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

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Ny bog om tidligere
borgmester Jens S. Jensen,
generalforsamling i
Lokalrådet, møde om trafik
i Nr. Herlev, Dagbog fra
Damaskus og ny træner
til BIFs seniorer...

Fra Brødeskov Teaters
forestilling “Dagbog fra
Damaskus”. Se side 20

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

Støt dit lokalråd!
Betal kontingent for 2015 ved at overføre 100,- kr. til konto:
6300 – 1583230, som dækker medlemskab for hele
husstanden.
Som enkeltperson kan du også være medlem for 50,- kr./år. Foreninger kan
være medlem for 200,- kr./år, men øvrige støttebidrag er også meget velkomne.
Som lokalråd repræsenterer vi hele Brødeskov området, men hvis du betaler
kontingent, er du med til at bakke op om det arbejde vi laver. Vi modtager ikke
økonomisk støtte fra Kommunen, så dit kontingent er en forudsætning for at vi
kan udgive Brødeskov Borgeravis.
Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende sager, som du mener vi
bør rette vores fokus på. Du kan sende en mail til Bestyrelsen@brodeskov.net,
eller du kan kontakte en fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer med
kontaktoplysninger findes længere inde i bladet.

Næste nr. (212) er på gaden 16. - 22. maj 2015.
Indleveringsfrist den 27. april 2015 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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NYT FRA LOKALRÅDET

Generalforsamling og
trafik i Nr. Herlev
Lokalrådet holder den årlige generalforsamling den 24. marts kl. 19
hos BIF. Hele bestyrelsen genopstiller, men skulle du have lyst til at
deltage i vores arbejde, så vil vi byde dig velkommen i bestyrelsen,
men vi er under alle omstændigheder glade, hvis du vil støtte vores
arbejde ved at betale kontingent for 2015.
Kom til møde om trafik i Nr. Herlev
Efter generalforsamlingen fortsætter vi med debat om trafikken i
Nr. Herlev. Inspireret at den trafikrapport, der blev udarbejdet for Lille
Sverige området i 2007 og med udgangspunkt i det input vi har
modtaget fra Jer, er vi i gang med at lave en trafikrapport for Nr.
Herlev.
Vi vil præsentere rapporten og så er vi spændt på at høre din mening.
Dit input på mødet, vil vi bruge til at revidere trafikrapporten, inden vi
sender den til Hillerød Kommune. Vores udkast til trafikrapport vil
kunne ses på vores hjemmeside brodeskov.net efter den 17. marts.
Hal ved BIF og Hanebjerg Skole
I sidste nummer kunne du læse om hallen, som skal bygges ved BIF.
Det vil snart blive besluttet, hvem der skal stå for byggeriet, som så vil
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starte til foråret. Inden næste vinter, forventer vi at der står en hal,
som både skolen og idrætsforeninger vil kunne benytte. Jordbundsforholdene er desværre ikke så gode, som man kunne håbe på, så
for at skaffe ekstra penge til fundamentet til hallen, er det ikke
nagelfaste udstyr, som skolen skal bruge blevet sparet væk. BIF har
også bidraget til besparelser, ved at noget at 1. salen af BIF lånes
ud til omklædning til byggefirmaet. På den mådes spares udgifter
til skurvogne.
Fremme lokale fællesskaber
I efteråret deltog Ellen og Helle fra lokalrådet i et inspirationsseminar
om fremme af fællesskaber. På mødet, som var arrangeret af Frivillighedscenter Hillerød og Hillerød Kommune, blev der blandt andet
diskuteret hvad fællesskaber betyder for en by, og hvor og hvornår
fællesskaber opstår.
Mødet resulterede i et ”fællesskabs kit”, som indeholder gode råd i
stikordsform til hvordan vi understøtter at fællesskaber blomstrer. Her
er der meget inspiration at hente, til hvordan man fremmer fællesskabet i enhver forening. Dokumentet med ”fællesskabs kit” findes på
vores hjemmeside brodeskov.net.

