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Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige,  Hammersholt, 
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!

BORGERAVIS

Ca. 4.500 biler kører på Gl. Frederiksborgvej 
på hverdage. 60% kører for  hurtigt. Ca. 300 
billister skal have klip i kørekortet pr. dag .
20 billister skal have frakendt 
kørekortet hver dag.

Trafikundersøgelse 
i Lille Sverige:

Hammersholt  
Forsamlingshus
– et festligt 
samlingssted
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LokalBrugsen Uvelse Brugsforening  
Byvej 1, Uvelse,   3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20  
 
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen  
 
Formand: Ove Nielsen 
 
Butik Åbningstider 
Mandag-Fredag:  07.00-18.00 
Lørdag: 07.00-13.00 
Søndag:  07.00-18.00 
 
 
 
 

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 

Auto Mester® 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 
17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  

     
     Galleri Malling Beck 

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød     4826 9991 

www.gallerimallingbeck.dk 
 
 

December:  2006 
Aftenfernisering   

1.december   19 – 21 
  Helene Stigel     (Unika keramik) 

1/12 til 17/12 
 

2007 
 

Januar 
Billedkunstner  Jan Wessel 

 
Februar 

Billedkunstner   Knud Erik Sørensen (KES) 
 
 

Marts 
Billedkunstner   Stina Stærfeldt 

 
 

April 
Fødselsdagsudstilling med Naivisten  Ib Meyer 

 
 

Maj 
Billedkunstner    Lene Lundgaard 

 
 

Hammersholt Byvej 21 B • 3400 Hillerød 
og Helsingørsgade 35 • 3400 Hillerød

4826 9991 • www.gallerimallingbeck.dk

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Alle dage: 07.00-18.00

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



3

BRØDESKOV
BORGERAVIS

udgives af Brødeskov Borgerforening

Hvad sker der?
Dato  Tid  Sted  Arrangement

11.09 14.00 Forsamlingshuset Lokalhistorisk arr.

13.09 18.30 Forsamlingshuset Høstbal

15.09 19.30 Forsamlingshuset Lokalhistorisk arr.

31.10 19.00 Forsamlingshuset Fredagscafé

Hver torsdag aften spilles der petangue i Forsamlingshuset.

Vinterklubben mødes mandage kl. 13.45 i Søgengården

Næste nr. (186) er på gaden ca. 5. november 2008
Indleveringsfrist den 20. oktober 2008 - 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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Trafikken på Gl. Frederiksborgvej 
er langt værre end forventet

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

Så går sommeren på hæld og vi har lagt de dejlige sommerferiestunder bag os – 
ladet op til endnu et efterår. Det bliver et efterår, hvor Brødeskov Borgerforening 
blandt andet vil fokusere på trafikproblemer i vores område.

Brødeskov Borgerforening har henover sommeren kigget nærmere på resultater-
ne af den trafikundersøgelse af Gl. Frederiksborgvej i Ny Hammersholt, som 
Hillerød Kommune for nyligt har gennemført. Kommunens trafikundersøgelse blev 
iværksat som opfølgning på den trafikrapport, som Lille Sverige Gruppen offent-
liggjorde først på året, og den efterfølgende dialog med kommunen.

Lille Sverige Gruppens trafikrapport dokumenterede en lang række risikable 
steder at færdes som blød trafikant på Gl. Frederiksborgvej. Nu har kommunens 
trafikundersøgelse belyst andre aspekter af trafikken på Gl. Frederiksborgvej 

såsom hastigheder, trafikintensitet, tung trafik samt ikke 
mindst trafikale lovovertrædelser.

Uheldigvis er resultatet alarmerende. Der er langt flere 
trafikale lovovertrædelser på Gl. Frederiksborgvej end 
forventet. Hele 60% af alle bilister kører for stærkt på  

Gl. Frederiksborgvej. Hver eneste dag burde 300 bilister 
på Gl. Frederiksborgvej have et klip i kørekortet på 

grund af alt for høj hastighed. Og ikke mindre end 
20 bilister kører hver dag så stærkt på  

Gl. Frederiksborgvej, at de ville blive frakendt 
kørekortet, hvis lovovertrædelsen blev 
noteret af politiet. På de næste sider i 
bladet kan du læse mere om disse rys-

tende resultater, der bestemt ikke gør 
trafikken mere tryg for alle, der færdes 
på eller bor langs Gl. Frederiksborgvej.
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Trafikken på Gl. Frederiksborgvej 
er langt værre end forventet

Brødeskov Borgerforening vil i dette efterår følge op på disse resultater med en 
dialog med Teknik og Teknisk Udvalg om forbedringer af den trafikale infrastruk-
tur på og omkring Gl. Frederiksborgvej. Vi vil tale forbedringer som hastigheds-
dæmpende foranstaltninger, cykelstier og fortov. Det er højst tiltrængt.

