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Læs også om 
XXXXX

Brødeskovområdets 
historie som føljeton

Derfor 
bor vi på 
Leerbjerg 
Lod

Læs også om 
Brødeskovfesten, 
åbent brev til byrådet,
bestyrelsens  
beretning, Spejdernes 
arrangementer,  
Pinseskovtur,  
byrådsmøde på 
Brødeskov Skole...

På besøg hos 
bofællesskabet i 
Ny Hammersholt 

Læs første del af 
Anders Bohns 
historiske føljeton 
om vores område i 
årene 1945-2008



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

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

Flere glade bilister

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

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Mandag-Fredag: 07.00-18.00
Lørdag: 07.00-13.00
Søndag: 07.00-18.00

Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20
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BRØDESKOV
BORGERAVIS

udgives af Brødeskov Borgerforening

Hvad sker der?
Dato  Tid  Sted  Arrangement
26.5. 18.00 Forsamlingshuset Pinsebal
27.5. 07.00 Sognegården Pinseskovtur
30.5. 18.30 Brødeskov Skole Byrådsmøde
2.6. 13.00 Brødeskov Idrætsanlæg Brødeskovfesten
9.6. 11.00 Hulvejen 29D, Engfest
  Ny Hammersholt 
(23.6.)  Engparken, Nr.Herlev Sct. Hans bål (?)
15.9. 18.00 Forsamlingshuset Høstbal

  
Torsdage fra maj Forsamlingshuset Petanque

Næste nr. (181) er på gaden ca. 5. september 2007
Indleveringsfrist den 13. august 2007 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening
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Bestyrelsens beretning for 
Brødeskov Borgerforening 2006

O R I E N T E R I N G  F R A  B E S T Y R E L S E N

2006 har været et aktivt år med meget engagement i lokalområdet og 
i kommunens visionsarbejde. I forhold til sidstnævnte har der været 
bestyrelsesmedlemmer fra Brødeskov Borgerforening i to af de 11 
visionsgrupper, nemlig grupperne: ”Hillerød, den sundeste by i landet 
år 2010” og ”Netværksgruppen”. 

Arbejdet har i første gruppe ført til en bevilling på 150.000 kr, der skal 
bruges til design af en sundhedsportal (hjemmeside) på Internet samt 
gennemførelse af aktiviteter omkring sundhedsambassadører, der 
skal virke ved udbredelse af budskabet om sund livsstil og involvere 
flere i en sund levevis.

Netværksgruppen er ligeledes blevet bevilget 70.000 kr, der skal 
bruges til at opbygge en lokalsamfundsportal på Internet (ligeledes en 
hjemmeside), der kan bruges til at samle lokalt stof. Vi har jo allerede 
Brødeskov.Net i vores område, men vi er tilsyneladende langt længere 
hermed end de fleste øvrige lokalsamfund i Hillerød. Og på langt sigt 
kan der måske opbygges så meget funktionalitet i lokalsamfundsport-
alen, at Brødeskov.Net kan lægges ind under denne. Brødeskov.Net er 
i øvrigt ganske godt besøgt. Der har været 70.000 hits indtil nu i de 
21⁄2 år, det har eksisteret. Vi arbejder på at få opsat en mailservice, 
hvor man kan tilmelde sig til automatisk e-mail besked, når der bliver 
indlagt nyheder eller kalenderaktiviteter, der har ens interesse.

Det tidligere arbejde med netværk i blandt lokalsamfundene, der fandt 
sted i 2005-2006 har ført til, at der den 2. juni 2007 bliver gennem-
ført en lokalrådsrigsdag, hvor Brødeskov Borgerforening vil være 
repræsenteret. Vi bidrog i høj grad i sin tid til at skabe dette forum, 
hvor lokalområderne kan mødes med byrådet og diskutere udvikling 
og ressourcer.

På det lokalhistoriske område har Brødeskov Borgerforening sam-
men med Lokalhistorisk arbejdsgruppe for Hillerød Syd bidraget til 
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Bestyrelsens beretning for 
Brødeskov Borgerforening 2006

udgivelsen af Birthe Feilbergs bog om Nr. Herlevs historie: ”Gamle dage 
i Nr. Herlev”. Brødeskov Borgerforening har som forlag fået en rolle, 
som vi ikke tidligere har haft, men det har bidraget til, at bogen nu er 
en realitet og allerede solgt i mere end 300 eksemplarer. Der er fortsat 
efterspørgsel på den.

Også den nyere historieskrivning omkring Brødeskovområdet vil blive 
hjulpet på vej, da Anders Bohn i Brødeskov Borgeravis fra sommer og 
fremefter udgiver en artikelserie om Brødeskovområdets udvikling fra 
2. Verdenskrig til nu.

Kommunesammenlægningen har afstedkommet ændringer, der 
påvirker os helt ned i vores hverdag. Med sammenlægningen med 
Uvelse-Lystrup har vi fået fælles skoleoverbygning, der har afstedkom-
met en nødvendig udbygning af skolen. Da skolen efter udbygningen 
ikke længere har noget samlingssted eller mulighed for, at eleverne 
kan have deres idrætsundervisning, hvilket er planlagt til at foregå i 
Uvelse Fritidscenter, er der i øjeblikket røre om situationen. Brødeskov 

Anett Jacobsen
næstformand

Uffe Espersen
suppleant Hanne Marie Jensen

kasserer

Henrik Nørrelund
webmaster

Bent Søndergaard
bestyrelsesmedlem

Helle Proschowsky
sekretær

Jesper Skovdal Christiansen
formand
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Borgerforening arbejder på den politiske side for at sikre, at skole-
udbygningen får bevilget midler på 2008-budgettet til samlingssted 
og idrætsfaciliteter.

Sammenlægningen med Uvelse-Lystrup har også medført et behov for 
at anlægge en cykelstiforbindelse mellem Uvelse og Nr. Herlev, der er 
i gang med at blive projekteret. Brødeskov Borgerforening benyttede 
chancen til at markere, at vi mener, at denne cykelstiforbindelse skal 
føres hele vejen fra Uvelse til Hillerød ved også at anlægge en sti langs 
Lyngevej mellem Nr. Herlev og Overdrevsvejen. Dette skete i forbin-
delse med indvielsen af den nye bro over jernbanen ved Lyngevej, hvor 
borgmester Nick Hækkerup og en række andre politikere samt ca. 70 
borgere mødte op for at åbne, hvad vi betegner som 1. etape af cykel-
forbindelsen mellem Uvelse og Hillerød.

Vi har også i 2006 arbejdet med at begrænse trafikken i Nr. Herlev, 
hvilket endnu ikke har båret frugt. Dette arbejde fortsætter i forbin-
delse med projektet med cykelstien fra Uvelse. Trafikken er imidlertid 
blevet dæmpet på Slettebjerget, så lidt lettere er det blevet at være 
blød trafikant i Brødeskovområdet.

Vi har også etableret samarbejde med Kulturforeningen i Uvelse-
Lystrup (KUL) samt Uvelses nye lokalråd. Dette har senest resulteret 
i gennemførelsen af en sammenrystningsfest, der var en rigtig sjov 
aften i selskab med vores ”nye” naboer. Som medlem af Brødeskov 
Borgerforening er det nu muligt at deltage i KUL ’s arrangementer til 
medlemspris.

På de sociale arrangementers front har vi også i 2006 været medar-
rangør af Pinseskovturen og Fastelavnstøndeslagningen samt været 
støtteyder til Haldagens kunstlotteri. I 2007 vil vi også støtte hal-
dagsarrangementet, der i år bliver til en Brødeskov-fest.

Brødeskov Borgerforening er vært for byrådsmødet den 30. maj 2007, 
der kommer til at foregå på Brødeskov Skole i gymnastikværelset. Der 
er vist ingen tvivl om, at skoleudbygningen og det manglende sam-
lingssted og idrætsfaciliteter kommer på dagsordenen. Hermed en 
opfordring til alle om at møde op og komme i dialog med politikerne.
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Bestyrelsen vil gerne slutte beretningen med at fortælle, at Brødeskov 
Borgeravis er blevet shinet op og har både på den design- og layout-
mæssige del fået et face-lift, men også på den redaktionelle del er 
den blevet forbedret. Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser 
herpå, der ikke mindst kan tilskrives vores forstærkning i redaktionen 
med vores nye redaktør, Per Christiansen. En stor tak for indsatsen 
skal lyde til vores afgående redaktør, Mikael Obelitz, der igennem en 
årrække har drevet avisen og blandt andet forestod omlægningen til 
elektronisk redaktion.

På bestyrelsens vegne
Jesper Skovdal Christiansen, fmd.

Byrådsmøde på Brødeskov Skole
Hillerød Byråd henlægger onsdag den 30. maj 2007 
deres byrådsmøde til Brødeskov Skole.

