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I dette nummer:
• Debatmøde om trafikforholdene i Brødeskov
området
• Kom med til general
forsamling
• – og tag med til Halbal
• På besøg hos Malling Beck
– et par kulturpionerer
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i byggeriet på skolen!
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BRØDESKOV
BORGERAVIS
udgives af Brødeskov Borgerforening

Hvad sker der?
Dato
Tid
Sted
17.2
13.00
Forsamlingshuset
			

Arrangement
Forsamlingshusets
generalforsamling

29.2

Viseaften

18.30

Sognegården

4.3
19.00
Brødeskov Skole
			

Møde om trafikforholdene
i Brødeskovområdet

4.3
21.00
Brødeskov Skole
			

Borgerforeningens
generalforsamling

14.3

18.30

Forsamlingshuset

Fredagscafe

28.3

20.00

Forsamlingshuset

Brødeskov Teater

30.3

16.00

Forsamlingshuset

Brødeskov Teater

5.4

19.00

Uvelse Fritids Center

Hal-bal

11.5

7.00

Sognegården

Pinseskovtur

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Næste nr. (184) er på gaden ca. 25. maj 2008
Indleveringsfrist den 28. april 2008 - 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

Et aktivt forår med cykelstier
og halbal
Så har vi taget hul på et nyt år og foråret nærmer sig hastigt. Vi byder
på en række spændende aktiviteter i Hillerød Syd i dette forår, som du
som borger selvfølgelig er meget velkommen til at være med i.
I april afholder vi sammen med Kulturforeningen Uvelse-Lystrup en
fælles fest for Brødeskov-området og Uvelse. Det er en gentagelse af
sidste års succes med sammenrystningsfesten. I år kalder vi den blot
for Halbal. Vi regner med, at årets brag af et fælles bal bliver lige så
festlig som sidste år med lækker buffet, ørehængende dansemusik
og veldyrket fællesskab for hele skoledistriktet. Hæng indstikket op
på køleskabet og overrask din bedre halvdel og dine naboer med en
invitation til en dejlig forårsaften til en overkommelig pris.
Allerede i marts holder vi et borgermøde med fokus på sikker trafik
og cykelstier, hvor vi præsenterer det arbejde med den trafikale infrastruktur i Brødeskovområdet, som har fundet sted det sidste års tid.
Vi har inviteret formand for Teknisk Udvalg i Hillerød Kommune, Soc.
Dem. Marianne Løvdal til sammen med repræsentanter fra Teknik
forvaltningen at give et oplæg. Der vil også være indlæg fra
to arbejdsgrupper, der har arbejdet med konkrete pro
blemstillinger i henholdsvis Lille Sverige og Nr. Herlev.
Og mødet er naturligvis også en mulighed for dig som
borger for at komme til orde og give dit besyv med i
debatten. Aftenen afsluttes med lidt ost og rødvin og
den i vanlig stil meget interessante generalforsamling i
Brødeskov Borgerforening. Nye hænder til vores arbejde
for en bedre fremtid for lokalområdet – det nære - er
altid velkomne. Vi kan godt bruge dig!
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Brødeskov Borgerforening betragtes af Hillerød Kommune som
værende Lokalråd for Brødeskovområdet og kommunen lægger op til,
at lokalrådenes arbejde er en vigtig del af demokratiet i kommunen.
Alle ni lokalråd i kommunen er nu etableret. Der skal fremover opereres
efter en fast årscyklus med afholdelse af en årlig lokalrådsrigsdag og
skemalagte dialogmøder mellem lokalråd og kommunen. Vi forventer
derfor at kunne få væsentlig mere indflydelse på beslutninger for
vores område. Og det kunne måske også være et incitament for dig til
at gå ind i bestyrelsesarbejdet?
For at imødekomme det faktum, at Brødeskov Borgerforening fremover
skal repræsentere alle borgere i Brødeskovområdet, tager bestyrelsen
konsekvensen og fremsætter et ændringsforslag til vedtægterne.
Således foreslår vi, at alle borgere, der er fyldt 18 år og bosiddende i
foreningens område, fremover automatisk er medlemmer af Brøde
skov Borgerforening. Vi har dog fortsat brug for dit frivillige støttebidrag til foreningen, da det udgør en betragtelig del af vores
økonomiske grundlag. Lignende vedtægter har lokalrådene i Uvelse og
Gadevang.
Skoleudbygningen af Brødeskov Skole er kommet godt i gang og der
er mange aktiviteter for tiden. Byggeriet af både den nye udskolingsbygning og faglokalerne for bl.a. fysik, biologi og hjemkundskab i
bygning D er i fuld gang. Se den fulde tidsplan på skolens hjemmeside.
Vi glæder os meget over at byggeriet skrider planmæssigt fremad
og ikke mindst over udsigten til en ny og forbedret skole med årets
udgang.
Og på arrangementssiden er der desuden den traditionsrige Pinse
skovtur, som vi afholder i fællesskab med menighedsrådet. Læs om
alle arrangementerne her i bladet og følg løbende med på
www.Brodeskov.Net, hvor alt bliver annonceret.
Med ønsket om et godt 2008 til alle
Jesper Skovdal Christiansen
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
5

ejde
ejde

er
er
de
de
ring
ring

OkseOkse- og
og kalvekød
kalvekød af
af høj
høj
kvalitet
sælges
kvalitet sælges

A/S
A/S

Dyrevelfærd,
Dyrevelfærd, trivsel
trivsel og
og sund
sund
fornuft
fornuft
Foder
egen proproFoder af
af gårdens
gårdens egen
duktion
duktion
www.egehoejgaard.dk
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.
2601.
mobil:4084

d
d

80
80 50
50

14
14

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
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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

