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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Læs om:

Lokalrådets vælgermøde,
Brødeskov Idrætsforening, der
fylder 50 år med stort banko,
sang, musik og meget mere.
Og så ser det ud til, at vi endelig
kan se frem til en hal i
Brødeskovområdet!
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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

Vælgermøde i
Hammersholt
forsamlingshus

Næste nr. (207) er på gaden 14. - 21. februar 2014.
Indleveringsfrist den 26. januar 2014 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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NYT FRA LOKALRÅDET

Endelig
- en Brødeskov hal!
Det er ganske vist – Hillerød kommunes budget for de næste fire år
indeholder en Brødeskov hal – og denne gang tyder alt på at den
virkelig kommer. Der har været kæmpet så længe for at få den hal, at
man næsten må knibe sig i armen. Den bliver måske ikke så prangende som den de får på Sophienborgskolen – men den kommer.
Slut med at fragte alle elever fra Hanebjerg skoles Brødeskov afdeling
til idræt i busser, slut med at mangle indendørsfaciliteter om vinteren
til alle BIF’s fodboldhold osv. Lokalrådet ønsker tillykke til alle, der har
kæmpet utrætteligt for at få den hal – ikke mindst til BIF, som i år kan
fejre deres 50 års jubilæum. Vi ser frem til at samarbejde med de
forskellige interessenter om finde den bedste løsning på en Brødeskov
hal, men vi vil også gerne høre din mening:
Hvad vil du gerne bruge den nye Brødeskovhal til - Badminton,
Yoga, Bingo – eller noget helt andet? Send en mail med dine ønsker
til Bestyrelsen@brodeskov.net så lover vi at tage dem med i det
videre forløb.
Vælgermøde og kommunalvalg
Når disse linjer læses, har der været afholdt vælgermøde i Hammersholt Forsamlingshus. Politikerne har givet deres bud på udviklingen af
Brødeskovområdet, så nu er det bare om at sætte sit kryds der, hvor
det giver mest mening. Mange af de projekter, som Hillerød kommune
har i støbeskeen for den kommende årrække får betydning for
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Brødeskov området. Det gælder f.eks. den nye Hillerød Syd bydel,
hospitalet og den nye S-togstation. Der har været afholdt en arkitektkonkurrence for udformningen af den nye bydel og Brødeskov Lokalråd
var repræsenteret ved afsløringen af det vindende forslag. Det ser
lovende ud – og det bliver spændende at se hvad fremtiden bringer,
når Hillerød begynder at vokse ned mod Nr. Herlev.
Cykelstien mellem Ny Hammersholt og Allerød
Arbejdet med den nye cykelsti til Allerød bør efter planen gå i gang i
løbet af efteråret, og stien skulle gerne stå klar i foråret 2014. Lokalrådet ser frem til at få endnu en cykelsti føjet til den række, vi har
kæmpet for igennem årene. Det bliver dejligt, når børn og voksne fra
Ny Hammersholt kan cykle sikkert til Allerød. Som det er nu, vælger
mange at tage omvejen af Hammersholt Byvej - eller undlader helt at
cykle - simpelthen fordi den lige vej er for farlig. En af de ”Cykelstiløse” strækninger, der er tilbage i vores område, er Brødeskovej - fra
broen over jernbanen til Gl. Frederiksborgvej. Her vil vi også arbejde for
at få anlagt en cykelsti – ikke mindst fordi vejen løber lige forbi Lille
skolen.
Da dette nummer af Brødeskov Borgeravis er årets sidste, vil
bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de personer, vi har samarbejdet med i 2013. En særlig tak skal lyde til
Per Christiansen, der laver layout og opsætning af Borgeravisen, samt
til alle de frivillige, der hjælper med at bringe den ud!
Brødeskov Lokalråd
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BIF Banko!
Brødeskov Idrætsforening fejrer 50 års jubilæum i år.
Jubilæumsbankospil søndag d. 17/11 kl. 1400 i
samlingssalen på Brødeskov skole.
Den 14. november 1963 blev Brødeskov Idrætsforening stiftet som en
sammenslutning af Nr. Herlev og Hammersholt Idrætsforeninger. Det
betyder at vores allesammens lokale idrætsklub lige om lidt kan fejre
50 års jubilæum. Selvom det er en ”midaldrende” klub; så er der liv,
initiativ og masser af idræt på græsarealerne ved Brødeskov Idrætsanlæg. Fodboldaktiviteterne foregår for de allermindste til de voksne
og med både piger og drenge, kvinder og mænd rigt repræsenteret.
Det betyder som bekendt et stort pres på de sparsomme græsarealer
og har givet grundlag for investeringen i en ny græsbane, der kan
tages i brug næste sommer om alt går vel. Over de kommende år vil vi
naturligvis også se nye muligheder for lokalområdets idræt med
opførelsen af ny Brødeskovhal, som det netop er vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Så der er med andre ord masser af liv i den 50 årige og behov for
involvering og aktiviteter fremadrettet.
For at medvirke til at sikre grundlaget for det lokale idrætsliv vil vi
gerne fejre jubilæet med et flot bankospil med fantastiske og flotte
præmier. Dette bankospil afholder vi søndag d. 17/11 kl. 14.00 i
Brødeskov skoles samlingssal.
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Indsamlingen af præmier er i fuld sving i skrivende stund og her
skal lyde en stor tak til de mange bidragydere, der allerede har meldt
sig. Det er endnu en chance for at være med. Alt, stort som småt
har interesse, lige fra et gavekort på en kop kaffe, en pakke Lego til
en ”rejse til Rom”. Vi vil selvfølgelig sørge for at gavegiverne får
noget synlighed på bankodagen og tak efterfølgende med brev/
annoncering.
Præmier kan afleveres hos undertegnede. Derudover kan eventuelle
gaver/præmier blive afhentet senere, derfor er mine kontaktdata
givet nederst. Hvis nogen af jeres arbejdssteder eller netværk er
interesseret i en mere konkret sponsorsnak, så kontakter jeg dem
naturligvis gerne efterfølgende, hold jer ikke tilbage!!!
Kom og vær med til en festlig fejring af BIF, søndag d. 17/11 kl.
1400, der er chancer for flotte præmier og sikkerhed for støtte til
det lokale indrætsliv.
På BIF bestyrelsens vegne
Karsten Mølgaard Jensen, Flintholmvej 1, Kollerød, 3450 Allerød
Mail: kamj68@gmail.com
Mobil: 4013 0897
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Tekst: Helle Friis Proschowsky. Foto: Ingvar Dybkjær

