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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Galleri Malling Beck
fylder 10 år
– og en masse andet:
Nærdemokrati, støjvold
ved skyttecentret,
cykelsti på Lyngevej,
ny fodboldbane på BIF,
Dønnehuset mm.

Galleri Malling Beck
Hammersholt Byvej 21 B
Hammersholt
byvej 21
B 3400
3400 Hillerød
℡ •4826
9991Hillerød
48 26www.gallerimallingbeck.dk
99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Frederiksborg Tømmerhandel
Industrivænget 16, 3400 Hillerød

December: 2006
Aftenfernisering

Dagli’Brugsen
Uvelse Brugsforening
1.december 19 – 21

Helene Stigel

(Unika keramik)

1/12 til 17/12
2007

Uvelse Byvej
Januar 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20
Billedkunstner Jan Wessel

Februar
Billedkunstner Knud Erik Sørensen (KES)
Marts
Billedkunstner Stina Stærfeldt

Åbningstider
April
Fødselsdagsudstilling
med Naivisten Ib Meyer
Alle dage: 07.00-19.00
Maj
Billedkunstner Lene Lundgaard

Støt dit lokalråd!
Betal kontingent for år 2012.
Indsæt 100 kr. på konto:
6300 – 1583230
Kontingent på 100 kr. dækker hele din husstand. Som enkeltperson kan du
nøjes med at betale 50 kr. Foreninger kan være medlem for 200 kr.
Øvrige støttebidrag er også meget velkomne.
Lokalrådet har brug for din støtte, så vi fortsat kan udgive Brødeskov
Borgeravis, støtte op om arrangementer og drive brodeskov.net. Resten
klares ved frivilligt arbejde i bestyrelse, redaktion, webmaster, uddelere af
Borgeravisen og andre som aktivt arbejder for lokalområdet.
Det er stadig ikke muligt for os at trække kontingent via Nets/PBS.

Næste nr. (202) er på gaden 16.-23. november 2012.
Indleveringsfrist den 28. oktober 2012 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

Lokalrådsarbejde handler
om nærdemokrati
September er over os, og job, skole- og fritidsaktiviteter er allerede i
fuld gang efter sommerferien. I lokalrådet er den nye bestyrelse ved at
finde sine ben, efter at vi i foråret måtte sige farvel til to meget
stærke kræfter – nemlig tidligere formand Annett Jakobsen og tidligere bestyrelsesmedlem – nu æresmedlem – Uffe Espersen. Annett lagde
i sin tid som formand mange kræfter og arbejdstimer i at øge lokalrådets synlighed – og i at fremme vores områdes interesser overfor
kommunen. Den nye bestyrelse ønsker at fortsætte det gode arbejde
- og sommeren har budt på flere opgaver, der krævede en indsats fra
lokalrådet.
Høringssvar fra Lokalrådet
Før sommerferien kom det frem, at kommunen havde planer om at
lukke Nr. Herlevs daginstitution Dønnehuset. Det fik en aktiv forældrekreds på banen – og de tog også kontakt til lokalrådet. I lokalrådets
bestyrelse er vi altid glade for disse borgerhenvendelser – vi tror på at
det hjælper, når henvendelser til kommunen ikke alene sker fra
enkeltborgere, men også fra områdets officielle talerør. Planen om
lukning af Dønnehuset er en del af kommunens budget for 2013, der
blev sendt i høring henover sommeren. Udover Dønnehuset, henleder
lokalrådet i sit høringssvar kommunens opmærksomhed på to anlægsarbejder, der – efter vores mening – bør tages med i budgettet.
Det drejer sig om idrætshallen ved skolen, og om etablering af et
stisystem fra Brødeskov station til skolen. Stien skal sikre de børn der
- efter sammenlægningen af Uvelse, Gørløse og Brødeskov skoler
- ankommer med toget til Brødeskov station.
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Endelig har lokalrådet afleveret et høringssvar til kommunens vandhandleplan. Formålet med vandhandleplanen er bl.a. at restaurere
vandløb, og at etablere nye vådområder. Brødeskov Lokalråds svar
handler om det område der hedder Attemosen og som strækker sig
som et naturskønt bælte fra Nr. Herlev mod Gørløse. Vandhandleplanen udpeger Attemosen som et sted, hvor der skal etableres et nyt
vådområde. Brødeskov Lokalråd er positive overfor planerne – men
lægger vægt på at offentlighedens adgang til det nye vådområde skal
sikres. Alle høringssvar kan ses på www.brodeskov.net
Dialog på tværs
Alle lokalråd indgår i regelmæssige dialogmøder med kommunen og
sidste dialogmøde blev afholdt den 14. maj på Føllegård i Skævinge.
Mødet var organiseret som en række workshops over emnerne Fællesskab, Involvering af unge og nye tilflyttere i lokalrådsarbejde og
Samarbejde mellem lokalråd, byrådsmedlemmer og administration.
Det er altid inspirerende at møde de andre lokalråd, og høre om de
andres projekter og mærkesager. Overordnet set er mange af vores
ønsker dog de samme: forbedring af trafikale forhold og bevarelse/
udbygning af de institutioner og faciliteter, der findes i områderne.
Lokalrådsarbejde handler i høj grad om nærdemokrati og det er der
faktisk lavet en hel informationspakke om – med tilhørende hjemmeside: www.nærdemokrati.dk. På hjemmesiden kan man læse eksempler på hvordan andre lokalråd arbejder, og få anbefalinger til hvordan
man kan arbejde med nærdemokrati. Hvis du bliver inspireret til at
tage del i lokalrådsarbejdet - eller har forslag til emner som Brødeskov
lokalråd skal tage op - hører vi gerne fra dig på mail bestyrelsen@
brodeskov.net
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Hanebjerg Skyttecenter
holder orienteringsmøde
om etablering af støjvold
Af Helle Proschowsky. Foto: Ingvar Dybkjær