Okse

Carlo Lorentzen A/S
Frejasvej 23B, Hillerød

Dyrev

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

Fode
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Brødeskov Borgerforening
generalforsamling
Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 21.00
Brødeskov Skole, Blok A
Generalforsamling for Brødeskov Borgerforening:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for 2007.
3. Forelæggelse af regnskab for 2007.
4. Forslag til budget og kontingent for 2009.
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fra 2009.
Forslaget vil være at finde på Brødeskov.Net fra den 28. februar 2008.
6. Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde
senest 28. februar 2008.
7. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Bent Søndergaard, Annett Jakobsen og Jesper Skovdal Christiansen
8. Valg af op til 2 suppleanter.
På valg er Uffe Espersen
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
På valg er Anna Sofie Morell.
10. Eventuelt.
Man har stemmeret til generalforsamling, hvis man har betalt
kontingent for 2007
Vel mødt!
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
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Informations- og debatmøde
om trafikforholdene i
Brødeskovområdet
Tirsdag den 4. marts kl. 19:00, Brødeskov Skole, blok A
Marianne Løvdal, formand for Teknisk udvalg,
Ulrike Klasterer, sektionsleder vej og trafik, Teknisk Forvaltning
Der vil være 3 lokale indlæg:
•	Fredeliggørelse af trafikken gennem Nr. Herlev – lukning af
Bygaden for gennemkørende trafik.
Borgerforeningens trafikarbejdsgruppe
• Helhedsplan for cykeltrafik fra Uvelse til Hillerød.
Borgerforeningens trafikarbejdsgruppe
• Cykeltrafik gennem Ny Hammersholt.
Lille Sverrig gruppen
Marianne Løvdal og Ulrike Klasterer vil redegøre for Teknisk
Udvalgs og forvaltningens ideer og arbejde omkring kortlægning
og prioritering af infrastrukturopgaver, herunder cykelstier.
Derefter fri debat om trafikken i Brødeskov området.
Kom og se – giv din mening til kende.
Vi henviser desuden til indlæg i Brødeskov Borgeravis nr. 181 og 182
Alle er velkomne!
Brødeskov Borgerforening

OBS: Efter mødet om trafikforholdene i Brødeskovområdet
afholdes Generalforsamling i Brødeskov Borgerforening, hvor
alle er velkomne til at deltage.
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Forslag til fredeliggørelse
af trafikken gennem Nr. Herlev
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Ny trafikrapport om
Gl. Frederiksborgvej
En række af beboerne i Lille Sverige har igennem de sidste 10-15 år ad
flere omgange forsøgt at få etableret hastighedssænkende foranstaltninger, fortov og cykelsti på strækningen Gl. Frederiksborgvej fra
Slettebjerget til Brødeskovvej og videre ad Brødeskovvej forbi Hillerød
Lille Skole til jernbanen hvor eksisterende cykelsti kommer fra Ny
Hammersholt og videre til Brødeskov skole.
Lille Sverige Gruppen har efter møde med kommunen i november 2006
brugt en del tid til at udarbejde en trafikrapport for strækningen som
nu er sendt til kommunen. Trafikrapporten er en dokumentation af
lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej
- samt forslag til forbedrende trafikforanstaltninger.
Strækningens grundlæggende problem er en høj trafikintensitet på en
snæver vej med dårlige udsigtsforhold, især en manglende passage
i rabat for gående/trækkende cyklister og endelig en vejstrækning,
hvor bilister ankommer med al for høj hastighed fra landevej i overgangen til byzone, samt modsat også for tidlig acceleration fra byzone
til landevej. Forholdene for cyklister er så farlige, at lokale beboere
stærkt begrænser deres mindre børns færden gående som på cykel på
strækningen og vælger at køre børnene i skole istedet for at lade dem
cykle. Sidstnævnte må siges at være i direkte modstrid med tidens
opfordring til motion for unge og en trafiksikker skolevej.
Strækningen er den eneste strækning i hele området, som ikke er
bundet samme med det øvrige cykelstinet i Ny Hammersholt og mod
Hillerød Lille Skole og ud mod Brødeskov skole.
Bilister som skal ud/ind af stikvejene til huse modsat skoven har
særdeles dårlige udsigtsforhold, og bilister som opdager udkommende
bilister fra disse sideveje, må ofte lave undvigemanøvre.
10

Det skal også bemærkes, at det lokale busstoppested forefindes lige
uden for byskiltet og at alle der dermed skal til og fra det pågældende
busstoppested, skal færdes på strækningen, med stor risiko for påkørsel i begge retninger.
Udkørslen fra Brødeskovvej til Gl. Frederiksborgvej er farlig pga. biler
som kommer fra Allerød over bakken med høj hastighed.
Der kører en del tung trafik – både lastbiler såvel som turistbusser,
samt to HT-buslinier. Det har tidligere været diskuteret at begænse
den tunge trafik til under 3500 kg. Kommunen anerkender vejen som
trafikfarlig i og med at børn der bor på denne strækning gratis modtager buskort selv efter 3. klasse.
I Trafikrapporten gives det er klart indtryk, at en meget væsentlig del
af trafikken er gennemgående trafik ml. Hillerød og Allerød – altså
en trafik, som lige så vel kunne og burde anvende Københavnsvej/
Kongevejen igennem skoven. Derfor har man opfordret kommunen til
at lave en trafiktælling men indtil videre har kommunen ikke igangsat
dette såvidt Lille Sverige Gruppen er orienteret.
Lille Sverige Gruppen kan kontaktes via frank.oestergaard@mail.dk.

11

Høring om kreativitet,
innovation og naturvidenskab
på Hillerød Lille Skole
Torsdag d. 10. januar afholdt Hillerød Lille Skole en stor høring
om, hvordan vi kobler det kreative, musiske med det naturvidenskabelige. Hvordan vi bevarer og motiverer børns nysgerrighed
i forhold til de naturfænomener, de møder i deres dagligdag og
hvordan vi udvikler naturfaglige og kreativ kompetencer.
Som repræsentanter fra forskningen var indbudt Claus Hviid Christensen,
professor i kemi og grundforskning på Danmarks Tekniske Universitet. Trine Dahl
Jensen, seniorforsker i geofysik og bl.a. leder af Galathea 3- ekspeditionen og
Asger Høeg, Direktør for Experimentariet.
Til at repræsentere formidling og den mere filosofiske tilgang var Margrethe
Vestager, formand for Det Radikale Venstre samt Sune Frølund, adjunkt på
Instituttet For Filosofisk Pædagogik, indbudt.
Claus Hviid Christensen lagde ud med at pointere, at det kreative ikke er koblet
mere til det musisk end til det naturfaglige. Børn skal fra en tidlig alder lære at
tænke kreativt og arbejde med den eksperimentelle undervisning. Vi skal lære at
lege med naturvidenskaben – eksperimenterer og undersøge og ikke tage noget
for givet. For det viser sig på sigt, at det er det kreative, naturvidenskabelige, der
skaber resultater. En reproducerende forsker producerer ikke noget og opfinder
dermed intet nyt
Trine Dahl Jensen slog fast, at man skal motivere børn til at beskæftige sig med
fysik i en ung alder – meget før end man gør nu. Hun fortalte bl.a. om en sommerlejr for ”nørdede” skoleelever, som her får en mulighed for at beskæftige sig med
deres interesser sammen med andre ligesindede.
Asger Høegh mente, at man skulle tage udgangspunkt i de unges meget narcissistiske indstilling til livet. Før skulle vi reproducere os selv, nu skal vi realisere os
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Margrethe Vestager,
formand for Det Radikale Venstre

