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Super fodboldskole i sommer

AutoMester®
Flere glade bilister
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Forsikringsskader
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Frontruder
Udstødning
Dæk / Fælge
Alt i reparationer

Hammersholt Byvej 21 B
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 48 26 99 91
Åben lørdag / søndag 13 17
Kunst-erhverv@e-mail
.dk
Hammersholt Byvej 21 B
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3400 Hillerød ℡ 4826 9991
www.gallerimallingbeck.dk
48 26www.gallerimallingbeck.dk
99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Galleri Malling Beck

Bo’s Autoservice

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

December: 2006
LokalBrugsen
Uvelse Brugsforening
Aftenfernisering

Dagli’Brugsen
Butikschef:
Uddeler
Hans Chr. Rasmussen
Uvelse
Brugsforening
19 – 3550
21
Byvej1.december
1, Uvelse,
Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20

Helene Stigel

(Unika keramik)

1/12 til 17/12
2007

Uvelse Byvej
Januar 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20
Formand:
Ove Nielsen
Billedkunstner Jan Wessel
Februar

Butik
Åbningstider
Billedkunstner
Knud Erik Sørensen (KES)
Mandag-Fredag: 07.00-18.00
Marts
Lørdag:
07.00-13.00
Billedkunstner Stina Stærfeldt
Søndag:
07.00-18.00

Åbningstider
April
Fødselsdagsudstilling
med Naivisten Ib Meyer
Alle dage: 07.00-18.00
Maj
Billedkunstner Lene Lundgaard
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BRØDESKOV
BORGERAVIS
udgives af Brødeskov Lokalråd

Borgmester Kirsten Jensen og elever fra Brødeskov
Skole åbnede cykelstien mellem Uvelse og Nr. Herlev.
Læs mere side 15.

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Næste nr. (190) er på gaden ca. 20. november 2009
Indleveringsfrist den 2. november 2009 - 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

Brødeskov Lokalråd: Vi presser
på for samlingssalen
Vi skulle igennem en ordinær, såvel som en ekstraordinær generalforsamling, men til sidst lykkedes det - at få Brødeskov Borgerforening
ændret til Brødeskov Lokalråd. Den gamle borgerforening lever videre,
men har fået en mere moderne klædedragt og et nyt navn. Den
vigtigste forandring er, at Brødeskov Lokalråd nu repræsenterer alle
borgere i Brødeskovområdet.
I dette nummer af Brødeskov Borgeravis kan du læse mere om den nye
bestyrelse. Vedtægter og referater fra generalforsamlingerne, hvori du
kan få et indtryk af forandringsprocessen, kan du fordybe dig i på
www.brodeskov.net.
Selvom det nu hedder lokalråd, så vil vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at lokalrådet fortsat har brug for dit frivillige støttebidrag, da
det udgør en betragtelig del af lokalrådets økonomiske grundlag.
Og allerede fra begyndelsen er der brug for lokalrådets stemme. Endda
i et højrøstet tonefald. Den længe ventede samlingssal på Brødeskov
Skole, som hidtil har været budgetteret anlagt i 2010, er ikke at finde i
det budgetforslag, som Hillerød Kommune netop har fremlagt. Budgetforslaget er første bud på budget 2010 og skal nu forhandles af
byrådets partier.
Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, hvis samlingssalen på Brøde
skov Skole ikke bliver til noget i 2010. Det vækker også stor undren i
Brødeskovområdet, da næsten alle partierne tidligere har udtrykt, at
de vil støtte op om, at Brødeskov Skole får en samlingssal i 2010.
Brødeskov Lokalråd vil nu lægge maksimalt pres på byrådets partier i
forbindelse med budgetforhandlingerne. Dette skal sikre, at samlingssalen igen bliver at finde på budgettet for 2010, så børn, forældre og
skolens personale igen får rimelige rammer og kan samles i skolen fra
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næste sommer. Og det er faktisk en gunstig situation i øjeblikket for
gentagne opfordringer til de siddende politikere. Da der er valg til
byrådet til november, er der naturligvis ekstra fokus på borgertilfreds
hed for tiden.
I Brødeskov Lokalråd barsler vi med et valgarrangement, hvor der vil
blive lejlighed til at stille skarpt på de problemstillinger, som vi ser i
vores del af kommunen. Vi skal have ordentlige forhold for vores skole.
Fritidslivet er fortsat stærkt begrænset, så længe vi ingen indendørs
idrætsfaciliteter har. Vi skal i det hele taget sikre, at der bliver valgt
nogen ind i byrådet, der vil varetage lokalområdernes interesser.
Men der er da heldigvis også tiltag i vores område at glæde sig over.
Den 11. august blev den nye cykelsti mellem Uvelse og Nr. Herlev
indviet. Nu kan skolebørn og andre bløde trafikanter komme sikkert
afsted mellem de to lokalsamfund. Borgmester Kirsten Jensen
forestod den officielle åbning, bl.a. sammen med skolebørnene fra
7.-9. klasse på Brødeskov Skole, der kom ud på en cykeltur.
Nu står der så en stort set færdig cykelsti klar. Der er stadig enkelte
steder, der skal færdiggøres lidt, men børnene - og deres forældre - fra
Nørre Herlev og Uvelse kan med sindsro hoppe på cyklen og køre ad
den længe ventede, tre kilometer lange cykelsti.
I Brødeskov Lokalråd glæder vi os på de to lokalsamfunds vegne over
stien. Ikke mindst er det dejligt, at cykelstien blev klar til skolestart.
Nu er vores område blevet et mere trafiksikkert sted at færdes og
allerede aftenen inden indvielsen, var der en del cyklister, gående,
hundeluftere og motionsløbere, der havde taget forskud på glæderne,
og benyttede sig af den dejligt brede sti. Stien åbner mange nye
muligheder for sikker transport mellem vores to lokalsamfund.
Med ønsket om et godt efterår til alle
Brødeskov Lokalråd
Jesper Skovdal Christiansen, Fmd.
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Her er bestyrelsen i Brødeskov Lokalråd

