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BRØDESKOV
BORGERAVIS
Hovedstød med mening i
Interview med ungdomsfomand
i Brødeskov Idrætsforening,
Kenneth Andersen, om bl.a. fremtidsplaner for klubben og samarbejde
med F.C. Nordsjælland.
Læs også om
fastelavn, teater,
broindvielse,
Sammenrystningsfest,
Brødeskov Festen,
viseaften, politik,
generalforsamling...
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Hvad sker der?
Dato
18.2.
18.2.
23.2.
25.2.
3.3.
9.3.
13.3.
14.3.
16.3.
19.3.

Tid
10.00
14.00
18.30
13.00
11.00
19.00
20.00
20.00
20.00
18.30

Sted
Nr. Herlev Kirke
Forsamlingshuset
Sognegården
Forsamlingshuset
Broen ved Lyngevej
Uvelse Fritids Center
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

21.3.
23.3.
20.4.

19.30
18.30
18.30

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Torsdage 19.30
Sognegården
Torsdage fra maj
Forsamlingshuset
Mandag eftermiddage Sognegården

Arrangement
Fastelavn i kirke og tøndeslagning
Tøndeslagning
Viseaften
Generalforsamling (medlemmer)
Ofﬁciel åbning af broen
Sammenrystningsfest
Brødeskov Teater
Brødeskov Teater
Brødeskov Teater
Lokalhistorisk forening
afholder ”tilﬂytteraften”
Borgermøde og Generalforsamling
Fredagscafé: Modeopvisning
Fredagscafé: Multietnisk aften

Brødeskovkoret øver
Petanque
Vinterklubben mødes

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Næste nr. (180) er på gaden ca. 16. maj 2007
Indleveringsfrist den 23. april 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

Mange muligheder i nye
fællesskaber...
Efter at kommunegrænserne er blevet brudt op og Uvelse-Lystrup
er blevet en del af Hillerød Kommune, er der i Brødeskovområdet
sket en række ændringer, der får betydning helt ned i vores hverdag.
Kommunalreformen har sat en udvikling i gang hos os. Vi ser en
skoleudbygning og en fælles overbygning med Uvelse. Der bliver i år
taget hul på anlæggelsen af en cykelsti mellem Nr. Herlev og Uvelse.
Der bliver nye muligheder for idrætsliv på tværs af det gamle kommuneskel. Og vi har taget hul på et kulturelt og lokalrådsmæssigt
samarbejde med vores ”nye” nabo som følge af denne udvikling.
Og vi vil da heller ikke lade det forbigå i stilhed, så slut op om og
deltag i Sammenrystningsfesten for Uvelse-Lystrup og Brødeskovområdet den 9. marts, hvor vi fejrer vores nye fælles identitet.
For at oplyse om alle de nye muligheder, der er affødt af kommunesammenlægningen, afholder Brødeskov Borgerforening onsdag den
21. marts en aften med oplæg herom ved en interessant person.
Næsten helt tilfældigt falder generalforsamlingen i Brødeskov Borgerforening også denne aften med valg til bestyrelsen. Og vi ser naturligvis gerne nye kræfter tilført bestyrelsesarbejdet. Vi hører meget
gerne fra dig, hvis du har lyst til at deltage i dette frivillige,
men højst givende og skabende arbejde. I den kommende
periode vil der ske en ændring i kommunens samarbejde med
lokalsamfundene blandt andet med afholdelse af en LokalrådsRigsdag, hvilket medfører øget indﬂydelse til lokalrådene. Forvent
derfor, at den udvikling, vi peger på i Brødeskov Borgerforening, i
endnu højere grad vil blive gennemført i fremtiden...
Skolebestyrelsen for Brødeskov Skole har ytret bekymring om en række forhold affødt af skoleudbygningen
og har netop afholdt møde med borgmesteren
herom. Blandt de mest iøjnefaldende problemer er,
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at gymnastikværelset og aulaen vil blive inddraget til faglokaler og at skolen derfor i fremtiden vil mangle et samlingssted – og i øvrigt skal den indendørs idrætsundervisning for alle elever derpå foregå i Uvelse Fritids Center. Et samlingssted
er en nødvendighed i en moderne skole og skolebestyrelsen ﬁnder det absurd at
projektere en skole, hvor vi ikke kan samle mere end 50 mennesker ad gangen.
Fra politisk side gav man udtryk for, at det var en forståelig bekymring, men at
en løsning måtte kobles med behovet for idrætsfaciliteter. Skolebestyrelsen ﬁk
tilsagn om, at sagen belyses og at problemet med det nødvendige samlingssted/idrætsfaciliteter tages op i forbindelse med budgetforhandlingen i april
2007. Der er ligeledes behov for en sikker og varig løsning på de traﬁkale forhold
omkring skolen og skolebestyrelsen har netop indsendt en ansøgning til hastighedsregulerende foranstaltninger.
Om kort tid ruller det årlige fastelavnsarrangement arrangeret af menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening af staben. Og der er lagt op til mere fest i maj
måned, hvor der skal afholdes Brødeskov-Fest, hvilket er Hel Haldag i nye klæder.
Ved juletid åbnedes den renoverede bro over Frederiksværksbanen ved Lyngevej
for biltraﬁkken, men endnu er cykelstidelen afspærret. Brødeskov Borgerforening
har besluttet at holde en ofﬁciel indvielse af broen den 3. marts. Alle er velkomne! Pressen og politikerne er også inviteret.
Byrådet ﬂytter deres møde onsdag den 30. maj 2007 herud til os på Brødeskov Skole. Der bliver mulighed for, at borgerne kan møde op og stille spørgsmål
til politikerne i byrådet. Vi vil også have mulighed for at drøfte særligt lokalrelevante emner ved mødet.
Så det vrimler med spændende arrangementer i den tid, vi går i møde: Læs om
dem her i bladet og følg løbende med på www.Brodeskov.Net, hvor alt bliver
annonceret.
Med ønsket om et godt 2007 til alle!
Jesper Skovdal Christiansen
Formand for Brødeskov Borgerforening
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• 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.