5

Rundvisning på
Favrholm Campus
med Brødeskov Lokalråd og
Brødeskov Lokalhistoriske forening
I efteråret havde Brødeskov Lokalråd og Brødeskov Lokalhistoriske
Forening en rundvisning på Favrholm Campus. Der var stor interesse for
arrangementet og vi måtte sige nej til mange, så derfor gentager vi
rundvisningen.
Hovedgården Favrholm lige syd for Hillerød indgik i Frederik II’s
samling af gods i Nordsjælland i midten af 1500-tallet. I mange år var den
en forsøgsgård ligesom Trollesminde indtil Statens Husdyrsforsøg flyttede
til Tjele engang i 1980-erne. I dag er Favrholm udvidet og omdannet til
kursuscenter for medicinalfirmaet Novo Nordisk. Udvidelsen er foretaget
med respekt for fredningen af de gamle bygninger og med spændende
arkitektonisk kombination af nyt og gammelt.
Rundvisningen finder sted mandag d. 16. marts kl. 16.15 Favrholm,
Roskildevej 58
På grund af begrænset plads er det nødvendig med tilmelding til
arrangementet. Plads kan reserveres på mail: margrethekrogh@gmail.com
eller telefon 30 11 72 32.
Arrangementet er gratis
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Brødeskov Lokalråd
Generalforsamling og
møde om trafik i Nr. Herlev
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19:00 i BIFs lokaler,
Kollerødvej 1.
Dagsorden ifølge vedtægterne (se www.brodeskov.net)
1.
2.
3.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for den forudgående periode.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående
regnskabsår til godkendelse.
4. Forelæggelse af forslag til budget og størrelse af medlemskontingent
for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse.
5. Indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt og være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år).
7. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år)
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
10. Eventuelt.
Alle som har betalt kontingent for 2015 kan stemme og stille op til
valg til bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen fortsætter vi med dialog om Trafik i Nr. Herlev.
Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal sendes til
Bestyrelsen@Brodeskov.Net eller
René Bo Andersen, Gl. Frederiksborgvej 84
inden den 17. marts 2015 – Mød op og vær med!
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Mindeord

Parmo Olsen
Nr. Herlev
Det var et af de store træer, der faldt natten mellem d. 10. og 11. december. Brødeskov Idrætsforening må sige farvel til en meget vellidt klubmand, fodboldkammerat og æresmedlem Parmo Olsen. Parmo var aktiv
træner i mere end et halvt århundrede og kom til Brødeskov allerede i
1973 som ungdomstræner. I årenes løb var Parmo aktiv i bestyrelse og i
flere trænergerninger, altid med stor energi og mange timers frivilligt
arbejde for lokalområdets fodboldinteresserede unge mennesker. Mange
vil have gode minder om Parmo fra udlandsture til Holland, Italien og
Norge, samt årlige ture til cupturneringer i Esbjerg, Vildbjerg, Nørre Halne
og Kalundborg. Derudover fandt Parmo tid og kræfter til i mere end 20 år
at være aktiv træner på SBU og DGI sommerfodboldskoler. Det var
således meget fortjent at han i 2002 fik Hillerød Kommunes trænerpris
for sin indsats.
Klubmanden Parmo var med til at indvie Brødeskov Klubhus i 1977 og
med til opstarten af Brødeskov IF’s Venneforening i 1978. Han var en af
den slags mennesker, der får en lokalklub til at fungere med ansvar for
masser af praktiske opgaver lige fra banekridtning til vedligeholdelse af
klubhus. Derudover påtog han sig med respekt og succes et ikke altid
lige populært hverv som fodbolddommer fra midten af halvfjerdserne til
efteråret 2014 i en alder af 82 år. Én af grundene til at Parmo aldrig
behøvede en GPS for at finde rundt til stadion og anlæg i alle afkroge af
Nordsjælland.
Parmo var også et aktiv i spillertrøjen – og lagde først støvlerne på hylden
i 2013. Vi vil altid huske hans gode humør, imødekommende væsen og
kærligheden til fodbolden – og Brødeskov IF især.
Ære være Parmo’s minde
Bestyrelsen i Brødeskov IF og Brødeskov IF’s Venneforening
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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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Tekst Helle Friis Proschowsky.