selv. På Experimentariet tager man udgangspunkt i denne nye tendens: ”Nu skal
jeg fortælle dig, hvordan du kan realisere dig selv gennem naturvidenskab”. Det
skal være underholdende og derudover skal man huske, at de bedste eksperimenter rummer flere muligheder for svar. Samtidig, understregede Asger Høgh,
evner små børn meget mere end vi voksne er klar over. Børn har en fantastisk
nysgerrighed og husker ualmindelig godt.
Også Sune Frølund beskæftigede sig med de unges behov for selvrealisering. Der
er stadig et stort rekrutteringsproblem i forbindelse med de naturvidenskabelige
fag. De unge ønsker at beskæftige sig med områder, hvor de kan forstå sig selv
og fordybe sig. Derfor bør naturvidenskaben og dermed de naturfaglige studie
grene i fremtiden være mere åbne og foranderlige.
Margrethe Vestager pointerede, at det er sandsynligt, at kreative og innovative
børn fastholder interesse og nysgerrighed, hvis de møder innovative voksne.
Kreativitet er bl.a. at have en kritisk, antiautoritær og legende tilgang til om
verden.Endelig bemærkede Margrethe Vestager, at fysiklærere i meget høj grad
kun henvender sig til drenge. Det afskærer halvdelen af eleverne i at fatte interesse for faget.
Olav Harsløf, professor i performance-design RUC og bl.a. tidligere rektor på Det
Rytmiske Konservatorium, rundede denne meget spændende aften af med at
trække paralleller mellem det naturvidenskabelige og musikkens verden.
En ualmindelig spændende og tankevækkende aften, hvor lidt over 100 tilhørere
havde fundet vej til Hillerød Lille Skole.
Referat Bent Laub Faaborg
13

INTERVIEW

af Helle Friis Proschowsky

Lis og Knud Malling Beck
– “kulturpionerer” fra
Ny Hammersholt

I marts 2008 kan Lis og Knud fejre deres Diamantbryllup og i
den anledning har Brødeskov Borgeravis været på besøg, for at
høre lidt om deres aktiviteter før – og nu.
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Firmaet ”Malling Beck”
Det gamle fotografi af Høvelsgården afslører, hvor meget området
omkring Hulvejen i Ny Hammersholt har forandret sig siden 1958, da
Lis og Knud flyttede ind. Dengang lå Høvelsgården frit, omgivet af
marker til alle sider. Stedet blev købt sammen med Lis’ forældre med
henblik på produktion af daggamle kyllinger.
Desværre døde Lis’ far efter kun 9 måneder på gården og kyllingerne
blev opgivet. Lis og Knud startede i stedet deres eget firma, ”Malling
Beck”, der leverede blanketter til revisorer. Firmaet voksede støt, og er
i dag et af de største indenfor kontorartikler i Danmark. ”Malling Beck”
blev solgt i 1996, men Lis og Knud fortsatte i bestyrelsen indtil 2004,
hvor det overgik til Amerikansk ejerskab.
Aktiviteter på Høvelsgården
Lis og Knud gennemførte en omfattende renovering af Høvelsgården,
der stod færdig i 1972. Samtidig blev en del af den tilhørende jord
solgt fra, og bofællesskabet Sættedammen blev opført her. På Sættedammen havde man et fælleshus og det inspirerede Lis og Knud, der
netop havde indrettet en nybygget længe med henblik på kunstudstillinger. Udover kunstudstillinger blev lokalet gennem de næste 15 år
rammen for koncerter, viseaftener, folkedans og meget andet.
Sognegård
Beboerne fra Sættedammen kom også over til de såkaldte ”tøffel
møder”, hvor man hyggede sig diverse spil, sang, teater og lign.
Koncerterne blev afholdt ca. en gang om måneden og bestod fortrinsvis af et klassisk repertoire. Konservatoriestuderende fik bl.a. mulighed for at spille for et interesseret publikum før deres egentlige
debutkoncert.
Blandt de mange musikere, der har gæstet Høvelsgården, finder man
f.eks. Amalie Malling (kaver), Anders Grøn (cello), Kim Sjøgren og Trio
Classique (Johannes Søe (violin), Tomas Vitek (cello), Jacob Løkkegaard (klaver)) der gik under navnet ”gulddrengene” fordi de netop
havde vundet guld i Berlingske Tidendes konkurrence for musikalske
unge.
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Høvelsgården og området omkring
Hulvejen som det så ud i slutningen af
1950’erne. Sættedammen ligger nu på
marken til venstre for gården.