Fastelavn
i Nr. Herlev
Søndag den
18. februar 2007

Som traditionen byder, er der også i år arrangeret et festligt
fastelavnsarrangement i Nørre Herlev i samarbejde mellem
menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening.
Efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00, hvortil det er helt OK at
møde frem i festlig udklædning, vil der være tøndeslagning ved
sognegården.
Når kattekongen og -prinsessen er kåret, får vi varm kakao og
boller i sognegården.
Alle er velkomne! - med venlig hilsen
Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening.
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INTERVIEW

af Per Christiansen

Bolden over til ungdoms-f

Alt kan ske, når bolden er rund! Der er ingen lette kampe. Intet
er afgjort før sidste ﬂøjt. Den næste kamp er den vigtigste...
Vi hører rigtig mange slidte ord, når trænere og fodboldspillere
udtaler sig på TV. Men hvad siger ungdomsformand i Brødeskov
Idrætsforening, Kenneth Andersen, når vi spørger, hvordan
det går med fodbolden for børn og unge i klubben?

Interview af Uffe Espersen
og Per Christiansen
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s-formanden
– Jeg synes at det går rigtig godt i Brødeskov. Vi har stor interesse fra
børn i alle aldre, og en stor opbakning fra forældre og venner. I forhold
til at vi er en lille landsbyklub, har vi en ﬂot tilslutning, og vi er ved
at få pigerne rigtig godt med på ﬂere årgange. Vi har nogle dygtige
og engagerede trænere, som yder en stor indsats, og så er vi ved at
vende skuden økonomisk også. Efter at have kørt med underskud i
ﬂere år, har vi nu fået det til at balancere bedre. Bl.a. takket være stor
indsats fra BIF´s Venner og en benhård ekstra indsats for at få skåret
omkostningerne ned.

– Faktisk kan det være et problem med den store
interesse, da det kan knibe med at ﬁnde plads
på vores begrænsede banearealer. Trænerne
bruger deres fritid, så det skal jo gerne være efter
arbejdstid, og så er der kamp om pladsen. – Og så
er vi i gang med ﬂere nye spændende initiativer.
Familiens fodboldklub
Kenneth ser Brødeskov som “Familiens fodboldklub”. – Vi bliver aldrig en eliteklub, det er vi ikke
store nok til. Men jeg synes, at det skal være et
mål, at vi har hold på alle årgange for begge køn.
Så alle børn, der har lyst til at spille fodbold, kan
komme til det hos os, og det er et rart sted at
komme. Og at alle børn, der yder en træningsindsats, også kommer til at spille kamp. Nok er det
konkurrence, og vi vil gerne vinde, men alle skal
gerne have det sjovt.
–Jeg vil også gerne, at vi hvert år har et par hold,
der klarer sig godt på et godt niveau. At vi har
9