Hanebjerg skyttecenter er beliggende på Hanebjergvej
6, ikke så langt fra Nr. Herlev. Centeret rummer en
række skydebaner til pistol og riffelskydning, der benyttes til såvel træning som konkurrencer.
Aktiviteten i centeret er høj – den godkendte åbningstid hedder
hverdage fra kl. 7 – 21, lørdage fra kl. 9 – 20 samt søn- og helligdage
fra kl. 9 – 18. Brødeskov lokalråd har for nylig modtaget en henvendelse vedrørende støjgenerne fra en beboer i området. Spørgerens
henvendelse er blevet sendt direkte til Skyttecenteret i sin helhed,
men nedenfor opsummeres nogle af de vigtigste pointer.
I Hillerødposten kunne man den 26. juni læse, at Hanebjerg Skyttecenter arbejder på at forbedre støjforholdene omkring skydebanen. Dette
sker bl.a. ved at etablere en meget stor jordvold. Det er selvfølgelig
positivt at skyttecenteret nu gør noget ved støjen. Omvendt virker
jordvolden som en meget markant landskabelig ændring, når man
kører forbi, hvilket har givet anledning til bekymring i lokalafdelingen
af Danmarks Naturfredningsforening. Der er også flere borgere i
området, der har følt sig voldsomt generet af den massive jordkørsel
med lastbiler til og fra Skyttecenteret. LOMS Entreprenør Service, der
udfører arbejdet, har forpligtet sig til at udbedre eventuelle skader på
vejene i området senest ved arbejdets afslutning. Det er dog et
langvarigt projekt som først forventes at stå færdigt i september 2014.
Skyttecenteret har i foråret 2011 opnået miljøgodkendelse fra Hillerød
Kommune. Godkendelsen drejer sig bl.a. om den støj, som det enkelte
skud medfører, og som ikke må overstige 75 dB (decibel). Støjbelast6

ningen er dog i perioder meget generende for områdets beboere,
måske ikke så meget på grund af styrken af det enkelte skud, som på
grund af frekvensen – idet skud og skudsalver ofte kan høres i timevis
med varierende intensitet.
Henvendelsen til lokalrådet efterlyser bl.a. at der bliver indført
tidsmæssige begrænsninger på skyttecenterets aktiviteter, således,
at man i visse perioder kan være sikker på, at være fri for støjen. Det
ville have stor betydning for planlægningen af udendørs arrangementer om sommeren, hvis bestemte weekender f.eks. var fri for skyderi. En
anden vigtig imødekommenhed kunne være, hvis skyttecenterets
hjemmeside gjorde opmærksom på, hvornår i ugens løb, der ikke var
planlagt skyderi.
Det er naturligvis vigtigt at de personer, der håndterer skydevåben,
har mulighed for at øve sig. Det er f.eks. vigtigt for jægere, der hermed
undgår anskydninger af vildtet. Men spørgeren anfører, at det ville
være ønskeligt, hvis centeret - f.eks. i form af et ”åbent hus-arrangement” - ville gøre rede for formålet med sin eksistens og sætte det i
relation til den gene, som naboerne påføres. Lokalrådet har været i
dialog med Skyttecenteret som umiddelbart efterkom ønsket om at
afholde et orienteringsmøde.