Brødeskov Borgerforening er vært ved arrangementet, der starter kl. 
18.30 og foregår i skolens gymnastikværelse.

I den første del af byrådsmødet er der spørgetid og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål til politikerne.

Det er langt fra utænkeligt, at emner som udvidelsen af skolen og det 
foreløbigt manglende samlingssted samt idrætsfaciliteter vil være 
til debat denne aften. Så kom med til mødet, mød talrigt op og fortæl 
dine politikere om dit syn herpå. Lad os i fællesskab sprænge ram-
merne nu, hvor det er fremtiden for Brødeskovområdet, det gælder.

Og vi forventer naturligvis massiv pressedækning. Alle er meget 
velkomne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
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Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter

fra egen have

Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller

HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71

Christiansen
EntreprenørJ

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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REGNSKAB FOR BRØDESKOV BORGERFORENING
01.01. - 31.12.2006

REGNSKAB 2006 2005

Indtægter:
Kontingenter 9.475,00kr 8.675,00kr
Annonceindtægter 42.540,00kr 41.418,75kr
Renter m.v.- Bank 113,92kr 48,95kr
B.I.F. Støtte 1.250,00kr 1.250,00kr
MOMS-indtægt 6.266,00kr 4.521,00kr
Indtægter i alt 59.644,92kr 55.913,70kr

Udgifter:
Tryk m.m. Borgeravisen 46.971,94kr 37.573,52kr
Drift og Web webdomæne 3.323,75kr 6.009,99kr
Fastelavnsudgifter 1.471,50kr -kr
Tryk af indbetalingskort 863,44kr 815,00kr
Gebyrer 636,21kr 231,75kr
Indkøb af gaver 707,50kr 168,50kr
MOMS-udgift -kr 4.588,00kr
Naturvejleder til pinseturen 750,00kr 750,00kr
Tilskud til Lodsedler - Brødeskovhallen 2.600,75kr 2.600,75kr
Udgifter i alt 57.325,09kr 52.737,51kr

Årets resultat 2.319,83kr. 3.176,19kr

BALANCE

Aktiver:
Kontantbeholdning 449,50kr 9.221,00kr
Indestående i Bank 91.235,05kr 51.322,00kr
MOMS tilgodehavende 1.236,00kr -kr
Annonce tilgodehavende for 2006 - 2005 1.365,00kr 7.493,75kr
Aktiver i alt 94.285,55kr 68.036,75kr

Passiver:
Formue Primo 63.449,47kr 80.533,13kr
Årets resultat 2.319,83kr 3.176,19kr
Afskrevne annoncetilgodehavende (6.243,75)kr (20.259,85)kr
Formue Ultimo 59.525,55kr 63.449,47kr
Skyldig moms 4.588,00kr
Skyld - salg af Nr. Herlev Bog 34.760,00kr
Passiver i alt 94.285,55kr 68.037,47kr

Hillerød, den 26. april 2007

Hanne Jensen, kasserer Anna Sofie Morell, Revisor

R E G N S K A B  F O R  B R Ø D E S K O V  B O R G E R F O R E N I N G
0 1 . 0 1 . -  3 1 . 1 2 . 2 0 0 6
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Hillerød Byråd har vedtaget en udbygning af Brødeskov Skole, der ikke 
rummer en samlingssal for hele skolen, og som ikke rummer idræts-
faciliteter. Samtidig forsvinder den nuværende utilstrækkelige gym-
nastiksal/aula i forbindelse med udbygningen, og udearealerne både 
formindskes og forringes voldsomt i forbindelse med byggeprocessen.

Som forældre på Brødeskov Skole har vi svært ved at forstå, at man i 
dagens Danmark kan vedtage en renoverings- og udbygningsplan for 
en folkeskole, som ikke rummer disse elementer. Folkeskolen er i dag 
en af de få tilbageværende institutioner i Danmark, som kan samle og 
skabe et fælles liv i lokalsamfundet på tværs af klasser, geografiske 
og sociale skel. 

På vores skole er en samlingssal en forudsætning for fastholdelsen 
af skolens mangeårige og talrige traditioner - morgensang, skolefest, 
revy m.m. 

Derudover er det svært at forestille sig en skole, som ikke kan invitere 
begge børnehave- og 1. klasser til første skoledag. Det er svært at 
forestille sig en skole, som må invitere til forældremøder og sociale 
arrangementer i klassen – og som må bede familien udpege den af 
forældrene, som skal deltage. Det er svært at forestille sig en skole, 
som ikke kan kalde alle elever sammen for at give en vigtig meddele-
lse. Det er svært at forestille sig en 9. klasses afslutning, der ikke er en 
flot afslutningsfest med deltagelse af alle 9. klasser, lærere, ledelse 
og forældre. Det er en amputeret skole, som ikke kan indkalde til 
skolebestyrelsesvalg og årsmøder, men må bede forældrene aflevere 
brevstemmer hjemmefra, og som ikke kan afholde eksaminer for 
afgangsklasserne.

Det er en rimelig forventning, at Brødeskov Skole skal kunne tilbyde 
den lovpligtige idrætsundervisning – på skolen. Det er urimeligt og 
absurd at skulle henvise idrætsaktiviteter til Uvelse, som det er i dag, 
og som det efter planerne fortsat skal være. Med transporten efter-
lader det ikke megen tid til idræt, og så har børnene derudover tilbragt 

Åbent brev til Hillerød Byråd
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frikvartererne i bus. Vi synes, det er et helt forkert signal at sende i 
dag: idræt, det er noget man kører til i bus, og så bruger man frikvar-
teret til transport i stedet for leg og til at få frisk luft. 

At skolens SFO bruger gymnastikværelset som aflastning, når vejret 
er alt for sølle, understreger, at det på alle måder udgør en urimelig 
forringelse af hverdagen på vores skole, hvis vi skal leve uden idræts-
faciliteter.

Udendørsarealerne er allerede på dette tidlige stadie af udbygningen 
reduceret til asfalt og mudder, men at der ikke er afsat midler til at 
genetablering af legearealer for de små og udfoldelsesarealer for de 
store, er også en af de indlysende mangler i udbygningsplanerne for 
Brødeskov Skole. 

At der tænkes i en skole uden samlingssal, idrætsfaciliteter og 
udendørsarealer er grundlaget for, at vi som forældre må reagere, men 
at det samtidig betyder, at skolens evner til at tiltrække de bedste 
lærerkræfter i fremtiden forringes, giver os yderligere anledning til 
bekymring. 

Vi er som forældre uforstående overfor, at man i 2007 kan vedtage en 
renoverings- og udbygningsplan for en folkeskole, som ikke rummer 
et samlingssted for skolen, idrætsfaciliteter og ordentlige udendørs-
faciliteter. Vi mener, det er rimelige krav, at folkeskolen har disse 
faciliteter, før man begynder at bygge multiarenaer, og vi ønsker at 
synliggøre denne rimelige forventning i håb om, at borgmesterens og 
byrådets prioriteter er i orden, når der budgetteres i de kommende 
måneder.

De forældrevalgte ved Skolebestyrelsen 
samt forældre fra Brødeskov Skole
Forældremøde d. 28/2 2007
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Leerbjerg Lod
– et eksperiment der 
lykkedes

I udkanten af Ny Hammersholt ligger bofællesskabet Leerbjerg 
Lod, der med mere end 25 år på bagen, har vist sig at være en 
bæredygtig idé om et frivilligt samvær og et godt naboskab.

af Per Christiansen

Stina og Ulla, der bor i bofællesskabet, viser rundt og fortæller om 
Leerbjerg Lod. Om Fælleshuset, der er en central del af “Loddet”, som 
det hedder i daglig tale. Om måden at leve sammen på, naboskab og 
frivillighed. Og om hvorfor man vælger at bo i sådan en boform.

Det var i slutningen af 70’erne at en gruppe mennesker fik idéen og 
fandt det dejlige sted i Ny Hammersholt med masser af natur uden for 
døren, og skabte et bofællesskab baseret på at beboerne havde lyst 
til at være sammen om madklubber, arbejdsdage og arrangementer 
i massevis. Som f.eks. fastelavn, Skt. Hans, Lillejuleaften, “Kom-hjem-
fra-ferie-fest, Vennefester og Nytårsaften. Og et sted hvor børnene 
kunne løbe og lege i trygge omgivelser.