et ynglingehold i år, synes jeg er meget ﬂot. Det er jo typisk, at når
drengene bliver større og bliver mere ambitiøse, skifter de til én af de
større klubber. Men nogle gange kan vi også tiltrække unge, som er
glade for at spille i en mindre klub.
Fodboldskole til sommer
– Noget vi er meget glade for er, at der til sommer for første gang
bliver afholdt DBU´s fodboldskole i Brødeskov. Det bliver i uge 28, for
årgangene 93 til 99, med både egne trænere og trænere udefra. Vi
regner med at der bliver en del pladser til vores egne medlemmer.
Leg med bolden
– Vi gør også en indsats for at efterleve de nye retningslinier fra SBU.
Man opfordrer til at lægge vægt på at lege med bolden og have det
sjovt, frem for at fokusere på resultaterne. F.eks. ved at spille færre
spillere mod hinanden på små baner, så børnene får mere boldkontakt
og ikke kommer til at stå og vente for længe. Det er med til at skabe
kreative og tekniske spillere.
Samarbejde med F.C. Nordsjælland
– Noget helt nyt er, at vi er blevet én af ﬂere samarbejdsklubber med
F.C. Nordsjælland. Det synes vi er meget spændende. Vores trænere
får chancen for at komme med på kurser for at blive dygtigere, og vi
bliver bedre til at vejlede spillere, der overvejer at skifte klub. Og så får
alle børn, der er medlemmer af BIF, fribilletter til F.C. Nordsjællands
hjemmekampe på Farum Park (undtagen når de spiller mod FCK og
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Brøndby). Så der bliver også mulighed for at komme ind og se,
når de professionelle spiller.
– Heldigvis er det heller ikke sådan at F.C. Nordsjælland bare lige
henter alle vores bedste spillere! (det må man i øvrigt først fra junioralderen). Og der kommer nok heller ikke pludselig en masse Brødeskov-spillere på superligaholdet uden videre. Der er som bekendt stor
konkurrence og mange om buddet. Men samarbejdet kan være med til
at udvikle både trænere og spillere.
Ønsker for fremtiden
– Hvis jeg skulle ønske noget, er det, at vi får et godt samarbejde med
Uvelse Idrætsforening. Jeg tror at vi kan bruge hinanden godt. F.eks.
hvis man i begge klubber kun har spillere til et halvt hold på en årgang,
så kan man måske samarbejde om et fælles. Børnene fra 7. klasse og
opefter kender jo allerede hinanden, nu hvor de går i samme skole.
Håndbolden er også et emne, man kan samarbejde om.
Vi har også nogle dårlige vilkår i vintersæsonen, når det gælder
indendørs fodbold, da vi jo mangler en hal i Brødeskov. Det ville være
dejligt, hvis vi kunne få tider i Uvelse i stedet for at skulle til Hillerød.
Børnene tager jo i forvejen til gymnastik dér. Men naturligvis håber
vi på at Brødeskov skole snart får de indendørs idrætsfaciliteter, der
hører sig til en skole af den størrelse.
Vi har også stadig et ønske, om at få al den hjælp vi kan, fra frivillige
hjælpere. Der er altid mangel på trænere, holdledere eller forældre, der
11

kan give en hånd som hjælpetrænere. Det er krævende kun at være én
voksen pr. hold, som træner 1 eller 2 gange om ugen + kamp. Hjælp
skal der også til i kiosken ved hjemmekampe. Og hvis der er forældre
eller venner med tilknytning til et ﬁrma, der vil sponsorere et sæt trøjer
eller bolde, er det meget velkomment!
Oplevelser i vente
– Takket være bl.a. BIF´s Venners store arbejde på messer og kræmmermarked regner vi med at arrangere to ture i år. Drengespillerne på
10-14 år skal til pinseturnering i Kalundborg og junior/ynglingespillerne skal på tur til Italien, hvor de skal spille med i en turnering med
udenlandske hold. Det er jo ture, der er med til at skabe et godt kammeratskab og store oplevelser for spillerne, siger Kenneth.
Se vedlagte liste på trænere, hvis du har et barn med lyst til fodbold.

KEND KENNETH
Kenneth Andersen, 44 år,
• Formand for ungdomsafdelingen
i Brødeskov IF.
• Har været træner i BIF i 6 år, og træner nu
lilleputterne (11-12 år).
• Salgsingeniør hos AS Christian Berner og
har boet i Nr. Herlev siden 1995.
• Favorithold: Manchester United
• Yndlingsspiller: Christiano Ronaldo
• Hvilken type spiller er du selv?: Klart som
Laudrup – teknisk, uden af løbe for meget...
• Mobil: 40 73 42 22
• Hjemme: 48 26 39 67
• Mail: nrherlev47@os.dk
Fodboldspillerne er:
• Jonas, 11 år, har spillet i BIF i 7 år
• Signe, 8 år, har spillet i BIF i 2 år
• Joseﬁne, 10 år, har spillet i BIF i 3 år
• Anders, 8 år, har spillet i BIF i 4 år
• Laura, 8 år, spiller ellers ikke fodbold
12

Kontaktpersoner til fodboldhold i BIF

Veteraner
Holdleder:
Lars Andersen
Mobil: 40 15 71 33
e-mail: larsing58@hotmail.com

Junior 91/92
Træner:
Henrik Pedersen
tlf.: 48 14 16 12
e-mail: hp@bha.dk

Poder 2000
Trænere:
Rasmus Maahr:
e-mail: Rasmus.Maahr@
eltelnetworks.com

7-Veteraner
Holdleder:
Richard Bech
tlf.: 45 81 60 30
Mobil: 24 24 19 38
e-mail: richard.bech@
get2net.dk

Drenge 93/94
Træner:
Parmo Olsen
tlf.: 48 26 83 12

Thomas Freil
tlf.: 48 24 14 03

Old Boys
Holdledere/Trænere:
Eik Næhr
e-mail: troll13@mail.dk
7-Old Boys
Træner:
Jens Christoffersen
Mobil: 20 24 00 18
e-mail: jhchris@mail.tele.dk
Seniorer
Træner:
Jørgen Berg-Olsen
tlf. : 45 80 29 51
Mobil : 27 20 29 50
e-mail berg-olsen@email.dk
Ynglinge 89/90
Træner:
Svend Beeck
tlf.: 48 28 50 36
Mobil: 21 24 47 22
e-mail: s.beeck@
hoffmann-group.com