Mød op på Hanebjerg Skyttecenter tirsdag den 18/9
kl. 19:00, hvis du vil høre mere om baggrunden for
Hanebjerg Skyttecenter, om jordvolds-projektet samt
om centerets visioner om fremtiden.
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Entreprenør
J
Christiansen
AutoMester®
Flere glade bilister

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
Hammersholt
Byvej 21 B
3400 Hillerød

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

3400 Hillerød

Mobil
51
4850
2600
99 59
91
Privat 48 24 75 68

Åben lørdag / søndag 13 17
Jord & beton
Kloak & anlæg
Kunst-erhverv@e-mail
.dk
Udføres
www.gallerimallingbeck.dk

Bo’s Autoservice

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

LokalBrugsen Uvelse Brugsforening
Byvej 1, Uvelse, 3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen
Formand: Ove Nielsen
Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
egen have
Butikfra
Åbningstider

Mandag-Fredag:
07.00-18.00
Besøg
gårdbutikken i Hammersholt

Lørdag:
Åben
lørdage 10 – 13 el.07.00-13.00
aftale
Søndag:

07.00-18.00

Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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God smag på fodboldskolen
i Brødeskov
Masser af god mad skulle der til! 96 børn og 20 trænere og medhjælpere på fodboldskole i sommerferien på Brødeskov Idrætsanlæg
skal have god mad og ny energi til frokost, før man skal ud og give den
gas på banen igen.
Det sørgede omkring 30 forældre til fodboldspillerne for. De troppede
op i køkkenet og hjalp køkkencheferne Betina og Charlotte med
madlavning, servering og oprydning. Menuen var rene børnehits:
Pitabrød, pasta med kødsovs, pizza, burgere og svensk pølseret.
Dagli’Brugsen i Uvelse donerede frugten til hver eftermiddag og Lizzi
stod i kiosken, hvor fodboldspillerne kunne købe slik - altså først efter
dagens træning.

Foto: Emma Chammon
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Stadig tvivl om ny
fodboldbane i Brødeskov.
I sikker forvisning om at alt var på plads tog vi i Brødeskov det
1. spadestik for etableringen af den længe tiltrængte nye græsbane til fodbold ved idrætsanlægget. Banen skulle tages i brug i
sommeren 2013.
Imidlertid gav en telefonisk henvendelse midt i sommerferien fra Folkemuseet i
Hillerød anledning til flere nye rynker i panden. Museumsloven giver ret til, at der
skal foretages arkæologisk undersøgelse af sådanne jordlodder, hvor der fx skal
etableres fodboldbaner. Kulturstyrelsen bestemte, at der i første omgang skulle
ske en forundersøgelse, der kunne godtgøre, om der er fortidsminder på arealerne omfanget af sådanne og evt. væsentlighed af fundene.
Jordscreeningen afslørede, at der efter sigende var spor fra en oldtidsboplads.
Kulturstyrelsens vurdering er, at sporene peger på en boplads fra den ældre
broncealder og jernalder ca. år 1800 f.Kr. -800 e. Kr. Sporene består af huskonstruktioner, gruber og tilhørende anlæg til det forhistoriske gårdanlæg. Selv om
fundene i sig selv er spændende må vi dog nok i Brødeskov erkende, at vi ikke har
nogen som helst mulighed for at finansiere udgravningerne.
Det samlede Brødeskov har gennem igennem egen indsats samlet penge sammen - i alt én mio. kr. - til at få etableret den nødvendige græsbane. Foreningen
har imidlertid slet ikke de nødvendige penge til at gennemføre en udgravning på
stedet, og dermed kan korthuset for en ny bane falde sammen
Jorden tilhører Hillerød kommune både før og efter anlægget af fodboldbanen, og
det er vores synspunkt, at kommunen må træde i karakter og indestå for betaling
af den arkæologiske udgravning. Vi har ikke nogen andre ideer til, hvordan
finansieringen ellers kan ske på anden måde.
Brødeskov vil nu tage kontakter til den arbejdsgruppe, hvor vi sammen med
Hillerød kommune har afstemt forventninger og det planlagte arbejde indtil nu.
Brødeskov håber, at Hillerød kommune vil tage sit ansvar som grundejer, således
at arbejdet hurtigst muligt kan gennemføres, og den påtænkte fodboldbane
etableres.
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Restaurant Nysøgaard

De nye forpagtere Anders og Jesper byder velkommen til Restaurant
Nysøgaard ved Hillerød Golfklub. Restauranten tilbyder dejlig
hjemmelavet mad. Dagens ret kalder vi Kokkens Kokkerier, og
du kan nyde den her eller tage den med hjem.
Restauranten er åben for alle – ikke kun for golfspillere!
Restaurant Nysøgaard
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt
Tlf.: + 45 48 26 56 85
www.nysogaard.dk

