
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Læs om:

Vælgermøde d. 31. oktober, 
på besøg i Nr. Herlev Børne-
hus, til træning med “Mor-
holdet”, ny cykel-pick-up-
service og meget andet 
godt fra dit lokalområde.

S E P T E M B E R  2 013 
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Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige,  Hammersholt, 
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!



     
     Galleri Malling Beck 

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød    ℡ 4826 9991 

www.gallerimallingbeck.dk 
 
 

December:  2006 
Aftenfernisering   

1.december   19 – 21 
  Helene Stigel     (Unika keramik) 

1/12 til 17/12 
 

2007 
 

Januar 
Billedkunstner  Jan Wessel 

 
Februar 

Billedkunstner   Knud Erik Sørensen (KES) 
 
 

Marts 
Billedkunstner   Stina Stærfeldt 

 
 

April 
Fødselsdagsudstilling med Naivisten  Ib Meyer 

 
 

Maj 
Billedkunstner    Lene Lundgaard 

 
 

Hammersholt byvej 21 • B 3400 Hillerød
48 26 99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Alle dage: 07.00-20.00

Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20

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



Brødeskov Lokalråd arrangerer 

Vælgermøde 
før kommunalvalget.

Torsdag den 31. oktober
i Hammersholt Forsamlingshus

Se side 13
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Næste nr. (206) er på gaden 15. - 22. november 2013.
Indleveringsfrist den 27. oktober 2013 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T  F R A  L O K A L R Å D E T

Høringssvar til budget-
forslag, Solrødgård og 
vælgermøde

Efteråret nærmer sig – ovenpå en sommer der nok vil blive husket af 
de fleste som usædvanligt god. Vi har haft masser af solskinsdage og 
mulighed for at nyde vores dejlige område. Lukningen af broen over 
banen har godt nok givet logistiske udfordringer for mange hele 
sommeren – men den er da heldigvis også blevet åben igen. 

Lokalrådet har ligget forholdsvis stille henover sommeren – en af de 
eneste aktiviteter har været kommunens forslag til budget for 2014-
2017, som lokalrådet har lavet et høringssvar til. Alle høringssvar kan 
ses i deres helhed på www.brodeskov.net  - der er et selvstændigt 
menupunkt ved navn ”Høringssvar” under punktet ”Brødeskov lokal-
råd”. I budgettet er der lagt op til at etablere kunstgræsbaner på B.I.F. 
Det er selvfølgelig dejligt at kommunen vil spytte i bøssen, så de lokale 
idrætsfaciliteter kan blive opdateret. Lokalrådet benyttede nu alligev-
el lejligheden til – endnu en gang – at slå til lyd for en Brødeskov hal. 

Energi-, klima og miljøpark Solrødgård
Hillerød kommune har planer om at iværksætte et storstilet projekt på 
vestsiden af Lyngevej, mellem Nr. Herlev og Hillerød. Projektet har 
været beskrevet i HillerødsPosten, og lokalrådet var repræsenteret ved 
et borgermøde om det den 20. august. Området skal huse et nyt 
rensningsanlæg, en genbrugsplads, et kraftvarmeværk baseret på 
geotermi og træflis samt en vandfordelerstation. Det betyder bl.a. at 
de små rensningsanlæg i Nr. Herlev, Hammersholt og Uvelse bliver 
nedlagt. Ud over de tekniske anlæg vil der også blive lagt vægt på det 
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æstetiske – der vil blive etableret et større sammenhængende vådom-
råde, der bl.a. får en funktion ved opsamling af regnvand. 

Hele området vil være åbent for offentligheden, og man håber også at 
skoleelever og studerende vil komme på besøg. I den kommende tid 
skal der laves VVM redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) og så 
kommer hele projektet ud i offentlig høring. Ved borgermødet åbnede 
kommunen op for at involvere Brødeskov lokalråd i en følgegruppe til 
projektet. Som bestyrelsesmedlem i lokalrådet er det virkelig dejligt, 
når kommunen tager sig tid til at inddrage os - så vi er helt klar til at 
bidrage til processen fremover.

Vælgermøde
Efteråret kommer naturligvis også til at stå i kommunalvalgets tegn. 
Traditionen tro er Brødeskov lokalråd vært ved et vælgermøde torsdag 
den 31/10 i Hammersholt Forsamlingshus kl. 19.30 til ca. 22.00 – se 
invitation andetsteds i bladet. Alle partiernes repræsentanter er 
blevet inviteret til en aften med debat, så mød op – og fortæl de 
kommende byrådsmedlemmer hvad der har betydning for dig og din 
hverdag! 

