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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Rekordsalg hos BIF-loppemarked,
nyt fra Lokalrådet, forårskoncert,
generalforsamlinger, og meget
andet godt i Brødeskov-området

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!
Betal kontingent for år 2013.
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.
Din støtte sikrer at vi kan udgive Brødeskov Borgeravis
og drive brodeskov.net.

Næste nr. (205) er på gaden 6.-13. september 2013.
Indleveringsfrist den 18. august 2013 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

Nyt fra Lokalrådet
En lang og kold vinter er ovre, så nu kommer den tid på året, hvor vi
tilbringer mere tid uden døre, og hvor vi igen ser mere til vores naboer.
Det er godt man kender og taler med sine naboer, så man kan komme
til enighed om det der rækker ud over ens egen matrikel. Nogen gange
tager sagerne bare et større omfang, så det ikke bare berører de
nærmeste naboer, men større dele af vores lokalområde. Det er når
disse sager opstår du kan kontakte lokalrådet, så vi kan henvende os
til kommunen med en samlet stemme.
Bestyrelsen overvejede at ændre vedtægterne for Brødeskov Lokalråd,
så alle beboere i området automatisk ville være medlem af foreningen, men valgte at trække forslaget. Det giver måske en større værdi,
hvis vi har en forening bestående af medlemmer, så det er synligt hvor
stor opbakning lokalrådet har, men for at gøre denne opbakning synlig,
kræver det at du indbetaler 100 kr. for kontingent for 2013. Hvis du
ikke ønsker at støtte vores arbejde, vil vi sætte stor pris på, hvis du vil
sende en mail til bestyrelsen@brodeskov.net, med et par ord om
hvorfor du ikke kan støtte vores arbejde.
Vi er nødt til at vide om vi har bred opbakning fra områdets beboere!
Hvis du færdes på Gl. Frederiksborgvej, har du sikkert bemærket at
Allerød Kommune har lavet cykelsti fra Kirkeltevej til kommunegrænsen til Hillerød, og at Allerød nu er i gang med at forlænge
cykelstien videre ind mod Allerød station. Hillerød Kommune har
besluttet, at lave cykelsti på Gl. Frederiksborgvej fra Slettebjerget til
Allerød Kommune, så derfor havde Hillerød inviteret til dialogmøde om
den kommende cykelsti i Hammersholt forsamlingshus. For at projektet kan gennemføres, skal Hillerød Kommune erhverve jord fra flere af
grundejerne langs Gl. Frederiksborgvej, så da dialogmødet kun var
annonceret på kommunens hjemmeside, havde lokalrådet varslet alle
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beboere på strækningen for den nye cykelsti. Der var en god dialog på
mødet, og selv om mange nu får udfordringer med at finde et sted at
parkere, var der alligevel tilfredshed med at der nu kommer en cykelsti.
Der er en meget stram tidsplan for projektet, men holder den, har vi en
cykelsti inden udgangen af 2013.
Når denne avis udkommer, har der været borgermøde om lokalplansforslag vedrørende opførelse af boliger på Jensen Nedrivnings grund
ved gadekæret i Nr. Herlev. Vi følger sagen, men vi har ikke kendskab
til at der skulle være indsigelser til projektet fra de omkringliggende
beboere.
Byrådet har udskrevet idékonkurrence Hillerød Syd, og vinderen vil
blive offentliggjort til september 2013. Vi følger udviklingen med stor
interesse, da det vil betyde store forandringer for os. Hillerød vil vokse
i omfang, så byen næsten vil strække sig helt ud til Nr. Herlev. Den
nordlige del af golfbanen vil blive inddraget til det nye stationsområde, hvor der bliver mulighed for at skifte mellem lokalbane og S-tog.
Det er også besluttet at bygge om på Hillerød station, så det bliver
muligt at køre med lokalbanen fra Helsingør til den nye station uden at
skulle skifte i Hillerød.
På generalforsamlingen blev bestyrelsen udvidet med Svend Beeck og
Henning Mogensen blev valgt som suppleant. Vi har brug for flere
kræfter i bestyrelsen, så vi ser frem til samarbejdet.
Generalforsamlingen har også pålagt den nye bestyrelse, at den skal
arbejde for, at der bliver etableret fartdæmpende foranstaltninger i
Bygaden i Nr. Herlev. Der er mange som bruger Bygaden som genvej og
det ofte i høj fart, selv om der flere steder er dårlige oversigteforhold
og fodgængere på vejbanen.
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Ny rekord for loppemark

Der var lang kø af mere end 100 loppeentusiaster og professionelle opkøbere en
time før åbningen af loppemarkedet på BIF
søndag d. 21. april, og tilstrømningen
fortsatte i det gode vejr resten af dagen.
Der blev handlet dagen lang med møbler,
lamper, porcelæn, fine gamle glas, legetøj,
bøger, motionscykler og meget andet godt.

