NO V E M BE R 2014
N R . 210 • 4 4. Å R G A NG

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

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Trafikken i Nr. Herlev

Hvor kommer Borgeravisen fra?
Julebanko hos BIF

Uropførsel fra Brødeskov Teater
Lokale fællesskaber

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

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

Dagli’Brugsen
Uvelse Brugsforening
Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20

Åbningstider
Mandag til fredag: 7.00 - 20.00
Lørdag - søndag: 7.00 - 18.00

Har du en mening om

trafikken i
Nr. Herlev?
Læs side 7

Næste nr. (211) er på gaden 31. januar - 6. februar 2014.
Indleveringsfrist den 12. januar 2015 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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NYT FRA LOKALRÅDET

Visionsplan. Lokalbane.
Hal. Fodboldbane...
Favrholm bliver navnet på den nye bydel, hvor det nye supersygehus
også bliver placeret. I forbindelse med dette etableres der en ny fælles
station for lokalbanen og S-tog. Denne udvikling vil også føre til
forandringer for vores lokalområde.
Sikker skolevej
Movia har tilbage i marts 2012 udgivet en visionsplan for lokalbanerne, som skal understøtte at passagerantallet fordobles frem til
2030. Planen består en grundpakke og to tillægspakker. Der har været
skrevet om flere elementer fra grundpakken i aviserne, som blandt
andet består af direkte togforbindelse på tværs af Hillerød og ny
station ved supersygehuset, men grundpakken indeholder også planer
om forøget stationsnærhed, som blandt andet vil kunne opnås ved at
flytte Brødeskov station. Visionsplanen foreslår at der i stedet
etableres et nyt trinbræt ved Nr. Herlev for at give større nærhed til
boligområdet.
I juli måned i år udkom så en handlingsplan for udvikling af lokalbanen,
og her er en ny station ved Nr. Herlev fortsat på tegnebrættet. Handlingsplanen er udarbejdet af Cowi for Movia og Region Hovedstaden.
I planen har man placeret det nye trinbræt med midten centreret i
forhold til branddammen. Man forestiller sig at stationen vil kunne
tages i brug inden 2018. Det skal dog først afklares om etablering af
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.
et standsningssted på den valgte lokalitet kræver udarbejdelse af
lokalplanforslag ligesom der kan være arealmæssige forhold som skal
afklares.
Med denne nye placering af stationen vil det ikke længere være
naturligt at færdes på Lyngevej, når man skal Hanebjerg skole. Det vil
heller ikke længere være nødvendigt at krydse Lyngevej, for at komme
til og fra Bygaden. Hvis vi så samtidig for begrænset trafikken igennem Bygaden vil det blive en meget mere sikker skolevej fra det nye
trinbræt gennem Bygaden og Herlevgårdsvej til tunnellen under
Lyngevej. Lokalrådet vil derfor opfordre Hillerød Kommune til at
understøtte at dette projekt bliver til virkelighed!
Hal ved BIF og Hanebjerg Skole
I samarbejde mellem Hillerød Kommune, Hanebjerg Skole og BIF er
man i fuld gang med planlægningen af en sportshal. Med den nye hal
vil det ikke længere være nødvendigt at køre eleverne til Uvelse, når
de skal have idræt, så udgifterne til transport vil fremover kunne
anvendes til at drive hallen. Hallen giver også idrætsforeningen
mulighed for at tilbyde et bredere udbud af idrætstilbud. Hallen har et
stramt budget, men parterne er optimistiske med at vi får en rigtig hal
med badefasiliteter. Det bliver dermed ikke en lethal, som der tidligere
har været på tale.
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Hallen vil blive placeret i forlængelse med BIFs lokaler i den ende, som
er nærmest skolen. Hallen kommer dermed til at erstatte det læhegn
af træer, som vender ud mod parkeringsarealet foran BIF. Der er ikke
aktuelle planer om at hallen skal bygges sammen med BIFs lokaler.
Oprindeligt var planen at byggeriet skulle gå i gang til efteråret 2015,
men udvalget har foreslået at byggeriet startes allerede til foråret, da
man så kan spare penge til vinterafdækning af byggeriet. Der er i det
hele taget udfordringer med at holde budgettet, fordi det har vist sig
at der tørv i undergrunden, så man nogle steder skal have fundamentet helt ned i fire meters dybde for at få fast grund under hallen.
BIF har i den forbindelse udvist stor fleksibilitet og kommet med flere
gode ideer til at spare penge i byggeprocessen.
Den nye hal kommer til at ligge i hjørnet at en af de eksisterende
fodboldbaner, som også er den bane, der i dag er lysmaster på. Hillerød
Kommune har derfor bevilget penge til tre nye lysmaster, så idrætten
kan fortsætte i de mørke timer, mens byggeriet forberedes og udføres.
Der arbejdes i øjeblikket på at finde den endelige placering af disse
master, så man sparer at skulle flytte dem, når hallen er færdig og der
skal bygges en erstatningsbane for den fodboldbane, som går tabt ved
halbyggeriet.
Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår. Tak til alle som har
bidraget med at gøre vores lokalområde et rart og sikkert sted at
være. Tak til alle som hjælper med fordeling af Borgeravisen og en
særlig tak til Per for endnu et år med fire flotte numre af Brødeskov
Borgeravis.
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Har du en mening om