Erindringsbog om Hillerøds
forhenværende borgmester
Jens S. Jensen

Mit liv i skov
og politik
I slutningen af 2014 udkom en erindringsbog om
Hillerøds tidligere socialdemokratiske borgmester
Jens S. Jensen. Bogen er skrevet af Lennart Weber,
journalist og medlem af Hillerød Byråd fra 1994 til
2009, og udgivet på eget forlag. Jens S, som han oftest
bliver kaldt, bor i Nr. Herlev, og Brødeskov Borgeravis
har besøgt ham for at få en snak om bogen og om
livet i lokalområdet.
Inspirationen fra barndomshjemmet
Bogen giver et fascinerende indblik i den udvikling der er sket fra Jens
S blev født og frem til i dag. Han blev født i 1928, i gartnerboligen ved
Boller slot sydøst for Horsens, hvor hans far var skovløber. Faderen var
en dygtig skovarbejder og vellidt blandt kammeraterne, så han blev i
1930 valgt som formand for den lokale afdeling af Dansk Arbejdsmands Forbund – det, der senere blev til først SiD og siden 3F.
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Fagforeningsarbejdet var frivilligt, ulønnet og blev for det meste drevet
hjemme fra formandens køkkenbord.
Jens fortæller, at det i praksis betød at det var hans mor, Karen, der
stod for den daglige drift og kontakten til de arbejdsløse – og dem var
der mange af i 1930’erne. Som arbejdsløs skulle man hver dag møde
op for at få stemplet sin arbejdsløshedsbog. Det foregik som sagt i
skovarbejderboligens køkken, men udenfor på gårdspladsen var der en
træstamme, og her satte de arbejdsløse sig ofte for at få en sludder
om livet, dagen og vejen.
Disse daglige samtaler kom til at præge Jens S’ syn på socialt arbejde
og solidaritet, og var i høj grad med til at drive ham i retning af det
politiske arbejde senere i livet. Samtidig formidlede Jens’ far sin
store glæde ved naturen videre, og det kom til at præge såvel Jens’
erhvervsvalg som hans fritidsaktiviteter.
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Købet af Statens Gårde, herunder Favrholm, var en vigtig del af den masterplan, Jens S. lavede for sig selv,
da han blev borgmester. Både Favrholm og det gamle forsøgsmejeri blev senere solgt til Novo Nordisk.