Lokalrådets vælgermøde med debat om
trafik, kloakering og
ungdomsboliger
Cirka 60 mennesker havde vovet sig ud i mørket
Hallowensaften – ikke for at banke på naboens dør iført
skeletkostume, men derimod for at gå til vælgermøde
i Hammersholt Forsamlingshus.
Lokalrådet havde inviteret til debat med et panel af kandidater til det
kommende byråd, som indledningsvis fik 3 minutter til at præsentere
sig selv og deres politik. Herefter var der frit slag for spørgsmål fra
publikum.
Panelet bestod af: Christina Høi Skovdal (A), Peter Frederiksen (V),
Dorte Meldgaard (C), Jørgen Suhr (B), Tue Tortzen (T), Peter Langer (F),
Peter Lennø (O) og Elisabeth Stieper Tofte (LA). Spørgelysten var stor,
og et af de temaer, der gik igen, var trafikken. Hvorfor er der huller i
vejene, der ikke bliver repareret? Hvorfor etablerede Hillerød kommune
vejbump i vores område uden at placering og udformning blev diskuteret lokalt? Og hvad kan man gøre ved de lastbiler, der bare kører alt
for stærkt på Brødeskovvej?
Separatkloakering, som er en del af kommunens spildevandsplan,
endte dog nok som aftenens mest omdiskuterede emne. Ved separatkloakering adskiller man regnvand og spildevand for at undgå vandskader og forurening i forbindelse med de voldsomme regnskyl, der
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forventes at blive hyppigere fremover. De fleste var for så vidt enige
om, at det er en god idé at etablere separatkloakering i forbindelse
med nybyggerier – men man må bogstavelig talt sige at ”vandene
skiltes” når det handlede om tvunget separatkloakering for private –
og financieringen af dette.
Det var dejligt at se, at enkelte unge mennesker også havde prioriteret
muligheden for at komme i dialog med de lokale politikere – bl.a. for at
diskutere kommunens visioner for ungdomsboliger. Christina Høi
kunne oplyse, at kun 50 % af de stemmeberettigede unge under 24 år
faktisk stemmer – og den procentdel skal gerne forøges. Laura Bo
Bojesen, der er 18 år og går i 2. g på Frederiksborg Gymnasium, deltog i
debatten. Hun kom med et relevant og meget konkret forslag til
politikerne om at lave det gamle hospital om til ungdomsboliger.
Brødeskov Lokalråd takkede for et spændende vælgermøde og
ønskede alle et godt valg.
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Viseaften
den 7. marts 2014
Traditionen tro vil der fredag den 7. marts 2014
blive viseaften i Nr. Herlev sognegård, så sæt
allerede nu X i kalenderen.
Som de foregående år, vil vi gerne opfordre evt.
interesserede aktører til at melde sig snarest og
gerne inden den 1.1.2014, til årets viseværter:
Annette og Ole Nisbeth, - tlf 2016 6186 /4016
6186 eller mail: annette@nisbeth dk eller
ole@nisbeth.dk
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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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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

