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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Besøg Jette i Freerslev – og
læs om teater, Tosca eller
trylleri på Brødeskov skole.

Køb en annonce her
for kun 1.400 +
moms pr. år

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
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: 07.00-20.00
Maj
Billedkunstner Lene Lundgaard

Støt dit lokalråd!
Tag med til generalforsamling
d. 19. marts på BIF...
... og støt med 100 kr. på konto:
6300 – 1583230
... eller tegn en annonce
i Borgeravisen!

Næste nr. (204) er på gaden 3.-10. maj 2013.
Indleveringsfrist den 14. april 2013 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

Nyt fra Lokalrådet
Cykelstier, byskilte m.m.
Af Miljø- og teknikudvalgets møde den 5. december fremgår det, at
cykelstien mellem Ny Hammersholt og Allerød nu bliver en realitet.
Stien udformes i den østlige side af Gl. Frederiksborgvej som en
dobbeltrettet sti fra Slettebjerget til kommunegrænsen mod Allerød.
Anlægsarbejdet bliver igangsat fra august/september 2013 og stien
forventes klar til brug ultimo 2013. Lokalrådet glæder sig over denne
beslutning – vi er sikre på at denne cykelsti vil blive til glæde for
mange mennesker i området.
På Lyngevej i Nr. Herlev har Hillerød kommune etableret to vejbump.
Lokalrådet har ikke været involveret i processen, og såvel bumpenes
som byskiltets placering har givet anledning til undren. Når man kører
ad Lyngevej fra Hillerød forlader man ifølge byskiltet Nr. Herlev umiddelbart efter bump nr. 2. Dermed er en række af de huse, der har
udkørsel til Lyngevej (herunder præstegården), ikke en del af Nr. Herlev
mere. Flere borgere har allerede været i kontakt med de ansvarlige
politikere, og forhåbentlig resulterer det i at byskiltet bliver flyttet.
Men hvor ville det dog have været dejligt, hvis kommunen havde taget
kontakt til Lokalrådet før de påbegyndte arbejdet.
Gadekæret i Nr. Herlev har længe trængt til et oprensning – og efter
en længere proces mellem Lokalrådet og Hillerød kommune, er oprensningen nu endelig gået i gang. I forbindelse med oprensning af grøde,
vil det oprensede plantemateriale blive lagt til afdrypning på græsarealet.
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Det vil blive bortkørt, når det er tilstrækkeligt afvandet i foråret 2013.
Herefter vil den berørte græsflade blive eftersået. Vi glæder os til et
fint og åbent gadekær til foråret.
Vil du være med?
I dette nummer finder du en indkaldelse til Lokalrådets generalforsamling den 19. marts 2013.

Vi har i høj grad brug for nye kræfter
– så hvis du kunne tænke dig at blive en del af et aktivt fællesskab –
hvis hovedformål det er at gøre vores område til et endnu bedre sted
at bo – så mød op, eller henvend dig til bestyrelsen@brodeskov.net.
Vores hjemmeside er heldigvis blevet genåbnet nu - efter at have
været udsat for et hackerangreb. På www.brodeskov.net kan du bl.a.
finde referater fra bestyrelsesmøder og tidligere generalforsamlinger,
hvis du vil se, hvad vi arbejder med.
Tekst og foto Helle Friis Proschowsky

Oprensningen af Nr. Herlevs
gadekær er gået i gang.
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50 års fødselsdag fejret
med stand-up og magi

Af Vibeke Scheibel
og John Jessen Hansen (foto)