Sammen kan vi være
med til at udvikle mulighedernes
Brødeskovområde til et aktivt og
attraktivt område

Jeg har styr
på økonomien!
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Jesper Skovdal Christiansen, formand
Dønnegårdsvej 3, Nørre Herlev
Tlf. 48 22 14 23, mail: JesperS@brodeskov.net

Hanne M. Jensen, kasserer
Slettebjerget 15, Ny Hammersholt
Tlf. 48 25 18 83, mail: Hanne@brodeskov.net

B

fortsættes næste side >>

Jeg vil være med til at sikre
at Brødeskovområdet bliver
hørt og områdets
prioriterede behov
Jeg skriver indlæg
er tydelige og
og interviews til
Brødeskov Borgeravis veldokumenterede

Helle Friis Proschowsky, sekretær
Enghavegårdsvej 11, Nørre Herlev.
Tlf. 48 25 02 15, mail: Helle@brodeskov.net

Frank Østergaard, næstformand
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43, mail: Frank@brodeskov.net
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Bestyrelsen i Brødeskov Lokalråd, fortsat

Bedre forhold for
fodgængere og cyklister
med særlig fokus
på Lille Sverige
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René Bo Andersen, bestyrelsesmedlem
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 48 25 21 45, mail: rene@brodeskov.net

Når vi engagerer
os, er vi en del af
udviklingen

Annett Jakobsen, bestyrelsesmedlem
Bygaden 8B, Nørre Herlev
Tlf. 38 87 46 03, mail: Annett@brodeskov.net

Fordi vort dejlige
område fortjener
at blive hørt
og set!

Uffe Espersen, suppleant
Kirkepladsen 5, Nørre Herlev
Tlf. 48 25 30 53, mail: Uffe@brodeskov.net