BIF fodbold i vintersæsonen
Vintertræning udendørs:
Mandage
Mandage
Mandage

17.30-19.00
19.00-20.00
19.00-20.30

U-16 piger
Veteraner
U-17 drenge

Skævinge Grus
Skævinge Grus
FIF Grus

Tirsdage
Tirsdage
Tirsdage

17.00-19.00
17.45-19.00
17.45-19.00

U-15 dreng
U-12 drenge
Senior

Skævinge Grus
FIF Grus i LIGE UGER
FIF Grus i ULIGE UGER

Onsdage
Onsdage
Onsdage
Onsdage

16.30-17.45
16.30-17.45
19.00-20.30
19.00-20.30

U-15 og U-17 drenge
U-12 drenge og U-13 piger
U-17 drenge og U-16 piger
Senior

HGI Kunst i LIGE UGER
HGI Kunst i ULIGE UGER
HGI Kunst i LIGE UGER
HGI Kunst i ULIGE UGER

Fredage
Fredage
Fredage

16.30-18.00
17.45-19.00
19.00-20.30

U-9 drenge
U-15 drenge
Senior

FIF Grus
HGI Kunst
HGI Kunst

Vintertræning indendørs:
Mandage
Mandage
Mandage

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

U-9 piger
U-7 drenge og U-13 piger
U-9 drenge

Uvelse
Uvelse
Uvelse

Tirsdage

20.30-22.00

Mor-hold

Uvelse

Torsdage
Torsdage

17.00-19.00
17.00-19.00

U-15 drenge
U-16 piger

Uvelse i ULIGE UGER
Uvelse i LIGE UGER

Fredage
Fredage

16.45-18.45
18.45-

U-12 drenge
U-17 drenge

Uvelse
Uvelse

www.broedeskovif.dk
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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

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

ti
fra og
Allerød d
rø
og Hille

Tlf 48266586

www.hillerod-lilleskole.dk

HOS BRØDESKOV SPEJDERNE
Igen i år vil det være muligt at købe familiens
juletræ hos Brødeskov Gruppen.
Overskuet fra salget går til indkøb af nyt
materiel til spejderne.
Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende
weekender i november/december:
Lørdag d. 30. november
Søndag d. 1. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 7. december
Søndag d. 8. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 14. december
Søndag d. 15. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Lørdag d. 21. december
Søndag d. 22. december