trafikken i
Nr. Herlev?
Så vil vi gerne høre fra dig på bestyrelsen@brodeskov.net
Lokalrådet vil gerne udarbejde en samlet strategi for trafikken i Nr.
Herlev, som vi kan bruge i den videre dialog med kommunen. For at
strategien kan repræsentere de lokale beboeres holdninger, har vi
brug for jeres input. Der er allerede etableret diverse tiltag i Nr. Herlev,
men de er, efter lokalrådets opfattelse, ikke optimale.
Lokalrådet har identificeret tre problemområder, men du er også
velkommen til at skrive til os om andre trafikale problemer i byen. De
tre områder er:
•

Bygaden, herunder de nye fartdæmpende foranstaltninger
og 40 km. zonen

•

Trafikken fra Uvelse ind i Nr. Herlev

•

Adgangsforholdene til Brødeskov station – især for skolebørn
der går til/fra Hanebjerg skoles Brødeskov afdeling

Når vi har modtaget jeres input vil der blive udarbejdet en samlet
strategi som vil blive fremlagt til videre drøftelse på et borgermøde.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Mere fremgang i Brødeskov
IFs seniorafdeling.
Efter tiltrædelsen af træner Thomas Nabra i januar i år
på Brødeskov IFs senior 2 hold, er der sket en stor
udvikling i afdelingen.
Thomas har givet Brødeskovs 2. hold et kæmpe løft. I foråret var
formålet at få holdet spillet sammen, og holdet sluttede midt i
tabellen. I efteråret var spillestilen bedre på plads, og hårde arbejde
lagt i foråret, viste sig at bære frugt. Holdet er blevet spillet sammen
og ligger nu i den gode ende af serie 5.
Efter tilgangen af den nye træner, arbejder holdet hårdt på at rykke op
i serie 4. Der er desuden kommet en markant tilgang af nye spillere,
og senior 2 er vokset fra ca. 25 aktive spillere til 35 aktive spillere.
Tilgangen er så stor, at klubben har planer om at tilmelde endnu et
senior hold til den kommende forårssæson i serie 6, så alle kan
komme i kamp, og fundamentet lægges for kommende årgange der
rykkes op i seniortruppen.
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Brødeskov Teater uropfører forestillingen

