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Velkommen til årets sidste udgave af Brødeskov

Borgeravis. I denne udgave har vi fokus på valget til byrådet
d. 17. november. Du kan læse lidt om, hvad de lokale kandidater vil arbejde for.
Hvis du selv har idéer til artikler, interviews eller historier fra
alle dele af området fra Ny Hammersholt til Freerslev, er du
velkommen til at kontakte redaktionen. Vi har også plads til
flere annoncer, som er med til at holde avisen i gang.
Mange hilsner
Redaktionen

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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Maj
Billedkunstner Lene Lundgaard

2

Næste nr. (191) er på gaden ca. 10. februar 2010
Indleveringsfrist den 17. januar 2010 - 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

Udfordringen de
kommende fire år
Gudskelov, det lykkedes. Efter et massivt pres op til budgetforhand
lingerne fra borgere, skolebestyrelse og lokalråd, så kom en samlingssal til Brødeskov Skole igen på budgettet for 2010. Den har nu
været af og på et par gange, så erfaringen viser, at vi nok først kan
tage den til indtægt, når den er færdigbygget og indviet. Det glæder vi
os så til gengæld til og med en god projektgennemførelse, kan den
være klar allerede i løbet af 2010.
Nu er kommunalvalget lige rundt om hjørnet. Brødeskov Lokalråd har
afholdt vælgermøde den 5. november som optakt til valget. Den første
del af vælgermødet blev afholdt i skolens samlingssal – dvs. i
skolegården – for tydeligt at illustrere, at man ikke har noget sted på
Brødeskov skole, hvor man kan være mere end 50 mennesker samlet.
I dette nummer af borgeravisen har Brødeskovområdets lokale kandidater skrevet om, hvad de vil arbejde for, hvis de bliver valgt til byrådet. Der er seks lokale kandidater, der hver især kan blive din indgang
til det kommende byråd. Dine lokale kandidater kan måske i byrådet
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. De lokale kandidater kan sikre varetagelse af lokal
områdernes interesser.
I de kommende fire år kommer vi på landsplan til at se 2-300 skolelukninger, ifølge formanden for Skolelederforeningen, Anders Balle.
Dette kommer ikke til at ske i Hillerød, siger samtlige spidskandidater,
så det må vi jo holde dem op på efter valget. For der er ingen tvivl om,
at det er lokalområdernes skoler, der er de fordyrende elementer i
skolebudgettet – også i Hillerød.
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I årets kvalitetsrapport for folkeskolerne i Hillerød kan man læse, hvad
skoleafdelingen mener: Selv om man “med den nuværende skolestruktur tilgodeser hensynet til levende lokalområder”, vil man “kunne
etablere en skolestruktur, som vil resultere i reducerede udgifter”.
Vi kan og vil ikke undvære skolerne i lokalsamfundene. Dette vil dræne
livet ud af lokalsamfundene. Den er ikke længere.
Brødeskov Lokalråd har bl.a. gennem Hillerødposten i starten af
oktober kunne konstatere, at Hillerød Kommune planlægger at give
tilladelse til etablering af et mellemlager for Dansk Retursystem A/S i
Hammersholt Erhvervspark. Vi kan af det konkrete materiale se, at
dette vil medføre en øget trafikbelastning med bl.a. store lastbiler. Der
bliver i miljøgodkendelsen ikke taget hensyn til, at den øgede trafik
belastning på Brødeskovvej rammer en skolevej til 2 skoler og til
børneinstitutionen Egely, samt adgang til BIFs idrætsanlæg.
Vi kan også konstatere, at Teknisk Udvalg har godkendt projektet
uden høring af lokalråd, skolebestyrelse m.fl. Brødeskov Lokalråd er
naturligvis overrasket over, at kommunen er så langt med det konkrete
projekt uden, at der på noget tidspunkt har været etableret nogen
form for dialog eller orientering af Brødeskov Lokalråd. Dette finder vi
beklageligt set i lyset af Kommunens mange tilkendegivelser om, at
man aktivt ønsker en dialog med lokalrådene fra kommunens side.
Der ligger en udfordring for det kommende byråd på skoleområdet og
ikke mindst til at få skabt en bedre struktur i samarbejdet mellem
bystyre og lokalråd, som vi ser frem til, at nogle af de kommende
politikere vil varetage.
Med ønsket om et godt valg til alle
Bestyrelsen for Brødeskov Lokalråd
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Helle Eckeroth, Ny Hammersholt, Socialdemokraterne

Lokale kandidater
til byrådet
På de næste sider
kan du se dine lokale
kandidater fra
Brødeskovområdet til
byrådsvalget den
17. november