En af Danmarks første naturvejledere
I 1946 startede Jens S som skovfogedelev i Stenderup skov ved
Kolding. Det var en hård, men også lærerig tid, og efter endt uddannelse havde Jens ansættelse på flere forskellige distrikter, før han i
1962 blev skovfoged i Brødeskov. Jens var i mellemtiden blevet gift
med Gudrun, og de havde fået sønnerne Jens og Niels.
Familien flyttede ind i ”Brødeskovhus”, der ligger på Skovkrogen, og
som nu er blevet solgt af Naturstyrelsen. Kort efter begyndte Jens S at
afholde skovvandringer og denne aktivitet holdt han fast ved i 40 år.
Det var AOF der arrangerede en række søndagsture under overskriften
”Netop nu i skoven” og her fortalte han de mange interesserede
Hillerød borgere om træer, planter og dyreliv i skoven. Senere udvidede
Jens S turene til at omfatte andre egne af Danmark og sågar skovområder i udlandet, Bulgarien, Rumænien og Østrig.
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Kommunalreformen i 1970
Kort efter flytningen til Brødeskov startede Jens S’ politiske engagement i socialdemokratiet. Den første store lokalpolitiske debat, som
Jens S deltog i, var kommunalreformen i 1970, hvor 1.300 købstæder
og mindre landsogne skulle samles til 275 kommuner. Det er svært
at forstille sig, men dengang var det nuværende Nr. Herlev sogn en
selvstændig enhed med kommunekontor i den nuværende præstebolig på Lyngevej. Hillerød og Frederiksborg slotssogn var blevet enige
om en sammenlægning allerede i 1966, og nu blev der ført forhandlinger med nabosognene. Sognerådet i Nr. Herlev sagde i første
omgang ”nej tak” til en sammenlægning med Hillerød, men det ville
borgerne ikke acceptere. Især de mange tilflyttere i Ny Hammersholt
og Nr. Herlev var uenige med sognerådet, og der blev rejst en protestbevægelse der indkaldte til et stort debatmøde.
Her gav borgerne klart udtryk for, at de gerne ville være en del af
Hillerød kommune, og sådan blev det. I 1970 blev Hillerød kommune
yderligere udvidet med Gadevang og Nødebo, samt Alsønderup sogn,
der også omfattede Tulstrup og Nejede, og Harløse sogn inklusive
Tjæreby og Ullerød. Kommunalreformen i 1970 var en stor omvæltning, men den var ifølge Jens S nødvendig, fordi sognene var for små
til at løfte de velfærdsopgaver samfundet krævede.
Jens S er til gengæld kritisk over for den næste kommunalreform – den
der blev gennemført i 2007 - hvor antallet af kommuner blev yderligere reduceret til 95. Han mener, at der er blevet for langt mellem kommunernes administration og borgernes hverdagsliv, og at reformen var
medvirkende til at skabe det, der med et lidt nedsættende ord kaldes
”udkants Danmark”.
Skolekommissionen
Ved kommunalvalget i 1966 stillede Jens S op for socialdemokratiet
men blev ikke valgt ind. I stedet fik han en plads i skolekommissionen,
og det fik stor betydning for hans politiske karriere. Det stod hurtigt
klart at der manglede skoler i den nye Hillerød kommune, og Jens S
var med til at udarbejde en skolerapport, der kom til at få afgørende
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Da Jens S. i år 2000 overlod borgmesterposten til Nick Hækkerup blev der holdt en
reception hvor bl.a. Poul Nyrup deltog.

Tre borgmestre på torvet i Hillerød. Nick
Hækkerup var borgmester fra 2000-2007;
Kirsten Jensen fra 2007 - 2013 og Jens S. i
perioderne 1986 - 1993 og 1998 - 2000.

Naturen har altid spillet en central rolle i Jens S’ liv. I
over 40 år arrangerede han skovture for Hillerøds
borgere, hvor han delte ud af sin store viden.