Dagbog fra Damaskus
Brødeskov teater er stolte over at kunne invitere til uropførelse
på forestillingen ”Dagbog fra Damaskus”.
Dagbog fra Damaskus er titlen på en række dagbøger, som en syrisk kvinde har
skrevet fra det krigshærgede Syrien til Dagbladet Politiken. Den første dagbog er
fra september 2013 og den sidste fra marts 2014.
Dagbøgerne gjorde et stort indtryk på os i teatergruppen. Vi oplevede, at vi blev
inddraget i et univers, som gav os nogle klare billeder, der gav os lyst til at arbejde
med teksterne. Det, at få indblik i krig igennem et enkelt menneskes tanker og
følelser var helt afgørende.
Vi søgte derfor Politiken om tilladelse til at dramatisere teksterne. Tilladelsen har
vi fået, og derfor er det muligt at invitere jer til forestillingen. Vi har ikke været
drevet af et politisk motiv, men er optaget af de menneskelige følelser og omkostninger, som følger med krigen.
Vi oplever kvinden som stærk og med en enorm vilje til livet. Det gør på samme
tid fortællingen skræmmende og livsbekræftende. Vi har arbejdet med stor
respekt for teksten. Når vi forsøger at begribe, hvordan det er konstant at være i
fare for at miste livet, har vi ikke kunne undgå at se på vores eget liv med nogle
nye øjne.
Vi glæder os til at spille for jer. Vi spiller i Hammersholt forsamlingshus
Fredag den 16. januar 2015 kl. 20.00
Søndag den 18. januar 2015 kl. 16.00
Fredag den 23. januar 2015 kl. 20.00
Forestillingen varer ca. 1 time og 15. min
Entré 75 kr.
Billetter kan bestilles hos Annett Jakobsen, telefon 22 96 61 31
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Tekst: Helle Friis Proschowsky