Jeg er webmaster
på brodeskov.net

Henrik Nørrelund, webmaster
Tlf. 48 24 08 85, mail: Webmaster@brodeskov.net
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Stor succes for DBU’s
sommerfodboldskole i
Brødeskov Idrætsforening
Den eneste DBU-sommer-fodboldskole i Hillerød
Kommune blev igen afholdt med BIF som arrangør på
Brødeskov Idrætsanlæg. Med 80 engagerede børn,
dygtige trænere og omkring 50 frivillige hjælpere var
arrangementet en god oplevelse for børn og voksne.
Billetterne var revet væk, og mange var på venteliste, så der var store
forventninger til årets DBU-fodboldskole med Brødeskov Idrætsforening som arrangør på Brødeskov Idrætsanlæg. Og på drengene og
pigerne mellem 8 og 14 år så det ud som om, at det var et brag af en
succes. Der blev gået til makronerne hver dag fra kl. 9-15. Ungerne var
utrættelige, nye venskaber blev dannet og gamle kammeratskaber
styrket. Ud af de 80 deltagere var der en stor del fra BIF, men også
børn fra andre klubber i kommunen var med på skolen.
Det er Dansk Boldspil Union, der arrangerer fodboldskoler over hele
landet, og står for konceptet bag. Der er valgt et fælles tema for alle
fodboldskoler i hele landet, som i år bl.a. handlede om sparketeknik og
finter. Foruden fodboldteknik handler skolerne også om at give
børnene en stor oplevelse og et godt kammeratskab.
Mange hjælpere fra klubben
BIF stillede selv med skoleleder, trænerassistenter og en del af
trænerne, som alle havde revet en uge ud af sommerferien for at give
fodboldspillerne en god oplevelse.
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Og så havde klubben arrangeret en madordning, som børnene kunne
melde sig til, så de hver dag fik frokost, frugt mm. Mange forældre,
med Charlotte og Claus Chammon og Bettina Bojesen i spidsen, stod i
køkken og kiosk, eller leverede mad hjemmefra. På den måde fik alle
børn et sundt måltid, så de var klar til at kaste sig ud i fodboldøvelserne efter frokost. Et forældresamarbejde som også er med til at
skabe tilknytning til klubben. BIF stillede også med nogle af trænerne
og trænerassistenter, Jess Nørgaard var skoleleder og Kenneth
Sørensen var trænerleder.
Saksespark, fartmåler og vandkamp
Blandt de store hits hos fodboldspillerne var helt sikkert øvelserne i
saksespark og fartmåleren, hvor man kunne måle sin sparkehastighed. Nogle kom i nærheden af 100 km/t.
Fodboldskolen sluttede med kamp mellem elever og trænere – og de
sidste blev også velsignet af kaskader af vand fra alle eleverne. Alt i
alt var skolen en god oplevelse for børn og voksne, så mon ikke banerne igen bliver kridtet op til fodboldskole på BIF til næste sommer...
Tjek nogle af finterne på dbufodboldskole.dk

Fotos: Ingvar Dybkjær
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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

Hold da helt fest i

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

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

handler med omtanke..!

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejd.mæglere MDE
Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk
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Alternative
muligheder
Rimelige priser
Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk

Cykelstien mellem Uvelse
og Nr. Herlev indviet på
første skoledag
Så skete det endelig!

Reporter og fotograf: Uffe Espersen

Tirsdag den 11. august kl. 13.30 blev cykelstien mellem Uvelse og Nr. Herlev
indviet af borgmester Kirsten Jensen, som blev godt hjulpet af elever fra 7. til 9.
klasse fra Brødeskov Skole, da den sløve kæmpesaks klippede snoren over.
Etablering af denne cykelsti blev aftalt af borgmestrene Bent Lund fra Slangerup,
Ole Roed Jakobsen fra Skævinge og Nick Hækkerup fra det gamle Hillerød i 2005
efter at Uvelse havde stemt sig til Hillerød i forbindelse med kommunalreformen.
Siden da har cykelstien flere gange været i farezonen for en sparekniv på grund
af den økonomiske smalhals, men nu er den der altså, og tak for det.
Borgmesteren indviede cykelstien på en medbragt cykeltaxi - den var vist lidt
hård at træde - og projektleder Vagn Gasbjeg gav den på rødmalet Hillerød-cykel
og cykelhjelm sammen med mange skolebørn og ferierende Nr. Herlev-borgere.
Også håbefulde unger med skateboards ser frem til den lækre nyasfalterede og
jævne cykelsti at boltre sig på.
Alle de fremmødte kunne nyde en pølse med brød på kommunens regning fra den
hidkaldte pølsevogn, parkeret på sidevejen til Enghavegårdsvej, hvor cykelstien
via et nyt helle-anlæg føres fra Uvelsevej ind i Nr. Herlev.
Nu ser vi så frem til, at også cykelstien langs Lyngevej til Faurholm bliver
etableret.
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Pinseskovtur

Årets tur gik til Lystrup skov, hvor Gunnar Friis Proschowsky viste rundt
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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

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

k

edre
na
bria.
dal
3
r.dk

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

7

6
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Tekst og fotos af Helle Friis Proschowsky