Nu, mere end 25 år senere, fungerer Loddet stadig, med de tilpas-
ninger, der kommer undervejs, når man bor omkring 100 mennesker 
tæt på hinanden. Nogle flytter og nye kommer til – i starten var det 
hovedsagelig småbørnsfamilier, nu er der flere større børn – og også 
folk, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Der er nemlig stadig en del af 
de oprindelige beboere, der bor her.
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Fælleshuset
Fælleshuset er kernen i mange af de arrangementer, som binder 
Leerbjerg Lod sammen. Det er her, der er fællesspisning 4 dage om 
ugen – man kan melde sig til efter egne ønsker og behov, hvis man 
selv tager sin køkkentjans. Også det fælles vaskeri, varmeforsyning, 
fittnesrum, legerum og festlokaler er her. Storskærmen rulles ned, 
når de unge skal holde hyggeaften med en ny DVD-film, og der spilles 
bordtennis i kælderen. Og så er fælleshuset selvfølgelig rammen om 
de mange fester, som beboerne holder sammen. Hver voksen betaler 
700 kr. om måneden til alle fællesudgifterne, som også er den fælles 
maskinpark, legeplads mm.

Hver sin ejerbolig
Men der er en væsentlig forskel til et “traditionelt” kollektiv, som i 
manges tanker er et flippersted, hvor man deler alt fra underbukser til 
kærester. Husene er nemlig regulære ejerboliger med egen have, som 

Fælleshuset ligger centralt midt i bebyggelsen



støder op til fællesarealerne. Der er tre størrelser huse, og der bliver 
i gennmsnit sat 1-2 huse til salg pr. år. Der er heller ikke nogen “god-
kendelse” af nye beboere – man regner med at købere er parat til at 
deltage i fællesskabet – ellers havde man næppe købt sig ind.

Et tvangsfrit fællesskab
Hvad er der specielt ved at bo her? Stina og Ulla er ikke i tvivl: Det 
tvangsfri fællesskab er essensen af et sted, hvor der er altid sker 
noget – der er et “drive”, der gør at Loddet ikke står i stampe. Det giver 
inspiration til hverdagen. Børnene kender hinanden rigtig godt, vokser 
op sammen og man har et fantastisk sammenhold, der komme af at  
arbejde sammen om projekter med dem, man bor tæt på. De voksne 
bruger hinanden – nogle bliver nære venner – og man sparrer med 
hinanden fagligt. Der er både læger, der bliver opsøgt, hvis et barn 
kommer til skade, jurister og  pensionsrådgivere, der bliver spurgt til 
råds og IT-folk, der skal kigge på comuteren.

Der er også bare nogle ting, som man ved fungerer, siger Stina. Når der 
skal være sammenskudsfest, ved man, at der kommer en seddel ind af 
brevsprækken med besked om, hvilken ret, man skal lave. På den måde 
er det meget organiseret, og vi ved at det virker.

Det faktum, at der ikke er så mange småbørn i øjeblikket, gør også, at 
der er mere overskud til at lave voksenarrangementer. F.eks. til voksen-
pige-tur til Barcelona i foråret.

I fællesarealet uden om husene er der haver, hønsehus og byggelegeplads



Ulla Schjødt-Hansen
•  er flyttet ind i 1996
•  bor med sin mand og to børn i 

Leerbjerg Lod nr. 6
•  tidligere medlem af Styrelsen, 

der er Leerbjerg Lods bestyrelse
•  matematisk økonom,  

aktuar i ATP

Stina Løvgreen
• er flyttet ind i 1999
•  bor med sin datter i Leerbjerg 

Lod nr. 8
• medlem af Styrelsen
• tandlæge

Tolerant og socialt indstillet
Hvilken type mennesker skal man så være for at bo her? Ja, det er 
klart at du skal være socialt indstillet, siger Stina og Ulla. Du skal 
være udadvendt og tolerant, for det kan jo ikke nytte noget at være 
hysterisk om der nu er ukrudt på fællesarealet eller ej. Og så skal man 
selvfølgelig kunne li’ at bo tæt på andre mennesker, men eller havde 
man nok heller ikke købt et hus på Leerbjerg Lod.

Et bærende princip er også, at hensynet til nærmeste naboer er 
vigtigt, hvis du vil gøre noget specielt ved dit hus eller grund.

Udfordingen for Loddet i fremtiden er bl.a. at tage stilling til, om der 
skal forandres noget, hvis gennemsnitsalderen bliver ved med at stige. 
Så er det nok ikke fastelavnsarrangementet, der er årets trækplaster, 
men måske en foredragsaften eller teaterture.

– Og så kunne vi godt bruge nogle 
håndværkere som beboere, siger 
Ulla og Stina. De fag har vi nemlig 
ikke repræsenteret 
herude ....
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handler med omtanke..!

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.

Få en vurdering

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejd.mæglere MDE

Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Hold da helt fest i 

UVELSE 
FRITIDS 
CENTER

Firmaer, 
organisationer, 

private 
(20-800 pers.)

Alternative 
muligheder

Rimelige priser

Tlf. 48 27 88 44 
www.ufc.dk

Sct. Hansbål i Nørre Herlev
Brødeskov borgerforening planlægger at lave Sct. Hansbål på marken
bagved Engparken.
Desværre mangler vi endnu tilladelse fra brandmyndighederne. Dette er 
forhåbentligt snart på plads, så derfor, når tiden nærmer sig: 

HOLD ØJE MED OPSLAG i Nørre Herlev med nærmere oplysninger, eller
ring til: Aase Svendsen (48 26 38 57), Jesper Skovdal  (48 22 14 23) eller 
Sisse Bohn (48 26 03 04). Vi håber, det lykkes!!

På Brødeskov borgerforenings vegne
Aase Svendsen og Sisse Bohn.
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Broen på 
Lyngevej 
indviet

Op mod 70 Brødeskovborgere, heraf en enkelt på cykel, var mødt op for 
at fejre broindvielsen i fint vejr lørdag den 3. marts 2007.

I sin åbningstale fremhævede Brødeskovs Borgerforenings 
formand, Jesper Skovdal Christiansen, de forhåbninger, som 
vi i området knytter til denne første og dyreste del af den 
kommende cykelsti fra Uvelse via Nr. Herlev til Hillerød. 

Ikke mindst for børn og unge er det af afgørende betydning 
at de tilskyndes til at dyrke motion ind imellem de mange 
timer bag PC skærmen, og her er det at cykelstien giver dem mulighed 
for at tage cyklen til skole – og senere til ungdomsuddannelser og 
fritidsaktiviteter i Hillerød frem for at blive fragtet i bil af mor eller far. 
Overvægt og stigende sundhedsudgifter er følgen af for lidt motion 
– derfor er det glædeligt, at Hillerød har afsat 5 mio. kr. om året til 
cykelstier i de næst år.

Borgmester Nick Hækkerup tilsluttede sig formandens ord, og frem-
hævede, at cykelstien mellem Uvelse og Brødeskov Skole er ved at 
blive projekteret, hvorefter klippede han den røde snor og broen blev 
indviet med deltagernes hurra-råb.

Formanden og borgmesteren drøftede vist også helt uofficielt 
muligheden for en vis idrætshal?

Indvielsen blev behørigt afsluttet med kaffe og varm kakao til 
flødeboller og kager.

af Uffe Espersen

Klip fra den officielle indvielse af Lyngevejs-broen den 3. marts
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Salg af dame- og herretøj samt børnefleece
Forårs- og sommer kollek-
tion 2006

Åbent hus mandage* 19-22 eller efter aftale
* T.o.m. uge 28

Melin, Brødeskovparken 57, 3400 Hillerød

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
15

alt indenfor

Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
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Salg af dame- og herretøj samt børnefleece
Forårs- og sommer kollek-
tion 2006

Åbent hus mandage* 19-22 eller efter aftale
* T.o.m. uge 28

Melin, Brødeskovparken 57, 3400 Hillerød

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

Alt indenfor

 Brudebuketter
 Dekorationer / buketter
 Borddekorationer
 Kranse og bårebuketter
 Kistedekorationer

BLOMBERGS
BLOMSTER
Frederiksværksgade 6 A

3400 Hillerød

48 26 00 91

Styrk Brødeskovområdet
Bliv medlem af din borgerforening
• Vi arbejder for områdets interesser overfor kommunen 
 og det offentlige
• Vi udgiver din borgeravis, så du ved, hvad der sker
• Vi driver www.brodeskov.net, så du kan følge med
• Vi arbejder sammen med foreninger, kirke og forsamlingshus.
• Vi styrker samarbejdet med Uvelse og de øvrige lokalsamfund 
 i Hillerød for at sikre indflydelse.

Men Brødeskov Borgerforening er intet uden medlemmerne!

I dette nummer af Brødeskov Borgerforening har vi indlagt et ind-
betalingskort til kontingentbetaling for 2007. 

Hvis du er tilmeldt betalingsservice er dit kontingent allerede blevet 
opkrævet, og du kan derfor se bort fra det i bladet indlagte indbeta-
lingskort.