Hanebjerg Skole har den kun heddet i halvandet år –
men på adressen har der ligget skole i præcis et halvt
hundrede år.
Først hed den Nr. Herlev Centralskole, så Nr.Herlev Skole, siden Brødeskov Skole - og fra 201: Hanebjerg Skole. Men alle de mange navneskift
forhindrer naturligvis ikke en markering af, at der har ligget skole på
Brødeskovvej 39 i 50 år!
Til fødselsdagen i mandags havde skolen inviteret standupperen og
magikeren Sunny Cagara – til stor morskab og undren for store og små.
Først tryllede Sunny for 0. til 5. klasserne i samlingssalen, og siden
byttede eleverne plads og så stod den på en blanding af stand-up og
magi for 6.-9. klasserne.
”Et herrefedt show”
Hillerød Posten mødte nogle af de store elever lige efter showet - og
stemningen var stadig høj: ”Det var et herrefedt show,” sagde Signe fra
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Stand-upper og tryllekunstner Sunny Cagara var en stor succes hos både store og
små elever. Han har bl.a. optrådt i Tivoli, på Bremen og i DR’s talentshows.

8.y, der straks blev suppleret af seks andre elever fra både 7. og 8.
klasse: ”Ja, med en masse jokes, som appellerer til vores alder.”Så godt
var showet, at det slog både de 1.500 æbleskiver og 130 liter varm
kakao, som ellers også var blevet serveret for de i alt cirka 450 elever
- med hjælp fra Hillerød Kommunes feltkøkken. For æbleskiver og
kakao er vildt lækkert og dejligt, men det allerbedste er stand-up og
magi, mente de positive elever.
Fødselsdags-leg i sneen
Om det var de ekstra æbleskive-kalorier, der udenfor gav kræfter til
slås-for-sjov-kampe for nogle af de lidt yngre elever, skal være usagt.
Men energien blev der i hvert fald ikke sparet på denne eftermiddag i
sneen - inden dørene til samlingssalen fra klokken 15 til 17 atter blev
åbnet. Denne gang for alle interesserede - også gæster udefra.
Tak til HillerødPosten for lån af artikel og fotos.
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Hold da helt fest i

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

Alt tømrerarbejde
udføres
Skal du have
– nye døre og vinduer?
– ny terrasse?
– nyt køkken?
– nyt tag?
– nyt gulv eller loft?
Ring til Tømrerfirmaet Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

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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Brødeskov Lokalråd
Generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30
i BIFs lokaler, Kollerødvej 1
Dagsorden ifølge vedtægterne (se. www.brodeskov.net)
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for den forudgående periode.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående
regnskabsår til godkendelse.
4. Forelæggelse af forslag til budget .
5. Bestyrelsen fremlægger en ændring til vedtægterne vedrørende
bortfald af betalende medlemsskab, så alle beborer med hjemsted
i området er medlem.
6. Indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt og være
bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges normalt for 2 år).
8. Valg af op til 2 suppleanter (vælges for 1 år)
9. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
10. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
11. Eventuelt.
Stemmeret og valgbarhed har alle, som har tegnet medlemskab
i 2012 eller 2013.

Mød op og vær med!
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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

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde
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Størrelse

PRIS

MOMS

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

1/2 omslag inderside
1/4 omslag inderside
1/1 tekstside
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

2.100
1.400
2.800
1.800
1.400
1.100

525
350
700
450
350
275

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

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

Foreningen Brødeskovhallen
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler
Kollerødvej 1

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest
14 dage inden generalforsamlingen.
Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen for at få
behandlet forslaget.
Henvendelse til
Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 3400 Hillerød,
tlf. 41 78 01 35.
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Tekst og foto: Helle Friis Proschowsky

