ...
Nu, på vej ind i den kolde tid, kan vi glæde os over, at der fra Hillerød
Kommune tilfalder vores område nogle goder. Det er blevet vedtaget
på næste års budget at anlægge en cykelsti mellem Nr. Herlev og
Uvelse. Desuden er hensigten, at der over den næste årrække skal
anlægges ﬂere cykelstier i kommunen. I vores område har borgerforeningen overfor bystyret peget på, at vi gerne ser cykelstier anlagt
imellem Nr. Herlev og Overdrevsvejen, mellem Ny Hammersholt og
Allerød samt ad Kollerødvej ud til Brødeskov Idrætsforening. Det vil
give os den cykelinfrastruktur, der kan binde vores lokalsamfund sammen med byen – både mod nord og syd.
I Odense har kommunen haft succes med at lokke sine borgere op
på cyklen. Det betyder, at udgifterne til sygedagpenge og lægehjælp
i Odense Kommune er faldet med 33 millioner kroner over ﬁre år.
Odense Kommune har godt nok brugt 20 millioner kroner på at gøre
Odense til Danmarks cykelby nr. 1, men indsatsen har også båret frugt.
For hver eneste dag er der 25.000 ﬂere cykelture i byen og det har
været med til at gøre odenseanerne til sundere borgere.
Det er i høj grad amtet og staten, som har sparet de penge, men
fremover bliver det i højere grad kommunerne, der snupper gevinsten,
når borgerne lokkes op på cyklen. Efter nytår, når kommunalreformen
træder i kraft, skal kommunerne betale en større del af regningen, når
folk bliver syge og dermed ryger en besparelse også i kommunekassen.
Det gælder også for Hillerød, der med nyt sundhedscenter og millionbudget til forebyggelse fremover kan spare rigtig mange penge ved
at fremme sundheden blandt borgerne – f.eks. ved at følge Odenses
eksempel og anlægge de sidste tiltrængte cykelstier i kommunen.
Også Frederiksborg Amt åbner op for gaveboden sidst i november, når
broen over Frederiksværksbanen ved Lyngevej bliver indviet.
4

Det er ganske vist kun 20 m af den cykelsti langs Lyngevej, som vi
længe har efterlyst, der kommer ud af det. Men det er så afgjort den
dyreste del af cykelstien, så vejen er bogstavelig talt banet for et prisgunstigt anlæg af de sidste små to km ind til Overdrevsvejen.
I dette nummer af Brødeskov Borgeravis har du mulighed for at læse
et interessant interview med Brødeskov Skoles inspektør Per Olsen.
Han fortæller bl.a. om skolens byggeprojekt, udvidelsen til 9. klasse
samt den rolle som Brødeskov Skole spiller i lokalsamfundet nu og i
fremtiden.
Og så har vi den store glæde at kunne offentliggøre, at den nye bog
om Nr. Herlevs historie, der blev annonceret i sidste nummer af Borgeravisen, nu har fået så mange forhåndstegninger, at vi i Brødeskov
Borgerforenings bestyrelse har fundet det økonomisk forsvarligt at
starte trykkeprocessen og udgivelsen. Bogen vil derfor være klar inden
jul og alle, der har forhåndstegnet, vil blive adviseret, når vi har modtaget bøgerne fra trykkeriet. Du kan stadig nå at bestille bogen ved
henvendelse på Redaktion@Brodeskov.Net.
Og der sker også en masse spændende aktiviteter i vores område.
Husk at følge med i kalender og nyheder på www.Brodeskov.Net, hvor
f.eks. menighedsrådet og Kulturforeningen Uvelse-Lystrup
har inviteret til en lang række arrangementer med
mulighed for at dyrke fællesskabet i lokalsamfundet
i juletiden og henover vinteren.
Med ønsket om en god jul til alle
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening

Jesper Skovdal Christiansen
Formand for Brødeskov Borgerforening
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Morgenstemning fra Lyngevej...

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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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
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INTERVIEW

En alvorlig snak
med inspektøren...
Han har stået der morgen efter morgen for at guide cyklende
elever ned ad en kommende cykelsti. Han er også på plads ved
vejkrydset for at vinke en ambulance den rigtige vej,
når et barn er kommet til skade.
Og så er skoleinspektør
Per Olsen selvfølgelig den,
der er med til at sætte
kursen, når Brødeskov
Skole går mod nye tider
med byggeprojekt,
udbygning til 9. klasse
og tilgang af elever fra
Uvelse-området.