betydning for området. Der blev igangsat skolebyggerier flere
steder, f.eks. af Nr. Herlev skole (der senere ændrede navn, først til
Brødeskov skole og senere til Hanebjerg skole), Kulsvierskolen og
Skanseskolen. Ved kommunalvalget i 1973 blev såvel Jens S som
hans kone Gudrun valgt ind i byrådet, men først i 1986 kunne Jens
S sætte sig i borgmesterstolen. Hillerød stod på det tidspunkt over
for en stor udvikling fra lidt kedelig soveby til ”Nordsjællands hovedstad” og bogen indeholder en god beskrivelse af hele denne proces.
Pause på borgmesterposten
I de første år af Jens S Jensens bormesterperiode skete der mange
ting i Hillerød. Byen udviklede sig; i 1990 blev Hillerød kåret som
årets by og i 1992 som årets miljøkommune. Det var samme år som
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Slotsarkaderne åbnede på det område, der tidligere havde huset
Nordstens fabrikker. Centeret blev to år efter kåret som Europas
smukkeste.
Nogle år før Jens S været involveret i kommunens køb af Statens
Forsøgsgårde Favrholm og Trollesminde, og det gav plads til erhvervsudvikling i området med både Novo Nordisk, Biogen Idec og Foss
Electric. I perioden 1993 – 1997 måtte Jens S afgive borgmesterposten til Valborg Sandberg fra Venstre, der i øvrigt også er bosiddende i Brødeskov området, nemlig i Ny Hammersholt. Herefter kom
to år mere på posten fra 1998, inden han i 2000 overlod roret til
Nick Hækkerup.
Malerier og digtekunst
Da Jens S blev borgmester søgte han orlov fra sin stilling som skovfoged. De første fire år blev han boende i Brødeskovhus, men siden
flyttede familien til Dønnegårdsvej i Nr. Herlev dog uden Gudrun,
der døde af kræft i 1994. I Nr. Herlev engagerede han sig også i det
lokale liv – ikke mindst i BIF, hvor hans sønner spillede fodbold.
Jens S udtrykker stor glæde over at der nu endelig kommer en
Brødeskov hal, og han mindes hvordan BIF’s klubhus blev bygget med
stor indsat fra lokale frivillige. En snevejrsdag gik Jens S og Gudrun
op til dem der arbejdede på klubhuset med boller og varm kakao – og
det gjorde lykke.
Når man besøger Jens S’ hjem, bliver det hurtigt tydeligt, at han
holder af kunst. Han fortæller, at han og Gudrun i sin tid var med i en
sammenslutning af 20 familier, der gik i banken for at låne et beløb,
for at bruge det på kunst. Hver familie gik ud og købte et billede
efter eget valg, og disse billeder gik så på omgang hos de andre.
Efter to år fik man sit eget billede retur, og kunne beholde det. I
stuen hænger flere store billeder af maleren Viggo Rohde, der hver
især udtrykker kritik af de krige der har præget århundredet, f.eks.
2. verdenskrig med atombomberne over Hiroshima og Nagasaki
samt Koreakrigen. Hillerøds tidligere borgmester har desuden
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skrevet digte hele sit liv, og bogen er fyldt med fine eksempler på
hans digtekunst.
Se muligheder og vis mod
Bogen slutter med Jens S’ håb for fremtidens Hillerød. Han siger:
”Det er mit håb for fremtiden, at Hillerød – og Danmark – har politikere, som kan fastholde de gode danske traditioner om fællesskab.
Det var de værdier, jeg lærte af de arbejdsløse og husmændene ved
Boller slot, og som jeg tog med mig til Hillerød. Det handler om at se
muligheder, og så vælge en udviklingsorienteret retning.
Stilstand er det samme som tilbagegang, fordi alt omkring os er i
bevægelse. Så for mig er der ingen tvivl; man skal vælge udvikling
i stedet for stilstand, der på sigt fører til afvikling. Hvis politikerne
vælger udviklingsvejen, så har Hillerød alle muligheder for en lys
fremtid. Men det kræver naturligvis, at politikerne kombinerer deres
visioner med mod til at træffe de rigtige beslutninger”.
Bogen kan købes for 250 kr. hos boghandlerne i Hillerød. Alternativt
kan man købe den direkte fra Lennart Webers forlag, og han har
tilbudt borgeravisens læsere en rabat på 50 kr.
Hvis man ønsker at bestille bogen med rabat, kan man skrive en mail
til lennart.weber@outlook.com med teksten ”Brødeskov Borgeravis”
i emnefeltet. Se mere om bogen samt andre udgivelser på
www.webersforlag.dk