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd    



Der er løbet meget vand i åen siden kommunen for godt et år siden 
offentliggjorde sin plan om at lukke Nr. Herlevs daginstitution ”Dønne-
huset”. Både forældre og lokalråd strittede imod, og der blev produ-
ceret høringssvar med argumenter for at bevare institutionen. Lige 
meget hjalp det – kommunen fastholdt beslutningen om at lukke 
Dønnehuset 1. maj 2013, primært som følge af prognoser om faldende 
børnetal. En håndfuld forældrene gik derfor sammen, og dannede den 
såkaldte ”privatiseringsgruppe”, der skulle undersøge muligheden for 
at oprette en privat daginstitution i Nr. Herlev. Brødeskov Borgeravis 
har været på besøg hos Charlotte Brewerton, som sidder i privati-
seringsgruppen/forældrebestyrelsen, for at høre mere om den proces, 
der førte til at der i dag fortsat findes en integreret institution i Nr. 
Herlev.
 
”Der var rigtig mange ting der skulle falde på plads”, fortæller Char-
lotte, ”og vi har holdt mange møder med Hillerød kommune”. “Samtidig 
var det vigtigt, at der blev fundet en løsning i god tid, inden foræl-
drene begyndte at finde alternative løsninger for pasning af deres 
børn”. Personsammensætningen i gruppen skiftede lidt undervejs, 
men siden januar 2013 har en firemandsgruppe bestående af Char-
lotte Brewerton, Mikkel Winston, Jesper Pedersen og Mette Krogsaa 
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Flyvende start for  
Nr. Herlev Børnehus

Af Helle Friis Proschowsky

Da Hillerød kommune besluttede at lukke Dønnehuset 
gik en håndfuld forældre sammen og dannede en 
 “privatiseringsgruppe”, som gjorde det store arbejde 
med at stable Nr. Herlev Børnehus på benene.



arbejdet intenst på at Nr. Herlev Børnehus skulle blive en realitet. De 
har holdt ugentlige arbejdsmøder, lavet budgetter, arbejdet på hjem-
meside, designet logo, produceret og uddelt flyers, opsat plakater, 
afholdt forældremøder, forhandlet med kommunen osv.
 
Hjælp fra LDD
Undervejs har privatiseringsgruppen fået god hjælp af LDD (Landsor-
ganisationen Danske Daginstitutioner). Det er en organisation der 
medvirker ved drift af selvejende og private institutioner, og som 
organiserer ca.150 daginstitutioner i Danmark. LDD kunne bidrage 
med masser af erfaring omkring etablering af det nye børnehus, og 
det er også LDD der står for en stor del af administrationen. De 
opkræver betaling fra forældrene, udbetaler lønninger til personalet, 
laver regnskab, tilbyder kurser og rådgivning m.m. For disse ydelser 
betaler de tilknyttede institutioner en vis sum pr. barn. ”Vi havde ikke 
haft ressourcer til at stå for alt det administrative selv”, siger Char-
lotte, ”vi skal jo også passe vore egne jobs”. Undervejs i forløbet var 
det et kritisk spørgsmål om det nye Nr. Herlev Børnehus kunne leje sig 
ind i den bygning, der før husede Dønnehuset. Det faldt heldigvis på 
plads, så børnene kunne fortsætte i de samme velkendte rammer. 
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Charlotte Brewerton sammen med en gruppe børn fra Nr. Herlev Børnehus. 
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Privatiseringsgruppen skal nu i gang med at kigge på permanent 
overtagelse/køb af huset.  
 
Stor interesse for Nr. Herlev Børnehus
Privatiseringsgruppen har selv stået for ansættelse af personale til 
den nye institution – og kun en uge efter at stillingerne var slået op, 
var der kommet 150 ansøgninger i postkassen! Det tog sin tid at 
gennemlæse ansøgningerne, afholde samtaler osv., men ifølge 
Charlotte Brewerton har de fået sammensat et virkelig stærkt hold. 
Udover pædagogisk personale har de ansat en ”madmor” som er 
uddannet kok. Hun står for at lave god mad fra grunden til alle børn 
hver dag. Institutionen får derfor ikke, som førhen, rugbrødsmadder 
leveret fra et storkøkken til børnehavebørnene. Da Nr. Herlev Børnehus 
åbnede dørene 1. maj var der indskrevet 19 børn. Hen over sommeren 