Hvor kommer
Borgeravisen fra?
Har du nogen sinde tænkt over hvordan det går til, at
der fire gange om året lander en borgeravis i din postkasse? Har du tænkt over hvem der leverer tekst og
billeder, trykker avisen og bringer den ud?
Alt det kan du læse mere om her, hvor lokalrådet har været på besøg
hos Per Christiansen. Han er en af de personer, der leverer en stor og
frivillig indsats for at gøre det blad, du modtager, så flot som muligt.
Det er nemlig Per, der står for alt vedrørende opsætning og grafisk
design på Borgeravisen.
Fra Nørrebro til Brødeskov
Per flyttede fra Sankt Hans torv til Brødeskovområdet i år 2000 – han
og Marianne havde lige fået deres første barn (Simon), og ville gerne
ud af byen. De flyttede ind i et stråtækt bondehus på Skovkrogen lige
op ad Brødeskov, med et værksted, hvor Per kunne male, og en
græsplæne der kunne spilles fodbold på, når Simon blev større. To år
efter kom Ulrik til – og de to drenge har haft meget glæde af hinandens selskab. De deler heldigvis også en stor interesse for fodbold
med deres far. Den tidligere ejer af huset havde et par får, som han
ikke ville have med, og sådan gik det, til at Per og Marianne blev
fåreholdere. I dag har de to voksne får, der hver leverer et par lam om
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året til slagtning. Per og Marianne bruger ikke ulden fra fårene, så hvis
der er nogen i området der kunne tænke sig noget uld, er de leveringsdygtige.
Design af lokale logoer m.m.
Per kommer oprindeligt fra Hjørring, hvor hans far underviste i formning. Faderen elskede at tegne og arbejde med keramik, så Per blev
tidligt inspireret til at udvikle sin kreativitet. Efter gymnasiet tog han
på Kunsthøjskolen ved Holbæk, og her blev interessen yderligere
stimuleret. Han blev optaget på Skolen for Brugskunst (det der senere
kom til at hedde Danmarks Designskole), og er nu ansat som grafisk
designer hos firmaet Bysted. Det er et design og kommunikationsbureau, der bl.a. designer logoer, designlinjer, websites for firmaer og
tilrettelægger forskellige former for kampagner. Per har også arbejdet
med at designe logoer lokalt. Såvel Nr. Herlev kirke som Brødeskov
Lokalråd har logoer, der er designet af Per Christiansen. En af de
kampagner, som Per har stået for hos Bysted, var Sundhedsstyrelsens
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oplysningskampagne i forbindelse med svineinfluenza-epidemien. De
fleste af os har nok set den plakat, der hang i lufthavne, på skoler og
virksomheder, og som skulle få os til at huske at vaske hænder, og
blive hjemme, hvis vi blev syge. Den har Per lavet.
At arbejde med sit eget udtryk
Når Per arbejder på at lave logoer eller desinglinjer for Bysteds kunder,
gælder det om at finde lige præcis det visuelle udtryk, der matcher
firmaets profil. Det er en type opgave, han godt kan lide, men når han
går i værkstedet for at male sine egne billeder, er det en anden kreativ
proces, der går i gang. Her handler det om at eksperimentere med
mange forskellige former for teknikker, for at finde ind til det udtryk,
der er Pers eget. Han startede med landskabsmaleriet, men arbejder i
dag med abstrakte akrylmalerier, ofte i stærke farver. Han er med i
Kunstrunden i Nordsjælland og har desuden udstillet i forskellige
gallerier og firmakunstforeninger. Du kan se eksempler på Pers billeder
på www.perchristiansen.com
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September 2006 – den første Borgeravis fra Pers hånd
Pers arbejde med opsætning og grafisk design på Brødeskov Borgeravis startede med en opringning til lokalrådets daværende formand,
Jesper Skovdal. Per tilbød sin hjælp, og det tog lokalrådet imod med
kyshånd. Bladet har altid været flot, men med Pers professionelle
”touch”, blev det en ekstra fornøjelse at læse. Bladet udkommer fire
gange årligt, og redaktionen består, ud over Per, af overtegnede (Helle
Friis Proschowsky) samt Uffe Espersen. Alle bidragydere til bladet
sender deres artikler m.m. til Per, som også selv skriver artikler og
interviews til bladet. Bladet er lokalrådets talerør, men der er også
mange af områdets foreninger, der leverer stof til bladet mere eller
mindre fast. Det gælder f.eks. B.I.F., Hammersholt Forsamlingshus,
Lokalhistorisk forening m.m. Per modtager også alt stoffet til Nr.
Herlev kirkes del af avisen og sørger for grafisk design, disponering,
opsætning osv.
Binder området samme
Brødeskov Lokalråd består af mange mindre områder, og bladet skulle
gerne være med til at binde området sammen. I redaktionen forsøger
vi f.eks. til hvert nummer at lave et interview med en lokal person eller
”institution”. Vi har besøgt Brødeskov kaserne, Petras hus og Nr. Herlev
Børnehus, og vi har interviewet skoleinspektører, lokale musikere og
kunstnere m.m. Har du en god historie at fortælle – eller synes du vi
skal interviewe din nabo – så skriv til os på BBavis@brodeskov.net.
En stor post på budgettet
Selvom alle arbejder frivilligt, er trykningen af Brødeskov Borgeravis
langt den største post på lokalrådets budget. Det er årsagen til at
bladet - bortset fra omslaget – er i sort/hvid. Indtægterne fra medlemsskaber kan ikke dække udgiften til bladet, så der må annoncer til.
Per er altid behjælpelig, hvis der er en annoncør der ønsker hjælp til
opsætning og design – og også det, gør han ganske gratis. Så bare
kom ud af busken, hvis du vil have en annonce i Borgeravisen – det
koster kun 1.400 kr. + moms for ¼ side. Herudover vil lokalrådet også
altid gerne have flere medlemsskaber. På www.brodeskov.net kan du
se hvordan du melder dig ind.
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Uddeling
Når Per har modtaget tekst og billeder sørger han for at disponere
stoffet og sætte det op. Herefter sendes det som en samlet fil til
trykning hos PE Offset i Varde. Når de godt 1000 blade kommer retur,
skal de deles ud. Menighedsrådet tager en del og lokalrådets bestyrelse deler også ud. Heldigvis har vi i løbet af de sidste par år også
fået hjælp af et korps af frivillige der hjælper med uddelingen.
Tidligere blev Borgeravisen leveret med Post Danmark, men efter en
kraftig beskæring af portostøtten til foreninger, besluttede vi at
gøre arbejdet selv. Har du lyst til at tage en rute, der hvor du bor, så
skriv til os – vi kan altid bruge flere hænder.
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Julehygge
i det lille
værksted hos
Per ChristiANseN
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Tekst: Helle Friis Proschowsky