Interview af Uffe Espersen
og Per Christiansen
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Hvordan går det egentlig med skolens byggeprojekt?
Det går sådan at der er valgt arkitektﬁrma - det hedder hs white, som
er et stort dansk/svensk arkitektﬁrma med speciale i offentlige byggerier. De skal lave et projektforslag her til november, og et forprojekt,
som skal godkendes af politikerne i slutningen af januar. Så kommer
alt det med byggetilladelser, udbud og detailtegninger - og selve byggeriet skal efter planen starte d. 10. juli 2007. Derfra går der 284 dage,
og så skal byggeriet står færdigt den 8.8.2008. Det er jo en meget god
dato...
Men i første omgang glæder vi os til at se på tegninger, hvordan
arkitektﬁrmaet har fortolket vores ønsker. Der er jo brug for ca. 1000
m2 nybyggeri til en lang række nye faglokaler og renovering af bl.a.
klasselokaler, skolebibliotek og samlingssted.
Vi er jo allerede nu ﬂere elever end vi plejer, da vi for første gang har to
8. klasser på skolen. Derfor har vi fuld gang i pavillonerne bag skolen.
Hvad betyder det for skolen, at den bliver udvidet til 9. klasse?
Det kommer til at sætte et klart præg på skolen. Ikke alene med byggeriet og faglokalerne, men også fagligt og socialt: Vi følger eleverne
hele vejen igennem og er med til at lede dem ud til deres videre uddannelsesforløb. Det er et stort ansvar, og det glæder vi os til.
Hvordan ser du Brødeskov Skoles rolle i vores lokalsamfund?
Skolen har en helt klar rolle. Den er jo bindeled mellem hele området
– vi har kommunens største skoledistrikt. Det er jo tit gennem børnene
at vi kender hinanden, så folk fra Ny Hammersholt og Hammersholt
kender dem fra Nr. Herlev og Freerslev.
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Vi gør f.eks. meget ud af at blande klasserne geograﬁsk. I gamle dage
var der ofte en “Hammersholt-klasse” og en “Nr. Herlev-klasse” – og der
kunne næsten være krig mellem dem!
Selvom vi har et meget geograﬁsk spredt område oplever vi et meget
tæt samarbejde med forældrene, og en meget positiv opbakning i
vores arbejde. Vores forældre er virkeligt meget interesserede! Og vi
har en meget stor tilslutning af områdets børn i forhold til andre skoler. Samtidig har vi et godt samarbejde med vores præst, idrætsklub og
spejdere.
Hvad siger du til den evige kritik af folkeskolen og at den har
et for lavt fagligt niveau?
Jeg siger, at vi er meget opmærksomme på det faglige niveau. Vi
tester bl.a. eleverne i læsning, stavning og matematik. Ikke for at
markere forskellene hos børnene, men for at kunne hjælpe dem, der
har problemer så tidligt som muligt. Vi har også fokus på området
med læsekonferencer og matematikvejledere.
Men samtidig mener vi også, at det ikke kun er faglig kunnen og
paratviden, der er vigtig. Undersøgelser har vist at den “danske skolemodel” er med til at forme børnene på en god måde. Den går bl.a. ud
på at vi fremmer de sociale kompetencer, styrker selvstændighed og
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Per sammen med tre af første 8. klasser på Brødeskov
Skole, Nina, Christian og Vibe.

modenhed og træner vores børn i at tænke selv
– i stedet for bare at parere ordre.
Hvad er dit håb for Brødeskov Skole i fremtiden?
Jeg håber at eleverne vil tænke tilbage på en skole,
hvor de har fået nogle gode oplevelser og samtidig er
blevet klædt godt på fagligt. Jeg håber også at de har
fået en sociale færdigheder, at forældrene har været
trygge og at børnene har mødt nogle engagerede
lærere.
Rent fysisk ønsker jeg at vi får en ny ﬂot, funktionel
skole, der giver så mange kvadratmeter til eleverne
som muligt. Med tiden håber jeg selvfølgelig også at vi
får den hal, som vi har ønsket så meget.
På Brødeskov Skole gør vi også en del ud af at eleverne
får nogle oplevelser med at optræde og drama, vi lægger vægt på fællessang og giver mulighed for andre
oplevelser og aktiviteter “ud af huset”.