Lilleput 95/96
Træner:
Kenneth Andersen
(Ungdomsformand)
tlf.: 48 26 39 67
Mobil: 40 73 42 22
e-mail: nrherlev47@os.dk
Miniput 97
Holdleder:
Nis Hjortshøj Jensen
tlf.: 48 26 26 88
Miniput 98
Træner:
Bent Søndergaard
tlf.: 48 24 52 11
e-mail: t.b.soendergaard@
mail.tele.dk
Mikroput 99
Træner:
Kurt Nielsen
e-mail: Fam.DAK@orangenet.dk

Poder 2001/2002
Træner:
Brian Petersen
tlf.: 48 26 89 08
Lilleput piger 95-96
Trænere:
Lars Bo Larsen
tlf.: 48 25 09 45
e-mail larsbolarsen@c.dk
Søren Meldorf Hansen
tlf.: 48 25 05 58
e-mail: smhansen@privat.dk
Miniput piger 97-98
Træner:
Lars Bo Larsen
tlf.: 48 25 09 45
e-mail: larsbolarsen@c.dk
Mikroput piger 99-00
Træner mangler pt.

Brødeskov Borgerforening og KUL – Kulturforeningen
Uvelse-Lystrup arrangerer

”Sammenrystningsfest”
med buffet og dans
Fredag d. 9. marts 2007, kl. 19.00
Uvelse Fritids Center, Gørløsevej 6A, Uvelse
For de, der ikke ønsker at spise, er der adgang fra kl. 21.00
Uvelse-Lystrup er fra årsskiftet blevet en del af den nye Hillerød kommune.
Dette betyder også, at vi har fået ”nye” naboer, som vi fremover vil få en hel del
med at gøre i vores hverdag – børnene på skoleområdet og såvel børn som voksne
i foreningslivet. For at hjælpe ”integrationen” på vej arrangerer KUL og Brødeskov
Borgerforening i samarbejde en sammenrystningfest.
5-mandsbandet ”Divaneser” spiller og synger
dansevenlige hits fra 70’erne og frem til i dag,
bla. af Thomas Helmig, Robbie Williams, Abba,
Ray Dee Ohh, Sanne Salomonsen, Shu Bi Dua.
Pris inkl. buffet: Medlemmer kr. 195,/ikke-medlemmer kr. 235,Pris ekskl. buffet: kr. 100,Drikkevarer sælges til rimelige priser.
Tilmelding og køb af billetter senest d. 2. marts 2007 hos:
Hanne Hammer, Hans Andersensvej 9, Uvelse,
Tlf.: 48 27 91 85 eller 24 84 91 65
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A, Nr. Herlev
Tlf.: 48 24 08 85 eller 28 56 58 92
Hanne Jensen, Slettebjerget 15, Ny Hammersholt, tlf.: 48 25 18 83
Se i øvrigt www.brodeskov.net
Alle er velkomne!
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Bro-indvielse i Brødeskovområdet
Ofﬁciel åbning af broen ved
Lyngevej lørdag d. 3. marts
Ved juletid åbnedes den renoverede bro
over Frederiksværksbanen ved Lyngevej
for biltraﬁkken. Det er jo ikke hver dag,
at Brødeskovområdet bliver begunstiget
med et større infrastrukturanlæg. Ikke
mindst er vi stolte over, at vi kan åbne
den første nye cykelstiforbindelse herude
i mange år.

Brødeskov Borgerforening afholder derfor
ofﬁciel indvielse af broen lørdag den
3. marts 2007 kl. 11.
Vi holder en åbningstale og regner med,
at prominente gæster fra byrådet vil
hjælpe med at klippe snoren til anlægget
over. Og vi forventer naturligvis massiv
pressedækning. Regn også med en lille
forfriskning ved arrangementet. Alle er
meget velkomne!

Hold da helt fest i

Få en vurdering
Deltag i konkurrencen om et
nyt køkken (kr. 150.000)
Giv dit hus et økonomitjek.
Vi tilbyder en gratis og uforpligtende
vurdering - således at I har et
fuldstændigt billede af Jeres friværdi.
Ring eller send en mail.

UVELSE
FRITIDS
CENTER
Firmaer,
organisationer,
private
(20-800 pers.)

handler med omtanke..!

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejd.mæglere MDE
Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Alternative
muligheder
Rimelige priser
Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk
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DUUS