Dønnehuset ligger ud til de åbne marker ved Nr. Herlev – og lige overfor kirken
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er der startet 9 nye, så der nu er 28 børn – fordelt på 12 vuggestuebørn 
og 16 børnehavebørn. “Målet for institutionen er 35 børn, da det er 
vigtigt for os at bevare den som et lille og hyggeligt børnehus med 
fokus på nærhed”. På nuværende tidspunkt er vuggestuen fyldt op, og 
der er flere børn på venteliste. De ledige pladser, der er pt, er til 
børnehavebørn, men allerede omkring januar bliver der rykket rundt i 
huset, og der vil komme nogle ledige pladser i vuggestuen igen. 
Charlotte fortæller, at det ikke kun er børn fra Nr. Herlev og Brøde-
skovparken der har deres hverdag i Nr. Herlev Børnehus. Der kommer 
også børn fra det centrale Hillerød og flere fra Ny Hammersholt har 
skrevet sig på venteliste.
 
Lokal opbakning var vigtig
Privatiseringsgruppen har oplevet stor opbakning fra lokalområdet. 
”Det har virkelig haft betydning for os undervejs i forløbet - så er det 
ligesom nemmere at lægge så mange frivillige arbejdstimer i det”, 
udtaler Charlotte. Opbakningen er ikke kun kommet fra børnefamili-
erne, der jo kan se en umiddelbar fordel i at bevare en lokal institution. 
Også de lidt ældre har været positive overfor projektet. Flere lokale 
borgere er kommet til os og har sagt ”hvor er det dejligt, at man stadig 
kan høre børnestemmer i byen”, siger Charlotte. Forældrene har også 
været en kæmpe ressource – og er det stadig. De stiller gerne op og 
hjælper med praktiske opgaver såsom vedligeholdelse af legeplads og 
udendørsarealer.  
 
Klare forbedringer
Når nu man starter en hel ny institution, kan man jo lige så godt 
indrette sig sådan, som man allerhelst vil. Privatiseringsgruppen har 
haft nogle klare ønsker til ting, der skulle være anderledes end det 
havde været før. Nr. Herlev Børnehus åbner f.eks. ½ time tidligere end 
før – dvs. kl. 6:30. ”Det har stor betydning for mange forældre, der så 
kan komme udenom den værste myldretidstrafik til arbejde – og 
dermed komme tidligere hjem”, udtaler Charlotte Brewerton. Nr. Herlev 
Børnehus kører med helt de samme takster, som man betaler for en 
kommunal institution – men man får mere for pengene. Bleer er f.eks. 

Dønnehuset ligger ud til de åbne marker ved Nr. Herlev – og lige overfor kirken
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inkluderet i prisen, børnene kan starte dagen med at spise morgen-
mad, der kræves ikke ekstra betaling for eftermiddagsfrugt og der er 
tegnet ulykkesforsikring på alle husets børn. En gang om ugen bliver 
der desuden lavet mad over bål sammen med børnene. På længere 
sigt håber bestyrelsen og personalet, at de kan få råd til at købe eller 
leje en bus. Dønnehuset havde jo tidligere ”Heksen”, en bus som kunne 
bruges til ture ud i det blå. Den blev på et tidspunkt sparet væk – men 
kommer altså forhåbentlig igen.
 
Sponsorater – måske var det noget for din virksomhed?  
Privatiseringsgruppen har med hjælp fra flere forældre også arbejdet 
på at skaffe sponsorater til børnehuset. Nr. Herlev Børnehus har f.eks. 
et ønske om at anskaffe et antal ”Christiania cykler” (ladcykler, hvor 
børnene kan sidde i en kasse foran), men sådan nogle er forholdsvis 
dyre. Heldigvis findes der en forening der hedder Foreningen Institu-
tionscykel.dk http://www.institutionscykel.dk/  som laver cyklerne 
efter bestilling. Mod at give et sponsorat, kan lokale virksomheder få 
deres logo på kassen, som hermed bliver transporteret rundt i landska-
bet sammen med børnene. Opfordringen er hermed givet videre – hvis 
din virksomhed vil være cykelsponsor, kan du sende en mail til privati-
seringsgruppen@nrherlevboernehus.dk. På nuværende tidspunkt er 
der skaffet penge til én cykel og herudover har børnehuset lige mod-
taget et sponsorat på frugttræer og buske til legepladsen.
 