Hvis du var medlem sidste år og ikke betaler via PBS, har du allerede 
modtaget et blåt indbetalingskort, som du bedes benytte.
Vi håber, at mange af jer vil støtte foreningens vigtige arbejde for vort 
dejlige område gennem et medlemskab!

Med venlig hilsen - Brødeskov Borgerforening
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B Y R O D E N  B E R E T T E R

Tak for muligheden for at ”komme til orde” i Brødeskov Borgeravis. Det giver mig 
mulighed for at fortælle om, hvorfor jeg er politiker og hvilke store opgaver der 
venter social- og sundhedsudvalget i de kommende år. 

At blive formand for social- og sundhedsudvalget har i rigtig mange år været 
en ønskeopgave for mig. Ja faktisk siden jeg første gang kom ind i byrådet i 
1988. Dengang underviste jeg på Bagsværd Socialpædagogiske Seminarium i 
sundhedsfag og socialmedicin, og det var meget tydelig for mig, at vi lever i et 
samfund med stor social ulighed og med en skæv fordeling af sundheden. Jeg 
var også meget opmærksom på, at man ikke kunne behandle sig ud af de store 
sygdomme: Kræft, hjerte-karsygdomme, diabetes og KOL (Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom, rygerlunger) der i høj grad hænger sammen med livsstilen. Men 
at man må forebygge at de opstår. Det er baggrunden for, at jeg i mit hverv som 
udvalgsformand vil vægte indsatsen i forhold til de svage i kommunen: De gamle, 
de handicappede og forebyggelsen af livsstilssygdommene.

I 2007 vil indsatsen for at fastholde og rekruttere ansatte i ældresektoren givet 
vis være et vigtigt punkt. Jeg tror vi skal arbejde på flere fronter. Vi skal samar-
bejde med social- og sundhedsskolen om at fastholde eleverne i uddannelsen, 
her kunne en mentorordning, hvor interesserede unge kunne følges med erfarne 
ansatte i vores ældrepleje og på den måde snuse til arbejdet være et godt tiltag. 
Vi skal også sørge for at arbejdet er attraktivt. 

Lønnen er givet vis vigtigt, og jeg støtter i høj grad borgmesteren i hans bestræ-
belser for at øge lønnen, men arbejdsvilkårene er mindst lige så vigtige. At have 
tid nok til at udføre arbejdsopgaverne på tilfredsstillende vis og føle sig værdsat i 
sit arbejde burde være en selvfølge. Der er ingen tvivl om, at vi har en god æl-
drepleje i Hillerød kommune – og at vi har dygtige og engagerede medarbejdere. 
Men stod det til mig skulle vi bruge mindre tid på dokumentation, registrering og 
kontrol og mere på samværet. Det er desværre ikke muligt pga en alt for stram 
lovgivning på området. 

Store udfordringer på social- 
og sundhedsområdet
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I forhold til kommunens nye opgaver med genoptræning, rehabilitering og fore-
byggelse har social- og sundhedsudvalget en meget central rolle.  Vi har for 2007 
valgt at sætte fokus på KRAMS (kost, rygning, alkohol, motion og stress) og på 
diabetes 2 og KOL. Det har vi gjort ud fra de undersøgelser der er foretaget af 
sundhedstilstanden i kommunen (Sygdomsprofil og helbredsprofil). Der skal rigtig 
meget og mange forskellige initiativer til for at forbedre sundhedstilstanden. 
Bygning af sundhedscenteret  vil givet vis blive et flagskib i forhold til kom-
munens tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Bygning af  det centrale 
produktionskøkken er også et vigtigt aktiv, der  gøre det muligt både at forsyne 
ældresektoren, skolerne og daginstitutionerne med sund og ernæringsrigtig 
mad. 

Men bygninger gør det ikke alene. Vi skal ud på arbejdspladserne og skolerne og 
få den enkelte borger til at tage aktiv del i at tænke sundhed ind i sit eget liv. Vi 
vil givet vis, i udvalget,  komme til at  diskutere hvad kommunens rolle er, og hvor-
dan vi bedst løser opgaven. Og det er også vigtig at de øvrige politiske udvalg 
tager deres del af opgaven på sig – og det skal vi nok huske dem på.

Sundhedsdagene på Torvet d. 3. maj er et rigtig spændende initiativ, hvor der 
gennem mange aktiviteter virkelig bliver sat fokus på sundheden – jeg håber på 
stor opbakning omkring det – også fra jer i Brødeskovområdet.

Et andet nyt område for kommunen er overtagelse af de amtslige institutioner 
hvoraf en hel del hører til ”mit” udvalgs område. Her skal kommunen til at være 
driftsherre for en lang række meget specialiserede institutioner for mennesker 
med forskellige problemer og handicaps.

Der er rigtig mange store udfordringer for udvalget i  den kommende tid. Vi løser 
meget gerne opgaverne – men det kræver at vi får mulighed for at træffe egne 
beslutninger – med andre ord mindre regelstyring. Og økonomi til at gøre det – der 
skal følge penge med opgaverne. Vi har rigtig dygtige ansatte i kommunen, som 
man rolig kan have tillid til vil løse deres opgaver på bedste vis.                             

For mig er tillid bedre end kontrol!

Rikke Macholm
SF
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af Per Christiansen

Historiker med 
udsædvanlig historie

Manden bag den historiske føljeton om Brødeskovområdet:
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Hvad gør man, når man er blevet 60, er blevet pensionist efter 
et arbejdsliv i handelsbranchen, og spørger sig selv, hvordan  
det vil være at starte forfra?
Ja, Anders Bohn fra Nr. Herlev startede på HF for at prøve de 
mere boglige sider af sig selv og endte siden med at blive  
cand. mag. i historie fra Københavns Universitet som 73 årig. 
Han er manden bag den historiske føljeton om Brødeskov-
området, som kommer i de næste fem numre af borgeravisen.

“Hvad skal jeg nu?”, tænkte Anders Bohn, da han blev pensionist. Han 
havde arbejdet hele sit liv indenfor handelsbranchen, bl.a. med import 
af kemikalier og råvarer til de nordiske lande. Han havde ikke lyst til at 
sætte sig med pedigrør eller glo tv resten at sine dage, så han start-
ede med at tage et par fag på HF. 

“Det var da meget interessant”, syntes han og det endte med at han 
bestod alle 13 fag på HF. Det var fag som filosofi, psykologi mm. 
Pudsigt nok var det samtidigt med at hans yngste datter gik på 
gymnasiet. 

Og hvad skulle der så ske? Ja, historie havde altid haft hans interesse, 
bl.a. som slægtsforskning. Så som 65 årig søgte han ind på faget his-
torie på Københavns Universitet, og blev optaget! “Det var godt nok en 
gammel en, ham dér”, tænkte nogle, men han blev godt modtaget af 
de medstuderende. “Selvfølgelig kunne man godt føle sig fremmed på 
en måde”, siger Anders, men selvom de unge mennesker jo ikke havde 
Anders’ store livserfaring og var et andet sted i livet, var de generelt 
både søde, dygtige og flittige. Anders deltog selvfølgelig også i grup-
pearbejde og kom i af og til i studentermiljøet.

Anders gennemførte på den tid, som de andre studerende typisk 
brugte, og specialet handlede om fødeøen, Bornholm – og politikken 
omkring Østersøen i 15-1600-tallet.

Manden bag den historiske føljeton om Brødeskovområdet:
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Og hvad ville han så bruge sin uddannelse til? Ja, det var ikke menin-
gen at han skulle ud og undervise på gymnasium eller søge andet fast 
arbejde. Men foredrag holder Anders gerne, og så er skriver han altså 
artikler om de emner, som interesserer ham, foruden at han er med i 
lokalhistorisk gruppe. Han har også leveret stof til Hillerødbogen, og 
nu har han skrevet en artikelserie om Brødeskovområdet, fra 2. verden-
skrig op til vore dage. Første del kan du læse i dette nummer.

FAKTA OM ANDERS BOHN

•  Anders er født i 1931 på Bornholm, og 
flyttede i 46 med sin familie til Lyngby. 

 Efter læreplads hos Nordisk Fjer kom
 han i handelsbranchen, hvor han i 
 mange år solgte kemikalier og importe-
 rede råvarer til de nordiske lande.
•  Anders bor i Nr. Herlev i et hus, han selv 

har tegnet og delvist bygget. Her har 
han boet med sin kone siden 1968.

•  Tog som pensionist 13 fag på HF, 
hvorefter han bleve optaget på Køben-
havns Universitet på historiestudiet. 
Færdiggjorde studiet i 2004/05 med 
tilvalg i etnologi.

•  Anders har været med til at starte 
Borgerforeningen i 1971, spillet teater i 
Brødeskovteatret i 19 år og er nu med i 
Lokalhistorisk gruppe.

•  Har fået udgivet artikler om bronze-
luren og øgenavne i Brødeskovområdet 
i 1900-tallet.