På besøg i den gamle
smedje i Freerslev
Lidt tilbagetrukket fra trafikken på Roskildevej ligger
den gamle smedje i Freerslev. Her bor Jette Nielsen i sit
barndomshjem.
Jettes forældre flyttede til Freerslev umiddelbart efter krigen og Jette
blev født som den tredje af tre piger i 1946. Det var Jettes far, der
etablerede smedevirksomhed på stedet. I starten var han grovsmed;
han skoede heste og reparerede landbrugsmaskiner. Da helbredet ikke
kunne holde til det hårde smedearbejde længere, gik han over til at
lave ting i smedejern. Han lavede låger, smedejernslygter og blomsterkasser. Har du ærinde på kirkegården ved Gørløse kirke, så læg mærke
til den smukke smedejernslåge - den er nemlig lavet af Jettes far i
Freerslevs gamle smedje.
Aktiviteter i Freerslev
Gårdene i Freerslev ligger tæt omkring Roskildevej. I mange landsbyer
flyttede man gårdene væk fra bykernen i forbindelse med udskiftningen i slutningen af 1700 tallet – men det skete altså ikke i Freerslev.
Det nød Jette godt af som barn, for her var masser af jævnaldrende
legekammerater tæt på. Om sommeren var de sammen om udendørs
leg, mens vinteren bl.a. blev brugt på det, Jette kalder ”løjer”. De
klædte sig ud som spøgelser for at forskrække folk eller lavede
telefonfis – bl.a. med byens købmand. Fastelavn var desuden en helt
særlig højtid i Freerslev. Nu til dags er det mest en aktivitet for børn,
men sådan var det ikke dengang. Cirka en måned før fastelavn mødtes
børn og voksne på en af gårdene for at folde papirroser. Fastelavns12