11:00 – 15:00
11:00 – 15:00

Hilsen Brødeskov Gruppe
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Hele familiens
– og Brødeskovs –
klub fylder 50!
Brødeskov Idrætsforening har 50 års jubilæum i
november 2013.
Vi fejrer dagen ved at holde et stort Bankospil på skolen som omtalt
andetsteds, men der kan også være grund til lige at se lidt baglæns i
foreningens historie.
Er der særlige kendetegn som er med til at vise, hvilken forening vi er,
selvfølgelig ud over de idrætsaktiviteter, vi sætter i gang.
Der synes ikke særligt behov for en kronologisk gennemgang af, hvad
der er sket i historien, men det er alligevel interessant at se på foreningens formål i relation til det, vi har opnået gennem de sidste 50 år.
Formålet er udtrykt i vores vedtægter som at danne rammerne for at
alle unge og voksne kan deltage i idrætslige aktiviteter, og at sikre
et kammeratligt trivselsmiljø til glæde for aktive, medlemmer og
besøgende.
Det lyder jo indlysende og måske lidt banalt, men det sådan er det
ikke. Tværtimod er det en dynamo.
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Brødeskov IF har i alle årene lagt stor vægt på netop at leve op til
formålet, hvor både de sportslige behov, de organisatoriske og de
fysiske rammer har stillet store krav til bestyrelsen og til alle de
frivillige der giver dette et meningsfuldt indhold.
Allerede her er der slået et par strenge an, som for mig kendetegner
Brødeskov IF.
Først står, at bestyrelserne gennem årene har søgt at sikre et
foreningsmiljø, hvor mange har lyst til i en periode at bidrage til
fællesskabet. Den ene part kan ikke gøre det alene, og i foreningens
historie har det vist sig, at bestyrelserne har haft stor opbakning fra
mange frivillige.
Mit gæt er, at de frivillige - som både er forældre til børn, der spiller i
klubben, unge der også vil bidrage som trænere for yngre spillere eller
seniorer og veteraner – alle har set, at de behov som foreningen har,
kan matche de muligheder, de selv har for at afse den nødvendige tid
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til fællesskabet. Der er mulighed for at se meningen med aktiviteterne, og der er tale om opgaver, som er overkommelige.
Det seneste eksempel er foreningens formulering af en overordnet
strategi, der lægger vægten på ”Hele familiens klub”. Dette er lagt
på foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere om indholdet. Men
det er et centralt udtryk for vores aktuelle målsætninger med konkrete
ideer og handleplaner i 2013 og længere frem.
Den anden streng er, at der altid har været fokus på foreningens
fysiske rammer som grobund også for de sportslige muligheder. Også
her viser historien, at bestyrelsen og frivillige har kunnet gå sammen
for at virkeliggøre de visioner, som foreningen har.
Klubhuset er bygget i to omgange og er betalt og bygget ved egne
kræfter. Den oprindelige bestyrelse fik lavet tegninger. Hillerød
Kommune ville ikke bidrage. Bestyrelsen skaffede så de nødvendige
midler til bygningsmaterialerne, og organiserede at klubbens medlemmer selv kunne gennemføre byggeriet. Her var det selvfølgelig godt, at
mange medlemmer var fagfolk, som vidste, hvordan man byggede et
hus.
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Den samme historie gentog sig nogle år senere, hvor foreningens succes
skabte behov for at udvide klubhuset. Resultatet blev at medlemmerne
byggede en kantine og satte 1.sal på huset.
Som det seneste eksempel på egne initiativer de senere år medførte en
eksplosiv medlemsvækst, at det akutte underskud på græsbaner til at
spille fodbold blev voldsomt akut. Hillerød Kommune ville ikke afsætte
midlerne og efter nogen betænkningstid greb bestyrelsen til den samme
afprøvede model, hvor vi selv tog skeen i egen hånd for at gennemføre
den nødvendige baneudvidelse.
Tiden var nu en anden, end da vi etablerede klubhuset, men ideen er den
samme. Hvad kan vi selv gøre for at fremme vores formål. Græsarealet
blev efter aftaler med vores søsterforeninger nemlig Foreningen Brødeskov hallen og Brødeskov Idrætsforenings Venner finansieret ved i
fællesskab at bidrage til puljen, hvorved der i fælleskabet mellem
foreningerne sikredes, at vi kunne gennemføre projektet.
Banen er færdig, kommunen har ovetaget vedligeholdelsen og banen
skal nu ligge indtil sommeren næste år, før den kan tages i brug.
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Endelig er der grund til også at nævne, at budgettet for Hillerød
Kommune for 2014 indeholder beslutning om etablering af en idrætshal ved Brødeskov Skole og Brødeskov IF. Den forventes at stå færdig
ved udgangen af 2016.
Arbejdet for at få denne idrætshal har været langvarig. Foreningen
Brødeskovhallen har gennem de seneste 15 år taget sagen frem i lyset
med jævne mellemrum ligesom Brødeskov Skole har peget på de
manglende indendørs idrætsfaciliteter.
Der er brugt rigtig meget tid på denne sag, og det er glædeligt, at vi i
løbet af et par år fuldt ud kan koncentrere det frivillige arbejde om det
vi alle ønsker nemlig at sikre og organisere den aktivitet som vi ønsker
nemlig idræt på forskellige områder.
Brødeskov Idrætsforening vil de kommende år identificere nye og
gamle indendørs aktiviteter, som vil være med til igen at få Brødeskov
Idrætsforening til at være en forening med flere tilbud.
Brødeskov IF er således for fuld dommerfløjte godt på vej til de næste
50 år.
Tillykke
Jess Nørgaard
Formand for Brødeskov IF
PS: har du interesse for, hvad der sker i vores område for dig og for dine
børn, så se vores hjemmeside www.Brødeskov.dk . Der er helt sikkert
også noget af interesse for jer.
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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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2
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N Y T F R A B R ø D E S KOV KO R E T