OK Varmeteknik
v/Kim Olsen

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

11

Så lykkedes det:
Cykelsti på Lyngevej
Den 14. september er cykelstien fra Nr. Herlev langs
Lyngevej til Roskildevej åben, og der er sikker cykelsti
mellem Nr. Herlev, Uvelse, Gl. Hammersholt og Hillerød.
Stien er en del af den plan for at sikre cykelveje mellem Hillerød og
landsbyerne, som er politisk aftalt i denne valgperiode. Set med
”Brødeskov-øjne” mangler vi nu en sti fra Ll. Sverige frem til kommunegrænsen ved Allerød. Den er bevilget og kan forhåbentlig anlægges til
næste år.
En vigtig brik i Lyngevej-stien er at broen over Hillerød motor-trafikvejen blev udvidet samtidig med at den blev renoveret for 5 år siden.
Det er bl.a. borgerforeningens fortjeneste at man var opmærksomme
på at forberede den kommende cykelsti.
Og så håber vi det lykkes…
Brødeskovhallen kom jo med som en af de opgaver kommunen vil løse
hvis der kommer flere penge ind på grundsalg end forventet.
En venteplads, men dog en plads. I løbet af 2012 er nogle af de andre
ønsker i budgettet opfyldt, bl.a. kunstgræsbanerne på Hillerød stadion, og det er derfor min mening at Brødeskovhallen må ”rykke op” på
ventelisten.
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Det er jo op til budgetforhandlingerene, men det er jo kendsgerning at
en skole uden gymnastiksal er under Dansk Standard, og at der er
masser af børn og voksne, som mangler et sted til deres idræt i vores
område. Så jeg håber det lykkes at komme videre ved årets budget.
Med venlig hilsen
Tue Tortzen
Formand, Miljø-og teknikudvalget

Så kom der cykelsti langs Lyngevej, så børn og voksne kan cykle sikkert til
Hillerød – en sag som Lokalrådet har arbejdet med i flere år.
Cykelstien indvies officielt fredag den 14. september – men den bliver
allerede nu brugt flittigt!
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Tekst og foto: Per Christiansen

Galleri Malling
Beck 10 år
At ville placere et kunstgalleri i en lille landsby som Hammersholt må siges at være optimistisk. Og at galleriet har bestået i
10 år kan vist kun betegnes som en bedrift. En bedrift, der har
givet et kulturelt mødested i Brødeskov-området. Her kan du
møde kunstnerne, pædagogerne, musikerne – og galleriejerne
– Helle Malling Beck og Dan Rasmussen.
Hvis du ikke har været indenfor i Galleri Malling Beck i Hammesholt,
skulle du tage og gøre det. For her kan du møde skiftende seperatudstillinger med kvalitetskunstnere i et hyggeligt og lyst galleri. Og er
du heldig, får du lov til at kigge ind i Dans værksted, hvor han arbejder
med stemmejern og trækøller på sine metal-billeder, og Helles atelier,
der er lavet i en nedlagt swimmingpool, hvor der nu står et bordfuld af
malertuber og store og små malerier i rækker.
Helle og Dan mødte hinanden i 1996 på Ziksakken – SFO’ en på
Brødeskov skole – hvor de begge arbejdede som pædagoer. Her blev
de forelsket i hinanden og det blev starten på deres parløb. Det blev til
1,5 år på ZigZaggen for Helle, mens Dan fortsat har sin gang på
skolen, så der er rigtig mange børn, der kender Dan fra ZigZaggen og
værkstedet der.
Helle er uddannet pædagog og kunstterapeut. Det handler om at
bruge det at tegne og male i terapien med at åbne for sindets kroge.
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Som sådan har hun haft klienter, der kom og fik terapi. Hun begyndte
også at undervise i tegning og maleri derhjemme.
På et tidspunkt i slutning af 90’ erne fik hun godt gang i malerkarrieren og solgte så godt, at hun besluttede af droppe kunstterapien og
satse på at være fuldtidskunstner. Hun var som kunstner tilknyttet
galleriet/firmaet “Kunst//Erhverv”, som var drevet af galleristen
Ingeborg Milling. Der var tilknyttet en række anerkendte kunstnere, og
galleriet havde et stort netværk med en masse virksomheder og
kunstforeninger.
I den periode boede parret i Ny Hammersholt i et hus, hvor de delte
atelier. Det var ganske tæt på Helles barndomshjem Høvelsgaard.
Hendes forældre har været meget aktive i kulturlivet i Brødeskovområdet gennem tiden - med udstillinger og koncerter på Høvelsgaard.
Det er sikkert det “gen”, Helle har taget med videre i lysten til at skabe
et udstillingssted.
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Kunst//Erhverv
Da ejeren af Kunst//Erhverv pludselig døde fik Helle indskydelsen at
købe firmaet med varebil og goodwill og de fleste kunstnere, der var
tilknyttet firmaet, ville gerne fortsætte.
I en årrække havde drev Helle firmaet “Kunst//Erhverv”, hvor hun kørte
rundt med kunstværker af de forskellige kunstnere til firmakunstforeninger – ud over at arbejde med hendes egne malerier.
Købet af firmaet skabte dog også et andet behov, nemlig lagerplads til
alle kunstnernes værker. Og derfor faldt de for huset på Hammersholt
byvej 21. Her kunne se mulighederne: En tømt swimmingpool kunne
blive til Helles atelier og en tidligere hestestald og tilbygning, der var
lager for et rengøringsfirma, kunne blive til galleri og værksted til Dan.
Oven i købet kunne der blive et øvelokale til det folk-band, som de var
ved at samle. Imellem de to bygninger har de skabt en nærmest
sydlandsk gårdhave med potter og planter.
Firmaet Kunst//Erhverv er nu solgt fra, da Helle havde brug for mere
tid i sit eget værksted og malerierne.
Galleriet holder fanen højt ved at vise kvalitetskunstnere, hvoraf en
del er fra den oprindelige skare af kunstnere fra Kunst//Erhverv. En
særlig retning, der har tiltrukket Helle og Dan, har været naivismen.
Igennem årene har de haft adskillige naivistiske malere, som altid
viser billeder, der skaber glæde og højt humør. Og er man først begyndt at samle på de ofte små billeder, kan man næsten ikke holde op
- må de erfare med egen erfaring...
Galleriet har haft 8 til 10 seperatudstillinger om året i de travleste
periode og åbent de fleste weekender. I kartoteket har de omkring
400 mailadresser på folk, som bliver inviteret til ferniseringer. At have
åbent i weekenderne, gør det dog også svært at komme rundt at få
inspiration udefra. Helle og Dan overvejer om der skal være perioder,
hvor galleriet har lukket, så de kan få lidt mere frihed til sig selv.
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Helle i atelieret, hvor der vrimler med dyr, mennesker og symboler på billederne.