Billederne stammer fra bogen
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Brødeskov
lokalhistoriske forening
Generalforsamling
onsdag 22. april 2015
kl. 19,00 i Hammersholt Forsamlingshus
Dagsorden efter vedtægterne.
Vi påregner en pause kl. 19,45 til 20,00, hvorefter vi byder på et
spændende foredrag kl. 20: Detaljerne er ikke helt på plads i skrivende
stund, så vi må meddele nærmere på anden måde.
Der er gratis adgang for alle til begge dele af mødet.
Nyudgivelse:
Anders Bohn: Øgenavne i Brødeskovområdet, 30 sider med 8 illustrationer, A5 hefte i serien Rapport fra Brødeskov lokalhistoriske forening.
Pris 30 kr. medlemmer 25 kr. Cirka 130 øgenavne fra de seneste 100 år
med forklaring på de flestes opståen. Sjove, finurlige og banale
øgenavne giver læseren en særlig indgang til og indtryk fra en anden
tid, hvor menneskene i vort område levede sammen på en anden
måde end i dag.
Køb også og glæd dig med: CD ”Avisklip 1901-1965 fra Nr. Herlev sogn”
100 kr. (medl. 90 kr.), Birthe Feilberg: Gamle dage i Nr. Herlev, 100 kr.
(medl. 90 kr.) og Anders Bohn: Foreninger og foreningsliv i Brødeskovområdet i 1900-tallet, 50 kr. (medl. 40 kr.).
Ring Margrethe Krogh 48267232, Valborg Sandberg 23314732 eller
Anders Bohn 48260304. Betal til vor konto 2276 6881678274. Vi
bringer så heftet til din postkasse, hvis du bor i eller nær området.
Kontingent for 2015 100 kr. pr. person.
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Nye kræfter
til Brødeskov IFs
seniorer
Der har været travlt i kulisserne i vinterpausen i Brødeskov IFs seniorafdeling. Brian Munksgaard Larsen offentliggjorde kort inde i december 2014, at
han ønskede at stoppe som senior 1 træner, til fordel for et trænerjob andetsteds. Der skulle derfor findes en ny seniortræner og efter adskillige samtaler med gode kandidater kan Brødeskov IF præsentere sin nye senior 1
træner.
Navnet vil være mange bekendt, da han har betrådt græsset i Brødeskov
lige siden han kunne kravle. Mikkel Schrøder har været i Brødeskov IF hele sit
liv, det er med stor glæde klubben kan præsentere ham som ny senior 1
træner. Mikkel har spillet i klubben hele sit liv, og var en del af det legendariske ungdomshold, årgang 87. Efter en skade som senior stillede Mikkel
støvlerne på hylden, og valgte at dygtiggøre sig som træner.
Mikkel har trænet ungdom i BIF og været en stor faktor i udviklingen af
Brødeskov IFs ungdomsafdeling. Mikkel kommer med stor fodboldfaglig
indsigt, taktisk overblik og en varm og imødekommende personlighed.
Vi byder ham igen velkommen i seniorrækkerne, og ser frem til sæsonen.
Senior 1 skal kæmpe for overlevelse i serie 2, hvor man ved vinterpausen
ligger 5 point under stregen. Senior 2 går målrettet efter oprykning, og
senior træner Thomas Nabra er overbevist om, at holdet har de nødvendige
kvaliteter.
Grundet spillertilgang er der planer om oprettelse af et 3. hold i serie 6, og
alle er naturligvis velkomne i hele familiens klub, Brødeskov. Brødeskov IFs
seniorer træner i HGI, tirsdag kl. 20:15-21:45 og onsdag 18:30-20:30.
Jacques Morild, Seniorformand, Brødeskov IF
18

Husk mø
de om
trafik i N
r. Herlev

Kom og d
eltag i de
batten og
ønsker, s
få indflyd
om Lokalr
else på d
ådet send
Mødet ho
e
er til Hille
ldes efte
r
ød Komm
r generalf
kl. 19 hos
une.
orsamling
BIF, Kolle
en den 24
rødvej 1.
. marts

Begravelsesforretningen Hillerød
Mette og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.

Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Telefonisk henvendelse hele døgnet

48 26 08 05

Personlig kontakt i forretningen
alle hverdage

www.nord-begravelse.dk
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Tekst: Helle Friis Proschowsky, fotos: Peter Rafn Dahm