I efteråret forventer vi også at blive inviteret til et lokalrådsmøde om busdriften 
op til, at en ny langtidskontrakt skal indgås med Movia, så trafikken vil på flere 
leder komme i fokus.

I dette nummer af Brødeskov Borgeravis kan du også læse om Hammersholt 
Forsamlingshus som et festligt midtpunkt i vores område og om de mennesker, 
der står bag. Det er frivillige kræfter med stort engagement, der sikrer, at vi har 
et forsamlingshus fuld af liv. Deres indsats giver dig mulighed for at leje forsam-
lingshuset til din private fest, men den er også i høj grad med til at gøre forsam-
lingshuset til omdrejningspunktet for en lang række spændende arrangementer 
året igennem.

Alle kan nu glæde sig over, at Brødeskov Skole er nået langt med at bygge ud. 
Udskolingens nye bygninger står færdige og de unge mennesker i skolens ældste 
klasser nyder godt af de splinternye klasseværelser. Også busvendepladsen og 
faglokalerne nærmer sig færdiggørelsen. Så i dette efterår er skolens rammer 
langt bedre, end de var sidste år ved denne tid – lad os lige tænke tilbage på 
elevrådets og forældregruppens demonstration overfor byrådet for et år siden – 
den satte gang i en positiv udvikling, så vi nu står i en væsentlig bedre situation.

Vi håber, at du før sommerferien huskede, at det er DIG, der som borger i området 
bør støtte borgerforeningens arbejde igennem kontingentbetalingen. Hvis giroko-
rtet i sidste nummer glippede, så meld dig på banen på Redaktion@Brodeskov.
Net. Så hjælper du til med, at Brødeskov Borgerforening kan præge udviklingen i 
vores område.

Med ønsket om et godt efterår til alle

Jesper Skovdal Christiansen
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
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•		Ca.	4.500	biler	 
kører	på	Gl.	Frederiks-
borgvej	på	hver	dage,	
ca.	3.500	biler	på	
	lørdage.	

•		60%	kører	for		hurtigt.
•		ca.	300	billister	 

skal	have	klip	i	
kørekortet	pr.	dag	!!!

•		20	billister	skal	 
have	frakendt	køreko-
rtet	pr.	dag

•		På	hverdage	er	 
9%	tungere	trafik
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Baseret på den Trafikrapport som Lille Sverige Gruppen udarbejdede 
har Hillerød Kommune nu gennemført en trafik tælling og måling i 
perioden 31. marts til 9. april. Trafiktællingen skete ud for  Gl. 
Frederiks borgvej nr. 66. Der er lavet optælling af antal, hastighed og 
størrelsen på de køretøjer som passerer. 

Se nogle af resultaterne på næste side >>

Trafiktælling på 
Gl. Frederiksborgvej – nu er 
dokumentationen på plads 

Som tidligere nævnt har en række af beboerne i Lille Sverige 
 igennem de sidste 10-15 år ad flere omgange forsøgt at få 
etableret hastighedssænkende foranstaltninger, fortov og cykel-
sti 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.

•		Ca.	4.500	biler	 
kører	på	Gl.	Frederiks-
borgvej	på	hver	dage,	
ca.	3.500	biler	på	
	lørdage.	

•		60%	kører	for		hurtigt.
•		ca.	300	billister	 

skal	have	klip	i	
kørekortet	pr.	dag	!!!

•		20	billister	skal	 
have	frakendt	køreko-
rtet	pr.	dag

•		På	hverdage	er	 
9%	tungere	trafik
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Trafiktællingen må siges til fulde at bekræfte, at 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 lande-
vej. 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.