PERSONLIGT
Per Togo Olsen, 59
år og skoleinspektør
på Brødeskov Skole
siden oktober 2000.
Per har før været
lærer på 7-8 andre
skoler, bl.a. i Rødovre, på Langeland
og viceskoleinspektør i Helsingør.
Bor i Hillerød, har to
voksne døtre og nu
også børnebørn.
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Fodboldafslutning med
bold, burgere og begejstring
Der var pustende fædre til
familiefodbold, hjemmelavede burgere i metervis og
masser af hædersbevisninger til drenge og piger,
da Brødeskov Idrætsforening holdt fodboldafslutning for ungdomsafdelingen. Og store bifald
i det stopfyldte klubhus!
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Udstillinger hos Galleri Malling Beck

Decemberudstilling
Aftenfernisering den 1.december kl. 19-21.
Udstillingen varer til den 17. december.

Udstillinger i 2007
Januar
Billedkunstner Jan Wessel
Februar
Billedkunstner Ulla Bjervig

Marts
Billedkunstner Stina Stærfeldt
April
Fødselsdagsudstilling med
Naivisten Ib Meyer
Maj
Billedkunstner Lene Lundgaard

Galleri Malling Beck
Hammersholt Byvej 21 B • 3400 Hillerød • 4826 9991 • www.gallerimallingbeck.dk

Gang i kulturen i
Uvelse og Lystrup

Reportage af
Henrik Nørrelund
og Uffe Espersen

Vi ﬁnder vej denne lidt regnvåde og mørke
novemberaften til Winnies hus gennem
den nybyggede carport på den halvmørke
Hans Andersensvej i villakvarteret i det
nordlige Uvelse.

Vi skal til bestyrelsesmøde i Kulturforeningen for Uvelse og Lystrup – i
daglig tale KUL, der jo er Brødeskov Borgerforenings nye samarbejdspartner i denne nye del af Hillerød Kommune.
Efterhånden dukker resten af bestyrelsen op – Charlotte, Jette, Hanne
Freddy og Niels Erik – kaffe, te og nybagte boller med smør og ost
kommer på sofabordet ved den blomstrede hjørnesofa i den hyggelige
stue med kunst, nips og familiebilleder på væggen, som vidner om
interesse for kunst og kultur. Stemningen er fra starten hyggelig og
snakken går livligt og muntert og gensynsglæden er stor, selv om det
fremgår, at de ﬂeste også havde set hinanden dagen før – de har det
godt sammen kan man mærke, og alle er meget engagerede i livet i
lokalområdet og dets fremtid i den nye Hillerød Kommune.
Hvad er det så, de vil med kulturforeningen – hvad er visionen?
De vil gerne skabe et større socialt og kulturelt engagement i området
og har som mål at have et arrangement pr. måned spændende fra
sommerfest i samarbejde med Uvelse Idrætsforening m.ﬂ, julefest og
vinsmagning over danseinstruktion inspireret af ”Vild med dans” til
foredrag. Foreningen har desuden til formål at sikre, at Uvelse Fritidscenter, UFC, også anvendes til kulturelle formål, så det ikke kun går op
i idræt det hele, hvilket var en forudsætning for, at fritidscentret ﬁk
maksimal støtte fra Lokale- og anlægsfonden til etableringen i 2002.
En særlig ambition er at skaffe mulighed for et præsentere ”store”
navne til underholdning eller foredrag.
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KULs bestyrelse: Niels Erik (Næstformand) – Jette – Freddy – Winnie – Hanne (Formand) - Charlotte

Men hvordan hænger det egentlig sammen rent økonomisk?
Den primære indtægtskilde er entreindtægter fra arrangementerne.
Derudover kommer medlemskontingent og sponsorater – et medlemskab koster 150 kr. om året for en familie, som så til gengæld betaler
lidt mindre i entre til arrangementerne. Til foredrag betaler Slangerup
kommune et tilskud over folkeoplysningsbudgettet – et tilskud, som
man naturligvis også forventer at få fremover i Hillerød fra nytår.
Hvordan ser det ud fra bestyrelsens side hvad er godt
og hvad er skidt?
Det er meget tilfredsstillende, at der er stor deltagelse i festerne sommerfest og juletræsfest – det er gået rigtig godt, også økonomisk.
Ambitionen om at skaffe stor tilslutning til foredrag er noget sværere
at opfylde – det er svært at trække folk af huse. Derfor ser man frem til
at få et større opland at henvende sig til i den nye Hillerød kommune,
og ikke i mindst Brødeskovområdet, som man meget gerne vil have et
udvidet samarbejde med.
Fortsættes næste side >>
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Kommende arrangementer
Alle foreningens arrangementer kan ses på foreningens hjemmeside:
http://www.ufc.dk og bliver også annonceret på www.brodeskov.net
Oplysning og evt. tilmelding til formanden, Hanne Hammer på tlf.
48 27 91 85 eller mail holm.hammer@mail.dk

Juletræsfest

Søndag 10. dec. 16:00 i UFC

Børn 35 kr. – voksne 50 kr.