Helle for børn og unge
Daginstitutioner med god normering og
fleksible åbningstider
Daginstitutionerne er mere end et pasnings
tilbud. Pædagogerne skal udvikle vores børn.
Medarbejderne skal have arbejdsforhold, der
giver mere tid til det enkelte barn. Åbningstiderne skal passe til alle typer børnefamilier.
En tryg og kompetent folkeskole
Der skal tages hensyn til børnenes forskellige
behov, kompetencer og baggrunde. For at
aflaste lærerne og give børnene de bedste
forudsætninger for at lære, skal der indsættes
hjælpelærere i klasserne.
En hurtig og effektiv hjælp til svage børn og
deres familier
Hillerød Kommune skal vise vejen og tilbyde en

Ordentlige rammer i lokalsamfundene
I lokalsamfundene bor de, der skaber det
økonomiske grundlag for, at Hillerød i dag er en
værdifuld by for os alle. Vi skal sikre, at der i
lokalsamfundene er ordentlige skoler, rimelige
idrætsforhold, gode fritidsmuligheder og en
trafiksikkerhed, vi kan have tillid til.
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hurtig og effektiv udrykning til svage familier,
når der er brug for det.
Stem personligt på din lokale kandidat
Socialdemokratiet har denne gang valgt
sideordnet opstilling, så det er antallet af
personlige stemmer ved valget, der er
afgørende for at blive valgt til byrådet. Stem
derfor personligt!
Vil du vide mere?
Helle Eckeroth
Slettebjerget 78, Ny Hammersholt
3400 Hillerød
Mobil: 2097 6274
helleeckeroth@gmail.com
www.facebook.com/
helle.eckeroth

Jesper Skovdal Christiansen, Nr. Herlev, Socialdemokraterne
Den direkte vej fra lokalsamfund til byråd
I de seneste otte år har jeg været formand for
Brødeskov Lokalråd (tidl. Brødeskov Borgerforening). Her har jeg erfaret, at det kan være
en lang proces at få noget gennemført til
glæde for borgerne i lokalsamfundet. I byrådet
forventer jeg en større handlekraft, og vil
arbejde for:

Uddannelse og kompetence er vores fremtid
Vores børns trivsel og uddannelse er fundamentet for en god fremtid. Vi skal sikre, at
folkeskolen igen kan leve op til standarden

A

A

anno 2009. Timetallet skal op over lovens
minimum. Undervisningsmaterialerne skal
være tidssvarende. Vi må gå foran med en
ambitiøs og udviklende skolepolitik, der rækker
ind i fremtiden.

Ledelse og økonomisk ansvar er vejen
Økonomien skal fortsat styres med sikker hånd.
Vi skal basere vore beslutninger på et veldokumenteret grundlag. Samarbejdet i byrådet og
kvalificeret ledelse er afgørende for kommunens fremtid og for de bedste og mest holdbare
løsninger.
Vil du vide mere?
Jeg er uddannet civilingeniør, er
41 år og er far til Sofie og Jacob
på 12 og 16 år. Kontakt mig på
JesperS@Brodeskov.Net,
på 2280 9039, eller find mig
på Facebook.
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Kåre Regnarsson, Ny Hammersholt, Det Radikale Venstre
Politik med hjerte og fornuft
Sparestop for børn, ældre og svage borgere
Der er blevet skåret for meget for disse borgere.
Der skal være flere timer, færre vikarer og
kommunen skal sikre, at borgerne får den
hjælp, de er berettiget til og har behov for.
Pengene skal bruges mere fornuftigt
Hillerød er et rigt samfund, og vi bruger mange
penge på de kommunale opgaver. Men bruger
vi dem rigtigt? Vi skal sammenligne med andre
kommuner, stille de rigtige spørgsmål til
forvaltningen og have vores egne holdninger til,
hvordan pengene anvendes, så de anvendes
mest fornuftigt.
Hillerød skal være klimakommune
Vi har valgt at bo i Hillerød fordi der er en
pragtfuld natur og vi vil gerne passe på den både her og globalt. Ved at gennemføre vores

forslag til klimakommune kan vi endda opnå
besparelser på økonomien. Vi skal gøre det
nemt for borgerne at agere miljøbevidst, også
når det gælder grøn transport (bus, cykler)

Radikale kan gøre en forskel
Radikale vil arbejde for at samle partierne i
Byrådet om brede og samlende løsninger, og at
Lokalrådene får en aktiv stemme.
Jeg er 52 år og bor i Ny Hammersholt sammen
med Jette og vores tre børn. Jeg er leder i PBS
og jeg cykler meget i vores dejlige kommune.