Nedenfor er det tydelige resultat af trafiktællingen:

Antallet af biler er dokumenteret i tre rapporter Antal total, Antal 
mod Allerød og Antal mod Hillerød som viser: 
- Ca. 4.500 biler på hverdage. 
- Ca. 3.500 biler på lørdage. 
- Ca. 3.000 biler på søndage. 

Bilernes hastighed er dokumenteret i tre rapporter Hastighed total, 
Hastighed mod Allerød og Hastighed mod Hillerød som viser: 
- 60% kører for hurtigt. 
- 85% af trafikken har en gennemsnitshastighed på 60 km/t. 
- ca. 300 billister skal have klip i kørekortet pr. dag !!!
- 20 billister skal have frakendt kørekortet pr. dag. 

Bilernes størrelse er dokumenteret i tre rapporter Klassifikation total, 
Klassifikation mod Allerød og Klassifikation mod Hillerød som viser: 
- På hverdage er 9% af trafikken større køretøjer og lastbiler. 
- På lørdage og søndage er 5% af trafikken større køretøjer og lastbiler. 

Der er i skrivende stund endnu ikke modtaget reaktion fra Hillerød 
Kommune eller politi. Men nu må det være tid til handling...

Frank Østergaard
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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

Rydegaard VVS
v/Aut. Installatør Mogens Thomsen

Godkendt kvalitetssikringssystem

48267002 · 40621283 · rydegaardvvs@mail.dk

 
rt

Alt VVS- r
– og r
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Forsamlingshuset 
– det festlige 
midtpunkt i Hammersholt
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Forsamlingshuset 
– det festlige 
midtpunkt i Hammersholt

Det er frivillig arbejdskraft, medlem-
mer nes engagement og udlejning der 
danner grundlaget for, at Hammersholt 
 Forsamlingshus er velfungerende. 

Huset benyttes flittigt af foreningens 
medlemmer til sociale arrangementer, der 
er med til at styrke sammenholdet i byen. 
Borgeravisen har mødt de tre bestyrelses-
medlemmer, Svend Erik Pedersen, Gitte 
 Pedersen og Anette Novotni. 

Man hygger sig i Hammersholt Forsamlingshus. Det 
kan man mærke, når man møder de tre bestyrelses-
medlemmer. De kender hinanden godt, og Forsam-
lingshuset er da også én af grundene til, at der er et 
godt sammenhold i byen. De fleste medlemmer 
kommer selvfølgelig fra Hammersholt, men alle er 
velkomne. Svend Erik, der er formand,  bor selv i Lille 
Sverige, og der er medlemmer rundt omkring i 
området og i Allerød. Og sågar også i Ballerup og 
Albertslund. Det er folk, som blev introduceret af 
venner til foreningen, og faldt for fællesskabet.

I alt er der pt. ca. 110 medlemmer, og der holdes 
jævnlig arrangementer for medlemmerne, som man 
også kan læse her i Borgeravisen: Fredagscaféer 
med forskellige temaer – f.eks. familieaften eller 
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Svend Erik Pedersen
Formand,
har altid kommet i 
Forsamlingshuset og 
bor i Lille Sverige

Anette Novotni
Bestyrelsesmedlem,
bor i Hammersholt

Gitte Pedersen
 – står for udlejningen, 
telefontid hver torsdag 17.30-19,
bor i Hammersholt 
– lige ved siden af 
Forsamlingshuset
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vinsmagning – fastelavnsfest, høstbal, julemarked mm. Og om somme-
ren spilles der petangue hver torsdag aften. Og man er gode til at 
feste. ”Vi har svært ved at lukke vores fester, når de først er kommet i 
gang!”, som formanden siger. Og der er traditioner, der skal holdes ved 
lige. F.eks. er den faste menu ved generalforamlingen gule ærter.

Mange har været med i foreningen i mange år, men heldigvis er der 
også begyndt at komme flere børnefamilier med, siger de tre 
bestyrelsesmedlemmer. Når der flytter nye til byen bliver de budt 
velkommen og introduceret til huset.

Vedligeholdelsen af huset kræver frivilligt arbejde, som bestyrelsen og 
medlemmerne typisk udfører på et par arbejdsweekender om året. De 
har selv lavet nyt køkken, og der skal males jævnligt, så det ser ordent-
ligt ud. Og det gør der – festsalen er lys og venlig, der er en god bardisk 
og køkkenet er moderne.  