Argentinsk Tango

Tirsdag 16. jan. + 3 tirsdage

275 kr. pr. par

Foredrag: Børn er
ikke en sygdom

Torsdag 1. februar 19:00 i UFC
Marcel Spielman, Klinisk Psyk.

75 kr.

Sammenrystningsfest Fredag 9. marts 19:00 i UFC
KUL + bb-forening
Buffet og dans

Med buffet 275 kr.
Uden buffet 150 kr.

Der er rabat for medlemmer af KUL og Brødeskov Borgerforening

Alt indenfor
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Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

BLOMBERGS
BLOMSTER
Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød

48 26 00 91

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

vej-, jord og kloakarbejde
• Diamantboring og –skæring

• El
• VVS
• Ventilation
• Smed

Carlo
Lorentzen
Alt indenfor
byggeri,A/S

Frejasvej
23B, Hillerød
reparation
og vedligeholdelse

Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50
E-mail: Cl@cl-as.dk
• Murerarbejde
www.cl-as.dk
• Tømrer– og snedkerarbejde

• Beton
• Anlægsarbejde, herunder

Når alting vokser
en over hovedet,
er det rart, at der
er en mindre bank,
der ikke føler sig
større end sine kunOkse- og
af høj
derkalvekød
- og samtidig
er
kvalitet
sælges
stor nok til de fleste
Dyrevelfærd, trivsel og sund
fornuft
Foder af gårdens egen produktion
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.
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vej-, jord og kloakarbejde
• Diamantboring og –skæring

• El
• VVS
• Ventilation
• Smed

Okse- og kalvekød af høj
kvalitet sælges

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
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Dyrevelfærd, trivsel og sund
fornuft
Foder af gårdens egen produktion
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.
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BYRODEN BERETTER

Fra sogneråd til
regionshovedstad
Om ganske få uger er Hillerød 1 af landets 5 regionshovedstæder og en af
landets 96 nye storkommuner. En kommune i hastig udvikling med stor boligudbygning, der betyder at Hillerød er hastigt på vej mod 50.000 indbyggere.
For mange af os, der stadig kan huske, at Danmark var opdelt i tæt ved 1.400
sogneråd, så er det lidt mærkeligt at tænke på hvor stærkt udviklingen er gået,
og det giver stof til eftertanke. Der er næppe tvivl om, at der er mange stordriftsfordele ved at sammenlægge især de mindre kommuner. Men fusionerne betyder
også, at nærheden kommer under forandring.
I de små sogne kendte alle hinanden, og der var kort afstand mellem borgere og
politikere. Det er svært at fastholde denne nærhed i en kommune med 50.000
indbyggere. Og for Hillerød er der en særlig grund til at forholde sig til denne
problemstilling, fordi den nye kommune vil omfatte en række lokalsamfund. Alt
efter temperament 11 – 19 små lokalsamfund og så det centrale Hillerød
Det er vigtigt, at vi alle forholder os til denne problemstilling og at vi gør noget
for at fastholde nærheden og demokratiet. For vi kan ikke skrue tiden tilbage
til de gamle sogneråd. Vi må altså arbejde med at styrke de demokratiske bånd
mellem borgere og politikere.
Der er ﬂere områder, hvor vi kan styrke disse bånd. Den teknologiske udvikling har
gjort det nemmere for borgerne at orientere sig i den politiske verden via internettet, og der er et stærkt stigende antal borgere, der har adgang til en pc og
som bruger nettet til at samle informationer.
I gamle dage – dengang vi havde sogneråd – var den daglige avis, borgermødet og den direkte kontakt mellem borgere og politikere de centrale kanaler til
udvikling af demokratiet. Disse 3 ting er stadig vigtige, men der er kommet nye
muligheder til, og det er vigtigt at vi forholder os til dette.
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Hjemmesider og e-mail vil næppe nogensinde kunne erstatte de traditionelle
områder, hvor demokratiet udvikler sig. Men internettet er givetvis et af de områder, hvor vi i de kommende år vil se en udvikling. Vi politikere oplever i stigende
grad, at borgerne stiller os spørgsmål direkte på e-mail. Mange oplever det givetvis som nemmere end at tage telefonen og ringe til en politiker.
Men selvom teknologien har skabt nye muligheder, så er der næppe tvivl om, at
borgermødet – den direkte kontakt mellem mennesker – stadig er de vigtigste
forum for udvikling af vores demokrati. Og netop for Hillerød med mange små
lokalsamfund er det afgørende, at vi får skabt et system med gode muligheder
for dialog mellem borgere og politikere.
Heldigvis ﬁndes der både i Hillerød, Skævinge og Slangerup kommuner velfungerende lokalsamfund med lokale foreninger – eller borgerråd – der kan fungere som
vigtige kommunikationskanaler. Og det skal vi forstå at udvikle. Vi skal sikre at
disse lokalråd får gode muligheder for at udvikle sig.
Da Hillerød planlagde den nye Ullerødby i Hillerød vest med 1.500 nye boliger blev
borgerne Hillerød vest inviteret til at deltage i dialogmøder omkring den nye store
grønne bydel. Det var et supplement til traditionelle borgermøder i forbindelse
med fremlæggelse af lokalplanen.
I forhold til Ullerød-byen inviterede Hillerød til ﬂere borgermøder, hvor der på et
meget tidligt stadie blev lagt op til dialog mellem politikere og politikere. Og som
led i denne proces ﬁk borgerne præsenteret skitser til hvordan den nye bydel
kunne tænkes udformet.
Det var en spændende proces, og jeg tror, at vi her har set
kimen til hvordan de kommende års dialog mellem borgere
og politikere kan udvikles, således at vi sikrer, at det bedste
fra sogneråds-perioden tages med ind i den fagre nye verden
med storkommuner og regionshovedstad.