OLIEFYR & KEDELSERVICE
* Årligt
hovedeftersyn * Oliefyr service
alt indenfor
* Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning
Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Telefon 21 21 11 09
Hammersholt Byvej 41 . 3400 Hillerød
Forfriskende
anderledes
Tlf. kontor 48 14
11 09 . Fax
48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68
Gå til fagmanden
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Spændende ny sæson for
Brødeskovs seniorhold
Nu er jul og nytår vel overstået og en ny sæson for Brødeskov Senior
står for døren. Det bliver et spændende nyt år med store udfordringer
for både 1. og 2. holdet.
1. holdet afsluttede sidste sæson på en 4. plads i serie 4, så der er en
klar forventning om, at vi i den kommende sæson kommer til at spille
om oprykning til serie 3.
2. holdet sluttede sidste sæson med at vinde deres række og blev nr.
2. til Sjællands Mesterskaberne, så målet for den kommende sæson er,
at de etablerer sig i den bedre halvdel af serie 5.
Den nye sæson bliver også starten for et trænerskifte - undertegnede
Jørgen Berg-Olsen bliver den nye træner. Jeg er 34 år og har selv spillet
fodbold siden jeg var 5 år - primært i Søllerød Boldkub (nu BSV). Jeg
har ved siden af fodbolden også været aktiv tæner siden jeg var 16
år - og løbende taget mange forskellige trænerkurser, herunder DBU’s
seniortænerkursus.
Sæsonnen i år byder på mange lokalopgør for 1. holdet - blandt andet
skal vi møde FIF Hillerød, Alsønderup, Allerød, Ålholm,
Lynge-Uggerløse. Så jeg håber, vi ses til kampene!
Vores spilletrup er ung og dynamisk med
mange gode spillere, men der er naturligvis
altid plads til nye talenter. Til information er
der opstartstræning på grusbane hver tirsdag
og torsdag kl. 20.00 - 22.00 - evt. interesserede
spillere kan henvende sig til mig på
tlf.: 27 20 29 50.
Med sportslige hilsner
Jørgen Berg-Olsen
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Viseaften i Nr. Herlev sognegård
fredag den 23. februar 2007
Traditionen tro inviteres der til viseaften i Nr. Herlev sognegård.
Arrangementet ﬁnder sted fredag den 23. februar 2007 kl. 18.30.
Foreløbig programskitse
18.30 – 19.30
Spisning af medbragt mad
19.35
Fællessang (I sne står urt og busk i skjul)
19.40 – 22.35
Solist optræden (med indlagte pauser)
22.35
Fællessang (Go’ nu nat)
Der er som sædvane gratis adgang og alle er velkomne. Eneste betingelse er godt humør.
For at det kan blive en god aften er det selvfølgelig nødvendigt, at der
er noget at byde på. Vi invitere derfor solister eller grupper som har
lyst til at optræde med en vise, en tekst eller andet om at melde sig til:
Orla Svendsen, Enghavegårdsvej 26, Nr Herlev
Tlf.: 48 26 38 57, E-mail: osvend@post.tele.dk
Har du lyst at optræde, lad mig det vide snarest
Venlig hilsen
Orla

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

B

BrødeskovFesten
2007 skal være starten på en
tilbagevendende Brødeskov Fest,
med oplevelser, gode venner,
naboer og god stemning.

Aktiviteterne skal udvikle sig i takt med de ønsker, deltagerne har til indholdet af
en sådan fest. Det er derfor ikke nødvendigvis de samme ting hvert år, men gerne
nye varianter af noget vi har prøvet eller helt nye initiativer.
Initiativtagerne til dette nye arrangement er Brødeskovhallen og med opbakning
fra Brødeskov Borgerforening og Brødeskov Idrætsforening. Festen skal erstatte og bygge på de erfaringer, der igennem 8 år har dannet rammen om Hel
Haldagsfesten. Det er initiativtagernes ønske, at alle foreninger i vores område
efterhånden vil være medarrangører og på den måde danne grundlaget for, at så
mange voksne som unge vil se frem til og deltage i arrangementet.

Brødeskov Festen ﬁnder i år sted Lørdag den 2. juni 2007
– med start kl. 13 og afslutning med middag ved 18-tiden. Et nærmere program
vil blive udarbejdet og omdelt til alle husstande i Brødeskovområdet.
Har du lyst til at være med til at være med til at planlægge festen, kan du henvende dig på telefon 40 40 27 92 hos Jess Nørgaard. Eller har du forslag til aktiviteter til BrødeskovFesten kan du henvende dig på samme telefonnummer.
Vi håber på mange spændende forslag, som kan indarbejdes i
Brødeskov Festen, og har du selv nogle timer til overs vil der
altid være plads til de ekstra hænder i forberedelserne og
under festen.

Med venlig hilsen
Brødeskov Hallen • Brødeskov Borgerforening • Brødeskov Idrætsforening
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BYRODEN BERETTER