søndag klædte mændene sig fint ud, hestene blev smykket med
papirroserne og så gik det ellers på rundtur til alle gårdene fra Freerslev til Nr. Herlev. Hvert eneste sted blev der serveret en dram, så
mændene var godt lakket til, når de kom retur. Imens havde kvinderne
hjemme i Freerslev forberedt maden, som oftest bestod af gule ærter,
og børnene havde været rundt og rasle. Først om mandagen blev der
slået katten af tønden i Nr. Herlev. Skolegangen for børnene i Freerslev
foregik i det hus på Fuglebjergvej, der senere er blevet kaldt ”Biavleren”. Efter endt skolegang havde Jette en tid med forskelligt arbejde,
dels på Hillerød bibliotek, der dengang lå i Bakkegade, og dels i huset
hos sin tidligere gymnastiklærerinde. Mens hun arbejde på biblioteket
mødte hun sin mand, Asger, der var i færd med at uddanne sig til
elektriker.
Favrholm
Jette havde en drøm om at blive det, der hed forskolelærer. Når
familien kørte fra Freerslev til Hillerød passerede de Favrholm skole,
der lå overfor forsøgsmejeriet, og her var det Jettes drøm engang at
blive lærer. Forskoletitlen forsvandt imidlertid, og Jette uddannede sig
til pædagog. Hun blev færdig i 1971 og umiddelbart efter døde
hendes far. Moderen havde ikke lyst til at blive boende alene i den
gamle smedje, men var på den anden side ked af at skille sig af med
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huset. Aftalen blev at Jette flyttede ind for at passe huset – og senere
købte hun det, for den sum penge hun fik, da moderen skiftede med
børnene. Favrholm var i mellemtiden blevet lukket som skole, og
lokalerne havde været anvendt til undervisning og kurser af bl.a.
Jægerspris seminarium og Forsøgsmejeriet. Hillerød kommune besluttede at oprette en integreret daginstitution i Favrholm, og da stillingen som leder for den nye institution blev slået op, var Jette ikke i tvivl
om at den var ”hendes”. Hun fik stillingen – og blev der i 33 gode år. På
Favrholm var Jette kendt som ”Frøken Nielsen” fordi hun holdt skole for
de ældste børnehavebørn – så på en måde endte hun alligevel med at
blive forskolelærer på Favrholm.
Favrholm åbnede dørene for børn den 1. januar 1978 og dengang
kunne man virkelig tale om en integreret institution. Der var børn i
alderen 0 – 14 år, dvs. vuggestue-, børnehave- og fritidshjemsbørn. ”Vi
havde dem fra ble til tampax” som Jette siger. Hun giver udtryk for at
det var et stort tab, da de store børn forsvandt, for at blive passet ude
på skolerne i skolefritidsordninger. Skolebørnene ankom som et frisk
input, først på eftermiddagen til stor glæde for de mindre børn, og
mange søskendepar nød at være sammen i hverdagene.
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Mutter Grib
Da Jettes mand blev alvorligt syg, besluttede hun at stoppe som leder
i Favrholm. Sygdomsforløbet blev dog meget kort, og da Asger døde i
2010, opstod der et noget af et tomrum i hendes liv. Heldigvis fik hun
mulighed for at engagere sig i ”Mutter Grib gruppen” på Klaverfabrikken. Gruppen består af 7 tidligere ledere fra Hillerøds daginstitutioner,
der stadig har lyst til at være noget for børn. Hver mandag og onsdag
inviterer de børn fra Hillerøds børnehaver og indskolingsklasser til et
par timer med levende fortællinger. I øjeblikket er det H.C. Andersens
”Fyrtøjet” der er på programmet. Først fortælles eventyret for børnene
– og Jette lægger vægt på at det bliver fortalt – ikke læst højt. Det er
nemlig den mundtlige overlevering, der er i fokus hos Mutter Grip. Når
børnene har hørt eventyret, får de mulighed for at klæde sig ud, og
historien leges/spilles igennem. Afslutningsvis kommer de ind i et
lokale hvor de kan tegne og male, for at arbejde kreativt med historiens dramatiske højdepunkter. I december måned huserer Jette
desuden i Brødeskov sammen med Peter Vinding fra Egely. Her giver
de børnene fra Hillerøds institutioner mulighed for at komme på tur i
skoven – og møde nissefar og nissemor. Jette nyder også at lave mad.
Hun har startet det, hun selv kalder en ”velvære café” hvor venner og
familie kan aftale at komme forbi, hvis de trænger til en aften med
forkælelse og godt selskab.
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Favrholm lukker og slukker
Jette og Asger har to børn, Jonas (f. 1978) og Julie (f. 1983). Da de var
små, gik de også på Favrholm, så Jette havde dem med frem og tilbage
fra arbejde. Det var intensive år, og Jette giver udtryk for at hun ind
imellem godt kunne trænge til aktiviteter, der ikke handlede om børn
og børns behov når hun kom hjem fra arbejde! Datteren Julie er dog
gået i moderens fodspor, og har arbejdet i Favrholm i flere år. Børnetallet har igennem flere år været dalende i Hillerød kommune, og
mange institutioner er blevet sammenlagt eller lukket. Det gælder
også for Favrholm, og det er ikke noget der falder i god jord hos Jette.
”Det er lidt som at se sit livsværk forsvinde”, siger hun. I januar 2013
blev Favrholm slået sammen med ”Mælkevejen”, der ligger længere
nede af Salpetermosevej, og børnene skal være i Mælkevejens lokaler.
Favrholm bliver dog ikke solgt fra eller brugt til andre aktiviteter lige
foreløbig. Hvem ved – måske bliver der atter brug for en institution i
området når det nye hospital og den nye bydel, Hillerød syd, står klar.

Kender du noget, som Brødeskov Borgeravis burde besøge
– eller har du selv en god historie at fortælle? Så skriv til
bbavis@brodeskov.net eller ring på 48 25 02 15
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STORT LOPPEMARKED
Vi samler lopper ind til et stort loppemarked til foråret.
Loppemarkedet afholdes på Kollerødvej 1 ved Brødeskov
Idrætsforening som vi plejer.
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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Vintertræning i BIF
Se her hvornår de forskellige hold skal træne i vintersæsonen.
U-6 DREngE (2007)
Træner
Anders Nyholm
tlf. 48 14 03 06
Mobil 21 27 31 54
an@bba-vvs.dk
Træning
Fredag kl. 16.00 - 17.30 på Gørløse Skole

U-8 DREngE (2005/2006)
Træner:
Steen H. Matthiesen
Mobil 30 10 41 30
matthiesen@gmail.com