Andre årligt tilbagevendende begivenheder på Høvelsgården var Skt.
Hans fester, Tøndeslagning samt Bede-Gedemarkedet der blev afholdt
i St. Bededagsferien. Her samledes over 100 børn og voksne omkring
boder med køb og salg, snobrødsbagning, spillemandsmusik, dans og
meget andet. I 1986 besluttede Lis og Knud at trappe aktiviteterne
ned, men det er en tid, de ser tilbage på, med stor glæde.
Sang og havekunst
Høvelsgården blev solgt i 1996 hvor Lis og Knud flyttede ”rundt om
hjørnet” til Nordbakken. Udsigten fra det nye hus er stadig lige god –
og grunden grænser op til den samme lille sø. Lis havde tidligere set
huset fra køkkenvinduet på Høvelsgården og sagt ”hvis vi skal flytte
fra Høvelsgården, så vil jeg gerne bo der”.
Pensionisttilværelsen bruger Lis og Knud på at rejse og dyrke deres
interesse for kunst, musik og sang. De er stadig aktive i viseforeningen og Knud har sunget med i Brødeskovkoret i 36 år. Knud har
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Portræt af Lis og Knud,
malet af Marianne Cooper

Høvelsgården efter en
omfattende renovering

desuden en særlig passion for havekunst – og han flytter gerne om på
store mængder jord, for at opnå de bløde, afrundede linier han vil have.
Han har en aftale med Det Danske Haveselskab om at holde ”åben
have” i slutningen af maj måned.
Lis og Knud har to døtre, Helle og Bitten, der begge har arvet glæden
ved kunst og musik. Helle Malling Beck er billedkunstner med galleri
på Hammersholt Byvej og er desuden den skabende kraft bag bandet
”Malling Beck Band”. Bitten bor i Silkeborg hvor hun har egen virksomhed ”Crea-Core”. Hun holder kurser og foredrag om meditation og
udvikling. Desuden er hun korleder for to kor, komponerer, skriver
sange og maler.

Læs også 4. del af Anders Bohns føljeton i dette nummer
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Brødeskov teater opfører

For enden af universet ligger
der en døgnkiosk
af Lotte Tarp
Skuespillet Brødeskov teater opfører i år er skrevet af Lotte Tarp.
Lotte Tarp (1945- 2002) Udgiver i 1997 selvbiografien ”Det sku´ nødig hedde
sig”. Det centrale tema er hendes kamp for at finde frem til sandheden om sin
far. Ingen har villet fortælle hende at hendes far var tysk soldat under Anden
Verdenskrig. Lotte Tarp beskriver, hvordan løgnen og fortielsen har haft en altafgørende indflydelse på hendes liv. Og hvordan hun i livet har været drevet af
trangen til at kende sandheden om sin baggrund. Det viser sig, at det ikke kun
er hendes fars baggrund, der er blevet lagt røgslør ud over…
Skuespillet vi har valgt at opføre har Lotte Tarp skrevet over selvbiografien ”Det
sku´ nødig hedde sig”. Det udspiller sig en juleaften i et hjem på landet. Vi bliver
præsenteret for en død kvinde og hendes to børn samt hendes ene barnebarn.
Eller hvordan er det nu egentlig de hænger sammen?
Stykket er et morsomt, poetisk og eftertænksomt stykke, som vi glæder os til
at underholde jer med.
”For enden af universet ligger der en døgnkiosk” opføres i Hammersholt
forsamlingshus Hammersholt Byvej 16:

Fredag d. 28. marts kl. 20.00
Søndag d. 30. marts kl. 16.00
Billetpris 60 kr.
For yderligere information kontakt Petra Sølling tlf. 26846561
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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

Egen import af bedre
v/Aut. Installatør Mogens Thomsen
vine fra Toscana
s 4EKNISK EKSPErt
VVS-ARBEJDE UDFrES
(Chianti) og Umbria. ss Alt
'AS – og /LIEFYRSSErVICE
s
"LIKKENSLAGER
Hofa v/Erik Hodal
Tlf. 4824 3433 Godkendt kvalitetssikringssystem
48267002 · 40621283 · rydegaardvvs@mail.dk
e-mail hofa@adr.dk
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Sidste års pinsemorgen skovtur gik til Præstevang og Fantasiens Ø

Pinsemorgen
skovtur
I år går turen til Freerslev Hegn
Vi mødes ved Sognegården pinsemorgen
søndag den 11. maj kl. 7:00 præci st
og kører sammen – der er mulighed for at køre med!
Den lokale naturvejleder vil fortælle om skoven.
Turen varer ca. 1! time
Efter turen er der fælles morgenmad i
Sognegården
og pinsemorgens højmesse i kirken
Alle er velkomne!
Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening
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Viseaften i
Nr. Herlev Sognegård
Fredag den 29. Februar 2008

Foreløbigt program
18.30 – 19.30
Spisning af medbragt mad
(Husk drikkevarer service og bestik)
19.35
Fællessang (I sne står urt og busk i skjul)
19.40 – 22.35
Solist optræden (med indlagte pauser)
22.35
Fællessang (Gò nu nat)
Der er som sædvane gratis adgang, og alle er velkomne.
For at det skal blive en god aften, er det selvfølgelig nødvendigt, at der
er noget at byde på. Vi inviterer derfor solister eller grupper, som har
lyst til at optræde med en vise, en tekst eller andet om at melde sig til:
Sisse Bohn Enghavegårdsvej 28, Nr Herlev Tlf. 48260304
E-mail: abohn@mobilixnet.dk eller
Orla Svendsen, Enghavegårdsvej 26 Nr. Herlev Tlf. 48263857
E-mail osvend@post.tele.dk
Har du lyst at optræde, lad os det vide snarest.

Venlig hilsen
Sisse og Orla
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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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6

Af Anders Bohn

Del 4

Brødeskovområdets
kulturelle og sociale
forandring 1945-2008

Træk fra Høvelsgaards udvikling, fotos
fra 1959, 70erne og 1986.
Man ser den gamle gård,
kunstudstilling, Knud Malling Beck
danser ved Bedegedmarked.