Etik og moral er vigtige begreber for mig, men
humor og gå-på-mod er lige så vigtige. Jeg
bryder mig ikke om ”dårlig stil” og ”urent trav”,
der skal være orden i tingene, respekt og åben
dialog.
Jeg tror fast på at samarbejde giver resultater,
og at ensomme ulve ikke når nok på egen hånd.
Aftaler som bredt kan indgås og gennemføres
med effekt og fremdrift er langt at foretrække
frem for personlige markeringer.
Som byrådsmedlem i Hillerød vil jeg derfor
lægge vægt på et forpligtende samarbejde
med kommunens ledelse og ansatte, så vi i
fællesskab kan få løst de udfordringer som
tynger i dagligdagen bedst muligt.
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Med udgangspunkt i vores konservative politik
på www.NyBorgmester.dk for service og
ansvarlighed i Hillerød Kommune, vil dette
betyde synlige og mærkbare resultater og
fordele for borgerne fremadrettet.
Henning von Hauen
46 år
Engstensgaard
Attemosevej 4, Freerslev
3400 Hillerød
Telefon: 2785 2765
henning@engstensgaard.dk
www.NyBorgmester.dk

Respekt for borgerne – styr på
Hillerød
Frit valg er en menneskeret
En borger, som får tilkendt en kommunal ydelse
- skal frit kunne vælge leverandør af denne
ydelse med det kommunale tilskud i hånden
Et sammenhængende sundhedssystem
Respekt for patienterne! Lægerne og andre
sundhedsaktører i Hillerød by skal ned i
gadeplan - i dag er de henvist til 1. sal.

Respekt for lokalområderne
Borgerne i lokalområderne skal have stor
medindflydelse på udviklingen i deres område,
gerne koordineret af lokalrådene

C

V

Uffe Espersen, Nr. Herlev, Venstre

Blå tråd i børns opvækst
Pasningsgaranti for de små i nærområdet

Kåre Regnarsson, Fyrrestien 3,
Ny Hammersholt, 3400 Hillerød   
Tlf. 44892613
kregnarsson@msn.com
web: radikale.dk/hillerod   

Henning von Hauen, Freerslev, Konservative
Ansvarlighed og service

B

Brødeskovområdet er mit nærområde
Som byrådsmedlem vil jeg naturligvis arbejde
for alle kommunens borgere, men har jeg har
dog særlige forudsætninger for at varetage
dette områdes interesser

Find mange flere ideer og synspunkter på min
hjemmeside, og send mig gerne en mail, hvis du
har spørgsmål eller kommentarer.
Uffe Espersen
Kirkepladsen 5, Nr. Herlev
3400 Hillerød
Telefon: 4825 3053
Mobil: 4157 3053
uffe@espersens.dk
www.espersens.dk

Tue Tortzen, Lille Sverige, Fælleslisten
Jeg er 52 år og bor i Ll. Sverige sammen med
Lotte. Dyrker have, holder høns, kaniner, får og
æsler. Spiller lidt guitar og fortæller historier.
Jeg er murerarbejdsmand, formand for 3F
Frederiksborg og medlem af byrådet siden 1990.
Kommunen kan gøre meget for miljøet.
Solfangere (som den i Ullerød), der laver billig,
ren fjernvarme. Giftfri ukrudtsbekæmpelse. Det
bedste er, at det også giver flere arbejdspladser
at passe på miljøet. Fælleslisten har fået
indført mange gode miljøsager i Hillerød – men
der er stadig meget at kæmpe for. Herude er
det cykelsti fra Nr. Herlev til Hillerød langs
Lyngevej og cykelsti fra Ll. Sverige til Allerød
langs Frederiksborgvej.
Daginstitutionerne er for dyre. Vuggestue
stiger med 771 kr i 2010. Børnehave med 579
kr. pr. måned. Fælleslisten vil have priserne