Åbent hus i Sankt Josefs Karmel
Onsdag den 13. maj var der åbent hus i klosteret Sankt Josefs
Karmel på Brødeskovvej 46. Der var salg af smukke ikoner, som
nonnerne på stedet selv havde malet, dekorerede lys, bogmærker, bøger og meget andet. Arrangementet var rigtig godt besøgt.
Brødeskov Borgeravis fik lov til at tale med søster Thérèse om
klosterets baggrund og om dagligdagen på stedet. Karmeliterordenen
har sine historiske rødder på bjerget Karmel i Israel. Her boede de
første Karmelitere som eremitbrødre i det 12. århundrede. Profeten
Elias var - og er stadig - Karmeliternes forbillede. Deres mål er at søge
Guds ansigt og leve i bøn på hele menneskehedens vegne. Den kvindelige gren af ordenen blev oprettet i det 15. århundrede, hvor den også
kom til Danmark (i Danmark var alle klostrene dog for munke i
begyndelsen).
Sankt Josefs Karmel på Brødeskovvej 46 blev grundlagt i 1999 af
søstrene fra Den Barmhjertige Kærligheds Karmel i Glumslöv, Sverige.
I år 2000 kunne søstrene ved hjælp af gaver og donationer begynde at
ombygge gården til et kloster. Klosterkirken blev indviet i april 2001 og
den 15. oktober 2006 indviede Biskop Czeslaw Kozon klostret. Datoen
den 15. oktober har særlig betydning, for det er den hellige Teresa af
Avilas højtid og hun er den, som i det 16. århundrede reformerede
karmeliterordenen. Karmeliterne betragter hende derfor som deres
åndelige moder. Grunden til at klostret hedder Sankt Josefs Karmel er,
at Sankt Josef er klostrets skytshelgen.
I dag bor der 8 søstre af forskellige nationaliteter på klostret. Søster
Thérèse har været her siden 2001 og er ikke i tvivl om at det er det
rigtige sted for hende. Hun er ikke vokset op i en kristen familie og er
ikke døbt som barn. Thérèse fandt troen som voksen, og i begyndelsen
var det svært for familien at forstå hendes valg af klosterlivet.
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Søster Thérèse som har boet på klosteret siden 2001. I baggrunden ses en statue af Teresa af Avila,
Karmeliternes åndelige moder. Hun har en fjer i hånden hvilket jo var datidens skriveredskab, for
at mindes de meget inspirerende bøger som hun har skrevet, og som endnu i dag er en stor hjælp
for mange.

Søstrene lever under det der hedder klausur, hvilket bl.a. vil sige at de
ikke må forlade klosteret. Thérèse kan altså ikke tage på familiebesøg
– heller ikke hos sin søster, der lige har fået et barn. Det kan af og til
være svært, men de løser det ved at søsteren besøger Thérèse.
Dagligdagen følger et helt bestemt mønster i klosteret, indrettet efter
den Katolske kirkes syv tidebønner. Dagen starter allerede klokken
5.00 med morgenbøn. Herefter følger morgenmad i stilhed og en times
indre bøn indtil klokken 7.45, hvor den næste tidebøn ligger. Frem til
messen klokken 9.00 er søstrene på deres værelser, hvor de beskæf
tiger sig med åndelig læsning af bibelen og andre hellige skrifter. Til
messen kommer der en præst udefra. Den foregår i klosterkirken og er
åben for alle. Messetiderne skifter lidt fra dag til dag men tiderne kan
ses på klosterets hjemmeside www.karmel.dk eller på et opslag på
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I klosterets kirke hænger et stor Kristusfigur
i træ over alteret – en gave fra Belgien.