I kælderen har Anders indrettet et 

slægtshistorisk laboratorium, som 

Anders kalder det med et blink i 

øjet

Anders i arbejdsværelset, hvor 

historieskrivningen foregår
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Artiklerne bringes på 8 udtagelige midtersider frem til maj 
2008. Der medtages også lidt stof fra tiden før 1945. Forfat-
teren hævder, at tiden fra 1945 til i dag kan forklares  med en 
tredeling: Efter krigens afslutning søgte man at reetablere det 
liv, man havde kendt før krigen. 

Fra 1960 startede en dynamisk periode, idet den voldsomme  
vækst i antallet af indbyggere skabte en ny kultur. Tilflytterne 
var især folk fra større byer med et andet arbejde end de gamle 
beboeres overvejende arbejde i landbrug og på teglværket. 
Tiden fra ca. 1980 til i dag tillægges nøgleordet stabilisering.

Brødeskovområdets 
kulturelle og 
sociale forandring 
1945-2008

Af Anders Bohn

Del 1

Nr. Herlevs sydlige del ca. 1950 

med Uvelsevejen i baggrunden
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Brødeskov ligger ca. fem km. syd for Hillerøds centrum. Det gamle Nr. Herlev 
sogn lå på begge sider af skoven og omfattede landsbyerne Hammersholt øst for 
skoven samt Nr. Herlev og Freerslev mod vest. Disse tre er alle mindst ca. 850 år 
gamle. I dag bruges ofte udtrykket Hillerød Syd, hvor området omkring Freerslev 
og Hestehave inkluderes. Her bruges ordene Brødeskovområdet og Hillerød Syd 
synonymt. Nu er Uvelse og Lystrup siden 1/1 2007 blevet sammenlagt med Hill-
erød, så der kunne blive brug for et nyt ord for det sydvestlige Hillerød.

Naturen kan ikke bare beskrives som et ret fladt landbrugsområde, som falder 
svagt mod vest. To skove, Brødeskov i øst og Freerslev Hegn i vest, er i perioden 
blevet vigtige rekreative områder. Hertil kommer lige udenfor det gamle Nr. Her-
lev sogn St. Dyrehave mod øst, Keldskov mod nord og Lystrup Skov mod sydvest. 
Kollerød Å udspringer i Børstingerød Mose, og åen følger i øvrigt Nr. Herlev sogns 
sydgrænse. Denne å møder Havelse Å i Attemosen  vest for Nr. Herlev. 

Frem til ca. 1960 var Brødeskovområdet altså et udpræget landbrugsområde, 
hvis eneste større industri var Hammersholt Teglværk, etableret i 1898. Med et 

1.  del

Land og by. Erhverv.

1.000 0 1.000500 Meter

.

En af de gårde i fuld landbrugsdrift i 

dag, Bentsgård, Freerslev

Gamle huse i Strædet, Nr. Herlev, 

vist i 1950’ erne
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ret uændret befolkningstal, med sine to forsamlingshuse begge fra 1905, små 
landsbyskoler på hver side af skoven, med kirken i Nr. Herlev og med sit sogneråd 
ændrede området sig ikke meget i 1900-tallets første 60 år. Nr. Herlev kommune 
blev sammensluttet med Hillerød i 1966.

Andre og mere generelle forhold påvirkede naturligvis også udviklingen om-
kring Brødeskov: Landbrugets rationalisering, den stigende velstand, kvindernes 
voksende indtog på arbejdsmarkedet og velfærdssamfundets styrkelse. Jeg vil 
vise, at den historiske udvikling i netop Hillerød Syd kan karakteriseres ved en 
tidsmæssig tredeling: Før 1960 bestræbte man sig på at reetablere det liv, man 
havde kendt før 2. verdenskrig. Efter ca. 1960 foregik der en betydelig tilflytning 
af folk fra større byer, hvorved det gamle samfund ændrede karakter. Der blev en 
sprudlende tid med meget byggeri af boliger, veje og skole. Den sociale struktur 
blev en anden. Fællesskabet og det kulturelle liv blev især i 70erne påvirket af 
mange spændende og fantasifulde tiltag. Fra 1980 eller lidt ind i 80erne kom vi 
til at se en stabilisering af de af de nye institutioner og foreninger, som kom til at 
bestå. Forenklet udtrykt vil jeg undersøge, om vores historie i disse over 60 år kan 

Illustration

1.000 0 1.000500 Meter

.

Stregen på kortet viser Nr. Herlev sogn og dets grænser frem til 1966.
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karakteriseres med tre nøgleord: ”reetablering” 1945-60, ”dynamik” 1960-80, og 
”stabilisering” 1980 til i dag. 

Nok foregik en tilsvarende udvikling i hele Danmark i lignende områder, men ved 
at gå i detaljer kommer forskelligheder frem, som er værd at se på – ikke mindst 
i dag , hvor Hillerød igen er vokset ved sammenlægning pr. 1/1 2007 med ad-
skillige andre små lokalsamfund. Hillerød har i over 100 år været præget af et 
forholdsvis stort opland. Ved kommunalreformen 1970 kom mange landsbyer 
eller ”satellit”-byer med frie områder mellem disse og centrum til at ligge inden-
for kommunens grænser: Nødebo, Gadevang, Alsønderup, Tulstrup, Tjæreby, Har-
løse og de nævnte byer i Hillerød  Syd. Når nu fra 2007 stationsbyerne Skævinge 
og Gørløse samt andre landsbyer fra Skævinge kommune sammenlægges med 
Hillerød, bliver dennes andel af ”satellit”-lokalsamfund større. Beboerne i de to 
landsbyer Uvelse og Lystrup, der nu også er kommet til fra Slangerup kommune, 
kan læse dette som en hilsen fra det område, som de nu må passere på vejen til 
Hillerøds centrale dele. Ja, deres børn i 8. og 9. klasse skal endda gå i Brødeskov 
Skole. Det kunne forhøje interessen for at vide noget om Brødeskov og dets ”vej” 
mod integration i en større kommune.

Mine kilder er overvejende lokale publikationer samt egne erfaringer, idet min 
familie og jeg har boet i Nr. Herlev siden 1968. Jeg har selv taget del i etablerin-
gen af nogle af de mange nye foreninger og initiativer, hvilket naturligvis rejser 
problemet om min objektive holdning, fordi en del af det jeg skriver om står mig 
nær. En vigtig kilde er Brødskov Jul, som udkom 1973 til 1992. Den indeholder 

Købmand i de første 60 år af 

1900-tallet i tidligere rytter-

skole. I baggrunden 

Nr. Herlev kirke
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udover ”julestoffet” mange historiske og folkloristiske oplysninger. Brødeskov 
Borgerforening, stiftet 1971, udgav og udgiver stadig desuden fra aug. 1971 
Brødeskov Borgeravis fem – nu fire – gange årligt. Den har stadig dagligdags stof 
især om kultur- og foreningslivet samt de senere år kirkeligt stof. Den giver også 
plads til borgernes meninger og ønsker. Værdifuld er også et hefte fra Vinterklub-
bens fortælleværksted 1999: ”Fra landsbysamfund til pendlerbyer. Træk af Nørre 
Herlev sogns historie” med 20 små artikler. Nævnes skal også en kildesamling af 
Orla Larsen med dagbladsklip fra sognet. 

Land og by
Landbruget i Hillerød Syd var endnu i 1960 præget af såvel små som mellemstore 
gårde på ca. 50-90 td. land. Tidligere århundreders dominans af arbejdslivet på 
dette krongods under Frederiksborg Ryttergods var forlængst ophørt. Mange 
arbejdede indtil 1917 på de forpagtede avlsgårde Faurholm og Trollesminde, men 
disse overgik herefter til Statens husdyrbrugsforsøg. Lige vest for Faurholm lå 
indtil 1941 Ladegårdsmøllen mellem den nye og den gamle vejføring af Roskilde-
vej. Bageriet og gården lå der endnu indtil slutningen af 70ern. Den har nok for 
mange århundreder siden været en vandmølle ved Havelse Å tæt ved. Der lå indtil 
slutningen af 1700-tallet en stubmølle. Fra den senere vindmølle og bageriet blev 
der kørt brød til nærliggende landsbyer og gårde indtil 1960.  Idag ligger der kun 
få hundrede meter vest for den gamle mølle tre kæmpestore, moderne, elprodu-
cerende vindmøller.