Hvad med fremtiden?
Lige nu er børnehuset inde i en pionerfase, og alle er opsatte på at få 
det til at fungere, men hvad med fremtiden? Charlotte Brewerton er 
ikke bekymret: ”Det er selvfølgelig vigtigt at der bliver ved med at 
være forældre, der er engagerede i Nr. Herlev Børnehus, men jeg er 
ikke i tvivl om at der også fremadrettet vil være grundlag for en 
integreret institution i Nr. Herlev”, udtaler hun. ”Vi har virkelig knoklet 
for at få børnehuset op at stå”, siger Charlotte, ” men jeg vil ubetinget 
sige, at det har været det hele værd. Vi har fået den institution, vi ville 
have, til vores børn, og vi har bevaret den lokalt”.
 
Du kan læse mere om Nr. Herlev Børnehus på deres hjemmeside: 
http://nrherlevboernehus.dk/  
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Hold da helt fest i 

UVELSE 
FRITIDS 
CENTER

Firmaer, 
organisationer, 

private 
(20-800 pers.)

Alternative 
muligheder

Rimelige priser

Tlf. 48 27 88 44 
www.ufc.dk

NB! Dagens ret hver 
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i 
www.Brodeskovkoret.dk

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

Alt tømrerarbejde 
udføres af den 
 lokale tømrer
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Restaurant Nysøgaard

Restaurant Nysøgaard
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt
Tlf.: + 45 48 26 56 85
www.nysogaard.dk

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!

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis  
og bliv set i dit lokalområde
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75



Der er kommunalvalg tirsdag den 19. november 2013
Brødeskov Lokalråd inviterer derfor til 

Vælgermøde
Torsdag den 31. oktober kl. 19.30 til ca. 22.00
i Hammersholt Forsamlingshus
Hammersholt Byvej 16

Der vil blive rig lejlighed til at debattere - så mød op,  
og få svar på hvad politikerne har af visioner for  
Hillerød – og Brødeskov området - i de kommende 4 år.

Det vil være muligt at købe diverse drikkevarer

 

Klip ud og gem!
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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 instru-
ment, 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:

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.

“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.

Her bliver alle børn hørt. Også dem, der ikke siger så meget

Tlf 48266586      www.hillerod-lilleskole.dkHillerød Lille Skole             Tid til at lære  

Skolebus
fra og til
Allerød 

og Hillerød

Få ledige 

pladser på  

flere klassetrin

 – ring og hør  

nærmere

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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Når Kulturfolket fredag den 20. september åbner dørene  
for Kulturnattens gæster bliver det til en aften, sprængfyldt 
med spændende, interessante, hårrejsende, hyggelige og 
anderledes oplevelser. Der vil være noget for enhver smag  
og enhver alder.
Det er aftenen, hvor der bliver fortalt historier, spillet musik, sunget og danset. 
Med tilbud til børnefamilierne bl.a. på Hillerød Camping. Alt sammen indledt 
med et storslået optog fra slottet og ned gennem byen med Gardehusar-
regimentets Hesteskadron, Søværnets Tamburkorps, Drabantgarden, veteran-
biler og pyntede cykler, der skal deltage i cykelringridningen på Hillerød 
Camping.

Planlæg din aften så du får flest mulige oplevelser – reserver billetter.
Læs mere på kulturnathillerod.dk fra fredag den 23. august eller se det  trykte 
program, der kommer i butikker, Kulturinstitutioner og Turistinformationen på 
Annaborg fra mandag den 26. august.

Kulturen glæder sig til at byde dig indenfor!

kulturnathillerod.dk

FredaG 20. SePteMBer 2013



Morholdet  
giver den gas  
mandag aften
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“Mor-holdet”, som de selv kalder sig, er Brødeskov 
Idrætsforenings motionshold for kvinder i “mor- 
alderen”. De 15-20 voksne kvinder spiller fodbold for 
sjov hver mandag aften fra 19 til 20.30.

De tonser rundt på træningsbanen, så sveden løber, de tackler 
hinanden og de skyder på kassen. Og så griner de. De griner 
rigtig meget! I hvert fald i forhold til, hvis man ellers ser en flok 
drenge eller mænd spille en gang dødsens alvorlig træning. Og 
så  råber de masser af opmuntringer til hinanden: “Kom så – gi’ 
den, Sabine”, “Super godt, Lene”  og “Undskyld, slog du dig”, hvis 
der blev tacklet tæt på kroppen. 