døren. Thérèse understreger at alle er velkomne til at komme forbi –
også hvis man bare ønsker at overvære en del af messen. Det forstyrrer ikke at mennesker kommer og går, når bare det foregår i respekt
for messen.
Inde i kirken hænger en stor Kristusfigur i træ, og den har en speciel
historie. Klosteret på Brødeskovvej blev jo grundlagt af søstre fra
karmeliterklostret i Sverige, og klostret i Sverige blev grundlagt for
halvtreds år siden af karmelitersøstre fra Belgien. Dette betyder at
Sankt Josefs Karmel tilhører den belgiske ordensprovins. I Belgien er
der mange gamle karmeliterklostre både for søstre og brødre. Da de nu
hørte at der skulle grundlægges et nyt karmeliterkloster i Danmark,
var der et af disse klostre som havde denne Kristusfigur fra 15 eller
1600-tallet liggende på loftet, og de skænkede den til den nye
grundlæggelse i Danmark. Da den havde for korte arme, var der en
dansk kunstnerinde, som satte et lille ekstra stykke træ ind ved hver
”skulder”.
Mellem klokken 10.00 og 12.00 arbejder søstrene i hus og have. De har
en stor køkkenhave og forsøger, så vidt muligt, at være selvforsynende. Søstrene spiser ikke kød. Klokken 12.00 er der tidebøn og
frokost. Herefter følger en tid der kaldes ”rekreation”, og her kan
søstrene tale sammen – udenfor rekreationen skal de forholde sig
tavse. Klokken 15.00 samles de igen til bøn og resten af eftermiddagen arbejder søstrene mens novicerne får undervisning. En novice er
en person der er under oplæring til at blive nonne og det tager i alt 5
år. På nuværende tidspunkt er der kun én novice på Sankt Josefs
Karmel. Klokken 18.00 bedes dagens femte tidebøn efterfulgt af
aftensmad og endnu en times rekreation hvor søstrene kan tale
sammen. Sjette og syvende tidebøn er slået sammen (for at undgå at
skulle op om natten) og bedes mellem 20 og 21. Klokken 22 slutter
dagen og søstrene går i seng.
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Et udsnit af de smukke ikoner, som
nonnerne på stedet selv har. De sælger
desuden dekorerede lys, bogmærker,
bøger og meget andet.

Menneskenes sjælelige anliggender ligger søstrene meget på sinde.
De ser bønnen som deres vigtigste opgave og man er velkommen til at
henvende sig i klosteret for forbøn. Søstrene tager også imod bestillinger på særligt udformede dåbslys, vielseslys eller ikoner, se evt. mere
på hjemmesiden.
Åbent hus arrangementet tog en dramatisk drejning
da en løs tyr pludselig kom buldrende ind på gårdspladsen.
Den væltede to ældre mennesker og ødelagde en cykel
før den forsvandt vestpå ad Brødeskovvej. Heldigvis
kom ingen alvorligt til skade men det var en grim
forskrækkelse for de berørte.

I kirken findes også en lille statue af Jomfru Maria, som
betyder meget for karmeliterne. Mens klostret som sagt er
indviet til Sankt Josef og derfor bærer hans navn, er selve
kirkerummet indviet til Jomfru Maria.
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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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Hillerød Lille Skole – en skole på forkant
Hvis du vil sikre dit barn den bedste skolegang, skal du kontakte os nu.
Der er enkelte pladser i 1. og 3. klasse.
Hillerød Lille Skole er en skole, som satser på læring og
sociale kompetencer i et trygt undervisningsmiljø.
En skole, som udover basiskunnen, udvikler elevernes
kreative og innovative evner, samt evner til at kommunikere og forstå andre. Til skolen er knyttet en musikskole,
hvor børnene har mulighed for at dygtiggøre sig i et
instrument eller sang. Fra 1. oktober tilknyttes den
selvstændige busbørnehave Brumbassen skolen.

www.hillerod-lilleskole.dk • Brødeskovvej 3 • 3400 Hillerød • 4826 6586

OK Varmeteknik
v/Kim Olsen

Oliefyrservice
Olietanke
Kedelservice
Tlf: 2546 4493
Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk
Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød
23

Lokalhistorisk møde onsdag
d. 4. november kl. 19.30
i Hammersholt Forsamlingshus
Både nuværende medlemmer og enhver interesseret er
velkomne til dette gratis arrangement.
Program:
1. Velkomst og kort oplysning om denne forenings situation i dag.
2. 	Foredrag af arkæolog Esben Aarsleff om fund i forbindelse med
byggearbejder i Brødeskovområdet (Faurholm, cykelsti Uvelse – Nr. Herlev
og Brødeskov).
Esben har kaldt sit foredrag: Kilometervis af arkæologi.
3. Medlemsaktivitet i arbejdsgrupper. Hvad ønsker medlemmerne af os?
Hvad vil man selv gerne være med i? Vi indleder med et kort oplæg.
Der vil blive mulighed for at købe kaffe samt vand og øl.
Der vil også blive mulighed for at købe Orla Larsens CD/R om begivenheder
1938-65 i Nr. Herlev sogn, ifl. omtale i Frederiksborg Amts Avis, Birthe
Nordentoft Feilbergs bog: ”Gamle dage i Nr. Herlev”, der koster henholdsvis
kr. 125 og kr. 150 + evt. forsendelse.
Ved mødet bliver der endvidere mulighed for at tegne medlemskab. Kontingentet er 75 kr. pr. person pr. år. Et medlemskab, som nye medlemmer måtte tegne
ved mødet 4-11, vil også være dækkende for 2010.
Kontingenter og andre beløb til foreningen kan også indbetales til vor bankkonto nr. 6881 678 274 hos Nordea, Slotsgade 44, 3400 Hillerød eller til kassereren Valborg Sandberg, Helledammen 12, 3400 Hillerød – telefon 48260153.
Brødeskov lokalhistoriske forening
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Skt. Hans i Nr. Herlev
Børnene fra Dønnehuset havde lavet den flotte heks, og Uffe Espersen holdt
årets båltale der bl.a. handlede om hans gode og mindre gode erfaringer med
ild lige siden barndommen. Da bålet var brændt ned kom der gang i
snobrødsbagningen. Næste år lover vi at der er snobrødsdej til alle!