Udlejningen kører bare ...
At der ser rart og venligt ud kan udlejer Gitte Pedersen mærke. Folk 
sætter stor pris på det lyse rum, hvor der er plads 100 mennesker. Og 
det er ikke noget problem at leje ud, siger hun. Der er som regel udlejet 
omkring 48 weekender om året. Det er både til bryllupper, konfirma-
tioner og alle mulige andre fester, og der kan lejes til alle ugedage. Der 
er ikke grund til så megen reklame, for folk hører det fra venner og 
bekendte, som anbefaler huset, som der koster 4.300 kr. at leje. 

Kun ungdomsfester gider man ikke leje ud til længere – det kunne ikke 
betale sig, da meget inventar og porcelæn blev ødelagt.

Udlejningen er med til at financere driften af huset, og de mange 
udgifter, der også er. For nogle år siden blev der lagt nyt tag på huset, 
og nyt køkken blev der også investeret i.  Men der er også kommunal 
støtte, som er med til at financere et lån i huset.

Forsættes på næste side >>
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Mulighed for foreninger
Igennem tiden har Forsamlingshuset været brugt til mange forskellige 
arrangementer som politiske møder, kaninavlerforeningens-, kvægav-
lerforeningen- og sangforeningens møder, danseskole,  foredrag og 
endda boksestævner. Og i dag bruges det stadig til øvelokale og 
teatersal af Brødeskov Teaterforening, som har været en fast lejer i 
mange år.  

Men nye lejere er også velkomne, siger de tre bestyrelsesmedlemmer. 
Foreninger eller andre kan altid komme med en forespørgsel. Hillerød 
Kommune har i øvrigt råderet over 5 timer om ugen i huset, men det 
har der endnu ikke vist sig behov for. Men har man et behov i den 
størrelsesorden, kan det måske være en idé, at spørge.

Svend Erik, Gitte og Anette er ikke i tvivl om, at Forsamlingshuset 
bliver ved med at have en vigtig rolle i nærmiljøet. Det er med til at 
knytte beboerne i Hammersholt tættere sammen og skaber et godt 
sammenhold mellem medlemmerne. Og nye medlemmer er velkomne 
til at komme med nye tiltag.

I det hele taget gør de meget ud af at fortælle, at det er en åben 
forening. Et praktisk eksempel er, at der er åbent hver torsdag, hvor 
man er velkommen til selv at finde petangue-kuglerne frem og tage et 
spil på banen, som ligger uden for huset. For det er med, at så mange 
som muligt bruger huset...

Per Christiansen
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Foreningen tilbyder ældre borgere i Lystrup, Nørre Herlev og Uvelse 
fysisk træning. Her er også plads til dig, der måske er lidt handicappet 
af et nyt knæ, hofte eller lignende.

Træningen består af alsidig fysisk aktivitet hvor der arbejdes med 
styrke, balance, smidighed og koordination i 1½ time, hvorefter der er 
socialt samvær over en kop kaffe. 

Vi har netop haft evaluering af den gamle sæson, og der var enighed 
om at en sådan formiddag giver godt humør og ikke mindst velvære.
Vores senioridrætsinstruktør Bent Høholt holder sig løbende orien-
teret om det bedste program, naturligvis tilpasset den enkelte delt-
ager. Vi har plads til nye medlemmer. 

Yderligere information fås hos Birthe Ivarsson  48 27 86 84 eller 
Birgit Noya 48 27 80 91.

Styrk din krop i Uvelse 
starter en ny sæson torsdag den 11. september 2009 
kl. 9.30 i Uvelse fritidscenter. 
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Brødeskovkoret har i  august ved Venskabsbystævnet 14.- 17.8 besøg 
af Horten Mandskor fra Norge og synger sammen med dem i Hillerød. 
Mere om dette i næste nummer.

Efter ferien starter vi efterårssæsonen 
Torsdag den 21. august kl. 19.30 i Nr. Herlev Sognegård

Vi planlægger i efteråret flere koncerter, bl. a. på Torvet i Hillerød den 
30. august kl. 11.00 – 13.00, senere på året i  Slotsarkaderne og 
onsdag den 25. november i Strø Kirke.

Vi synger stadig under vores dygtige dirigent: Maiwy Frimand-Meier, 
som giver os et meget varieret repertoire – Kirkemusik, Negro-spiritu-
als, danske sange og evergreens.