Lokale fællesskaber
og foreninger
– nu og før i tiden
Vidste du, at lokale fællesskaber og sociale relationer
har en positiv indflydelse på din sundhed og levealder?
Du lever simpelthen bedre og længere, hvis du har et godt netværk
omkring dig. Det behøver ikke være din familie – venner fra lokalområdet eller idrætsforeningen har også stor betydning.
Torsdag den 23. oktober var Brødeskov lokalråd inviteret til inspirationsseminar om fremme af lokale fællesskaber i Støberihallen.
Initiativtagerne var Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød.
Støberihallen var stort set fuld af repræsentanter for Hillerøds mange
foreninger, lige fra skiklubben og jagtforeningen til lokalrådene. Efter
borgmesterens velkomst, blev seminaret indledt af to faglige indlæg.
Det første stod læge og Ph.d. Rikke Lund for. Hun har netop forsket i
sammenhængen mellem sociale relationer og sundhed og kunne
fremlægge en række interessante resultater. En af de ting, der gik
igen når hun interviewede folk om betydningen af relationer, var
begrebet ”gensidighed”. Altså det, at en social relation er bedst, når
begge parter føler, at de har noget at bidrage med. Det er vigtig at
tænke på når man etablerer ordninger med besøgsvenner, motionsvenner osv. for ældre eller handicappede borgere.
Inspiration fra Roskilde
Herefter kom der et yderst inspirerende indlæg fra Anni Ehlers, leder
af INSP! i Roskilde. Noget af det gode ved INSP! er, ifølge Anni, at man
ikke rigtig kan forklare hvad det er. Det har til huse i den tidligere
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slagteriskole og det er, kort fortalt, et sted hvor alle kan komme og
igangsætte de initiativer, de har lyst til. Nogle kommer der for at lave
mad, andre for at spille musik eller teater, og atter andre for at afprøve
en idé til en ny iværksætter virksomhed. Det lød som et virkelig
levende sted, og vi var vist mange der fik lyst til at komme på besøg
dernede. På INSP! er der altid en person, der har ”værtsfunktion”. Det
vil sige, at der er en, der er ansvarlig for at byde nye velkommen, og
sørge for at de føler sig godt tilpas. Denne funktion anbefalede hun at
indføre i alle foreninger, der gerne vil fastholde nye medlemmer. Du
kan læse mere på http://insp.dk/
Foreningsliv i Brødeskovområdet – helt tilbage fra 1900-tallet
Bagefter skulle vi i mindre grupper diskutere, hvordan vi kan få styrket
fælleskabet og foreningslivet i Hillerød. Alle vores input blev samlet
sammen og det er meningen at de skal danne grundlag for udarbejdelsen at et såkaldt ”fællesskabskit” med tips og tricks, der vil blive
sendt ud til deltagerne. Mange siger, at foreningslivet har det svært i
vore dage.
Alt fra fjernsynet og computeren til det grænseløse arbejde har fået
skylden. I dette nummer af Borgeravisen er der omtale af en ny
publikation fra Brødeskov lokalhistoriske med titlen ”Foreninger og
foreningsliv i Brødeskovområdet i 1900-tallet”. Det er Anders Bohn, der
har dykket ned i vores fælles fortid, for at afdække hvordan foreningslivet foldede sig ud i tiden efter 1870, der af og til bliver kaldt
”foreningstiden”. Det er fascinerende læsning, som bl.a. vidner om de
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opgaver, som beboerne har forsøgt at løse i fællesskab. Der er f.eks.
omtale af Freerslev og Omegns Tyreforening som har anskaffet et
antal gode tyre til fælles brug for områdets kvægbønder. Der er også
Nr. Herlev Sogns Griseassurance, et slag lokalt forsikringsselskab, hvor
man kunne få støtte til dyrlægeregninger og udbetalt nogle penge
såfremt ens grise døde inden slagtealderen.
Foreningslivet i dag
Hvilke fællesskaber og foreninger har vi så i dag i vores område. Der er
f.eks. grundejerforeninger, idrætsforeninger og så selvfølgelig lokalrådet – der jo tidligere hed Brødeskov borgerforening. Herudover er der
nok mange af os der er medlemmer af diverse grupper og fora på f.eks.
Facebook- Giver det så lige så meget at ”mødes” der som det gør at
være fysisk sammen – ansigt til ansigt? Vi tror det ikke, og derfor vil vi
gerne gøre hvad vi kan, for at styrke de lokale fællesskaber i vores
område. Lokalrådet er en forening, som man kan melde sig ind i, men
vi mødes ikke for at være sammen som medlemmer – og det er måske
en fejl. Vi har ikke noget ”klubhus”, men måske ville det være en idé,
hvis lokalrådet – eventuelt sammen med de andre foreninger i området
– holdt ”Åbent hus” en gang imellem. Det kunne være i Hammersholt
forsamlingshus, på skolen, hos B.I.F eller i sognegården. Her kunne
man som borger – måske som tilflytter til området – komme forbi og få
en snak med repræsentanter for foreningerne eller diskutere de ting,
der optager en. I lokalrådet kunne vi måske få inspiration og input til
de sager vi arbejder med, eller finde mennesker, der har lyst til at
bidrage med løsningen af konkrete problemer.
Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere om foreningslivet i
1900-tallet kan du læse mere om publikationen fra Brødeskov lokalhistoriske forening, og hvor du kan købe den, andetsteds i bladet.
Du kan læse mere om inspirationsseminaret på frivilligcenterets
hjemmeside under ”nyheder” http://frivilligcenter-hillerod.dk/nyheder
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BRøDESKOV LOKALHISTORISKE FORENING