Hjælpetræner:
Jan Laursen

Hjælpetræner U-7:
Jan Laursen
jla@fcn.dk

Hjælpetræner U-7:
Thomas M. Christensen
tc@purus.dk

Hjælpetræner U-8:
Lasse Skarsø
lasse.skarsoe@skolekom.dk

Hjælpetræner U-8:
Brian Schjerning
brian@sherning.dk

Træningstider:
Mandag kl. 18.00 – 19.00 i Uvelsehallen
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Hjælpetræner:
Lasse Skarsø

U8 pIgER (2005/2006)
Træner:
Olivia Brinck
Tlf. 20 76 46 09

Træner:
Isabella Laustsen

Kontaktperson:
Kenneth Andersen
50 46 90 70
nrherlev47@os.dk

Træningstider:
Træning mandag 16.00-17.00 (Uvelse hallen)

U10 pIgER (2003/2004)
Træner:
Signe Andersen
Mobil 28 77 03 23
nrherlev47@os.dk

Træner:
Ida Katrine Jensen

Holdleder:
Fie Thrane
21 66 93 04
fiethrane@gmail.com

Træningstider:
Træning mandag 16.00-17.00 (Uvelse hallen)

U-11 DREngE (2002, 2003, 2004)
Gruppeleder:
Karsten Mølgaard Jensen
tlf. 40 13 08 97
karstenmoelgaard@hotmail.com
Trænere:
Tommy Thomsen
thommaldo@live.dk

Holdledere:
Kenneth Møller
28 44 44 44
moellerkenneth@gmil.com

Jonas Andersen
jlanrherlev47@gmail.com
40 47 35 36

Rasmus Ravnsborg

Lars Trane
29 78 61 01
larstrane@mailme.dk

Martin

Træningstider:
Træning tirsdag 17.45-19.00 (FIF Grusbane)
Træning onsdag 16.30-18.00 (Uvelse græs)
Træning fredag 16.45-18.45 (Uvelse Hallen)
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U 12 pIgER (2001/2002)
Træner:
Laura Bojesen

Holdleder:
Jens Steensgård
steensgaard.jens@gmail.com

Træningstider:
Træning mandag 17.00-18.00 (Uvelse hallen)
Træning tirsdag 17.45-19.00 (FIF grus)

U14 DREngE (99, 2000, 2001)
Trænere:
Christian Bo Nielsen
Mobil 26 27 39 64
christiannielsn87@hotmail.com

Trænere:
Mikkel Schrøder
30 45 57 96
mikkel.scroder@jubii.dk

Jannick Lundgren
60 23 54 84
lundgren@live.dk
Træningstider:
Tirsdag på grus i Skævinge kl. 17.00 - 19.00
Torsdag indendørs i Uvelse kl. 17.00 - 19.00
Fredag på grus hos FIF kl. 17.30 - 19.00

U-15 DREngE
Træner:
Andreas Kessler

Holdleder:
Bent Søndergaard
bent@permin.dk
40 13 94 47

Træningstider:
Træning Mandag 19.00-20.30 (FIF grus)
Træning Fredag 18.45-20.15 (Uvelse hallen)
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U-14 & U-16 pIgER
Træner
Jonas Andersen
Mobil 40 47 35 36

Træner
Kenneth Andersen
50 46 90 70
Nrherlev47@os.dk

Træner
Nanna Grønnegård

Træningstider:
Træning mandag 17.00 - 18.30 (Skævinge grus)
Træning onsdag 18.00 - 19.30 (Uvelse græs)
Træning Fredag 17.00 - 18.00 (Skævinge Fitness)

U 18 pIgER/KVInDESEnIOR
Trænere:
Kenneth Sørensen
Mobil 30 91 00 23
ks@venstre.dk