Vi har stadig plads til flere sangere – specielt alter og tenorer. Nye
Sangere vil være velkomne 
Torsdag den 4. september i sognegården kl. 19.30.

Henvendelse kan rettes til Jørgen Sandberg, tlf: 48 26 01 53.

Nyt fra Brødeskovkoret
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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 

14 

 

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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Det ser ud som om vi er ved at få startet  – eller 
genoplivet – en tradition med at holde fælles Skt. Hans 
aften i Nr. Herlev. 
Endnu flere end sidste år havde i hvert faldt trodset blæsten for at 
komme til båltænding ved Engparken i år. Louise Colding Sørensen, 
medlem af Hillerød byråd for Socialdemokratiet, lagde vejen forbi og 
holdt en inspirerende og vedkommende båltale. 

Nr. Herlev Kirkes kor medvirkede også – dels som backup ved fælles 
sangene og dels med flere af deres egne gospelnumre. Børnene fra 
Dønnehuset havde lavet den flotte heks som tronede på toppen af 
bålet – og hun blev sendt til Bloksbjerg i ekspresfart pga. den kraftige 
blæst.  

Helle Friis Proschowsky

Skt. Hans i Nr. Herlev
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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 
Entreprenør J 

 
 

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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Det Danske Spejderkorps BRØDESKOVGRUPPE, har igen  
i år en bod på ”Kræmmermarkedet”

Brødeskovgruppen, der har sine møder i hytten på Hulvejen, vil gennem 
sin deltagelse på Kræmmermarkedet forsøge at styrke sin økonomi 
gennem indtægter fra sin bod. Boden indeholder fiskedam, rafling og 
sømplanke, og overskudet går til spejderarbejdet. 

Vi håber meget, at mange fra Uvelse, Nr. Herlev, Brødeskov, Hammers-
holt og Ny Hammers holt også vil støtte denne bod i år.

Vil man vide mere om spejderarbejdet, kan man læse mere på:
www.brodeskov.dk

Vil man hjælpe til i spejderboden på Kræmmermarkedet, er man 
meget velkommen til at kontakte Bent Kauffmann på 
e-mail: Bent@drk-hillerod.dk  el. på: 48 25 25 11

Kræmmermarked
med spejderne!
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Hammersholt forsamlingshus har venligt givet os mulighed for i 
september måned at vise og fortælle om det lokale erhvervslivs 
historie. Det endelige program er desværre endnu ikke fastlagt, men 
hold øje med den lokale presse eller ring til en af os  for nærmere 
aftale, hvis I er interesserede.

Foreløbig regner vi med et eftermiddagsarrangement torsdag den 11. 
september kl. 14.00 og et aftenarrangement mandag  den 15. 
september kl. 19.30 i Hammersholt forsamlingshus. Begge gange har 
vi planer om at vise en redigeret udgave af Axel Nielsens film om Lille 
Sverige og  vi  præsenterer en redigeret udgave af Orla Larsens 
historier fra Frederiksborg Amts Avis. Desuden håber vi  at kunne vise 
nogle af de billeder, vi fik på udstillingen i 2007.

Anders Bohn  vil fortælle om landsbyerhverv i  gamle dage. Vi har 
fravalgt landbrug og skovbrug i denne omgang, fordi det er så omfat-
tende,  at det fortjener en særskilt fremstilling senere.
Anders vil fortælle om erhvervenes forhold  generelt  i Danmark fra 
middelalderen til ca 1850, hvor købstæderne havde eneret på mange 
ting, så landsbyerne kun havde få muligheder. Enkelte erhverv var der 
dog i landsbyerne. Med den første grundlov kom næringsfrihed og ny 
udvikling til landområderne. Hvordan påvirkede det livet i Brødesko-
vområdet?  

Endelig vil vi vise, det materiale, vi har lånt  om områdets erhvervsvirk-
somheder. Det er nok tvivlsomt, om der er nok til at kalde det en  
egentlig udstilling, men lidt har også ret.

Vi håber, vi ses i forsamlingshuset i september. 