Ny kommune med lokal indﬂydelse
Først tak for muligheden for spalteplads i Borgeravisens første nummer i det nye
år, - det vil derfor være naturligt at benytte denne mulighed for et kort tilbageblik
og derefter se på, hvad det nye år bringer.
I 2006 har vi brugt meget tid på forberedelserne, - såvel administrativt som politisk, - til den nye kommune. Politiske udvalg har arbejdet hårdt med harmonisering på alle områder. Opgaven har ikke altid været lige let, men nu er der skabt et
ens arbejdsgrundlag for såvel det gamle Hillerød, som for Skævinge og Uvelse.
Medarbejdere fra de 3 kommuner og amtet er på plads og klar til at betjene kommunens borgere, - men giv dem lidt overbærenhed lige i starten.
Det nye byråd har mange store projekter, der skal forberedes. I budgetforliget,
- hvor konservative ﬁk mange af vores mærkesager med,- er bl.a. aftalt følgende:
• Helhedsplan og etablering for Sundhedscenter
• Etablering af Storkøkken
• Ældrecenter i Østbyen
• Cykelstier
• 2 nye daginstitutioner
• Traﬁksikkerhedsplan
• Infrastruktur
Etableringen af et nyt sundhedscenter med gode fysiske rammer vil sikre, at
Hillerød er godt på vej med både sundhedsfremme og forebyggelse, som vil være
til gavn for mange borgere mellem 0 - og 100 år.
Et aktuelt emne for beboere i Brødeskov er de 15 mio. som blev afsat til cykelstier. Cykelsti fra Brødeskovskolen til Uvelse bliver forhåbentlig påbegyndt i år, og
derefter er det er prioriteringsspørgsmål om Lyngevej får andel i de 15 mio.
Traﬁkken i Hillerøds bykerne er til tider på bristepunktet, og derfor skal der både
udarbejdes en sikkerhedsplan og tillige forslag om, hvorledes vi bedst får afviklet
traﬁkken i centrum. Fra konservativ side har vi klart meldt ud, at en forlængelse af
Carlsbergvej – under jernbanen til Milnersvej vil afhjælpe de store problemer vi har
på Centerlinien, - og i særdeleshed ved Mørks Skole og øverste del af Milnersvej.
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Grønnegadecentret har så stor succes, at centret er optaget fuldt ud næsten alle
ugens dage, og med et stigende antal livsbekræftende ældre, har vi fra konservativ side arbejdet kraftigt på at få etableret et tilsvarende center i Østbyen.
Skævinges ældre har medio februar et aktivitetscenter på Bauneparken. Der
har været megen debat om etablering af et nyt storkøkken. I dag får vore ældre
udbragt varm mad fra Kirsebærbakken midt på dagen. Levnedsmiddelkontrollen
har erklæret køkkenet ”ikke egnet” til videre brug, - så p.t. fungerer det på dispensation, indtil det nye køkken er etableret - så det haster.
Et ﬂertal i byrådet ( incl. konservative) har besluttet et storkøkken efter en model,
vi har set fungere rigtig godt, - både i Randers og Kalundborg. Her tilberedes
maden med friske råvarer og vakuumpakkes til den enkelte borger til en uges
forbrug efter en indsendt ønskeseddel. Hver borger bliver så udstyret med en mikrobølgeovn, således, at måltidet kan spises på det tidspunkt, hvor borgeren har
lyst til at spise. - altså ikke nødvendigvis varm mad midt på dagen. Der vil kunne
købes mad til gæster såvel som, at kage og andet kan tilkøbes individuelt. Borgeren behøver ikke være hjemme hver dag, da maden leveres til en uge ad gangen.
Sidst, men ikke mindst, vil det nye år få stor betydning for Lokalrådet i Brødeskov.
I den nye kommune er ca. halvdelen af de 45.500 indbyggere bosat i lokalområder. Det nye byråd har besluttet, at der skal oprettes lokalråd alle steder, hvor
det er muligt efter den model, vi kender fra f.eks.
Brødeskov, Alsønderup, Harløse og Nødebo.
Det betyder også, at der vil blive etableret et råd,
som får direkte kontakt til det nye byråd på
alle lokalråds vegne.
Venlig hilsen og godt nytår
Sven-Ove Larsen
Konservativ gruppeformand
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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
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Brødeskovkoret er inviteret
til Finland
For fjerde gang er Brødeskovkoret inviteret til at besøge Lovisa, Hillerøds
Venskabsby i juli måned. Lovisakören og Brødeskovkoret har igennem tyve år
skiftevis inviteret hinanden på koncertturneer, og det har betydet, at der er
opstået varme venskaber mellem de to kor.
Brødeskovkoret, som er et blandet kor, vil i den anledning søge at få tilført ﬂere
nye korsangere, bl.a. for fortsat at kunne dyrke og vedligeholde disse værdifulde kontakter. Koret, som optræder ved en del arrangementer herhjemme, har
i årenes løb også besøgt Færøerne, Estland og vore venskabsbyer i Sverige og
Polen.
Koret har en professionel dirigent Maiwy Frimand-Meier, og øver hver torsdag i
Nr. Herlev sognegård med et afvekslende repertoire. Brødeskovkoret har en hjemmeside, hvor du kan ﬁnde oplysninger om korets historie, aktiviteter, repertoire
samt fotos af begivenheder, bestyrelse og korets medlemmer.
Kordirigent Maiwy Frimand-Meier - 48 25 31 62
Formand Jørgen Sandberg - 48 26 01 53
Hjemmeside - www.brodeskovkoret.dk