I pausen af træningsmatchen evalueres der på det ene hold. “Vi 
er altså nødt til at have én, der bliver tilbage” siger én af spil-
lerne, og målmanden vil vide, om hun må gribe bolden, når der 
spilles tilbage. Det er tydeligt, at ikke mange af mødrene har 
spillet fodbold særligt længe. Teknikken er nok ikke helt finpud-
set - endnu - men der er fyldt med gejst og spilleglæde. 

Men det er netop også meningen – det er motionsfodbold for 
voksne kvinder, der ikke har den store øvelse i fodbold – her kan 
alle være med. Holdet har koblet sig på DBU’s koncept, som 
kaldes “fodbold-fitness”, som mest gælder om at få folk ud på 
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banen for at dyrke motion og spille fodbold - og mindre på konkur-
rence-elementet og at spille kampe. Der er faktisk stævner med 5 
mands (eller skal vi sige kvinders...) kampe, hvor man spiller på små 
baner, så man får så meget bold-kontakt som muligt. Men stævnerne 
er stadig kun for sjov og for at hygge sig med andre. En stor del af 
konceptet er også det sociale, og idéen om at man nemmere kommer 
afsted til noget motion eller fitness, når man har det sjovt sammen 
med andre.

Til et “fodbold-fitness”-hold får man støtte af DBU, træningshæfter 
med øvelser, overtrækstrøjer, plakater mm. 

Og nej, man behøver ikke at være en mor! Man kan sagtens være med, 
bare man er en voksen kvinde, der har lyst til at spille fodbold og ikke 
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har den store erfaring. Det vil nok være lidt kedeligt, hvis du før har 
spillet divisionsfodbold.

Startede med at være 3
Initiativtageren var Birgitte Bregnedal, der sendte mail via forældre-
intra og BIF om at Mor-holdet startede. Tre dage senere stod hun 
spændt og ventede på BIF i håb om at nogen mødte op. Det gjorde der 
heldigvis – men kun to spillere. Det var Anne Vinther og Lene Steens-
gaard, der fortsat er med på Mor-holdet. Men der kom heldigivis 
hurtigt flere til. 

I starten blev de trænet nogle gange af Birgittes søn, Mikkel, som nok 
havde nogle fif at give videre. For øjeblikket kører de selv træningen,  
men meningen er, at holdet af og til skal have noget træning af en 
erfaren træner - bl.a. har Svend Beeck lovet at give holdet sparring til 
træningen.

Holdet har nu trænet sammen i et år, og de er kommet op på knap 20 
kvinder. Men de kan sagtens være flere, så nye voksne kvinder er 



Tekst og fotos: Per Christiansen
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meget velkomne. Senest nye deltager var stadig ved godt mod, selv om 
hun som det første fik en flænge i panden, da hun knaldede den ind i 
overlæggeren på et mål...

At det sociale spiller en stor rolle vidner nogle af holdets arrangementer 
om: Julefrokost, sommer-komsammen og deltagelse i motionsløbet 
“Slotsstafetten”.

Har du lyst?
Er du kvinde i Mor-alderen, og har du lyst til at være med kan du møde op 
mandag aften 19 - 20.30 - indtil 1. november. Derefter spilles der efter 
en vinterplan, som endnu ikke er fastlagt.

Du kan også kontakte Birgitte Bregnedal med spørgsmål på 29 84 88 88 
eller på birgitte.bregnedal@mail.dk



BIF bikser penge sammen  
på Kræmmermarked og  
Garden Living
Igen i år knoklede børn, forældre og ikke mindst BIFs Venner – under 
myndig ledelse af Svend Beeck - på både Garden Living i Frederiksborg 
Slotshave og på Hillerød Kræmmermarked for at tjene penge til bl.a. 
rejser for klubbens fodboldspillere.

På Garden Living stod man  bl.a. for opbygning af pladsen, billetsalg, 
kontrol og oprydning.

På Kræmmermarkedet var det 
også oprydning og ikke mindst 
tjansen med at gøre toiletter rene. 
Og naturligvis teltet med den 
populære biksemad som det  
store salgshit.
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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 rejseval-
uta, 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 sorterin-
gen så udbyttet bliver maksimalt. 

Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
21
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De fleste af os kender det kun alt for godt – der er bøvl med gear-
skiftet og bagdækket trænger til at blive skiftet. Men hvornår er det 
lige man skal få tid til at komme forbi cykelsmeden? Det er der råd for 
nu, for der er kommet et nyt lokalt firma, der tilbyder afhentning, 
reparation og tilbagelevering af cykler i Hillerød og Allerød området. 

Jakob fik idéen til at lave pick-up cykelservice allerede mens han 
uddannede sig til cykelmekaniker, men det er først nu firmaet er 
blevet en realitet. ”Mange børnefamilier har en travl hverdag” siger 
han, ”og når man bor lidt ude på landet, kan man jo ikke lige trække 
cyklen ned til den nærmeste cykelsmed, men må spænde den på 
bilen”. 

Reparationer klares på 24 timer
Idéen med det hele er, at det skal være så nemt som muligt for 
kunden. ”Det ligger ligesom i tiden, og det er det, folk efterspørger”, 
siger Jakob. Hvis din cykel trænger til en kærlig hånd, er der mange 
muligheder for at komme i kontakt med pick-up cykelservice. Du  
kan ringe, skrive en mail eller sende en sms til Jakob. Du kan også gå 
ind og booke service til din cykel online via hjemmesiden  

Pick-up cykelservice 
henter din cykel  
og fixer den

Af Helle Friis Proschowsky

Brødeskov Borgeravis har mødt manden bag et nyt 
firma – 24-årige Jakob M. Bjørn fra Ny Hammersholt  
– der må betegnes som det, mange siger Danmark  
mangler – nemlig en iværksætter. 
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www.pickupcykelservice.dk. Jakob henter og bringer cykler når 
kunderne er hjemme – det vil sige i tidsrummet 16:00 – 22:00. Ved 
afhentningen tager han en snak med kunden om problemet, og giver 
et prisoverslag over reparationen. Målet er at alle cykler skal være 
repareret og tilbageleveret indenfor 24 timer. Der kan dog være 
tilfælde hvor det tager lidt længere tid, f.eks. hvis der skal bestilles 
specielle reservedele hjem. Betalingen klares ved leveringen – kontant 
eller som bankoverførsel. På sigt vil Jakob gerne have mulighed for at 
tage imod Dankort, men da det koster en del penge at være tilmeldt 
denne ordning, må han lige vente og se om konceptet kan bære først.     

Vejen til eget firma
Jakob blev uddannet cykelmekaniker hos Schrøder cykler. Her arbej-
dede han sammenlagt i 5 år - det meste af tiden i Hellerup afdelingen, 
hvor han lavede håndbyggede specialcykler. Derefter var Jakob et 
halvt år i Beredskabsstyrelsen, hvor han bl.a. fik mulighed for at tage 
stort kørekort. Lysten til at etablere et firma med pick-up cykelservice 
var der stadig, men inden det var muligt at starte konceptet op, havde 
Jakob brug for noget startkapital til at købe varevogn, etablere værk-
stedsfaciliteter m.m. Han stiftede derfor firmaet ”J. Bjørn Ejendoms-

Pick-up cykelservice 
henter din cykel  
og fixer den
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service” hvor han tilbød sin arbejdskraft ved 
allehånde opgaver fra brolægning til 
flytning. Først her i 2013 blev det muligt for 
Jakob at føre sin idé fra lærlingetiden ud i 
livet – og firmaet ”Pick-up cykelservice” blev 
stiftet. 

Drømmer om et job som brandmand  
ved siden af
Det kunne lyde som om Jakob har rigeligt at se til, men udover cykel-
firmaet har han også en drøm om at blive brandmand i København. 
Man skal igennem lidt af et nåleøje, for at komme ind hos Københavns 
Brandvæsen. Hvert år søger flere tusinde unge om måske 10 pladser, 
og selve uddannelsen til brandmand får man først efter optagelsen. 
Man kan vælge flere specialiseringer indenfor brandbekæmpelse og 
det, der tiltaler Jakob mest, er at komme i Pionertjenesten. Pionerer er 
dem, der bekæmper en brand udefra og som styrer stigevogne og 
andet stort maskinel. De bliver også tilkaldt til frigørelse af fastklemte 
i forbindelse med f.eks. trafikulykker, og endelig råder Pionertjenesten 
over redningsdykkere, der døgnet rundt er klar til indsats ved drukne-
ulykker.