Af Lennart Weber, Socialdemokratiet
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JULETRÆER SÆLGES HOS
BRØDESKOV SPEJDERNE
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 Hulvejen 29D følgende weekender i
december:
Søndag d. 3. dec.

11:00 – 16:00

Lørdag d. 9. dec.
Søndag d. 10. dec.

11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

Lørdag d. 16. dec.
Søndag d. 17. dec.

11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

Lørdag d. 23. dec.

10:00 – 13:00
Hilsen Brødeskov Gruppe
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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

Rydegaard VVS

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
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Nyt fra Hammersholt
Foramlingshus
Siden sidst
Lokalhistorisk Forenings udstilling i perioden 13. - 20. september 2006 blev
velbesøgt, og der var hver dag gæster, der var inde og se på udstillingen. Også
de to aftener, hvor der blev vist lysbilleder og fortalt historier fra området havde
deltagelse af mange gæster.
Bestyrelsen siger tak til arrangørerne for deres store arbejde. Vi var glade for at
lægge hus til arrangementerne.
Høstballet var velbesøgt, og der var god mad, underholdning og musik. Der blev
festet til ud på de små timer.
Kommende arrangementer
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. Der er allerede
reserveret plads til en del boder, men hvis du/I har lyst til at have en bod, så skynd
dig at kontakte Forsamlingshuset, så skal det nok lykkes at skaffe en plads mere.
Juletræ søndag den 17. december 2006 kl. 15.00 - 17.00 - Vi leger og danser
om juletræ. Husnissen er allerede begyndt at vågne, så den er i rigtig hopla på dagen. 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.
Fredagscafé den 2. februar 2007 kl. 18.30 - vi planlægger, at temaet skal være
vin- og ostesmagning.
Fastelavn den 18. februar 2007 kl. 13.00 - vi glæder os at til at se mange
festligt udklædte børn og voksne - der vil være tøndeslagning for både børn og
voksne m.m.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Søndag den 25. februar 2007 kl. 13.00
Generalforsamling (kun for medlemmer) - efterfølgende spisning.
Fredag den 23. marts 2007 kl. 18.30 - Forårets og sommerens mode vil atter
blive præsenteret ved en modeopvisning i Hammersholt Forsamlingshus, og vi
glæder os til at orientere mere i næste nummer af Borgeravisen.
Fredag den 20. april 2007 kl. 18.30 - Planen er at arrangere en multi-etnisk
aften, hvor der skal serveres spændende mad m.v. - herom mere i næste nummer
af Borgeravisen.
Som ovenfor skrevet er nogle af arrangementerne stadig i støbe-skeen, så der
kan forekomme ændringer. Hold derfor øje med vore plakater, som bliver hængt
op i områdetSåfremt 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).
En forudsætning for at deltage i generalforsamlingen med efterfølgende spisning er, at man er medlem. Så hvis du/I har lyst til at deltage i generalforsamlingen, så haster det med at blive meldt ind!!!!!
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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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
23
25