Sideløbende med galleriet har de begge godt gang i arbejdet med
deres egen kunst. Helle maler billeder “indefra” med en symbolverden
af arketyper, dyr og mennesker - og naturen som en sanseåbende
inspiration. Igennem mange år præget af brækkede, gyldne farver,
men nu også med acrylfarverne bevæget over i mere skarpe nuancer.
Du kan se tre af Helles ældre, gyldne billeder i Sognegården i Nr.
Herlev, hvor de pryder endevæggen.
Dan arbejder med andre materialer – metaller som zink og kobber. Det
bliver billeder eller relieffer, hvor han dyrker metallets egne farver, med
tilføjelser af diskret guld, lak og papir. Tit med mennesket som hovedmotiv. Mennesker, der spiller musik, klatrer eller danser kædedans –
men også i samspil med huse, heste og skibe. De får ofte en karakter
af “smykker på væggen”.Dan laver både store værker, der fylder en
væg, og bittesmå mini-billeder. For nylig var det ét af Dans værker, der
blev uddelt til C4’s Erhvervspris.
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Dan i værkstedet, hvor han skaber sine metal-billeder. På væggene huserer små mænd
på billeder i alle størrelser.

Helle og Dan er også med i det Nordsjællandske arrangement, Kunstrunden, hvor en række censurerede kunstnere holder åbent hus i en
weekend i september.
Malling Beck band
Ud over kunsten har de to også en anden fælles interesse, nemlig
musikken. Helle skriver selv sange i folk-genren, både på dansk og
engelsk. Hun spiller guitar og synger, mens Dan med en fortid i rockbands styrer el-bassen. I Ny Hammesholt mødte de for 15 år siden
Martin Klitgaard, der spiller congas og slagtøj, Hanne Thordsen synger
og spiller guitar, og Helle Proschowsky (der er med til at skrive i Borgeravisen) er med på cello, guitar og sang.
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Repertoiret er overvejende helles sange, men også Dan komponerer.
Stilen er folk, blød rock og ballader, og øvelokalet står altid klar ved
siden af galleriet. Du kan høre Malling Beck band på Kulturnatten d.
21. september, hvor de spiller i Slotsbio kl. 19.30.
Bedemur
Helle har lige nu gang i et nyt, spændende projekt. Hun har fået idéen
til at skabe en ny type kunstværk - eller nærmest en event: Hun vil
skabe en “bedemur”, hvorpå der hænger små sedler med personlige,
anonyme bønner fra alle dem, der har lyst. Hun kontaktede Charlotte
Chammon i Nr. Herlev kirke, som straks var med på idéen. Også i
Slotskirken, Grønnevangskirken, Præstevangskirken og Karmeliterklostret var man med på projektet. Hun vil have folk til at skrive deres egne
bønner på små sedler – alle i samme størrelse, 10 x 15 cm. I kirkerne
står håndmalede boxe, hvor man kan aflevere dem.