Som brandmand i Københavns Brandvæsen har man to 24 timers 
vagter på en uge. Det vil derfor være muligt at fortsætte med pick-up 
cykelservice ved siden af brandmandsjobbet, og det er netop det, der 
er Jakobs fremtidsdrøm. Borgeravisen ønsker Jakob held og lykke med 
det nye firma – og med alle fremtidsplanerne.

Du kan læse mere om firmaet, booke afhentning online og meget 
mere på www.pickupcykelservice.dk

Du kan også komme i kontakt med Jakob på 
mobil: 53 63 59 39
mail: Jakob@pickupcykelservice.dk
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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 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

2 

 

LokalBrugsen Uvelse Brugsforening  
Byvej 1, Uvelse,   3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20  
 
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen  
 
Formand: Ove Nielsen 
 
Butik Åbningstider 
Mandag-Fredag:  07.00-18.00 
Lørdag: 07.00-13.00 
Søndag:  07.00-18.00 
 
 
 
 

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

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

     
 
 
 
 
 
      
     Flere glade bilister 

Auto Mester® 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 
17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  
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Foredrag

Vore tre gamle landsbyers  
middelalderhistorie belyst af den 
nyudgivne Æbelholt Klosters 
Brevbog og andre kilder

Lektor Chr. Gorm Tortzen holder foredrag i Nr. Herlev Sognegård 
onsdag 18. september kl. 19,30 om dette spændende emne. Han er 
medudgiver af denne nye brevbog og også af Esrom Klosters Brevbog, 
der udkom i 2002. Begge bøger giver et indblik i nordsjællandske 
landsbyers gårdes tilhørsforhold og beboeres navne og liv. 

Fra 1100-tallet frem til 1500-tallets begyndelse ejede klostrene gårde 
i Brødeskovområdet, i de gamle Nr. Herlev og Freerslev sogne. Lands-
byerne Freerslev, Nr. Herlev, Hammersholt og Børstingerød ligger på 
grænsen af Æbelholts interesser mod vest og Esroms mod øst. Det 
stod os ikke klart, om klostrene ejede en enkelt, flere eller alle gårde i 
en landsby. Vi antog, at Esrom ejede gods i Nr. Herlev og Æbelholt i 
Freerslev og Hammersholt, men så enkelt er det næppe. Chr. Gorm 
Tortzen vil søge at give os et mere nuanceret indblik i forholdene, og 
han svarer gerne på vore spørgsmål. 

Foredraget falder i to dele med en mellemliggende pause. Arrange-
mentet er gratis, og alle er velkomne. 

Brødeskov 
lokalhistoriske forening
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Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

Sket siden sidst
Lørdag den 8. juni 2013, blev der afholdt Midsommerfest. En meget vellykket fest 
med en masse glade mennesker. Andrikkerne spillede lige som sidste år men en 
time længere. Tak til alle for en rigtig god aften og velkommen til næste år.
Søndag den 18. august 2013, var der Loppemarked. Desværre var der ikke helt så 
mange besøgende som vi kunne tænke os, måske på grund af vejret.  Vi håber at 
der kommer mange flere næste gang.

Kommende arrangementer 

Søndag den 15. september, kl. 8.30, er der pentaquestævne, 
hvor alle er velkomne til at deltage. Der er tilmelding på dagen.
Fredag den 25. oktober, kl. 18.00 er der Fredagscafe med optræden. 
Se nedenfor. 
Søndag den 24. november, kl. 10-16, er der julemarked. 
Plads til bod kan bestilles hos Gitte Pedersen.

Forestilling i forsamlingshuset!
Er du en af dem, som tror, at du kender Matador udenad fra ende til anden?
Kom til forestillingen den 25. oktober og bliv klogere! Humleholt Cabarygruppe 
underholder endnu en gang med helt nye og usete variationer og overraskelser.

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  23 21 33 26 
Sekretær Henriette Hansen 20 62 68 02 
Suppleant/hjælpeudlejer  
Bibi Pedersen  28 68 62 51 
Suppleant/medhjælp
Cecilia Langkjær 40 86 25 38
Forsamlingshuset, torsdage  
17.30 - 19.00,  48 17 18 61
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15 

 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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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
15.-22. november 2013
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Vi opfordrer alle foreninger, klubber, 
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Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
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Frank Østergaard
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Svend Beeck
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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 læser-
breve 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,
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