Med venlig hilsen – på arbejdsgruppens vegne – Valborg Sandberg  
48 26 01 53  eller 23 31 47 32

Lokalhistorie i Hammersholt 
Forsamlingshus i uge 37-38
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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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Nyt fra Hammersholt 
Foramlingshus

Sket siden sidst

Pinsebal, d.10.05. 
Der blev afholdt et rigtigt godt pinsebal, som blev begunstiget af 
rigtig godt vejr! Mange gæster var imponeret over det formidable 
salatbord. Antallet af festdeltagere var en anelse under det forvent-
ede. Der var godt humør og høj feststemning og dette medførte en 
god omsætning i baren. Musikken fra Bufferband gjorde sit til, at der 
blev slidt godt på dansegulvet.

Loppemarked, Weekend 28./29.- 06.2008
Loppemarkedet blev afholdt i dejligt og med mange alsidige boder. Vi 
gentager succesen næste år.

Kommende arrangementer

Petanque spilles stadig hver torsdag aften på banerne ved forsam-
lingshuset. Det startede 1.maj og der spilles til ud på sensommeren. 
Så, find petanquekuglerne og grisen frem og mød op, hvad enten det 
er for at spille eller ”bare” for hyggeligt samvær!

Høstbal, Lørdag d.13.09.2008 kl. 18:30
Kom og deltag i årets høstbal i forsamlingshuset. Vi byder på to retter 
mad og dans. Musikken står bandet Old Crew for!
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Fredagscafé, d. 31.10.2008 kl. 19:00. 
Vinsmagning… eller Familieaften…
Mød op til en aften i hyggeligt lag, hvor den lokale 
Cabaretgruppe  kommer og underholder.

Julemarked, Søndag d. 23.11.2008 kl. 13 – 17
Der kan stilles boder op fra kl.12.
I år vil der blive gjort mere for at reklamere for jule-
markedet, så det forhåbentlig vis bliver bedre besøgt 
end i 2007.

Juletræ, Søndag d.14.12.2008 kl. 14 – 17

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus

TELEFONLISTE

Forsamlingshuset, udlejning  tlf. 48 17 04 17

Forsamlingshuset tlf. 48 17 18 61

Formand Svend Erik Pedersen tlf. 48 26 59 65

Næstformand Per Hansen tlf. 48 17 69 04

Kasserer, Jan Bast tlf. 38 80 11 14

Udlejer, Gitte Pedersen tlf. 26 79 87 51

Best.medlem Bo Hansen tlf. 48 17 09 44

Best.medlem Henning Nielsen tlf. 48 26 50 67

Best.medlem Anette Novotni tlf. 48 14 43 09

Suppleant Marianne Johanson tlf. 20 68 10 19

Suppleant Claus Eskelund tlf. 51 25 48 87

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.
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Vinterklubbens 40 års 
 jubilæumssæson

Så er det tid til at byde jer velkommen til sæsonen 2008/2009.
Vores sammenkomster holdes som sædvanlig mandage i Sogne-
gården overfor Nr. Herlev Kirke. Vi begynder kl. 13.45 og slutter 15.45. 
Tiderne er indpasset efter busserne til og fra Hillerød. Pris for server-
ing af kaffe med brød er 25 kroner for medlemmer, og for gæster er 
prisen 50 kroner for kaffe med brød samt underholdning.

Kontingentet for hele sæsonen er 175 kr. pr. medlem. 

Program 2008

06.10 Margaret Lindhart kendt fra giro 413 fortæller om sine 
 udsendelser, og vi synger en masse gode sange

20.10 Tove Udsholt fortæller om sin barndom som jøde 
 – min mor flygtede fra Gilleleje til Sverige under krigen

03.11 Musikalsk underholdning ved Hillerød Spillemandslaug

17.11 Sandra Berkan fortæller om sin barndom i Marokko

01.12 Juleafslutning og pakkefest. Underholdning v. Ernst på flyglet, 
 Jørgen og Bendt spiller på sav.

Programmet for 2009 fås hos de nedenfor nævnte.

Venlig hilsen

Iben tlf. 48 26 50 53 Tove tlf. 48 26 50 76
Ina tlf. 48 26 32 08 Jytte tlf. 48 25 09 86
Astrid tlf. 48 26 87 52
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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. 5. november 2008

Deadline
20. oktober2008

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
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43

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

Webmaster
Henrik Nørrelund, 
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 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 Helle 
 Proschowsky 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
Niels Erik Olsen
Gl. Frederiksborgvej 88, Ny Hammersholt
Tlf. 48 28 56 28

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.