T

tilbage til det de er i år, bleerne tilbage og flere
pædagoger.
Samlingshallen på Brødeskov skole er et
fremskridt, men en skole uden gymnastiksal er
stadig under Dansk Standard . Vi vil have en
Brødeskovhal.
Fælleslisten vil bygge ældreboliger i landsbyerne så man kan blive blandt venner og naboer
selvom hus og have bliver for besværligt.
Fælleslisten tager landsbyerne alvorligt.
Tue Tortzen
Slettebakken 1,
3400 Hillerød
Tlf. 4825 3937
tt@hillerod.dk
www.listet.dk/
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Brødeskov-kunstnere
med i Kunstrunden
I weekenden 5.-6. september var der åbent hus hos
5 kunstnere i Brødeskovområdet som led i det nye
initiativ, som kaldes “Kunstrunden” i Nordsjælland.
Kunstrunden i Nordsjælland er et nyt samarbejde mellem de tre
kommuner Helsingør, Hillerød og Gribskov. Det er en website-portal
med alle de tilknyttede kunstnere og en årlig åbent-hus-weekend, hvor
man tage rundt og besøge 66 kunstnere i Nordjælland. Kunstrunden
åbnedes med en fællesudstilling weekenden inden i Rotationspressen
på Milnersvej i Hillerød. Udstillingen blev åbnet af borgmester Kirsten
Jensen.
I vores område kunne man besøge kunstnerne Dan Rasmussen og
Helle Malling Beck i galleriet i Hammersholt, Louise Thygesen og Klas
Fernblad i deres fælles atelier i Hammersholt og Per Christiansen ved
Brødeskov.
Der var mange besøgende til åbent hus hos de mange kunstnere. Der
var både kunstinteressede, som havde taget den store rundtur i hele
Nordsjælland, repræsentanter for kunstforeninger og andre kunstnere,
der søgte inspiration.

Klas Fernblad viste m
 alerier
med kraftige farver og symbolik

Louise Thygesen finder og maler
hverdagsmotiver med glemte
historier.

Hos Galleri Malling Beck var
der over 100 gæster i løbet
af weekenden. Her er en stille
stund uden gæster

Åbent hus-arrangementet kommer
igen i 2010, og man kan tjekke
kunstnerne i hele Nordsjælland og
forskellige aktiviteter på
kunstrunden.dk

På besøg hos Per Christiansen
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Hold da helt fest i

Få en vurdering

UVELSE
FRITIDS
CENTER

Deltag i konkurrencen om et
nyt køkken (kr. 150.000)

Firmaer,
organisationer,
private
(20-800 pers.)

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.

Alternative
muligheder
Rimelige priser

handler med omtanke..!

Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk

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

OBS! Hver onsdag
Dagens Ret
til kr. 65,(børn u/12 kr. 35,-).
Stor julefrokost
fredag den
4. december
fra kl. 14.

STORT
LOPPEMARKED
Vi samler til stadighed lopper ind til et stort
loppemarked til foråret.
Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter
overskydende ting og sager.
Hvis familien skal flytte kommer vi gerne og henter flytterester.
Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette er aktuelt.
Ring glad til
Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48 25 43 50
eller send en mail, hvis det passer dig bedre til
bc@hilleroedboghandel.dk eller kontakt en fra bestyrelsen, når du
møder os på din vej.

Loppehjælpere søges
Vi søger hjælpere til at tage sige af forskellige dele af de indsamlede
varer. Således at de på dagen vil præsentere sig bedst muligt for vores
kunder.
Der er allerede indsamlet mange ting og vi glæder os til at pakke det
alt sammen ud dagene op til den kommende store loppemarked.
Det hele sigter på, at der en dag er penge nok til en hal til glæde for
hele lokalsamfundet.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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JULETRÆER

Akupunktur
Zoneterapi

SÆLGES HOS BRØDESKOV SPEJDERNE

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

Igen i år vil det være muligt at købe familiens juletræ
hos Brødeskov Gruppen. Overskuddet fra salget går til
indkøb af nyt materiel til spejderne.

Italiensk
Vin

Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende weekender
i november/december:
Søndag d. 29. november		

11:00 – 16:00

Lørdag d. 5. december		
Søndag d. 6. december		

11:00 – 16:00
11:00 – vine
16:00 fra

Lørdag d. 12. december 		
Søndag d. 13. december		
Lørdag d. 19. december 		
Søndag d. 20. december		

Egen import af bedre
Toscana
(Chianti) og Umbria.
11:00 Hofa
– 16:00v/Erik Hodal
11:00 – 16:00
Tlf. 4824 3433
11:00e-mail
– 16:00 hofa@adr.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

11:00 – 16:00

Hilsen Brødeskov Gruppe
7
14
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Logo til Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråd ønsker inspiration til nyt logo.
Som bekendt har Brødeskov Borgerforening forvandlet sig til
Brødeskov Lokalråd. I den forbindelse skal vi have udarbejdet et nyt
logo. Vi ønsker at logoet skal afspejle vores område bedst muligt, og
derfor opfordrer vi dig til at bidrage med inspiration.

Værkstedsudstilling
hos Per Christiansen
Weekenden 5.- 6. december 12-17.
Nye malerier, kaffe, kage ...