Claus Jensen
40 76 91 07
claus@tbkj.dk

Træningstider:
Træning mandag 19.00 - 20.30 (Skævinge grus)
Træning fredag 18.00 - 19.00 (Skævinge Fitness)
Træninge fredag 19.00- 20.30 (Skævinge hallen)
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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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Puccinis opera “Tosca”
opføres fredag den 5. april 2013
kl. 19.00 i Nørre Herlev kirke
(2. + 3. akt foregår i Uvelse Fritidscenter). Kulturforeningen
Uvelse-Lystrup har indgået kontrakt med Opera i Provinsen
om opførelsen.
Opera i Provinsen opfører internationale klassiske operaer på dansk i høj kunstnerisk
kvalitet, benytter enkle iscenesættelser. Hovedvægten er lagt på handling, forståelighed
og nærvær.
Handlingen: Roms tidligere konsul, Angelotti, er flygtet fra fængslet Engelsborg og har
søgt tilflugt i kirken, hvor Cavaradossi står og maler et billede af en kvinde, da det banker
på kirkedøren. Det er Cavaradossis elskede – den jaloux Tosca. Hun bliver beroliget og
forlader kirken igen. Cavaradossi og Angelotti går hjem til Cavaradossis hus. Roms
politichef Scarpia dukker op i kirken for at finde den efterlyste. Tosca kommer i det samme
tilbage. Scarpia gør hendes jaloux. Hun går til Cavaradossis hus efterfulgt af en politispion. Angelotti er væk, Cavaradossi anholdes og føres til Scarpia, som inviterer Tosca op til
paladset, hvor Cavaradossi føres til torturkammeret, for at få ham til at afsløre hvor
Angelotti er. Da Tosca hører Cavaradossis smertensskrig indgår hun en aftale med Scarpia,
for at redde sin elskedes liv. Om det lykkedes eller ej? Se forestillingen.
Rolleliste: TOSCA – synges af Nina Pavlovski, Cavaradossi – Magnus Vigilius, Scarpia –
Børge Nielsen, Angelotti – Hans Lawaets, Sakristanen – Anders Jacobsen og Spoletta – Jan
Erik Sääv. Læs evt. på Google om de enkelte sangere – se billeder på www.operaiprovinsen.
dk under TOSCA
Forestillingen har spillet for fulde huse i Føllenslev kirke/Gimle Kulturhus – Nykøbing Sj.
Kirke/Odsherred teater – Korskirken i Vallekilde/SEAS-NVE’s kulturhus i Svinninge - og
med stående applaus. I anmeldelser er der er givet **** og ***** stjerner.
Billetter a’ kr. 200,- for KULmedlemmer/250,- ikke-medlemmer
Tilmelding kan ske på www.ufc.dk/KUL eller tlf. 4827 8656. Begrænset tilmelding grundet
kirkens størrelse. Ved problemer med transport Nr. Herlev/Uvelse vil vi prøve at løse det
– venligst ring.
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Brødeskov lokalhistoriske
forening
Ordinær generalforsamling afholdes onsdag 24. april kl. 19 i
Hammersholt Forsamlingshus. Alle er velkomne, om end kun medlemmer kan stemme. I en pause ca. 19,45 til 20,00 bydes alle på en
forfriskning.
Kl. 20,00 foredrag ”Slægtsforskning på nettet” ved Inge Kristensen. Hun er formand for den lokalhistoriske forening i Skævinge,
og hun har på flere måder dyrket dette emne, som kan være til stor
hjælp for slægtsforskere.
Spadseretur i og nord for Ny Hammersholt onsdag 15. maj.
Turleder Peter Wåhlin, det vil fortælle om historiske og geologiske
steder i denne del af vort område og om Frederik 2’s kanal i dødislandskabet syd for Hillerød. Turen er beskrevet på Peter Wåhlin’s hjemmeside www.spitaki.dk
Vi mødes og starter kl. 14,00 fra parkeringspladsen nord for bebyggelsen på Slettebjerget 68-95. Turens længde er ca. 8 km, og den varer
2½ time. Husk godt fodtøj.
Vort arkiv i BIF’s klubhus. Den faste åbningstid, som var den 1.
mandag i hver måned kl. 16-18, ophører. Vi tilbyder en ny kontaktmåde, som nok er bedre for alle, idet vi gerne åbner arkivet – eller
mødes andetsteds – efter aftale. Kontakt et bestyrelsesmedlem, se
www.brodeskov.net , eller arkivleder Margrethe Krogh margrethekrogh@gmail.com , eller formand Anders Bohn, tlf. 48260304, e-mail
sabohn@mail.telenor.dk
Støt os ved at blive nyt medlem. Kontakt bestyrelsen. . Kontingent
100 kr. pr. år pr. person til konto 2276 6881678274
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Brødeskov Teater underholder med det populære stykke