Fotos: Torben Strunge Pedersen
og Per Christiansen
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Og med en omsætning på omkring 45.000
kr. var dagen og sliddet umagen værd for de
ca. 20 frivillige fra BIFs Venner, Idrætsforeningen og Halforeningen. Penge, der
gavner hele klubben og er med til at finansiere den nye boldbane. Og der er stadig
plads til flere på det team, der giver en hånd
hos de 3 foreninger, skulle vi hilse og sige...

ar ked på BIF
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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 af den
lokale tømrer
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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Beretning fra lokalrådet
Uddrag af den beretning for 2012, der blev fremlagt på generalforsamlingen i
marts 2013. Beretningen kan læses i sin fulde længde på www.brodeskov.net
® Brødeskov lokalråd ® Lokalrådets referater.
Efter generalforsamlingen i 2012 viste det sig ikke muligt at udpege en formand
for Brødeskov Lokalråd. Hele året har vi derfor kørt med en ”flad struktur”, hvor
René Andersen har fungeret som kontaktperson til kommunen. Bestyrelsen synes
egentlig den flade struktur har fungeret fint – men vi har jo heller ikke haft nogen
store sager, hvor vi virkelig skulle ”op på barrikaderne” – som det f.eks. var tilfældet
med hospitalssagen. Her ville det nok have været svært at stå uden formand.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at Lokalrådets bestyrelse godt kunne
ønske sig flere og nye kræfter. Vores aktivitetsniveau er i øjeblikket bestemt af de
ressourcer vi har i bestyrelsen, og går primært ud på at klare ”dagen og vejen”. Det
er stadig et fåtal af områdets beboere der er betalende medlemmer, og det sætter
sit præg på Lokalrådets økonomi. Det har bl.a. betydet, at Lokalrådet ikke mere kan
sponsere slikposer og tønder til fastelavns-arrangementet i Nr. Herlev kirke.
Lokalrådet glæder sig over at det har båret frugt at arbejde for flere cykelstier i
vores område. Nr. Herlev fik sti til Hillerød i 2012 og cykelstien mellem Ny
Hammersholt og Allerød bliver påbegyndt i 2013. Det er også glædeligt for BIF, at
der nu er givet tilladelse til at opføre 2 nye fodboldbaner. Og så blev 2012 året hvor
Brødeskov Lokalråd kom på Facebook – så skynd jer ind og tryk ”like”
Lokalrådet er jo en frivillig forening, og derfor er vi afhængige af at andre frivillige kræfter bakker op og
hjælper til med forskellige opgaver. Lokalrådet vil gerne rette en stor tak til Per Christiansen for hans
store arbejde med at lave opsætning og layout på Borgeravisen. Lokalrådet synes vi har et rigtig flot
blad, og det er vores indtryk, at borgerne i området er glade for at modtage borgeravisen. Dernæst vil
bestyrelsen gerne sige tak til Henrik Nørrelund, som yder en stor indsats med at vedligeholde vores
hjemmeside Brodeskov.net – og formåede at redde vores dokumenter efter at siden blev udsat for et
hackerangreb i 2012. Også tak til Ingvar Dybkjær, der bidrager med mange fine billeder til borgeravis og
hjemmeside. Og sidst – men ikke mindst – tak til alle de frivillige, der hjælper med til at uddele borgeravisen 4 gange om året. Da portostøtten forsvandt, blev lokalrådet nødt til at finde nye måder at få
uddelt avisen på og her er de lokale frivillige en virkelig stor hjælp.