Malling Beck Band:
Helle Proschowsky, Hanne
Thordsen, Martin Klitgaard,
Helle og Dan
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Bønnerne kan være glædesbønner, smertebønner, takkebønner eller
bønner for familien, en afdød eller for hele verden. Helle holder en lille
ceremoni for hver bøn til lyden fra en asiatisk “syngeskål”, og når der er
sedler nok, skaber hun en bedemur. Her vil man kun kunne se en
anelse af teksterne på de små ruller. Værket bliver en lang papirmur,
og kan udstilles forskellige steder, f.eks. i sognegårdene til kirkerne.
Kom forbi og ønsk tillykke!
Fødselsdagsudstillingen med Helle og Dans egne værker varer til den
30. september. Tjek galleriets hjemmeside www.gallerimallingbeck.dk
- eller tag selv forbi galleriet i Hammersholt.

20

Eksempler på de små sedler, hvor der er skrevet personlige - men anonyme - bønner. Man
kan kontakte Helle på 48 26 99 91, hvis man vil vide mere.

Hvis du vil med på Galleri Malling Becks mailing-liste, kan du kontakte
dem her: gallerimallingbeck@gmail.com
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Annoncepriser Brødeskov Borgeravis
Størrelse

PRIS

MOMS

1/2 omslag inderside
2.100
525
1/4 omslag inderside
1.400
350
alt indenfor
1/1 tekstside
2.800
700
1/2 tekstside
1.800
450
Brudebuketter
1/3 tekstside
1.400
350
Dekorationer/Buketter
1/4 tekstside
1.100
275

Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
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15

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75

Skal Dønnehuset i Nr. Herlev
lukke?
I forbindelse med Hillerød Kommunes forslag til budget 2013 er der lagt op til
en lukning af daginstitutionen Dønnehuset i Nr. Herlev. Det vil naturligvis få
store konsekvenser for såvel nuværende som kommende børnefamilierne i
området. Derfor har en samling forældre dannet en gruppe, der i øjeblikket
arbejder på højtryk for at Dønnehuset kan fortsætte som privat integreret
institution, hvis kommunen fastholder sin plan om lukning. Som beskrevet i
lederen, har såvel forældregruppen som Brødeskov lokalråd afleveret
høringssvar til kommunen om sagen.
Forældregruppen har også etableret kontakt med flere lokale politikere, og er
så småt begyndt at mødes med de af dem, der har udvist interesse for sagen,
for at høre hvordan de evt. kan hjælpe.
Gruppen deltager desuden i byrådsmødet, 29. august for at vise deres engagement i en privatisering af Dønnehuset. Via lokalrådets hjemmeside
opfordrede de alle folk med forbindelse til Dønnehuset og alle andre med
interesse for lokalområdet og landsbyens fortsatte trivsel til at deltage.
Forældregruppen opfordrer desuden alle der har interesse i lokalområdet og
børnehuset til at tagekontakt, hvis de har noget på hjerte - stort som småt.
Gruppen kan kontaktes på mail privatiseringsgruppen@doennehuset.dk

BIFs venner, spillere og forældre
i teamwork på Garden Living
Igen i år blev der arbejdet igennem da Brødeskov Idrætsforenings Venner stod for
alt det praktiske ved haveudstillingen Garden Living i Frederiksborg Slotshave.
Dertil kom en flok af de yngre fodboldspillere og forældre fra klubben. Vennerne
med Svend og Kenneth Sørensen i spidsen stod for at bygge hele pladsen op i
ugen inden, dele flyers ud, sætte hegn osv.
Under de tre åbningsdage sørger Vennerne og hjælperne for at sælge billetter,
være parkeringsvagter, servicere de udstillende, rydde op, tømme skrald – kort
sagt have ansvaret for hele udstillingspladsen. Et stort arbejde, men også med
plads til højt humør ved Dankort-maskinen, sol på parkeringsvagterne, sodavand
ad libitum og eftertragtede ture på minitraktoren.
Vennerne tjener 50.000 kr. på arbejdet, og pengene bruges til udlandstur for
klubbens spillere og betaling af busser til fodboldstævnet i Kalundborg.
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Fotos: Sofus Chammon, Ulrik og Simon Christiansen

KULTU
RNATH
ILLERO
D.DK

FREDA
G 21. SE
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ER 201
2

af Lise Bendix

En af årets tilbagevendende
begivenheder står for døren.
Det er Kulturnat Hillerød, der
fredag den 21. september
ruller den røde løber ud.