Læs her 4. del af Anders Bohns historiske føljeton om
70ernes sprudlende kulturliv.
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4. del

En kaskade af kulturelle
og sociale initiativer i
70- og 80erne
Der opstod fra 1971 en vældig stor ”kaskade” af nye foreninger, arbejdsgrupper
og initiativer, som alle på hver sit kulturelle, festlige, politiske (men ikke parti
politiske) eller materielle område havde til formål at forbedre det fælles liv i
området. Som nævnt tidligere kunne man se dette som en kamp for at modvirke
tendenserne til, at områdets nye og gamle landsbyer skulle blive ”sovebyer”.
Mange af disse tiltag beskrives her som et resultat af Brødeskov Borgerforenings virke, uanset at de ikke alle formelt set kan henføres hertil. Foreningen så
det som sin opgave at sætte ting i gang, uanset om nogle grupper senere skulle
vælge at løsrive sig, hvilket skete i et par tilfælde. Man ville være fødselshjælper
til alt undtagen det, som skolen, kirken og sporten tog sig af. Før stiftelsen
diskuterede man indgående, om det var realistisk at vælge Nr. Herlev sogn som
sit område? Om Brødeskov ville skille mere end samle, eller om folk fra øst ville
komme til arrangementer i vest og omvendt? Man besluttede at forudsætte, at
det ville de. Den forudsætning kom kun delvis til at holde stik.
Foreningen blev stiftet af over 100 mennesker på skolen 30. april 1971. Forud
var gået et arbejde i en gruppe på 10-12 mennesker, valgt på et offentligt møde
i slutningen af 1970 med et helt andet emne. Byrådsmedlemmerne Mogens
Muff Hansen og Jens S. Jensen udtrykte her ønske om et lokalt organ, som kommunen kunne forhandle med, men de ville ikke selv være med i en sådan mulig
forening. Forsamlingen greb ideen, men den skulle blive udformet noget bredere
end dette første oplæg. Den første bestyrelse med formand Valborg Sandberg
nedsatte straks en række udvalg: Kulturudvalg, festudvalg, informationsudvalg,
bygge- og lokaleudvalg og byplan- og trafikudvalg.1 Andre grupper og udvalg kom
til, nogle med ad hoc status andre permanente, som Brødeskovkoret, der hurtigt
blev selvstændigt, og Brødeskov Teatergruppe fra 1977. Udvalg for aktiviteter til
fordel for byggefond stod indtil slutningen af 70erne bag bl.a. de store skovfester.
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Borgerforeningens to første store satsninger i 1973 blev
dels dette blad og dels skovfesten - her vises “bakkesangerinder”, der holder ølpause.

Borgerforeningen fik hurtigt 250-300 medlemmer, nogle husstands- og andre
enkeltmedlemskaber. Dette niveau holdt sig i mange år. Brødeskov Borgeravis
blev en af foreningens vigtigste aktiviteter. Den blev sendt gratis til alle husstande i området ca. fem gange årligt. Den bliver stadig udsendt i en forstørret
og forbedret form fire gange årligt. Det er bemærkelsesværdigt, at så lille et
område har kunnet udsende et kvartalsblad gratis i en ubrudt periode på over
36 år.Den første redaktør blev Inge Gerd Nielsen, som med 3-4 medlemmer af
bladgruppen gjorde en stor indsats. Ordet var frit her for såvel private som andre
foreninger. Bladet medvirkede til, at de mange kulturelle initiativer lykkedes,
nogle i få år, andre længere. Foreningens politiske indflydelse, især i regions-, byog lokalplanmæssige forhold, blev styrket gennem bladets udbredelse.
Kirken gjorde i stigende grad brug af bladet, og dens kirkeblad er i dag en del af
borgeravisen.
Det sprudlende liv i 70ernes første halvdel kan illustreres med mange eksemp
ler: ”Bedegedemarked” blev holdt hvert år dagen efter Bededag på Høvelsgård
– første gang 11/5 1974. Ideen var den, at husflidsartikler, som familier havde
lavet gennem vinteren i stedet for at se ”dumt TV”, blev solgt på en festlig måde.
Der var også dans, gøgl, bål med snobrød, musik og andet.2
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Brødeskovkoret startede 1972.
I forgrunden dets første dirigent,
Kirsten Dannefeldt Bøttner.