Et bedre liv.
Syng dig glad i Brødeskovkoret
Det er ofte ved nytårstid,
at man træffer beslutninger om,
at nu vil man leve et bedre liv,
og hvad er mere befordrende
for velværet, end at synge.
Vi kan bruge både alter og basser;
men er du tenor
så kom ind i vort kor,
det er bedre end du tror.
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Nyt fra Hammersholt
Foramlingshus
Siden sidst
Julemarkedet blev en god oplevelse – masser af spændende og forskelligartede
gaveideer blev fremvist i de mange boder, og der var rigtig mange gæster. Vi håber,
alle har haft en god oplevelse, og at arrangementet kan gentages til næste år.
Juletræs-arrangementet blev en varm og hyggelig eftermiddag, hvor både spilleog hus-nisse dukkede op, ligesom Peter Sølling gav en helt ny fortolkning af julehistorien. Tak til alle der medvirkede og deltog.
Vinsmagningsarrangementet er afviklet, når dette nummer af Borgeravisen
udkommer, og vi håber på mange og tilfredse gæster.
Kommende arrangementer
Søndag den 18. februar 2007 kl. 14.00 – 17.00 Fastelavn/tøndeslagning
Traditionen tro vil der være et tilstrækkeligt antal tønder, så både de mindre
og større børn/unge og de voksne, vil kunne bruge alle deres kræfter på at slå
tønderne ned. Vi håber, at alle deltagerne fortsat vil bruge deres evner til at kreere
sjove udklædninger. Kattekonger og -dronninger vil blive kåret, og mange andre
sjove ting vil ﬁnde sted. Gratis adgang.
Søndag den 25. februar 2007 kl. 13.00 Generalforsamling (kun for medlemmer)
efterfølgende gratis spisning (ligeledes kun for medlemmer).
Mandag den 19. marts 2007 kl. 18.30 - Lokalhistorisk Forening - ”tilﬂyttermøde”
Lokalhistorisk Forening omtaler arrangementet andet sted i bladet.
Fredag den 23. marts 2007 kl. 18.30 - Forårets og sommerens mode vil atter
blive præsenteret ved en modeopvisning i Hammersholt Forsamlingshus.
Petra Sølling har lovet igen i år at stå for et spændende arrangement. Kreationerne
vil blive vist på catwalk’en og være til salg. Det, der ikke lige passer den enkelte,
kan bestilles. Designet og skrædderarbejdet er udført Petra Sølling.
Udover opvisningen vil der blive serveret en let anretning.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Fredag den 20. april 2007 kl. 18.30 Multietnisk café-aften
Planen er at arrangere en multi-etnisk aften, hvor der skal serveres spændende
mad m.v.
Lørdag den 26. maj 2007 kl. 18.00 Pinsebal. Reserver Pinselørdag til den store
fest i Hammersholt Forsamlingshus. Grillene vil være tændt, så alle vore gæster
kan tilberede det medbragte kød/ﬁsk. Vi sørger for stor salatbar og lækkert brød.
Der vil være underholdning og danse til live orkester – og på utallige opfordringer
vil Buffer Band være aftenens live-orkester. Vi glæder os til at byde mange
gæster velkommen til Pinsebal.
Maj 2007 Petanque – start
Når de lune aftener indﬁnder sig, vil der igen blive mulighed for at spille
petanque lige uden for Forsamlingshuset - Torsdag aften er den faste spilledag
- alle er velkomne
Lørdag den 15. september 2007 kl. 18.00 - Høstbal
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så I husker høstballet.
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 området.
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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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
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Brødeskov Teater opfører i år
2 mindre stykker
”Jobsøger” af Harold Pinter og ”Salon Cherise” af Dorte Sandal
“Jobsøger”
Harold Pinter(f. 1930) har samlet en række mindre spil: ”Små forløb” hvoraf vi har
valgt at opføre et der hedder ”Jobsøger”, som i al sin enkelthed handler om en
jobsamtale. Det handler også om, hvordan man som chef kan understøtte eller
nedbryde ansøgerens selvtillid. ”Jobsøger” er fyldt med ironi og satire, men også
med grotesk humor. Harold Pinter siger selv om sine ”Små forløb” at de kunne
foregå når som helst og hvor som helst, og er til enhver tid aktuelle.
”Salon Cherise det er Jonna”
Med farcen ”Salon Cherise, det er Jonna” bliver vi i det groteske univers. Stykket,
som er fra 1992, tager os med indenfor i en frisørsalon. Her bliver vi vidner til en
noget besynderlig atmosfære. Salonens indehaver Jonna kværner løs om trivielle
banaliteter alt imens hendes unge medhjælper Sonja bliver stadig mere ulykkelig,
Men Jonna er alt for optaget af sin egen verden til at registre, hvordan Sonja har
det. Salon Cherise er både et morsomt og et alvorligt stykke, alvorligt for os der
kan genkende følelsen af desperation over til tider ikke at blive lyttet til når vi har
behov for at blive hørt.
Stykkerne opføres i Hammersholt forsamlingshus Hammersholt Byvej 16:
• Tirsdag d. 13. marts
• Onsdag d. 14. marts
• Fredag d. 16. marts
Alle dage kl. 20.
Billetpris 60 kr.
Der vil være en pause imellem de to stykker, der tilsammen varer ca. 1 time
ex pause. I pausen er det muligt at købe drikkevarer.
For yderligere information kontakt Morten eller Anna Soﬁe Morell
tlf. 48 17 54 71
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Den lokalhistoriske
arbejdsgruppe har haft et travlt
2. halvår 2006
GAML
E DAG