Den store gård ved siden af Nr. Herlev kirke, Herlevgård, blev skabt i 1800-tal-
lets midte ved sammenlægning af fire gårde. Gårdene i Nr. Herlev var da alle 
flyttet ud på nær èn, der flyttede ud i 1982. Også i den lille landsby Freerslev 
var de fleste gårde for længst flyttet ud, men der er stadig  fire gårde tilbage. I 
modsætning til områdets andre byer har Freerslev næsten ikke undergået nogen 
forandring sien 1945. Bortset fra et par små sideveje ligger Freerslev på begge 
sider af den   trafikerede Roskildevej. I Hammersholt lidt øst for Brødeskov ligger 
der endnu seks gårde i byen. Det tidligere typiske liv på gårdene i Hillerød Syd 
med et par karle, tjenestepiger og gårdejerens ofte talrige familie var her som 
overalt i Danmark ved 1960 ændret til mere mekaniseret drift med ganske få 
folk. Ligesom på det meste af Sjælland – i modsætning til Jylland – er planteavlen 
her dominerende. Gårde med dyrehold er blevet færre, så der i dag kun er ganske 
få tilbage. 

Blandt disse tre gamle landsbyer er kun Nr. Herlev vokset i væsentlig grad frem 
til i dag. Lad os se på væksten i områdets bebyggelse, idet der her i voldsom 
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grad kom til at indgå nye bydannelser. Lille Sverige – en mindre bebyggelse ved 
Gl. Frederiksborgvej øst for Hammersholt – er vokset op fra 1900-tallets begyn-
delse derved, at teglværksarbejdere – hvoraf en del kom fra Sverige – her kunne 
få billige grunde, hvor de byggede egne boliger. Lille Sverige fremtræder siden 
ca. 1977 sammenbygget med Slettebjergets bebyggelse og Ny Hammersholt. 
Men Brødeskovområdet var ved 1960 stadig ret tyndt bebygget med i alt 348 
gårde og huse.  Men nu tog byggeriet fart. I området ved Hulvejen og Gl. Frederiks-
borgvej ca. 1 km. nord for Hammersholt blev det meste af det Ny Hammersholt 
vi kender bygget i 60ernes begyndelse. I Nr. Herlev blev Herlevgårdsvej og Døn-
negårdsvej bebygget i 60ernes midte, så sognets antal gårde og huse i 1966 steg 
til 498.  Sognerådet tillod gerne udstykninger, da man frygtede affolkning ved 
afvandringen fra landbruget. 

Denne eksplosive udvikling fortsatte frem til ca. 1980. De første 21 huse på Eng-
havegårdsvej i Nr. Herlev blev opført i 60ernes slutning. Hertil kom en kommunal 
udstykning på samme vej i 1970 med 50 huse. I den østlige del af Brødeskovom-
rådet blev der fra 1977 føjet 220 rækkehuse på Slettebjerget, idet tre forskellige 
hustyper blev opført på ”bjerget”, medens kollektivet Lerbjerglod blev bygget ved 
siden af. Efter 1980 fortsatte væksten i et mere afdæmpet tempo. Slåenbæk-
ken i Ny Hammersholt og Engparken i Nr. Herlev tilføjede ca. 50 huse i 80erne. I 
dette årtusinde er Brødeskovparken opført med over 50 huse. Den er ligesom Ny 
Hammersholt et eksempel på bydannelser i frie områder udenfor de tre gamle 
landsbyer. Man kan omtrentligt sige, at fra 1945 til 1960 voksede antallet af 
ejendomme i Brødeskovområdet ikke. Men det blev fordoblet fra 1960 til 1980 og 
noget mere end fordoblet indtil i dag. Ja, hvis man ser bort fra landejendomme og 
kun ser på vækst i antal huse i byer, så blev der tale om en tre- til firedobling. 

Erhverv
Byerhvervene var i 1900-tallets første tre fjerdedele overvejende købmænd i hver 
landsby, ja i nogle af dem endda i perioder to købmænd. Desuden i Nr. Herlev et 
udsalg af brød og mælk til 1968. Alle købmænd stoppede i løbet af 70- til 90-
erne.  Der lå endnu i 70erne en cykelsmed i Nr. Herlevs gamle smedje. I Hammer-
sholt lå endnu længere en beslagsmedje. Her lå også indtil 90erne på Lerbjerg-
gård et alsidigt smedefirma. Også en lille kassefabrik var der endnu i 80erne her. 
Der har da boet og bor stadig andre håndværkere i området, f. eks. i udkanten 
af Nr. Herlev et snedker- og tømrerdynasti med samme for- og efternavn gen-
nem fire generationer. I den nordlige udkant var der også hele to gartnerier, der 
stoppede i 70- og 90-erne.
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Det nævnte store teglværk i Hammersholt havde udvidet med endnu et værk i 
1920/21, der blev moderniseret i 1955 og i 1966/67 voksede med to tunnelovne. 
Denne betydelige virksomhed har på grund af sin anvendelse af talrige arbejdere 
– i højsæson i 60erne ca. 130 mand – sat et afgørende præg på Brødeskovområ-
det. Efter at det store danske byggeboom i 60- og 70-erne var forbi, faldt afsæt-
ningen, så i 90-erne stoppede virksomheden helt her.  Men selv i dag kan mange 
herboende familier med svenske, polske og selvfølgelig danske efternavne selv 
erindre eller kan føre deres slægt tilbage til folk, som arbejdede på teglværket.

Der har faktisk været andre større virksomheder. I 60-erne blev der på en gård øst 
for Brødeskov etableret en firma med gaveartikler. Her er der siden 2000 oprettet 
et kloster og en katolsk kirke.  Tre svenske nonner af karmeliterordenen kom 
hertil i 1999. Der er nu syv nonner, som udover deres stille liv opfyldt af bøn driver 
ejendommen og kirkesalen, hvor eksterne præster siden 2001 har holdt gudstjen-
este på skift. Klosteret, Skt. Josefs Karmel, blev indviet i 2006. 

I Nr. Herlev blev der i 60-erne opført en fabrik for dele til typehuse. Den har siden 
byggeriets nedgang haft en række andre anvendelser. I den østlige udkant af 
Brødeskov byggede militæret i 1953 en granatfabrik, hvilket naturligvis foru-
roligede befolkningen. I en kort periode, 1955-56, arbejdede her så mange son 
ca. 800 i flerholdsskift.  Den blev nedlagt i 1963, men fra 1961 var dele af sjæl-
landske Tøjhus flyttet til Brødeskov. Sjællandske Parkområde blev anlagt her i 
1968 med såvel oplagring som vedligeholdelse. Denne arbejdsplads, der var stor 
i 70- og 80-erne, fik ikke nogen særlig indflydelse på Brødeskovområdets daglige 
liv, dels på grund af dens isolerede beliggenhed, og dels fordi mange af dens 
medarbejdere boede udenfor området.

Sylvest Luftfoto, fotograferet i 

Kastrup, men firmaet havde base 

i Nr. Herlev sogn
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Sylvest Jensen etablerede efter 2. verdenskrig en virksomhed i Nr. Herlev, der 
fotograferede danske gårde fra luften. Flere damer i Nr. Herlev fik et job med at 
kolorere disse fotos. I 1950 udvidede han med et luftcirkus, som øvede over en 
mark vest for Lyngevej og syd for Kollerød Å. Drenge fra Nr. Herlev gik frit omkring 
og talte med piloterne, selvom der foregik styrtdyk og faldskærmsudspring lige 
over dem. Det omrejsende cirkus gav ikke overskud og lukkede efter et år. 

Selvom Hillerød Syd som helhed i dag må karakteriseres som et siden 60erne 
kraftigt voksende boligområde, så er der dog blandt de mange nye huse opstået 
nye erhverv af en anden natur end de gamle landsbyerhverv: Frimærkegrosserer, 
rideskole, frisør, zoneterapi, oliefyrsservice, galleri, elektronik, design og en 
overgang et bordel. Man må dog sige, at både gamle og nye beboere i stigende 
grad foretog deres indkøb i handelscentre udenfor området, først og fremmest 
i Hillerød,  Men også i nogen grad i Allerød og Lynge m.fl. Beboernes arbejdssted 
og ruten fra og til dette sted kunne blive bestemmende for valg af indkøbssted. 
Borgerne i Hillerød Syd var opmærksomme på, at denne tendens kunne medvirke 
til dannelse af ”sovebyer”. De mange vigtige og sjove tiltag for at modvirke denne 
fare tages op noget senere. I næste nummer vil jeg skrive om trafik og planer, 
herunder om kampen for at undgå, at regionplanerne skulle ødelægge vores egn.