”Den afdøde” af René de Obaldia

”Den afdøde” er et ganske fantastisk lille stykke, som vi glæder os til at
underholde jer med. Måske er det ikke ganske klart, men billedet viser
en imponerende hat, som vi er meget glade for og som har så stor en
plads i stykket, at vi mener, at vi kan sælge forestillingen blot ved at
vise jer den.
Ud over hatten medvirker to kvinder, som fører os vidt omkring i deres
absurde samtale om en fælles afdød bekendt - nemlig den kære Victor.
Det ville slet ikke gå at røbe handlingen her, den skal opleves! Men vi kan
godt røbe, at det ikke bliver kedeligt!

Vi spiller søndag den 24. marts kl. 16 i Hammersholt
Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16
Den absurde forestilling varer ca. 40 minutter, men vi håber at kunne
byde jer på yderligere underholdning efter forestillingen. Billetter kan
bestilles hos Annett Jakobsen på telefon 2296 6131. Billetpris 65 kr.
Vi glæder os til at se jer.
Brødeskov Teater
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Viseaften
Fredag den 1. marts 2013 kl. 18:00
i Nr. Herlev Sognegård
Traditionen tro afholdes igen viseaften for Brøde
skovområdet. Da det afholdes den første forårsdag i
2013, vil fællessangene være præget af ”FORÅR”.
Aftenen starter med, at vi spiser den medbragte mad.
Medbring venligst selv både service, bestik og drikkevarer. Under spisningen vil der være rig lejlighed til at
synge skåleviser og et par fællessange.
Aftenen vil igen i år byde på underholdning fra lokale
kræfter. Vi opfordrer hermed alle, der har lyst til at
synge en sang, eller fortælle en god eller sjov historie,
om at henvende sig til:
Ellen og Parno på tlf.: 48 25 25 48 eller e-mail:
parno@mail.dk For de glade tilhører er tilmelding ikke
nødvendig.
På gensyn til en festlig viseaften
Ellen og Parno Petersen
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Der har været afholdt Julemarked søndag den 25. november 2012, hvor alle
boderne var udlejet. Der var både tøj, småkager, forskellige slags julepynt og
meget andet. Markedet var godt besøgt og efterfølgende var stadeholderne godt
tilfredse med salget.
Søndag den 9. december 2012 var der juletræsfest. Trods dårligt vejr var der
mødt rigtig mange op og de oplevede juleforestilling med nogle af byens børn,
oplæsning, julemanden, julesange, dans om juletræet, godteposer til børnene,
gløgg og æbleskiver.
Kommende arrangementer
Årets første arrangement vil være Fastelavnsfesten søndag den 10. februar
2013, kl. 14.00, hvor vi håber at se rigtig mange flot udklædte børn og voksne
til tøndeslagning.
Dernæst er der generalforsamlingen søndag den 24. februar 2013, kl. 13.00.
Alle er velkommen til at deltage, men kun medlemmer af huset har stemmeret.
Der vil som sædvanlig være spisning efter generalforsamlingen.
Fredag den 15. marts 2013, kl. 18.30 er der Fredagscafé. Temaet denne aften
er ”familieaften”. Vi håber rigtig mange vil komme og ”lege” med.

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

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
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Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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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
3.-10. maj 2013
Deadline
14. april 2013
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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