Vinterklubben i
Nørre Herlev fortsætter
– trods endnu en kommunesammenlægning

I september 1969 blev Nørre Herlev kommune lagt sammen med bl.a.
Hillerød. Der var ﬂere tilbud til de ældre om at deltage i arrangementer i Hillerød, men de ældre fra Nørre Herlev syntes der var for langt til
Hillerød.
Derfor tog 5 lokale damer Karen Margrethe Muff Hansen, Runa Kirk,
Gudrun Jensen, Birthe Feilberg og undertegnede initiativ til ,at
etablere Vinterklubben. Vi ansøgte kommunen, om at måtte låne biblioteket på Nørre Herlev Skole en mandag om måneden fra kl. 14.00 til
16.00, hvilket blev bevilget.
Formålet var at lave nogle hyggelige eftermiddage, med bl.a. sang,
ﬁlm foredrag, kaffe og kage og ikke mindst en snak med andre fra den
gamle kommune.
Mandag den 29. september 1969 blev det første arrangement afholdt og i starten var der ca. 25 deltagere. Der var gratis transport til
møderne, de ældre blev hentet i skolebussen af Harald Madsen. Der
gik nogle år, så var deltagerantallet steget så meget ,at vi ﬂyttede
over i en af de nye blokke på skolen.
Tiderne ændrede sig, og vi ﬁk i lighed med andre klubber mulighed for
at søge kommunen om tilskud til bedre underholdning. Det var ikke
mere så nemt, alene at basere honorar på det vi kaldte” Rødvinsholdet” Der skulle ofte mere end lidt god rødvin til, hvis vi ville have nogle
af de mere kendte til at holde et foredrag eller lignende. Kommunen
gav dengang 100.00 kr. pr. medlem i tilskud, samt et beløb til vores
årlige udﬂugt.
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Vinterklubbens arrangementer i den nærmeste fremtid:
20. nov Musikalsk underholdning med Rasmus Krogsgaard
4. dec
Juleafslutning og pakkefest. Ernst Nielsen spiller julemelodier
8. jan
Underholdning med harmonikamusik
22. jan
Underholdning med Frelsens Hærs kor fra Helsingør
5. feb
En messingkvartet uderholder – de gamle drenge fra FDF

Medlemstallet steg stadig, og den dengang nye Sognegård fristede
os. Et dejligt sted at holde møderne, hvilket vi heldigvis ﬁk lov til af
menighedsrådet. Vinterklubbens arrangementer afholdes stadig der,
og det er nu blevet til to gange om måneden . Vi får ikke tilskud fra
kommunen mere, og heller ikke gratis transport. Men det forhindrer
ikke Vinterklubben i at forsætte. Vi opkræver nu et kontingent på 150
kr. og deltagerne betaler herudover 20 kr. for kaffe og hjemmebagt
kage.
Der er i dag ca. 50 medlemmer af Vinterklubben, og det der startede
i 1969 for pensionister alene fra Nr. Herlev , har udviklet sig således,
at størsteparten af medlemmerne i dag kommer fra Hillerød. Vi har
stadig det samme formål, at lave et alsidigt og hyggeligt program. To
arrangementer er blevet tradition. Vores julepakkefest og bankospillet
har været afholdt gennem 37 år.
Endnu er det lykkedes at ﬁnde emner til alle mandage,
14 forskellige arrangementer pr. sæson. Vinterklubben
har nogle meget trofaste medlemmer, som er kommet
igennem mange år, og som før nævnt også mange nye
medlemmer. Alle er velkomne uanset alder.
Bestyrelsen som består af 5 personer, ser med
glæde frem til Vinterklubbens 40 års
jubilæum i September 2009.
På bestyrelsens vegne.
Iben Pedersen, formand, tlf. 48 26 50 53
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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

SMEDEMESTER
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

VVS
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
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
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66
Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, 48 25 30 53
Jesper Skovdal Christiansen og Bent
Søndergaard er også med i redaktionen
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

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
7. februar 2007
Deadline
15. januar 2007
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.
Gør brug af Borgeravisen

Graﬁsk design og diverse fotos
Per Christiansen

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

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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