Du kan bidrage med ord og eller tegning alt efter, hvad du er inspireret
til. Vi forestiller os fx, at du reflekterer over følgende spørgsmål:
Hvad karakteriserer vores område?
Hvad samler vores område?
Hvilke værdier repræsenterer området?
Idéer til motiv eller symbolik?

OBS: se malerier med farver her:
www.perchristiansen.com

Ovenstående er blot til inspiration. Byd ind med, hvad der popper op
hos dig.
Blandt de modtagne bidrag trækkes der lod om en middag for to i
Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub
Deadline for forslag er søndag den 17. januar 2010.
Dit bidrag skal enten sendes på mail til BBavis@brodeskov.net eller til
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 3400 Hillerød.
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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.

Viseaften
Den traditionelle viseaften for næste år finder sted
fredag d. 26. februar 2010 kl. 18.00
i sognegården, Nørre Herlev.
(HUSK at tage madkurv med).
Alle der har lyst er mere end velkomne.
Alle der vil bidrage med et eller andet bedes henvende sig til
Hanne Havemann
Enghavegårdsvej 53
Nørre Herlev
Tlf. 4826 6916
eller mail: henrik-havemann@mail.tele.dk

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

OK Varmeteknik

Velkommen til Cafe & Restaurant
Nysøgaard i Hillerød Golf Klub

v/Kim Olsen

Oliefyrservice
Olietanke
Kedelservice
Tlf: 2546 4493
Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk
Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød
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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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Kan du lide at spille

kort?

For ca. 10 år siden startede Nørre Herlev Selskabelige
Bridgeklub, hvor vi mødes hos hinanden på skift hver
anden uge, normalt mandag. Vi spiller ved 2 borde, så vi
kan få lidt afveksling i spillet. Nogle af medlemmerne er
aktiv spillende i Lillerød Bridgeklub, hvilket gør at de kan
fortælle om de mange regler.
I dag er vi 9 medlemmer, men vil gerne have tilknyttet
en ny, så vi sikrer at der er mindst 8 personer til de 2
borde. Når vi mødes for at spille bridge hygger vi os samtidigt med en øl/vand og kaffe/the og en snak om livet i
området.
Hvis du er interesseret i at blive medlem eller blot
substitut, så er du meget velkommen til at kontakte
Mogens Sindt Hansen på tlf. 48 26 75 75.

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

Salg af dame- og herretøj samt børnefleece
Forårs- og
sommer kollektion 2006

Det er ikke nødvendigt, at du er en god bridgespiller eller
at du er bosiddende i Nr. Herlev, men hvis du ønsker at
blive medlem, så er det nok en fordel at bo i byen eller
meget tæt på denne.
Ring og hør nærmere hvis du har spørgsmål. Håber at
høre fra dig.

Åbent hus mandage* 19-22 eller efter aftale

* T.o.m. uge 28

Melin, Brødeskovparken 57, 3400 Hillerød
20
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Sket siden sidst
Vi startede efteråret med en super hyggelig Høstfest. Vi
var ikke så mange, men musikken var god og maden var
rigtig lækker. Ville dog have været rigtig festligt, om vi
havde været bare lidt flere.

Kommende arrangementer
Fredags café 30.oktober 2009 kl. 18.00
Revygruppen 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.

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
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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 17 69 04

Best. medlem Jan Bast

38 80 11 14

Næstformand Bo Hansen

48 17 09 44

Best. medlem Henning Nielsen

48 26 50 57

Kasserer Svend Erik Pedersen

48 26 59 65

Suppleant Marianne Johanson

20 68 10 19
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Entreprenør
J
Christiansen

Akupunktur
Zoneterapi

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område

Hanne Jensen

Akupunktør
•Borgeravis
Zoneterapeut
Brødeskov
har ligesom lokalrådet et
Kostvejleder
almennyttigt
formål. Formålet er at skrive om,

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
3400 Hillerød

hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området
- eller fra andre om os/
Slettebjerget
136

vortHammersholt
område samt at give rum for områdets
Ny
foreningsliv
48 26
33 36 også aften
Redaktion

Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68

Ring efter
en folder eller
gå ind på
Per Christiansen,
Skovkrogen
2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, 48 25 30 53.
www.akuzoneklinik.dk

Helle Proschowsky, 48 25 02 15.
Jesper Skovdal Christiansen, 48 22 14 23
Medlem af PA Medlem af FDZ
Klinikken er under tilsyn af en læge
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

Italiensk
Vin
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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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
5.-12. februar 2010
Deadline
17. januar 2010
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem o
 mrådets
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, H
 ammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Formand
Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 48 22 14 23
redaktion@brodeskov.net

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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

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

7

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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