Fuld gang i sæson 43
for Brødeskovkoret
Brødeskovkoret er i fuld gang igen med endnu en
sæson. Helt præcis nr. 43. Vi holder som hidtil vore
øveaftener i sognegården i Nr. Herlev hver torsdag
kl. 19.30 – 21.30. Hver anden torsdag hygger vi med
kage og te til kl. 22. Vores dygtige korleder er Maiwy
Frimand-Meier!
Har du lyst til at være med i et aktivt kor, har vi altid plads til nye
sangere!
Spillemandsmessen har været årets store tema og vil nu for 5. gang
blive opført – denne gang i Gilleleje Kirke, søndag den 17. november
2013, kl. 16.
Derudover arbejdes med julerepertoiret, som bl.a. omfatter 2 satser af
John Højbye: ”Celebrate, All Heaven” og ”Welcome Advent”.
Dette vil indgå i ”De 9 Læsninger” i Nivå Kirke, søndag den 8. december, kl. 15, hvor Brødeskovkoret synger sammen med koret Cantarellerne. Cantarellerne hører til i Nivå og har netop fået Maiwy ansat som
korleder.
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Forårskoncerten 2013. Foto: Ingvar Dybkjær

Forårssæsonen byder på endnu flere oplevelser, da vores venskabskor i
Finland ”Lovisakören” har inviteret Brødeskovkoret til Lovisa i forbindelse med Musikforbundets 100 års jubilæum.
Det betyder et travlt forår, hvor vi som sædvanlig slutter sæsonen med
en festlig forårskoncert den 22. maj 2014 kl. 19.30 i Nr. Herlev
Kirke og Sognegård, samt lidt godt til ganen !

Jørgen Sandberg
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STORT LOPPEMARKED
søndag d. 4. maj 2014 kl. 10.00
Loppemarkedet afholdes på Kollerødvej 1, ved Brødeskov Idrætsforening, som vi plejer. 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, rationeringsmærker,
samlemærkater, samlinger af porcelænsfigurer, designermøbler eller 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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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus

Sket siden sidst
Søndag den 15. september 2013, var der pentaque-stævne og det var som
sædvanlig rigtig hyggeligt.
Fredag den 25. oktober 2013, kl. 18.00 er der Fredagscafe. Den vil vi skrive
meget mere om i næste Brødeskov Borgeravis men vi kan oplyse, at Humleholt
Cabarygruppe øver sig flittigt og der er på nuværende tidspunkt over 100
personer tilmeldt til denne aften.
Kommende arrangementer - husk at sætte kryds i kalenderen
Søndag den 24. november 2013, kl. 10-16, er der julemarked. Plads til bod kan
bestilles hos Gitte Pedersen. Her kan købes næsten alt til juleudsmykning og
eventuelt de første julegaver.
Søndag den 8. december 2013, kl. 15-17, er der juletræsfest hvor både børn
og voksne er velkommen til sang og dans om juletræet. Der er godteposer til
børnene og de voksne kan blandt andet købe gløgg og æbleskiver.
Vi vil allerede nu gøre opmærksom på vores generalforsamling søndag den 23.
februar 2014, kl. 13.00. Alle er velkommen til at deltage men det er kun medlemmer der har stemmeret. Efter generalforsamlingen er der lidt godt at spise.
Søndag den 2. marts 2014, kl. 14.00 er der fastelavnsfest med tøndeslagning.
Vi håber at se rigtig mange udklædte børn og voksne denne eftermiddag.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 24. FEBRUAR 2013
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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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
Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53.

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
14. - 21. februar 2014
Deadline
26. januar 2014
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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