Køb en mandelgave

eller en ekstra julegave
Vi tilbyder en ny udgivelse: Anders Bohn: Foreninger og
foreningsliv i Brødeskovområdet i 1900-tallet. 44 A5
sider, 11 illustrationer. Pris 50 kr. (medlemmer 40 kr.).
Udgivelsen giver en kortfattet beskrivelse af de
mange, ja næsten utallige folkelige foreninger, der
opstod i forrige århundrede i vort lille område, især
før TV gjorde sit indtog i alle hjem. Nutidens
foreninger er medtaget, men artiklen giver især
et indtryk af det anderledes foreningsliv før
tilflytninger satte ind.
Heftet er den første i en serie af lokalhistoriske artikler, som vi kalder:
”Rapport fra Brødeskov lokalhistoriske forening”.
Vi sælger også: CD: Leif A. Sørensen og Orla Larsen: Avisklip 1901 til 1965 om
begivenheder i Nr. Herlev sogn. Pris 100 kr., medlemmer 90 kr.
Birthe Nordentoft Feilberg: Gamle dage i Nr. Herlev. 2006.
Pris 100 kr., medlemmer 90 kr.
Støt vort lokalhistoriske arbejde og få glæde af vore arrangementer og publikationer ved at blive medlem. Kontingent 100 kr. pr person til vor konto 2276
6881678274. Din indmeldelse nu vil også gælde for 2015.
Ved køb af CD, bog eller hefte vil vi spare dig, der bor i eller nær Brødeskovområdet, for portoudgift ved at droppe denne i din postkasse nogle få dage efter
din indbetaling. Kontakt evt forud. Margrethe Krogh, tlf. 48267232, Valborg
Sandberg, tlf. 23314732 eller Anders Bohn, tlf. 48260304.
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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
20

Tid til at lære

ti
fra og
Allerød d
rø
og Hille

Tlf 48266586

www.hillerod-lilleskole.dk

et

e.dk

STORT LOPPEMARKED
Vi samler lopper ind til et stort loppemarked til foråret.
Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter overskydende ting og sager.
Hvis familien skal flytte kommer vi gerne og henter flytterester.
Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette er aktuelt.
Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, overskydende
rejsevaluta, porcelænsfigurer, designermøbler, almindelige kontanter og
smykker, som vi kan realisere til fordel for det gode formål.
Ring glad til
Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48 25 43 50
eller send en mail, hvis det passer dig bedre bc@hilleroedboghandel.dk
eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.
SKROTMETAL
Det har vist sig at alle metalpriser er steget så meget at vi nu kan tjene
lidt til foreningen ved at samle metalskrot. Har du gammelt jern, aluminium, kobber, bly, ledninger eller andet henter vi det gerne. Vi skal nok
selv stå for sorteringen så udbyttet bliver maksimalt.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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Julebanko i BIF
4. december
Brødeskov Idrætsforening inviterer til årets julebanko torsdag
d. 4. december kl. 19.00 i Brødeskov Skoles samlingssal.
Kom og vind de fantastiske præmier i hyggelige omgivelser og støt
vores lokale fodboldklub, en hyggelig aften for hele familien.
Julefodboldhilsener
Brødeskov Idrætsforening
Bestyrelsen