Fra et Bedegedemarked.
Der vises tryllekunster

Nye alternative tanker i den vestlige verden om menneskets mulighed for at overleve blev også taget aktivt op i Hillerød Syd. Man afholdt foredrag om sådanne
emner, der også blev diskuteret i mindre grupper. Frivillige arrangerede flaskeog avisindsamlinger for at gøre, hvad man kunne på det mere dagligdags plan.
Derimod var motivet for flaskeindsamlinger i 80erne et andet, at tjene penge.
Teatergruppen gennemførte sådanne systematisk og stort anlagt i hele området
gennem tre år, hvorved man kunne købe meget teaterudstyr.
”Tøffelmøder” blev et begreb, der startede februar 1972 med et foredrag og
debat om emnet: Kan mennesket overleve endnu et århundrede? Disse gratis
møder foregik i private hjem på skift. Det eneste krav var, at man medbragte
hjemmesko, ”tøfler”. Møderne var særdeles afslappede, men de startede altid
med et foredrag af en indkaldt ekspert. Ofte medbragte man sine puder, så der
kunne blive plads til endnu flere.3 Måske mente arrangørerne, at man på denne
uformelle måde kunne lokke deltagere til, som ikke ville komme til de større eller
fjernere lokaler.
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Der var næppe mangel på større lokaler i Hillerød Syd, bortset fra ønskerne om
en Brødeskovhal, der kunne tilgodese såvel sportens som skolens samt måske
andre foreningers behov. Planerne om en sådan hal blev fremlagt på en stiftende
generalforsamling 21/11 1973. Man ville bygge 5600 m2 etageareal på 2700 m2
bebygget areal.4 Et par tegninger til dette projekt findes i forrige nummer s. 27.
Sagen ville kræve stor økonomisk støtte fra kommunen, der samarbejdede ved at
udarbejde en skitse, redegørelse m. v. Men sagen faldt efter et par år på grund af
manglende kapital. Ideen er genopstået i dette årtusinde, men midlerne er ikke
bevilget endnu. I 70erne havde man af mødelokaler o. lign.: Skolen, forsamlingshuset, B. I. F.`s klubhus og Høvelsgård. Den sidste var en privat gård i Ny Hammersholt, hvor Lis og Knud Malling Beck gæstfrit gav plads til mange aktiviteter.
I 1972 blev en længe ombygget til en lille sal. Her afholdt familien bl. a. koncerter
og maleriudstillinger. Man stillede i mange år derefter også lokalerne til rådighed
for borgerforeningen og andre.5 Der er nu privat bolig.
I en periode var der på hverdage en formiddagsstudiekreds for hjemmegående og
på søndage en anden studiekreds. Tilflytteraftener med velkomst og oplysning til
nye beboere blev af og til afholdt på Høvelsgård. Her var der også kroaftener, ofte
med vise-verse-hus eller folkemusik. Der var koncert i det grønne og spillemands
aftener med folkedans, der inden døre kunne foregå både på Høvelsgård og i
forsamlingshuset. Om sommeren udendørs i et par år på ”Petras eng” på faste
hverdagsaftener. Samt ”Valborg-blus” og Sct. Hansbål, som kunne være arrangeret forskellige steder af borgerforeningen, af lokale grundejerforeninger eller af
andre. Der blev startet en filmklub. Også bridge- og whistgrupper blev etablerede
i private hjem midt i 70erne.
”Fugleture” i Brødeskov en tidlig forårsmorgen blev arrangeret en del af årene i
70- og 80erne. Ligesom naturvandring i området, f. eks. en tur over mark og eng
lige vest for Nr. Herlev. Der blev også afholdt en cykeltur med stor tilslutning over
veje, stier og uvejsomt terræn i hele området med ”poster”, hvor der blev givet
små foredrag. Motivet var det dobbelte: at vise beboerne de mange muligheder
for ture i området, og at give nogle indlæg i regionplandebatten, som de fleste
både da og senere opfattede som en trussel. Borgerforeningen afholdt vælgermøder ved hvert kommunevalg i 70- og 80erne. Alle partier sendte en repræsentant, medens foreningen, der jo var upolitisk, stillede ordstyrer. Noget lignende
var sjældent i centrale dele af Hillerød, hvor partier selv holdt valgmøder.
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I begyndelsen af 70erne bredte der sig blandt de overvejende borgerlige beboere
et ønske om at tage del i de nye aktiviteter og tanker i samfundet, ofte tiltag
med et kollektivistisk præg. Et eksempel er forsøget på at starte en legepladsforening i Nr. Herlev. Nok havde forældre været med til at bygge legeplads på
skolen og ved børnehaver, men her var tale om et privat initiativ blandt beboerne
på Enghavegårdsvej, der ville leje et stykke jord ved den nedlagte banevold nord
for boligvejene.6 Forslaget faldt på grund af manglende vilje til at betale og arbejde. Men til gengæld blev der udgravet en ”scene” med amfiteatralsk placering af
publikum på en lille rund vold. Det var moderne at sidde i ring, hvor alle ville være
lige. Den blev dog kun brugt èn gang til Sct. Hansbål. Der blev brugt benzin for at
få ild i det våde træ. Dampene eksploderede, så alle blev kastet tilbage.
En anden aktivitet i naturen, som ikke var knyttet til nogen forening, var brændesankning. Efter oliekrisen i oktober 1973 og den anden krise med prisstigning
i 1978/79, blev det jo udbredt i hele Danmark at sanke brænde i skovene til en
pris, der var lavere end færdigt indkøbt brænde. Men i Brødeskovområdet var man
så heldig at have en skovfoged, Jens S. Jensen, der ikke tog det så nøje m. h. t.
den mængde, der måtte sankes på en parcel. Så det kunne virkelig betale sig for
en flittig familie at gøre en indsats i skoven. Til gengæld måtte private ikke bruge
motorsav for ikke at forstyrre dyrelivet. Brændearbejde blev en del af livsstilen
hos mange familier, men siden 80ernes slutning blev der færre, som sankede.
Borgerforeningens største arrangement blev skovfesterne, der blev holdt hvert
år i august – i hvert fald størst med hensyn til økonomi og deltagere, hvoraf der
de første år kunne være 1000-2000 på en lørdag-søndag. Hovedattraktionen de
første tre år var et kæmpeloppemarked. Der blev fra foråret 1971 organiseret
indsamling i hele området med lånte lastbiler. Fredag og lørdag formiddage var
hektiske på skovpladsen ved Rågårdshus ved St. Dyrehave. Militærtelte blev
opsat, boder af rafter givet af skoven og presenninger tømret sammen, loppevarerne blev stillet op, og meget andet blev udført på stedet af frivillige. Der var
forud lavet elementer til dansegulv, som blev lagt ud. Mange arbejdsgrupper af
frivillige, i alt hen ved 50, til forberedelser, skilte, parkering, salg og tivolifolk m.m.
var organiserede i et traditionelt hierarkisk system, så der var styr på løjerne, som
gerne skulle indbringe et pænt overskud til foreningens byggefond.
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Her ses tivoli, skovkro og baltelt.
På den store plads var derogså
loppemarked, ridning,
folkedans og andet.

Festens indhold kunne variere lidt fra år til år, men den bestod oftest af loppemarked, tivoli, skovkro med musik, underholdning af foreningens sanggruppe,
der skulle blive til Brødeskovkoret, folkedans, rideopvisning og et stort bal. Andre
indslag kunne være naturværnsudstilling, børns udstilling af deres kæledyr,
auktion og sangerindetelt. En gruppe ”bakkesangerinder” (af begge køn)funge
rede fra 1972 i flere år. Det var et stort arbejde at opstille og nedtage alt dette,
da genbrugelige elementer til tivoli først blev lavet senere. Oprydning og kørsel
krævede også megen udholdenhed fra de frivillige, men der var blandt disse en
begejstret velvilje, som holdt sig i 3-4 år. Nogle år blev der holdt en separat fest
for personalet hen på efteråret i forsamlingshuset.
Skovfester af dette format blev holdt ved Rågårdshus i 1972, 73 og 74, medens
festen i 75 foregik på en mark ved skolen nær Brødeskov. Her deltog et professionelt tivoli for at aflaste de frivillige. Den første fest gav et overskud på 16000
kr., og da man efter fire år sluttede med at opsamle større beløb i byggefondet,
havde man nået ca. 75000 kr. Herefter er der blevet afholdt mindre endags
skovfester lige siden, idet dog spejderne hurtigt overtog denne fest.7 Da spej
derne kort efter byggede en spejderhytte ved børnehaverne ved Slettebjerget,
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blev skovfesten holdt der. DDS Brødeskov Gruppe blev startet ved et initiativ i
1983 fra en lille gruppe forældre i Nr. Herlev. Gruppen voksede sig hurtigt stor og
betydningsfuld for Brødeskovområdets ungdom. Ja, en overgang havde den over
100 aktive medlemmer.
Brødeskov Jul`s overskud blev for årene 1973, -74 og –75 givet til foreningens
byggefond. Herefter blev det givet til forskellige almennyttige formål valgt af
redaktionen fra år til år. Motivet til udgivelsen hvert år frem til 1992 var stadig en
kombination af lokalhistorisk interesse og et ønske om med sine ”julehistorier” at
styrke sammenholdet i området.8