Brødeskov Lokalråds Bestyrelse, marts 2013
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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

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Brødeskov Idrætsforening. Generalforsamlingen afholdes
i klubhuset onsdag den 29. maj 2013, kl. 19.30
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Valg af dirigent
Valg af referent
Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens fremtidige virksomhed
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Valg af en suppleant til bestyrelsen
Valg af en revisor samt revisorsuppleant
Valg af 1 medlem til stadionudvalg.
Eventuelt
Forslag til behandling på en generalforsamling skal fremsættes skriftligt
og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden.
Ad pkt. 5: Bestyrelsen stiller forslag om at kontingentsatser forbliver
uændret.
Kontingentsatserne vil herefter være
Seniorer 1.500 kr. årligt
Seniorer under uddannelse 1.200 kr. årligt
Veteraner 1.200 kr. årligt
Ungdomsspillere 1.000 kr. årligt
Passive 200 kr. årligt
Personer, der ikke er medlemmer af foreningen, må ikke deltage i generalforsamlingen. Medlemmer har stemmeret, når de er fyldt 15 år, og har
indbetalt kontingent. Alle stemmer skal afgives personligt.
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Brødeskov lokalhistoriske forening
Spadseretur i og nord for Ny Hammersholt onsdag 15. maj.
Turleder Peter Wåhlin fortæller 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 Wåhlins 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. Turen er gratis.

Her bliver alle børn hørt. Også dem, der ikke siger så meget
På Hillerød Lille Skole har vi et skarpt fokus: en unik kombination af læring og sociale kompetencer
i et trygt undervisningsmiljø. Klassernes størrelse ligger maksimalt på 21 elever - på alle klassetrin!
Det giver os en særlig mulighed for at arbejde individuelt med eleverne, så alle lærer det, de skal.
Samtidig opfatter vi det også som en del af et solidt, fagligt fundament, at børn har de kreative og
innovative evner, vi allesammen skal leve af i fremtiden. Derfor er kreativitet og kommunikation
ikke bare sjove hobbies på Hillerød Lille Skole, men vævet naturligt ind i undervisningen på højt
niveau. F.eks. er der tilknyttet en professionel musikskole, hvor børnene dygtiggør sig i både instrument, sang og samspil. Det giver ikke bare gladere børn, men også meget klogere børn.
I dit barns fremtid bliver der også stillet store krav til evnen til at samarbejde og indgå i frugtbare
relationer på kryds og tværs af fagligheder og kulturer. Det tager vi alvorligt på Hillerød Lille Skole.
Der er ressourcer nok til, at også forsigtige og stille børn får plads og respekt og mulighed for at
byde ind i fællesskabet til glæde for alle. Det har vi oven i købet papir på, at vi er rigtigt gode til:

“Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede
eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre: Skolen lever
i udpræget grad op til dette krav”
Tilsynsførende Steen Høyrup Pedersen,
Danmarks Pædagogiske Universitet.
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På hillerod-lilleskole.dk kan du læse hele tilsynsrapporten, og du kan læse om hvad elevernes
forældre siger om os. Du kan også bare komme på besøg og få syn for sagen. Det har vi nemlig også
tid til på Hillerød Lille Skole.

Hillerød
Lille Skole
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Tid til at lære
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Tlf 48266586

www.hillerod-lilleskole.dk
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Forårskoncert med
Brødeskovkoret
Torsdag den 23. maj 2013, kl 19.30
vil Brødeskovkoret afholde koncert i Nr. Herlev Kirke og Sognegård
v/korleder Maiwy Frimand-Meier. Koret starter i kirken med dejlige forårssange,
gospel- og swingrytmer vekslende med orgel- og fløjtesolo.
Herefter fortsættes i sognegården med muntre sange.
Koret byder på et glas vin og en pølsemad.
På gensyn til en dejlig forårskoncert!
Brødeskovkoret

Din lokale hestevogn
kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale
kunstværksteder) eller hvad du
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere
på 2164 9866 efter kl. 18
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Træningstider
i foråret
Se her hvornår de forskellige hold skal træne i forårssæsonen.
U-6 DRENGE (2007)
Træner:
Anders Nyholm
48 14 03 06
21 27 31 54
an@bba-vvs.dk
Træningstider:
Fredag 16.00-17.00

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

Træningstider:
Tirsdag 16.00-17.15 (fredag efter aftale)
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U8 pIGER (2005/2006)
Træner:
Olivia Brinck
20 76 46 09