1 Orla Larsen: Nr. Herlev Sogn, Historier fra Frederiksborg Amts Avis. Et foreløbigt tryk samt CD-R findes på Lokal-
historisk Arkiv, Hillerød, dækkende 1940 til lidt ind i 60erne. En udbygning og udgivelse på CD-R med salg for øje 
påtænkes. Jeg må også nævne Lokalhistorisk arbejdsgruppe Hillerød Syd, der p.t. består af  Svend Erik Pedersen, 
Valborg Sandberg, Orla Svendsen, Margrethe Krogh Sørensen, Leif Sørensen og mig. Gruppen har gennemlæst den 
længere og stort set utrykte artikel, som danner baggrund for disse mindre føljeton-artikler. Jeg takker herfor, 
men ansvaret for det skrevne påtager jeg mig naturligvis alene. Gruppen samarbejder med Lokalhistorisk Forening 
i Hillerød kommune og Lisbeth Schact Hansen på nævnte arkiv. Borgerforeningens Brødeskov Net (http://www.
brodeskov.net) kan vise sig at blive en kilde for mig. Og nyttig for læserne, når mine artikler senere bliver lagt der.
2 Ellen Lønholt Hansen: Minder fra Ladegårdsmøllen. I Brødeskov Jul (herefter BJ) 1989, s. 16ff.
3 Orla Svendsen: Gårdenes  historie i Nr. Herlev sogn. I Vinterklubbens fortælleværksted 1999. Fra landsbysamfund til 
pendlerbyer. Træk af Nr. Herlev sogns historie, s. 17ff. Herefter ”Fra landsbysamfund...1999”.
B. Kofoed Thomsen: Favrholm og Trollesminde, Hillerød 1995, s. 8ff. Samme: Den gamle gård fortæller. I BJ 1989.
4Frederiksborg Amts Avis (herefter FAA) 8/1 1966.
5Ellen Andersen: Landsbykøbmand i 1985. I BJ 1985. Samt i BJ 1983: Den gamle købmandskone, s. 38, om købman-
den i den gamle rytterskole i Nr. Herlev, som lukkede i 1960. Se også Anders Bohn: Kagekirsten, Biffer og Lappedyk-
keren. I Årbog 2003: Frederiksborg Amts Historiske Samfund, s. 49ff. Og Anders Bohn: Øgenavne i Hillerød Syd 1 og 
2. I Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune, 2003 nr. 1 og 2. Heri omtales mange ganske små landsbyerhverv i 
1900-talles første halvdel.
6Axel Nielsen: Det gamle teglværk. I BJ 1987, s. 10ff. Jytte A. Madsen: Axel Nielsen, Lille Sverige fortæller. I ”Fra 
landsbysamfund...1999”, s. 9f.  Se også Bohn 2003.
7Sankt Josefs Karmel hjemmeside: www.karmel.dk Samtale med søster Maria Johanne. Nærmere om denne orden 
fra 1200-tallets begyndelse, se Anne-Elisabeth Steinmann: Karmeliterorden historia – helgon –anda, Helsingborg 
1981.
8 M. Muff Hansen: Sjællandske Parkområde Brødeskov. I BJ 1983, s. 18ff.
9 Samtale med Orla Larsen, det savnede medlem af Lokalhistorisk arbejdsgruppe Hillerød Syd, der døde i dec. 2006.
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Alt indenfor byggeri,
reparation og vedligeholdelse

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

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

Carlo Lorentzen A/S
Frejasvej 23B, Hillerød

Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50 
E-mail: Cl@cl-as.dk

www.cl-as.dk

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

stor nok til de fleste

Okse- og kalvekød af høj
kvalitet sælges

Dyrevelfærd, trivsel og sund
fornuft

Foder af gårdens egen pro-
duktion

www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.
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Akupunktur
Zoneterapi

Hanne Jensen
Akupunktør • Zoneterapeut

Kostvejleder

Slettebjerget 136
Ny Hammersholt

48 26 33 36 også aften

Ring efter en folder eller gå ind på
www.akuzoneklinik.dk

Medlem af PA Medlem af FDZ
Klinikken er under tilsyn af en læge

Italiensk
Vin

Egen import af bedre
vine fra Toscana

(Chianti) og Umbria.
Hofa v/Erik Hodal

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

Rydegaard VVS
v/Aut. Installatør
Mogens Thomsen

• Teknisk ekspert
• Alt VVS – arbejde udføres
• Gas – og Oliefyrsservice
• Blikkenslager

Godkendt
kvalitetssikringssystem

48267002 · 40621283
rydegaardvvs@mail.dk
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Rydegaard VVS
v/Aut. Installatør
Mogens Thomsen

• Teknisk ekspert
• Alt VVS – arbejde udføres
• Gas – og Oliefyrsservice
• Blikkenslager

Godkendt
kvalitetssikringssystem

48267002 · 40621283
rydegaardvvs@mail.dk

Malling Beck åbner nyt galleri i Hillerød

Helle Malling Beck og Dan Rasmussen har åbnet nyt i galleri i 
Helsingørsgade 35 i Hillerød. Galleriet skal holde åbent onsdag, 
torsdag og fredag kl. 13-17, og lørdag kl. 10-17. Det er tanken at 
galleriet i Hammersholt stadig har åbent i udvalgte weekender.
Malling Beck var med I Hillerød Kunstdage, hvor der blev solgt rigtig 
flot at naivisten Ib Meyer.

Helle og Dan udenfor 

galleriet i Hammersholt

Nye vejchikaner på Slettebjerget
Der er kommet nye vejchikaner på 
Slettebjerget, for at være med til at 
gøre området mere sikkert at færdes i.  
Chikanerne er af en type, som har den 
fordel at de er billige og kan flyttes, 
hvis det viser sig nødvendigt. Tue 
Torzen er initiativtager.

Ib Meyer solgte godt af sine naivistiske 

malerier hos Malling Beck
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Nyt fra Hammersholt 
Foramlingshus

Sket siden sidst

Som altid mødte mange børn fra lokalområdet udklædte op til vores Fastelavn/
tøndeslagning. Rigtig mange børn kom i rigtig festlige og kreative kostumer. Selv 
mange voksne var mødt udklædte op, hvilket gav en fornøjelig stemning i Huset, 
og ikke mindst ved alle tønderne, der blev slået løs på. Og det lykkedes da også til 
slut at finde både kattekonger, kattedronninger, sjoveste og mest kreativt ud-
klædte. Der var fastelavnsboller og sodavand til børnene.

Årets først Fredags Café lød overskriften vin & ost, hvor mange gæster lagde vejen 
forbi. Skjold Burne fra Allerød stod for de mange forskellige vine, vi skulle prøve-
smage den aften. Huset bød på en bid brød og forskellige oste blandt andet fra 
vores egen lokale mejerist. En rigtig hyggelig aften, der efter prøvesmagning og 
adskillige glas vin senere endte ud på de små timer.

Intet forår uden et modearrangement i Hammersholt Forsamlingshus. Igen i år 
kom Petra Sølling og viste os mange af de fantastisk flotte ting, hun har syet og 
strikket. I år sad flere af de unge piger med stjerner i øjnene, da en af modellerne 
viste sig i en af Petras flotte konfirmationskjoler. Intet modeshow uden en brude-
kjole. Den satte flot punktum for et forrygende modeshow med mange nye, flotte 
kreative ting. Huset bød herefter på en let anretning.
 

Kommende arrangementer

Lørdag den 26. maj 2007 kl. 18.00
Pinsebal
Sæt kryds i kalenderen og bestil allerede nu billetter til vores Pinsebal. Som tidlige-
re annonceret tænder vi op i grillerne. Vi sørger for en stor salatbar og brød, og du 
medbringer, hvad du har lyst til at grille og spise den aften. Buffer Band spiller op 
til dans. Kom og vær med. 
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Maj 2007 Petanque sjov
Maj måned er lige om hjørnet, og det betyder, at vi igen skal ud at nyde sommer 
aftenerne. Som de tidligere år mødes vi – alle der har tid og lyst – ved petanque-
banerne ved Hammersholt Forsamlingshus torsdag aften. Har du ikke lyst til at 
spille petanque, kan du bare komme forbi til en hyggesnak. Der er altid kaffe på 
kanden. 

Lørdag den 15. september kl. 18.00
Høstbal
Kryds i kalenderen allerede nu. Der bliver god underholdning. Mere vil vi ikke sige 
på nuværende tidspunkt.

Ændringer i programmet kan forekomme. Hold derfor øje med vores plakater!!

Vi glæder os til endnu et år med mange festlige, sjove og hyggelige arrangement-
er i Hammersholt Forsamlingshus. Vi glæder os allerede nu til at se jer.

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus

TELEFONLISTE

Forsamlingshuset, udlejning  4817 1861

Forsamlingshuset  4817 0417

Formand Svend Erik Pedersen  4826 5965

Næstformand Vibeke Fernblad  4814 0766

Kasserer Lis Aagaard  4817 6391

Best.medlem Bo Hansen  4817 0944

Best.medlem Knud Pedersen  2759 3729

Best.medlem Henning Nielsen  4826 5067

Best.medlem Per Hansen  4814 6904

Suppleant Morten Morell  4817 5471

Suppleant Marianne Johanson  4814 0069

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.
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skovtur
I år går turen til et nyt og spændende sted i skoven

Vi mødes ved Sognegården pinsemorgen den 27.
maj

kl. 7:00 præcist
og kører sammen – der er mulighed for at køre med!