Butikkerne lukker til sædvanlig tid og kulturaktørerne byder indenfor
til masser af oplevelser – noget for enhver smag og for enhver alder.
Traditionen tro er det den aften, hvor historierne bliver fortalt, om
slottet, byen, husene og folk. Døre, der sædvanligvis er lukkede, åbnes
og spændende og interessant historier bliver fortalt.
Også i år byder Kulturnatten på nyheder. Asger Berg fortæller historierne om, hvorfor gader og veje hedder som de gør, Hillerød Bymuseum
har vendt op og ned på deres udstilling, som er blev ny og spændende,
Falck præsenterer deres nye avancerede brandslukningsudstyr og
byder på en tur i stigen, ligesom gæsterne får mulighed for bl.a. at
prøve et termisk kamera. Et optog gennem byen med Gardehusarregimentets Hesteskadron i spidsen for veteran Volvo biler, Drabantgarden m.m. starter hele Kulturnatten.
Masser af underholdning rundt i byen lige fra viser, kor, jazz, barbershop til rock og latinamerikanske rytmer er med til at skabe en fantastisk hyggelig stemning.
Årets Focus-arrangement går under titlen ”Frederiksborg Slot – i Krig
og Fred” og fortæller om en dramatisk periode hen over 300 år, der
beskrives af 3 velrenommerede foredragsholdere . Om F IV og Store
Nordiske Krig, Svenskerkongens død, Tordenskiolds bedrifter, zar Peter
den Store’s besøg i København o.m.a. – sluttende med F VII og branden på Frederiksborg Slot.
Læs mere på Kulturnathillerod.dk fra den 24. august eller i programmet fra 27. august.
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Otte dage med sjov og
hårdt arbejde
Mere end 35.000 voksne og børn fra hele verden, herunder steder som Hong Kong, Japan, Finland, England, Sverige, Østrig og
Canada deltog i Spejdernes lejr (Scout Jamboree) fra 21. til 30.
juli 2012 i Holstebro. Jeg hedder Justin Weaver. Jeg er elleve år
gammel og er medlem af junior Brødeskov gruppe.
Vi kørte fra Hillerød i fem timer til Holstebro om lørdagen i tre busser,
to store og en lille. Der så ud til at være masser af plads, men det var
en hård begyndelse fordi der ikke var plads nok til al bagagen, rygsække og soveposer. Men på en eller anden måde fik vi stuvet det hele
sammen, og så kørte vi til lejren.
På lejrpladsen satte spejderne det hel op selv ved hjælp af friske
afskårne trærafter: borde, bænke, telte, vores køkkener. Vi måtte selv
bære rafterne. De var tre, seks eller ni meter lange, og de var tunge!
Jeg har stadig ondt i mine skuldre!
Ved den fantastiske åbningsceremoni holdt Lars Løkke en indspillet
tale. Han har selv været en spejder. Holstebros borgmester talte til os.
Han har også selv været spejder. Martin Bryggman sang en god sang,
”Ska’ vi gå udenfor”, som stadig kører rundt i hovedet på mig.
Holstebros borgmester byggede et bål og lavede pandekager.
Lejren udgav sin egen daglige avis, og havde egen radiostation og
WiFi-net.
I ugens løb kom vi til at afprøve os selv og vort holdarbejde gennem
forskellige opgaver som at oversætte morse-kode, som var trykt og
hang på poster, og at gå gennem en labyrint ved hjælp af reb og kroge,
mens vi bar på store træklodser. I natur-skolen gav gruppelederne os
navn og beskrivelse på et træ, som vi så kunne gå ud og finde.
26

Vi sov i telte og lavede vores egen
mad som pasta og kød med løg over
åben ild, som vi måtte lære at tænde
selv. Vi brugte et forstørrelsesglas
og solens stråler for at sætte ild til
et stykke bomuld. Vi prøvede også at
slå to stykker metal sammen for at
få en gnist, men det tog lang tid! At
bruge de to metoder sammen ved at
lave gnister med metalstykkerne og
derefter øge det med forstørrelsesglasset var den bedste metode.
Alligevel ville kun halvdelen af mit bål starte en aften. Det tog lang tid
at få middagen færdig! Vi arbejdede på mange kemi og fysik projekter, for eksempel at lave en jet-ballon!
Et af de fedeste projekter var at lave en kombineret vandkøler og
sokketørrer. Sæt folie omkring din vandflaske og sno en våd sok
omkring det. Sokken køler dit vand mens solen tørrer den! Min bedste
dag var ”kvarters-dagen”. Vi fra Hillerød blev sat sammen med grupper
fra Storbritannien og vi hjalp hinanden med at bygge et Angry Birds
spil i virkeligheden. Vi byggede en gigantisk slangebøsse og brugte
udstoppede Angry Birds dyr at vælte papkasser med påklistrede
griseansigter. Det var vældig sjovt! Selv efter kvarters-dagen kom folk
forbi for at spille vores spil.
Afslutningsceremonien var endnu mere utrolig end åbningen. Alphabeat kom og spillede en live koncert, der var fyrværkeri og alle sang
sammen. Jeg havde en smule hjemve i begyndelsen, men til sidst var
jeg ikke sikker på, jeg ønskede at komme hjem!
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STORT LOPPEMARKED
Vi samler 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.
Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, overskydende rejsevaluta, porcelænsfigurer, designermøbler, almindelige kontanter og smykker,
som vi kan realisere til fordel for det gode formål.
Ring glad til
Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48 25 43 50
eller send en mail, hvis det passer dig bedre bc@hilleroedboghandel.dk
eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.
SKROTMETAL
Det har vist sig at alle metalpriser er steget så meget at vi nu kan tjene lidt til
foreningen ved at samle metalskrot. Har du gammelt jern, aluminium, kobber,
bly, ledninger eller andet henter vi det gerne. Vi skal nok selv stå for sorteringen så udbyttet bliver maksimalt.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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Lokalrådet på
facebook