Velkommen til Cafe & Restaurant
Nysøgaard i Hillerød Golf Klub
Vi leverer også ud af huset
Både til private og
virksomheder

Kære beboere i Brødeskov-området!
Velkommen til Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub
– Ny Hammersholt’s lokale bar, café & restaurant, der ligger midt
i den skønne natur ved golfbanerne. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Vivi & Michael Holberg
Café & Restaurant Nysøgaard
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt, telefon 48 26 56 85 eller 22 81 29 42
Åbent dagligt i perioden april-oktober fra kl. 11.00-21.00
Se det aktuelle café-kort på www.nysogaard.dk
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Brødeskov
Lokalhistoriske Forening

Af Uffe Espersen

Det er ikke hver dag, der stiftes en ny forening i vort område. Derfor vil vi gerne møde bestyrelsen for den nystiftede
Brødeskov Lokalhistoriske Forening for at høre om deres
motiver og visioner
Jeg møder bestyrelsen i Hammersholt Forsamlingshus en eftermiddag efter et
bestyrelses- og arbejdsmøde. Et lille traktement bliver hurtigt fremtryllet, så
snakken kan foregå i en afslappet atmosfære. Og snakket bliver der – det er
tydeligt, at motivationen er høj og alle brænder for sagen.
Det er modne mennesker med mange års tilknytning til Brødeskov-området, og
de fleste bor her i dag. Samarbejdet går ca. 8 år tilbage, og var delvist inspireret
af det fortælleværksted, som blev skabt i forbindelse med Vinterklubbens 25 års
jubilæum. Indtil foreningen blev stiftet, foregik arbejdet under Hillerød Lokal
historiske forening, som man stadig er tilknyttet.
I den forløbne periode har der bl.a. været to velbesøgte udstillinger i forsamlings
huset og der er bragt artikler i Lokalhistorisk forenings medlemsblad samt
medvirket til forsamlingshusets 100 års jubilæumsskrift.
Områdets forhistorie skal dokumenteres for eftertiden
Det er især Brødeskov-områdets nære forhistorie, som gerne skal bevares. ”Det
sjove er jo det fra før kommunesammenlægningen i 1966” siger Birgit Larsen.
Bestyrelsen vil gerne have udbredt kendskabet til foreningen gennem sine
aktiviteter. ”Vi vil gerne vække interessen ved at fortælle den lille historie” som
Valborg Sandberg udtrykker det, så det bliver naturligt for de borgere i området,
som stadig har erindringer fra den nære fortid.
Lige så vigtigt er det, at materiale af historisk værdi ikke bare smides ud, når
ældre borgere afgår ved døden. Lokalhistorisk forening vil gerne kontaktes for at
overtage materialet og gennemgå det, således at det af historisk værdi kan
arkiveres som grundlag for senere forskning og artikelskrivning. Der kan dog ikke
modtages arkivalier før foreningen har fået et lokale, hvilket volder problemer.
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Bestyrelsen samlet omkring arbejdsbordet i forsamlingshuset, fra v til h: Anders Bohn (formand), Margrethe Krogh,
Birgit Larsen, Leif A. Sørensen,Svend Erik Pedersen, Orla Svendsen, Henriette Hansen, Valborg Sandberg (kasserer).