Viseaften i 1970erne

BB, aug. 1971.
BB, april 1974, s. 9. Se også BB de flg. år.
3
BB febr. og april 1972, s. 6f., samt enkelte numre i de næste 2-3 år.
4
BB, dec. 1973, s. 6. Den selvejende institution Brødeskovhallen blev stiftet på initiativ af B.I.F.`s Venner med stiftere, der også udgik fra forskellige andre lokale foreninger.
5
Knud Malling Beck: Høvlskov – Høvelsgaard. I ”Fra landsbysamfund…1999”, s. 57ff.
6
BB, aug. 1971, s. 10 og BB, febr. 1972, s. 15f. Der var samtidig lignende tanker i Ny Hammersholt, samme blad,s.14.
7
BB juni, aug. og okt. 1972 samt juni og aug. 73. For de flg. fester se senere numre. I BJ findes især fotos.
8
Den første redaktion i 1973 var: H. K. Ejlskov, Jørgen Sandberg, Anders Bohn (ansv.h.), Karen Werchmeister (bl. a.
tegninger), Anne Marit Eriksen (tegninger) og Poul Madsen (kasserer).
1
2
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DUUS

OLIEFYR & KEDELSERVICE
* Årligtalthovedeftersyn
* Oliefyr service
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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BYRODEN BERETTER

Kommunalt hjerteblod
og lokalsamfund
For Venstre er det vigtigt, at kvaliteten af de centrale kommunale
serviceydelser prioriteres højt. Det er det vi i Venstre kalder for
”kommunalt hjerteblod” og det betyder at vi har fokus på at sikre
ordentlige rammer for de kommunale tilbud for vores børn, vores
skoler, social- og sundhedsområdet, samt for forebyggelse af sundhedsproblemer. I den sammenhæng er idræt, motion og socialt samvær i såvel folkeskolen som i kommunens mange aktive foreninger og
ungdomsorganisationer et væsentligt element.
Det er det, vi tager som udgangspunkt når vi tager stilling til hvordan
kommunens økonomi skal planlægges. Vi mener, at der er penge nok
i Hillerød Kommune og at vi med den rette styring af kommunen ville
kunne levere en førsteklasses service. Men det kræver at vi hele tiden
vil og tør prioritere hvordan pengene skal anvendes.
Hillerød er en by med mange lokalsamfund og med stærke traditioner
for lokalt engagement – og heldigvis for det. I Venstre har vi den hold
ning at lokale pasningstilbud og skolerne skal prioriteres højt, ligesom
vi gerne støtter de mange frivillige, der gør en stor indsats i foreninger
og klubber. Vi sætter pris på et aktivt og positivt samarbejde med
lokalrådene, som vi tror, kan være med til at tilrettelægge den lokale
indsats på en måde, der bedst tilgodeser de lokale behov. I Venstre
stiller vi os også gerne til rådighed for dialog om de lokale priorite
ringer.
Vi er glade for, at det i budgetforliget for 2008-2011 lykkedes at
skaffe midler til den hårdt tiltrængte udbygning af skolerne i Brøde
skov og Alsønderup, men vi må desværre også erkende at midlerne
ikke rakte til en idrætssal i denne omgang. Jeg anerkender den store
og engagerede indsats, der lægges for dagen af forældre og børn på
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Brødeskov Skole, som bl.a. udmøntede sig i den store og værdigt gennemførte demonstration gennem Hillerøds gader i efteråret. I Venstre
vil vi gøre hvad vi kan for at tilvejebringe de nødvendige midler til en
tidssvarende idrætssal til brug for såvel skolen som idrætsforeningen
og andre lokale behov ved de kommende budgetforhandlinger.
I øjeblikket er der høring om byrådets planstrategi, som er grundlaget
for den kommende kommuneplan, der skal godkendes af byrådet i
2009. Vi ser frem til at lokalråd, foreninger og borgere engagerer sig i
arbejdet med dette vigtige grundlag for Hillerøds kommende udvikling
- og ikke mindst udviklingen i lokalområderne.

Med venlig hilsen
Klaus Markussen, gruppeformand for Venstre i Hillerød byråd.
klm@hillerod.dk
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Styrk din krop,
Uvelse er nu blevet en forening.
Den 8. nov. 2007 havde foreningen Styrk din krop,
Uvelse stiftende generalforsamling.
Til formand blev valgt Birthe Ivarsson , til kasserer Preben Andersen,
og sekretær Birgit Noya. Alle fra Uvelse. Foreningens formål er, at
motivere gruppen af mindre mobile ældre over 60 til aktivt at vedligeholde egne funktionsevner, samt stimulere det sociale netværk blandt
medlemmerne.
Vi startede i foråret med en mindre gruppe ældre i Uvelse Fritidscenter under foreningen Styrk din krop, Hillerød med varieret vedligeholdelsestræning under kyndig ledelse af seniorinstruktør Kirsten Dalgård.
Lige nu er vi 18 flittige medlemmer af begge køn med seniorinstruktør
Bent Høholt og fru Tove i spidsen.
Vi mødes hver torsdag formiddag i Uvelse Fritidscenter, hvor vi i en
stor times tid får masser af motion - for både kroppen og lattermusklerne - og vi får hurtigt pulsen rigtig godt i vejret og slutter af
med lidt afspænding. Bagefter har vi socialt samvær med kaffe og en
masse snak.
Som aktive medlemmer optages borgere med bopæl i Hillerød kommune, men primært borgere fra områderne Lystrup, Uvelse og Nørre
Herlev. Og vi har stadig plads til flere medlemmer. Er du interesseret så
ret henvendelse til vores formand Birthe Ivarsson telefon 48 27 86 84.
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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.)