Træner:
Isabella Laustsen

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

Træner:
Ida Katrine Jensen

Holdleder:
Nis Hjortskov
nishjortskov@hotmail.com

Træner:
Tommy Thomsen
thommaldo@live.dk

Træner:
Jonas Andersen
40 47 35 36
jlanrherlev47@gmail.com

Træner:
Rasmus Ravnsborg

Holdleder:
Kenneth Møller
28 44 44 44
moellerkenneth@gmail.com

Holdleder:
Lars Trane
29 78 61 01
larstrane@mailme.dk

Holdleder:
Martin Plambæk
29 78 61 01
mp@mpas.dk

Træningstider:
Onsdag 16.00-17.00

U10 pIGER (2003/2004)
Træner:
Signe Andersen
28 77 03 23
nrherlev47@os.dk
Træningstider:
Mandag 16.00-17.00

U-11 DRENGE (2002, 2003, 2004)
Gruppeleder:
Karsten Mølgaard Jensen
40 13 08 97
karstenmoelgaard@hotmail.com

Træningstider:
Tirsdag 17.00-18.30 og fredag 16.30-18.00
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U 12 pIGER (2001/2002)
Træner:
Laura Bojesen
40 93 79 37
lb@bojesen.info

Træner:
Nanna Grønnegård
22 87 95 72

Holdleder:
Jens Steensgård
steensgaard.jens@gmail.com

Træningstider:
Mandag og onsdag 17.30-19.00

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

Træner:
Mikkel Schrøder
30 45 57 96
mikkel.schroder@icloud.com

Træner:
Jannick Lundgren
60 23 54 84
j-lundgren@live.dk

Træner:
Rasmus Nøddegaard Hansen
27 51 66 84
rasmus0306@hotmail.com

Træningstider:
Tirsdag og torsdag 17.00-19.00

U-15 DRENGE
Træner:
Andreas Kessler
42 38 22 26
sportsvej2kessler@gmail.com
Holdleder:
Bent Søndergaard
40 13 94 47
bent@permin.dk

Træner:
Svend Beeck
26 63 65 15
svend.beeck@live.dk
Holdleder:
Uffe Kessler

Træningstider:
Mandag 17.00-18.30 og torsdag 17.30-19.00
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U-14 & U-16 pIGER
Træner:
Jonas Andersen
40 47 35 36
jlanrherlev47@gmail.com

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

Træner:
Nanna Grønnegård

Træningstider:
Mandag 17.00-18.30 (BIF) onsdag 18.30-20.00 (ISS)

U 18 pIGER/KvINDESENIOR
Træner:
Kenneth Sørensen
30 91 00 23
ks@venstre.dk

Træner:
Claus Jensen
40 76 91 07
claus@tbkj.dk

Træningstider:
Tirsdag 18.30-20.00 (ISS)

SENIOR
Træner Serie 2:
Jørgen Berg-Olsen
27 20 29 50
wilson72@live.dk

Træner serie 4:
Peter Andersen
29 66 11 20
peteragandersen@hotmail.com

Træningstider:
Tirsdag og torsdag 19.00-21.00

MORHOLDET
Træner:
Birgitte Bregnedal
birgitte.bregnedal@mail.dk

vETERANER MM
Træningstider:
Mandag 19.00-20.30

Træningstider:
Mandag 19.00-20.00
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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
18
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ENGFEST P•

SPEJDERGRUNDEN

Hulvejen 29D, Ny Hammersholt, Hiller¿ d

L¿ rdag 01-Juni-2013
fra kl. 11 til 21

Kom og st¿ t et godt formŒ l
S¾ t X i kalenderen 01-juni-2013
Starten gŒ r klokken 11 i Ny Hammersholt til:
• loppemarked
• hoppeborg og diverse boder
Eng-restauranten har som s¾ dvanligt kaffe/te
¿ l/vand og ved frokosttid er der noget
spiseligt til at stille sulten med og senere
t¾ ndes grillen.
Ð

KOM til Engfest Ð hele overskuddet gŒ r til Br¿ deskov
Gruppens spejderb¿ rn.
Vi gl¾