Anders Bohn har desuden en ambition om at få beskrevet områdets tilstand i det
19. århundrede – der er et hul i vores viden, siger han. Det tema, der aktuelt
arbejdes med er de lokale gårdes historie, og ikke mindst historierne om de
mennesker af kød og blod, som levede i dem gennem generationer.
Kæmpebehov for et lokale
Et af bestyrelsens højeste ønsker er, at få rådighed over et lokale til opbevaring
af den stadig voksende beholdning af arkivmateriale samt mulighed for et par
arbejdspladser, hvor arkivmaterialet kan katalogiseres og senere bruges som
grundlag for forskning og artikelskrivning.
Lokalet skal kunne aflåses samt være tørt
og frostfrit, så arkivmaterialet kan opbevares
sikkert for eftertiden. Skulle en af jer læsere
have eller kende til et sådant ledigt lokale,
vil bestyrelse meget gerne kontaktes herom.
Jeg forlader bestyrelsen for Brødeskov
Lokalhistoriske Forening med et indtryk af,
at vort områdes forhistorie er i de bedste
hænder og vil ønske den held og lykke med
den vigtige opgave.

Brødeskov Lokalhistoriske
Forening
– kontakt og medlemsskab:
Formand: Anders Bohn,
Mail: sabohn@mail.telenor.dk,
Tlf. 48 26 03 04
Kasserer: Valborg Sandberg,
Mail: sandberg@dlgtele.dk,
Tlf. 48 26 01 53
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Sket siden sidst
Vi havde et forrygende festligt Pinsebal. Forsamlingshuset havde vanen tro sat
alle sejl til med en fin salatbuffet, som tilbehør til alle de gode grill-ting, der blev
grillet ude på pladsen. Vejret var fint og humøret højt. En sjov fest, der sluttede ud
på de små timer.
Igen i år afholdte Hammersholt forsamlingshus loppemarked. Denne gang i den
sidste weekend i juni. Der var en del besøgende, primært om lørdagen, så vi
overvejer, om vi fremover bare skal holde os til en enkelt dag. Men det kigger vi
på, når vi nærmer os næste år.
Lørdag den 25. Juli havde vi arbejdsdag, hvor vi friskede Huset op. Bl.a. blev
entreen malet og skraldeskuret fik en omgang. En effektiv dag.

Kommende arrangementer
Høstfest Lørdag den 19. september 2009 kl. 18.00
Så er det snart op over. Vi holder høstfest lørdag den 19. september kl. 18. Varm
buffet og levende musik – billetpris kr. 225. Kingo on the Rocks spiller op til dans.
Et nyt band, vi venter os meget af.
Fredags café 30. Oktober 2009 kl. 18.00
Revy gruppen har puslet med en lokal revy, som vi glæder os rigtig meget til at de
viser os til efterårets første fredags café aften. Der vil blive serveret en varm ret.
Billetpris voksne kr. 75,- Børn under 12 år kr. 30,-. Kom og få en sjov oplevelse.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Julemarked søndag d. 22. November 2009 kl. 13-17.
Kom og køb de sidste julegaver, du mangler.
Vi har selvfølgelig gløgg og æbleskiver i baren.
Juletræ søndag d. 13. December 2009 kl. 15-17.
Vi holder igen i år juletræ for store og små. Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag.
Ændringer i programmerne kan forekomme. Hold derfor øje med vores plakater!!
Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus

TELEFONLISTE
Forsamlingshuset, udlejning

48 17 18 61

Udlejer Gitte Pedersen

26 79 87 51

Forsamlingshuset

48 17 04 17

Best. medlem Bo Hansen

48 17 09 44

Formand Per Hansen

48 1769 04

Best. medlem Jan Bast

38 8011 14

Næstformand Bo Hansen

48 1709 44

Best. medlem Henning Nielsen

48 26 50 57

Kasserer Svend Erik Pedersen

48 2659 65

Suppleant Marianne Johanson

20 6810 19
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BYRODEN BERETTER

Havn eller hospital?
For noget tid siden bragte Frederiksborg Amtsavis to artikler på forsiden. Den ene
handlede om at der manglede plads til lystbådene i Rungsted Havn, den anden
handlede om, at patienterne lå på gangene på Regionens sygehuse, fordi der ikke
var plads på stuerne. For nylig læste jeg så, at det var besluttet at udbygge
Rungsted havn, men vi stadig venter på et nyt hospital i Hillerød.
Det er for mig at se et godt eksempel på konsekvenser af mange års skattestop
der prioriterer velstand frem for velfærd. I Hillerød kommune udgør skattelettelserne i 2009 ca. 300 mio kr. De penge kunne have gjort god gavn i den offentlige økonomi.
De sidste 4 år har da også været præget at en meget stram økonomi og
gentagne besparelser på de kommunale budgetter. Ingen er gået ram forbi.
Daginstitutioner, skoler, ældreforsorg, kultur og administration har været udsat
for voldsomme nedskæringer. Det har været nødvendigt for at få økonomien til at
hænge sammen. Jeg mener vi er gået for vidt. Daginstitutionspersonalet har
svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, timetallet i skolerne er uhyggeligt lavt og der er kun få muligheder for 2- lærerordninger og mindre hold, på
vores plejecentre og i hjemmeplejen er der ikke hænder og tid nok, på Rådhuset
knokler de ansatte med alt for mange sager og især bibliotekerne og musikskolen har måttet skrue ned for blusset.
Den udvikling er vi nødt til at vende, så områderne igen får tilført de midler der er
nødvendige.
Snart skal vi i gang med budgetforhandlingerne for 2010 – her må vi sikre at
udviklingen bliver vendt og begynde en genopretning af den offentlige service.
Nu skal det ikke være jammer det hele. De sidste 4 år har også indeholdt megen
positiv udvikling. Lad mig give nogle eksempler.
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Vi har haft et ambitiøst anlægsprogram. Der er sket
forbedringer på stort set alle kommunens skoler også
Brødeskov skole, hvor der i forbindelse med at skolen
nu også rummer 8. og 9. Klasser er foretaget en ret omfattende om- og tilbygning. Her mangler dog stadig
en samlings- og gymnastiksal. Det er klart uhensigtsmæssigt at køre børnene til
Uvelse fritidscenter til gymnastik og det er klart at skolen har behov for et sted
hvor skolens elever og lærere kan samles. Det lysner i 2010 hvor pengene til
hallen er afsat på det kommunale budget.
Vi har bygget cykelstier. Af særlig interesse for Brødeskovområdet er naturligvis
cykelstien mellem Nr. Herlev og Uvelse. Nu kan forældrene sende deres børn
sikkert i skole på cykel. Det giver tryghed, sundhed og mindre CO2. Så det er en
god måde at hjælpe klimaet og miljøet på.
Vi kan her i september indvie vores nye produktionskøkken. Der giver de ældre
mulighed for at vælge mellem mange forskellige sunde retter til en fornuftig pris
og køkkenet kan også levere mad til daginstitutioner og skoler – hvis ønsket er
der.
Og hvad jeg særlig kan glæde mig over på ”mit eget område”, som er social- og
sundhedsområdet, er den fokus der har været på det forebyggende arbejde. Vi
kan ikke behandle os ud af de store folkesygdomme som diabetes 2, KOL og
hjerte-karsygdomme, vi skal forebygge at de opstår. Derfor var al den fokus der
har været på sundhed i forbindelse med at Hillerød blev KRAM kommune rigtig
godt. Nu mangler vi så at følge op på kampagnerne. Det er fortsat vigtigt at
spise sundt, holde op medryge, drikke mindre alkohol og dyrke mere motion.
I denne sammenhæng har kommunen rigtig stor glæde af det tætte samarbejde
med de frivillige organisationer , Frivilligcentret og Grønnegadecentret. Og herfra
skal lyde en stor tak til alle jer, der bruger jeres fritid til gavn og glæde for os alle..
Uden jer var Hillerød et mindre rart sted at leve i.
Rikke Macholm fra SF
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Entreprenør
J
Christiansen

A
Z
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Akupu

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød

S

48

Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68

Rin

Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

Me
Klinik

Italiensk
Vin

ør

n

en

Egen import af bedre
vine fra Toscana
(Chianti) og Umbria.
Hofa v/Erik Hodal
Tlf. 4824 3433
e-mail hofa@adr.dk

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale

9
8

Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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BRØDESKOV
BORGERAVIS
Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål.
Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i
området, at trykke læserbreve fra alle i området
- eller fra andre om os/vort område samt at
give rum for områdets foreningsliv
Redaktion
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, 48 25 30 53.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.
Jesper Skovdal Christiansen, 48 22 14 23
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. 20. november 2009
Deadline
2. november 2009
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.

Brødeskov Borgerforening
Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem
områdets beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige,
Hammersholt, Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Formand
Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 48 22 14 23
redaktion@brodeskov.net
Næstformand
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 48 25 21 45
Annett Jakobsen
Bygaden 8B, Nørre Herlev
Tlf. 38 87 46 03

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 48 25 18 83
Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15
Webmaster
Henrik Nørrelund,
tlf. 48 24 08 85
Kontingent
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 150,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
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