E I NR

. HER

LEV

Først var der udstillingen i Hammersholt Forsamlingshus i dagene 11.-21.september. Vi var glædeligt
overraskede over de mange interesserede, der kom
for at se udstillingen. Det var fornøjeligt at høre
de mange kommentarer og at overvære glade
gensyn mellem gamle venner. Og vi ﬁk mange nye oplysninger
og mange nye kontakter.
Senere hjalp vi på forskellig vis med udgivelsen af bogen ”Gamle dage
i Nr. Herlev” redigeret af Birthe Feilberg og udgivet af Brødeskov Borgerforening. Bogen er blevet købt af mange og det er vort indtryk, at
mange har haft glæde af at læse bogen, selvom den i sin form stiller
krav til læseren.
Det er ikke helt nemt, at holde styr på de mange navne og oplysninger,
men man får et godt indtryk af menneskene bag artiklerne og deres
livsvilkår. Livsvilkår der ligger langt fra det, vi kender i dag. Også gennem dette arbejde har vi fået nye, spændende kontakter. Vi mangler
kun at ekspedere ganske få forudbestillinger. Er der nogen, vi har
overset, bedes de kontakte enten Birthe Feilberg tlf. 48 26 63 58 eller
Valborg Sandberg tlf. 48 26 01 53. Bogen kan stadig købes hos os eller
hos Wiberg Bog og Ide, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød, Folkemuseet,
Frederiksgade 11, 3400 Hillerød eller Bog og Ide, M.D. Madsensvej 8,
3450 Allerød. Prisen er 150 kr.
15. december ﬁk vi den sørgelige meddelelse, at den uden tvivl
ﬂittigste i vores lille arbejdsgruppe, Orla Larsen, var bukket under for
sin sygdom. Vi vil savne ham meget.
Nu skal vi så i gang med nye opgaver i 2007. Bestyrelsen for Hammersholt forsamlingshus har igen tilbudt at lægge hus til nogle arrangementer. Mandag den 19. marts vil vi arrangere en aften for tilﬂyttere,
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som gerne vil vide noget om det område, de er ﬂyttet til, men det
bliver jo først rigtigt spændende for dem, hvis I, der har boet her
længe, møder op og gør aftenen levende for dem.
Hvis vi har kræfter til det, vil vi gerne lave en ny udstilling i Hammersholt
Forsamlingshus i uge 37 og 38. Vi vil forsøge at fokusere på temaerne
sport, skole og Hammersholt/Ny Hammersholt, men kommer der andre
spændende ting frem, vil de naturligvis også komme med.
I vores lille gruppe er vi nu 7 deltagere. Rent arbejdsmæssigt er det
nok ikke godt, at den gruppe bliver meget større, men mange andre
har vist interesse for arbejdet og måske kunne der dannes ﬂere grupper, som så på en eller anden måde kunne koordinere deres arbejde.
Bl.a. hører Uvelse jo nu til vores område, og der er sikkert
også spændende historier derfra.
På arbejdsgruppens vegne
Valborg Sandberg

Hvordan og hvorfor er det område,
vi bor i, blevet som det er?
Mandag den 19. marts kl. 19.30
i Hammersholt Forsamlingshus
fortæller Anders Bohn, Sv. Erik.
Pedersen m.ﬂ. om, hvordan parcelhusudstykninger for 40-50 år siden
førte nye mennesker med andre
livsmønstre til området og hvordan
det påvirkede livet på landet.

Kom og vær med og giv jeres bidrag
til lokalhistorien med billeder og
fortællinger.
Arrangører: Lokalhistorisk arbejdsgruppe i samarbejde med Hammersholt Forsamlingshus.
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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

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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Brødeskov Borgerforening:

Borgermøde og Generalforsamling
Onsdag den 21. marts 2007 kl. 19.30
Hammersholt Forsamlingshus
Borgermøde:
Orientering og debat om:
•
Lokalsamfundenes rolle i den nye Hillerød Kommune
•
Netværksdannelse mellem lokalsamfund
•
Samarbejde og koordinering med administration og byråd
•
Samarbejde mellem Brødeskov og Uvelse i støbeskeen
Specielt:
•
30. maj 2007 holder byrådet sit møde på Brødeskov Skole
– Hvad vil vi gerne fortælle dem eller bede dem om?
Pause med lidt ost og rødvin
Generalforsamling for Brødeskov Borgerforening:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for 2006.
3. Forelæggelse af regnskab for 2006.
4. Forslag til budget og kontingent for 2008.
5. Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde
senest 22. marts 2005.
6. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Helle Proschowsky, Henrik Nørrelund og Hanne Jensen
7. Valg af op til 2 suppleanter.
På valg er Uffe Espersen og Lis Aagaard
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
På valg er Anna Soﬁe Morell og Lis Aagaard.
9. Eventuelt.
Man har stemmeret til generalforsamling, hvis man har betalt
kontingent for 2006
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
Se alle arrangementer på www.brodeskov.net
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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
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Søndergaard er også med i redaktionen
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net
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
16. maj 2007
Deadline
23. april 2007
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. 48 22 14 23
redaktion@brodeskov.net
Næstformand
Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr. Herlev
Tlf. 48 24 52 11 - t.b.soendergaard@mail.tele.dk
Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 48 25 18 83
Webmaster
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,
tlf. 48 24 08 85

Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15
Mikael Obelitz
Brødeskovvej 8, Hammersholt
Tlf. 48 24 38 84
Kontingent
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 150,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
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