PI Design

handler med omtanke..!

Alternative
Det der gør tøndeslagning festlig, er deltagernes udklædning,
hvad enten vi laver det selv eller køber det færdigt ude
i byen.
muligheder
Nogenlunde det samme gør sig gældende for tøjet til konfirRealMæglerne
priser
manden. Men
her er detHillerød
nok de færreste som selvRimelige
syr.
Statsaut. ejd.mæglere MDE
På hammersholt byvej 27, PI design, kan du købe festtøj og
kostumer, præcis som du. vil have det.
Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Alt indenfor






Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk

BLOMBERGS
BLOMSTER
Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød

48 26 00 91
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Nyt fra Hammersholt
Foramlingshus
Sket siden sidst
Vores julemarked var rigtig hyggeligt – ikke nær så mange som sidste
år lagde vejen forbi, var vores vurdering. Var det mon på grund af
vejret? Eller var der for mange julemarkeder i nærmeste omegn, det
er ikke til at sige – men dem der mødt op kunne få købt lidt julegaver,
drikke en kop gløgg i baren.
Atter engang fik vi vækket husnissen i Hammersholt Forsamlingshus
som legede og underholdte børnene. Peter læste op af juleevangeliet
og forældrene hyggede sig.
I det meste af januar har Forsamlingshuset lignet en byggeplads. Vi
har fået totalt renoveret vores køkken og anretterrum. Gamle skabe er
blevet revet ned og erstattet af splinternye, der er sat nye hvide fliser
op, og de gamle bordplader er blev udskiftet med stålbordplader. Der
er blevet malet og rykket rundt, revet ned og sat op. Det er simpelthen
blevet SÅ flot, og vi glæder os til at vise vores gæster hvor dejlig lyst,
der er blevet.
Familie-fredags caféen – blev den aften, hvor vi dækkede op med
vores guldduge og fejrede vores køkken endelig er færdigt. Vi spiste
lasagne, spillede spil og hyggede os til langt ud på aftenen.
I skrivende stund ved vi, at Borgerbladet ikke når at komme på gaden,
inden Fastelavnssøndag, hvilket er lidt ærgerligt, da vi ikke fik annonceret det i sidste nummer. Vi håber dog på, at mange børn og forældre finder vej til vores årlige arrangement, hvor rigtig mange møder
udklædte op.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Kommende arrangementer:
Generalforsamling søndag den 17. februar ’08 kl. 13
- kun for medlemmer.
Vi kigger lidt på, hvad vi skal servere til frokost – mon dog ikke, det
bliver vores sædvanlige berømte gule ærter. Vi får se.
Fredagscafé den 14. marts ’08 kl. 18.30
Ølsmagning
Det er i hvert tilfælde dét, vi har tænkt os som overskrift til denne
fredagscafé. Arrangementet ligger dog ikke helt fast endnu, men sæt
roligt kryds i kalenderen.
Det kan ske, vi ændrer lidt i programmet hen ad vejen, så hold øje med
vores plakater!!
Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus

TELEFONLISTE
Forsamlingshuset, udlejning

4817 1861

Best. medlem Bo Hansen

4817 0944

Forsamlingshuset

4817 0417

Best. medlem Knud Pedersen

2759 3729

Formand Svend Erik Pedersen

4826 5965

Best. medlem Henning Nielsen

4826 5067

Næstformand Per Hansen

4814 6904

Suppleant Claus Eskelund

5125 4887

Suppleant Marianne Johanson

2068 1019

Vikarierende kasserer
Birgitte Hansen

4110 8808

Udlejer Gitte Pedersen

2679 8751
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Glimt fra fastelavn
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Lokalhistorisk udstilling i
forsamlingshuset uge 37 eller 38
Vi er gået i gang med at forberede en ny udstilling i Hammersholt
Forsamlingshus i september, så nu beder vi om din hjælp til indsamling
af illustrationer, beretninger og evt. effekter.
Som en udløber af ”Industriens År” i 2007 fokuserer vi i 2008 på
Brødeskovområdets virksomheder gennem 1900-tallet med vægt på
de første to trediedele. Vi undtager landbrug, gartneri og skovbrug men
vil ellers gerne vise både store og små virksomheder samt bierhverv.
Stort som f. eks. teglværket, Bent Sørensens smede- og VVS-firma og
evt. Hærens Parkområde. Småt eller mindre som f. eks. de mange landsbysmede og andre håndværk, forretninger og tørvegravning.
Gruppen vil meget gerne have billeder, historier og materiale om
områdets virksomheder, herunder også om bierhverv. Foreløbig samler
vi selv en liste over virksomheder, men har du ideer og forslag så ring
til en af gruppens medlemmer
Lokalhistorisk arbejdsgruppe Hillerød syd
Anders Bohn, Enghavegårdsvej 28, 3400 Hillerød
48260304 eller 29924514, abohn@mobilixnet.dk
Orla Svendsen, Enghavegårdsvej 26, 3400 Hillerød
48263857, osvend@post.tele.dk
Margrethe Krogh, Hestehavevej 13, 3400 Hillerød
48201974 eller 48207232, mak@hillerod.dk
Birgit Larsen, Ålholmparken 7, 3400 Hillerød
48266826, birgula@webspeed.dk
Svend-Erik Pedersen, Lille Sverigevej 9, 3400 Hillerød
48265965 eller 40251859
Valborg Sandberg, Helledammen 12, 3400 Hillerød
48260153 eller 23314732, sandberg@dlgtele.dk
Leif Sørensen, Postmosen 86, 3400 Hillerød
48264619, leif.a.soerensen@mail.dk
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BRØDESKOV
BORGERAVIS

8
Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål.
Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i
området, at trykke læserbreve fra alle i området - eller fra andre om os/vort område samt at
give rum for områdets foreningsliv
Redaktion
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, 48 25 30 53.
Jesper Skovdal Christiansen og Bent
Søndergaard er også med i redaktionen
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net
Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen

Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
ved omdeling
Bankkonto
Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
ca. 25. maj 2008
Deadline
28. april 2008
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

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

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

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

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

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

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

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