Hold da helt fest i

UVELSE
FRITIDS
CENTER
Firmaer,
organisationer,
private
(20-800 pers.)
Alternative
muligheder
Rimelige priser

Gå ind og “synes om” Brødeskov Lokalråd!

Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk
NB! Dagens ret hver
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i
www.Brodeskovkoret.dk
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CJ

A
Z

Din lokale
hestevogn
Entreprenør

hristiansen
kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale
kunstværksteder) eller hvad du
kunne Jørn
ha’ lystChristiansen
til.
Bygaden
7
Ring til kusken og hør nærmere
Nr.
Herlev
på 2164 9866
efter
kl. 18
3400 Hillerød

H

Akupu

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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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus

Sket siden sidst
Lørdag den 16. juni 2012 blev der afholdt en meget vellykket midsommerfest.
Søndag den 12. august 2012 blev der afholdt et godt besøgt loppemarked.
Kommende arrangementer
Vores næste arrangement er søndag den 16. september 2012, kl. 8.30, hvor der
afholdes Pentaquestævne.
Fredag den 26. oktober 2012, kl. 18.00 er der fredagscafe/oktoberfest. Se
opslag når tiden nærmer sig.
Søndag den 25. november 2012, kl. 10-17 er det tid for det årlige julemarked,
hvor der kan bestilles boder hos Gitte Pedersen.
Søndag den 9. december 2012, kl. 15-17 vil der, sædvanen tro, blive afholdt
juletræsfest. Se opslag.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 26. FEBRUAR 2012
Formand Per Hansen,
26 56 96 10
Næstformand Carsten Stål Hansen20 95 68 02
Kasserer Svend Erik Pedersen,
40 25 18 59
Udlejer Gitte Pedersen,
26 79 87 51
Vicevært Jan Bast,
61 61 72 11
Øl-mand Henning Nielsen,
23 21 33 26

Sekretær Henriette Hansen
Suppleant/hjælpeudlejer
Bibi Pedersen,
Suppleant/vicevært
Brian Nielsen
Forsamlingshuset, torsdage
17.30 - 19.00,

20 62 68 02
28 68 62 51
24 28 10 88
48 17 18 61
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Brødeskov lokalhistoriske
forening
Besøg den historiske Bendtsgaard og se og hør
om den gamle landsby Freerslev.
I samarbejde med Lisbet og Niels Chr. Nielsen, Bendtsgaard arrangeres rundture og kaffebord med lokalhistoriske emner
Søndag 30. september 14,00 på Bendtsgaard
Alle er velkomne. Kaffe/te og kage 25 kr. pr. person.
Vi deler os i 4 hold med hver sin rundviser:
1. Landbrugsbygninger og –drift.
2. Det gamle stuehus, hvoraf dele er ca. 250 år gamle.
3. Historiske levn i Freerslev landsby.
4. Dammen (voldgrav?), højskolen og den nedlagte kirke.
Holdene skifter hvert kvarter, så alle kan opleve det hele.
Ca. kl. 15: Kaffebord i Lisbets og Niels Chr.`gamle stuer. Hvis vi bliver
mange, må vi nok skiftes til at sidde. I en pause et lille foredrag på
10-12 minutter om Freerslev historie fra middelalder, over udskiftningen i 1780-erne, til i dag.
Spørgsmål til rundviserne. Vi slutter ved 16 til 16,30 tiden.

BLF medvirker i udstillingen på Folkemuseet
Fra glasplade til Iphone – et fotografisk portræt
af egnen omkring Hillerød.
Udstillingen løber i ca. fire måneder fra 14/9. Der bliver rundvisninger
på kulturnatten 21/9 kl. 17, 18 og 22.
Andre arrangementer i forb. med udstillingen senere på året.
I borgeravisens febr. nr. efterlyste BLF-BIF arbejdsgruppen fotos og
historiske beretninger til brug for et jubilæumsskrift til BIF`s 50 års
jubilæum i sommeren 2013. Vi søger stadig!
Henvendelse: Anders Bohn, telefon 48260304.
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Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet 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, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.
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
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
16.-23. november 2012
Deadline
28. oktober 2012
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 områdets
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
tlf. 48 26 95 16
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. 100,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 200,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
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