Halbyggeriet
Nu begynder tingene at tage form. Der er afholdt en række møde med
deltagelse af skolen, Foreningen Brødeskovhallen, Lokalrådet og BIF.
Der er ved at blive udført et udbudsmateriale, således at der kan
komme nogle konkrete priser på bordet, så vi kan se hvor langt det
vedtagne budget rækker.
Desværre har det vist sig at hele det byggefelt som kommunen har
afsat i lokalplanen til halbyggeriet, er dårligere end sædvanligt og
forventet. Dette findes der sikkert også en løsning på, således at den
spændende proces med at få udformet den fremtidige Brødeskovhal.
Svend Beeck, Brødeskov IF
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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
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Viseaften
den 27. februar 2015

Traditionen tro vil der fredag den 27. februar 2015 blive viseaften i
Nr. Herlev sognegård, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Som de foregående år vil vi gerne opfordre evt. interesserede aktører til
at melde sig snarest og helst inden den 1.1.2015 til årets viseværter:
John Jensen, tlf. 2440 8941 eller mail: john.jensen2@hotmail.com
Ellen Godt Hansen, tlf. 2365 6878 eller mail: ellengodt@gmail.com

BIF-drenge rykker op
U-15 drenge, hold 2 vandt i efteråret deres række og er nu klar til at
rykke op. Den sidste kamp blev vundet 3-1mod Stenløse og så var 1.
pladsen sikret. Herunder ses drengene sammen med træner Rasmus
Nøddegaard.
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CAFÉ /RESTAURANT
SELSKABSLOKALE
DINNER TRANSPORTABLE
Restaurant Nysøgaard
Nysøgårdsvej 9
3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 56 85
info@nysogaard.dk
www.nysogaard.dk

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
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
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Petanquestævnet den 28. september 2014, blev en super hyggelig dag med flere
deltagere end sidste år, godt humør og gode grillpølser.
Fredagscafeen den 24. oktober 2014. Cabarygruppen optrådte med forestillingen
”Shubidua – den røde tråd”, en rigtig god forestilling. Stor ros til cabarygruppen.
Bagefter blev der spillet op til dans. Der var stor danseglæde så det blev en rigtig
hyggelig aften som varede langt ud på de små timer.
Cabarygruppen gentog succesen om lørdagen eftermiddag den 25. oktober
2014, til stor glæde for børn og forældre og andre der ikke kunne komme om
fredagen.
Kommende arrangementer - resten af året – husk at sætte kryds i kalenderen
Husk vores julemarked søndag den 23. november 2014, kl. 10 til 16. Boder kan
som sædvanlig bestilles hos Gitte Pedersen.
Børnejulerier – igen i år laver vi børneteater til juletræsfesten den 7. december
2014, kl. 15-17. Hvis du er 6 år eller mere og har lyst til at spille teater og grine
sammen med os, kan du være med. Vi øver 6 onsdage fra den 29. oktober kl.
16.00 til 17.30. Ring til Solveig på 21 46 82 68 eller se på
Facebook/”Hammersholt Forsamlingshus” for mere info og tilmelding.
Selv om man ikke deltager i børneteatret, så er alle velkomne til juletræsfesten.
Det plejer at være superhyggeligt.
Endelig skal vi lige minde om vores fastelavnsfest med tøndeslagning søndag
den 15. februar 2015, kl. 14.00

DEN NYE BESTYRELSE FRA 23. FEBRUAR 2014
Formand Carsten Stål Hansen
20 95 68 02
Udlejer Gitte Pedersen
26 79 87 51
Hjælpeudlejer Anita Bjørklund
26 94 38 20
øl-mand Henning Nielsen
23 21 33 26
Kasserer og sekretær
Henriette Hansen
20 62 68 02

Vicevært Bibi Pedersen
Vicevært Brian Nielsen
Suppleant/vicevært
Jan Bast
Forsamlingshuset er åbent
torsdage 17.30 - 19.00,

28 68 62 51
24 28 10 88
50 57 89 58
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

9
8

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
uffe@brodeskov.net
.

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen
Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet,
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige
hjælpere.
Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
31. januar. - 6. februar 2015
Deadline
12. januar 2015
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
rene@brodeskov.net
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
ellen@brodeskov.net
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41, Nr. Herlev
mathias@brodeskov.net

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83
hanne@brodeskov.net
Sekretær og webmaster
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15
helle@brodeskov.net.
Kontingent
Husstande kr. 100,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 200,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net
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