Skovløber Carsten Carstensen vil fortælle om skoven
Turen varer ca. 1� time

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

Efter turen er der fælles morgenmad i
Sognegården

og pinsemorgens højmesse i kirken
Alle er velkomne!

��������������� ��� ���� ����

Rygterne siger at Kaj fra Fugle-
bjergvej i Nørre Herlev bliver 80 år 
i pinsen. 

Kaj, der har boet hele sit liv i Nørre 
Herlev er en kendt person i om-
rådet, hvor han har sine daglige 
cykelture og som han kan fortælle 
mange historier om.

Kaj bor sammen med sin bror,  
Viggo, på fødegården, hvor mange 
lokale køber æg, halm og hø.  



BrødeskovFesten
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Vi slutter af med en lækker Grill-middag

Vi glæder os til at se jer
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Lørdag den 2. juni fra kl. 13 til 21

Brødeskov Idrætsforening, Brødeskov Borgerforening, Foreningen Brødeskov 
Hallen og Brødeskov Idrætsforening’s Venner er gået sammen om at arrangere 
denne dag. Stedet er Brødeskov Idrætsanlæg ved siden af Brødeskov Skole

Foreløbigt program med masser af gratis aktiviteter:

Tipskuponen
Flotte præmier

Boder med Tombola, Dåse- og Pilekast
Spændende gevinster, kom og prøv dit held!

Køkken, Kiosk og Bar er 
åben hele dagen
med mad og drikke

Loppemarked og i Lunden kan du stille 
op med dit eget bidrag til et kræmmer-
marked – Ganske gratis

Det Muntre Køkken er fyldt 
med porcelæn
Kan du ramme?

Boldleg og Pletskud
Hvor god er du selv til det 
med bold?

5-km løb i den smukke 
Brødeskov
Flotte præmier

5-a-side fodbold samt 
et par turneringskampe for BIF’s 11-
mandshold

Natteravnene kommer forbi
Hvem er de, og måske er det 
noget for dig?

Klaverfabrikkens Ansigts-
malere venter kun på dig.

Sundhedsboden 
er åben

Kunstlotteri hvor 
lodderne sælges på 
dagen
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ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN
Hulvejen 29D, Ny Hammersholt, Hillerød

Lørdag 09-Juni-2007
fra kl. 11 til ca. 22

Kom og støt et godt formål
Sæt X i kalenderen 09-juni-2007

Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til:

� volleyball kamp mellem
grundejerforeningerne

� loppemarked –
vi har helt sikkert det, du mangler

� hoppeborg og diverse boder

Eng-restauranten har som sædvanlig kaffe/te – øl/vand og
ved frokosttid er der noget spiseligt til at stille sulten med og
kl. 18 er grillen klar til en Eng-steak
Hen under aftenen vil der være musikalsk underholdning

Kom til Engfest – hele overskuddet går til Brødeskov Gruppens
spejderbørn.

Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Brødeskov-spejderne

Arrangør af Engfesten er:

INDSAMLING TIL LOPPEMARKED

Salg på Engfesten 09-Juni-2007

Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, så indsamler vi
effekter til vores loppemarked (dog ikke hårde hvidevarer og
alt for store møbler).

DU ringer - VI aftaler og VI henter

RING TIL
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, tlf. 4825 3960

eller mail til hanna@brodeskov.dk

Hilsen Brødeskov-spejderne
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Invitation til Volleyball turnering.

Lørdag d. 9 juni 2007

I forbindelse med den årlige ” Engfest ” på Engen ved Spejderhytten,
Hulvejen i Ny Hammersholt. Afholdes der en volleyball turnering for
grundejerforeningerne og andre interesserede i Brødeskov / Uvelse
området.

Så fat naboer, venner og bekendte og kom ned og være med til at
kæmpe om ” SMEDENS ” vandrepokal og ikke mindst æren.

Det eneste det kræver at i en min. 6 personer, det er ingen
forudsætning at man har spillet før.
Hvis I ikke kan samle 6 personer, så kom alligevel der er nok nogle
som vil hoppe ind som reserve.

Tilmelding af hold til Lars på 48254596 eller e-mail
caregi@vip.cybercity.dk , det er også muligt at tilmelde sig på selve
dagen fra klokken 09.30.

Turnerings opstart klokken 11.15.

Vi Ses
Brødeskov Spejderne
V/Lars R. Simonsen
Slettebjerget 131

Ny Hammersholt
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Invitation til Volleyball turnering.

Lørdag d. 9 juni 2007

I forbindelse med den årlige ” Engfest ” på Engen ved Spejderhytten,
Hulvejen i Ny Hammersholt. Afholdes der en volleyball turnering for
grundejerforeningerne og andre interesserede i Brødeskov / Uvelse
området.

Så fat naboer, venner og bekendte og kom ned og være med til at
kæmpe om ” SMEDENS ” vandrepokal og ikke mindst æren.

Det eneste det kræver at i en min. 6 personer, det er ingen
forudsætning at man har spillet før.
Hvis I ikke kan samle 6 personer, så kom alligevel der er nok nogle
som vil hoppe ind som reserve.

Tilmelding af hold til Lars på 48254596 eller e-mail
caregi@vip.cybercity.dk , det er også muligt at tilmelde sig på selve
dagen fra klokken 09.30.

Turnerings opstart klokken 11.15.

Vi Ses
Brødeskov Spejderne
V/Lars R. Simonsen
Slettebjerget 131

Ny Hammersholt

Brødeskov Teater takker for 
tre gode aftener
Som annonceret opførte Brødeskov 
Teater i det tidlige forår tre forestil-
linger. Det var, som vi også tidligere 
har omtalt en overraskelse for os, at 
vi måtte tage det ene skuespil vi 
havde arbejdet på af plakaten. 
Det drejede sig om stykket Jobsøger 
skrevet af Harold Pinter. Det viste 
sig at være umuligt at få tilladelse til 
at opføre stykket.

Intet er så skidt så det ikke er godt for noget, og enden på det hele 
blev jo at vi fik et herligt musisk indslag hver af de tre aftener. To af 
aftenerne spillede Malling Beck Band og en enkelt aften blev vi under-
holdt af fire herre der sang barbershop. Det blev tre meget stemnings-
fyldte og forskellige aftener. 

På teaterscenen (i den flotte frisørsalondekoration), gav de tre spill-
ere alt hvad de havde i stykket ”Salon Cherise, det er Jonna”, og når 
uventede situationer opstod improviserede de sig flot ud af dem. 
Sonja(Petra Sølling) var overbevisende livstræt og frisør Jonna (Dorrit 
Petersen)vellykket anstrengende. Den tålmodige fru Petersen (Ellen 
Godt Hansen)var med sit fine underspil en herlig morsom figur.

Malling Beck Band var imponerende med sit alsidige repertoire, og 
mange strenge at spille på. De fire herre var morsomme og det var 
et meget lydhør publikum der lyttede til deres velklingende sang.  Vi 
i teatergruppen er enige om at vi fik tre gode aftener. Det eneste vi 
mere kunne have ønsket os var lidt flere publikummer.

I øvrigt – vi kunne også ønske os nye medlemmer af teatergruppen. 
Så er du interesseret må du endelig kontakte Brødeskov Teater 
v. Anna Sofie Morell tlf. 4817- 5471
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S t ø t  v o r e s  s p o n s o r e r  –  d e  s t ø t t e r  o s

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

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

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

OLIEFYR
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944

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

SMEDEMESTER
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944

VVS
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944

ZONETERAPI /
KINESIOLOGI / MASSAGE
Margit’s Helseklinik
v/Margit Lund
Lille Sverige Vej 2
3400 Hillerød
Tlf. 4826 3136



45

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
5. september 2007

Deadline
13. august 2007

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

Gør brug af Borgeravisen

Bestyrelse: 

Formand
Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 48 22 14 23
redaktion@brodeskov.net

Næstformand
Anett Jacobsen, Bygaden 8B, 
Tlf. 38 87 46 03

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 48 25 18 83

Webmaster
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,
tlf. 48 24 08 85

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov 
Borgerforening og udsendes gratis til medlem-
merne og alle husstande i foreningens område

Brødeskov Borgeravis har ligesom borger-
foreningen et almennyttigt formål. 
Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i 
området, at trykke læserbreve fra alle i områ-
det - 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

Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15

Bestyrelsesmedlem
Bent Søndergaard
Dønnegårdsvej 10A, Nr. Herlev
Tlf. 48 24 52 11

Kontingent
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. 
Foreninger kr. 150,-.

Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230

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.