der os til at se jer!
Hilsen Br¿ deskov-spejderne

Arrang¿ r er:
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Brødeskov Idrætsforenings Venner
Brødeskov IF ´s venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at
skaffe midler til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft
til de mangeartede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan være
fodboldturneringer i ind - og udland, miniputstævner på eget anlæg eller de
årlige afslutningsfester for både små og store medlemmer.
Vennerne har også ansvaret for kioskens drift, sammen med forældre, se vor
hjemmeside www.broedeskovif.dk , under Hele familiens klub, eller kontakt
Svend Beeck på mail : svend.beeck@live.dk .
Brødeskov IF ´s venner står for en række arrangementer, som til sammen
udgør foreningens hovedindtægtskilder: Den årlige haveudstilling i
Frederiksborg Slotshave samt biksemad boden og renholdningsopgaverne
på kræmmermarkedet. Vennerne er altid på udkig efter nye indtægtskilder,
og vi har været involveret i diverse koncerter og plakatophængning for
politiske partier.
Brødeskov IF ´s venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ungdomsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med.
Som medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes med
at støtte vennerne med en årlig indbetaling på 100 Kr.
Benyt GIRO konto 8214239 eller e-indbetalingskort via
net/web-bank: +01< +8214239<
Husk at angive navn og adresse i meddelelsesfeltet, så er du medlem.
Med sportslig hilsen
Brødeskov IF ´s Venner
Svend Beeck
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Generalforsamling
Brødeskov IF’s Venner
Indkalder til generalforsamling torsdag d. 30 maj
kl. 20,00 i Brødeskov´s klubhus, Kollerødvej 1,
Nr. Herlev, 3400 Hillerød.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Forslag sendes til formanden. Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9
3400 Hillerød. 4 dage før generalforsamlingen.
Hilsen
Brødeskov IF ´s Venner
Svend Beeck
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED

Salg på Engfesten 01-Juni-2013
Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, så
indsamler vi effekter til vores loppemarked (dog ikke
hårde hvidevarer og alt for store møbler).

DU ringer

-

VI aftaler

og

VI henter

RING TIL
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59,
tlf. 4825 3960 / 2691 6777eller
mail til hanna@brodeskov.dk
Hilsen Brødeskov-spejderne

22

Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst

Der har været afholdt fastelavnsfest søndag den 10. februar 2013, hvor der
desværre ikke var helt så mange udklædte børn og voksne som der plejer at
være, nok på grund af at vinterferien startede den weekend. De der var mødt op,
havde en dejlig eftermiddag.
Der blev afholdt generalforsamling søndag den 24. februar 2013, hvor Svend Erik
Pedersen fratrådte efter mange års arbejde i bestyrelsen. Brian Nielsen trådte
ind i bestyrelsen og Cecilia Langkjær blev valgt som ny suppleant.
Fredag den 15. marts 2013, var der Fredagscafé, med temaet ”familieaften”.
Menuen bestod af millionbøf og kartoffelmos med efterfølgende hjemmebagt
kage. Det var en rigtig hyggelig aften både for børn og voksne.
Vi har netop overstået vores arbejdsweekend, hvor huset blev malet indvendigt,
der blev gjort hovedrent, gulvet er gjort i stand og stolesæderne er renset. Vi
takker alle dem der deltog for deres deltagelse.
Kommende arrangementer
Lørdag den 8. juni, kl. 18.00 er der Midsommerfest. Alle er velkommen. Tag selv
kød, så tænder vi op i grillen og laver salatbord. Der spilles efterfølgende op til
dans af Andrikkerne, der også spillede sidste år. Tilmelding kan ske om torsdagen
i forsamlingshusets åbningstid.
Søndag den 18. august, mellem kl. 10 og 16, er der Loppemarked. Hvis man er
interesseret i at have en bod, så kan henvendelse ske til Gitte Pedersen.
Søndag den 15. september, kl. 8.30, er der pentaquestævne.
Vi gør opmærksom på, at arrangementet fredag den 27. september er flyttet til
fredag den 25. oktober, kl. 18.00.
DEN NYE BESTYRELSE FRA 26. FEBRUAR 2012
Formand Per Hansen
26 56 96 10
Næstformand Carsten Stål Hansen 20 95 68 02
Kasserer Henriette Hansen
20 62 68 02
Udlejer Gitte Pedersen
26 79 87 51
Vicevært Jan Bast
61 61 72 11
Vicevært Brian Nielsen
24 28 10 88

Øl-mand Henning Nielsen
Sekretær Henriette Hansen
Suppleant/hjælpeudlejer
Bibi Pedersen
Suppleant/medhjælp
Cecilia Langkjær
Forsamlingshuset, torsdage
17.30 - 19.00,

23 21 33 26
20 62 68 02
28 68 62 51
40 86 25 38
48 17 18 61
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Udføres
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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

9
8

Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71

6

oo
rter

sholt

aftale

åndla43

6
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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
6.-13. septembert 2013
Deadline
18. august 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
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15
Suppleant: Henning Mogensen
Bygaden 9, Nr. Herlev
Tlf. 48 26 28 82

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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