Dagbog fra
Damaskus
Brødeskov Teater uropførte forestillingen ”Dagbog fra
Damaskus” for fulde huse tre gange i Hammersholt
forsamlingshus i januar.
Stykket er en gribende fortælling om hverdagen for en helt almindelig
ung kvinde i det borgerkrigshærgede Syrien. Det har været omtalt i
såvel Hillerød posten som Frederiksborg Amts Avis. Se links nedenfor.
Brødeskov Teater blev grundlagt i 1978 og har så godt som hvert år
siden været klar med en ny forestilling. Repertoiret har været bredt og
antallet af medlemmer har varieret, men med ”Dagbog fra Damaskus”
har gruppen taget et stort spring, og markeret sig med et stykke
nyskabende teaterkunst.
Baggrunden for stykket er en række dagbogsartikler, der blev bragt i
Politiken i 2013 -2014. Skribenten er en kvinde på 23 år, der af
sikkerhedsmæssige årsager skriver under pseudonymet Ram Hiramic.
Teksterne er skrevet i et kraftfuldt og billedligt sprog, og det inspirerede teatergruppen til at arbejde videre med dem. Gruppens instruktør, Annett Jakobsen, kontaktede derfor Politiken, og fik tilladelse til
omskrive de oprindelige dagbogsoptegnelser til dramatik. ”Det har
været en lang proces, der i høj grad er gået ud på at beskære teksten
og det var svært”, udtaler hun, ”for hver eneste dagbogsoptegnelse
var vedkommende og fuld af relevant information”.
Der var gjort meget ud af scenografien i Hammersholt forsamlingshus
med store grå og betonlignende kasser, som skulle illustrere de
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Alle skuespillerne på scenen, fra venstre er det Ellen Godt Hansen, Dorrit Høj Pedersen,
Anna Sofie Morell og Alex Østergaard.

trøstesløse omgivelser i en by, ødelagt af gentagne bombardementer.
Ram Hiramics ord blev formidlet af Brødeskov Teaters tre kvinder i
stærkt røde kjoler, der stod i smuk kontrast til de grå omgivelser (Anna
Sofie Morell, Dorrit Høj Pedersen og Ellen Godt Hansen). Ram’s brødre,
Mazen og Abed, blev kraftfuldt fortolket af Alex Østergaard, der til
daglig er tilknyttet Allerød Amatør Teater. Ram’s forældre har solgt
både bil og smykker for at betale for de to brødres flugt til Europa. Vi
følger deres barske tur gennem Ram’s bekymrede dagbogsoptegnelser og beskeder via Skype eller Facebook.
Sideløbende med skuespillet vises en række billeder på to projektorer,
og det er med til bringe det syriske folks levevilkår helt tæt på. Som
kontrast er der ved indgangen placeret en række fotokollager med
smukke billeder af Damaskus før borgerkrigen. Det er et stykke der
rammer tilskuerne lige i maven, for det bliver pludselig svært at have
ondt af sig selv over at skulle tidligt op, når man har hørt Ram drømme
sig tilbage til dengang før borgerkrigen, hvor hun blev vækket af sit
vækkeur og ikke af bomber midt om natten.
http://hilleroed.lokalavisen.dk/flygtnings-dagbog-i-politiken-saettes-op-som-teater-ibroedeskov/Kultur/20150113/artikler/701139207/1140
http://sn.dk/Hilleroed/Teaterstykke-om-brutal-borgerkrig/artikel/462081
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Viseaften i Nørre
Herlev Sognegård
Fredag den 27. februar 2015 kl. 18.00
Solen får mere og mere magt, og nu er det atter tid til at mødes til
viseaften i Sognegården.
Vi glæder os til at skulle være viseværter for denne traditionsrige
aften, hvor lokale aktører giver et eller flere numre med sang, musik,
oplæsning etc.
Dertil bliver der undervejs skåleviser og fællessange.
Aftenen starter med, at vi spiser den medbragte mad. Medbring selv
alt bestik, service og drikkevarer.
Tilmelding er ikke nødvendig, så pak madkurven og kom.
Vel mødt
John Jensen, tlf. 2440 8941 eller mail: john.jensen2@hotmail.com
Ellen Godt Hansen, tlf. 2365 6878 eller mail: ellengodt@gmail.com
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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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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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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Der har været afholdt julemarked søndag den 23. november 2014, hvor alle
boderne var udlejet. Der var både tøj, småkager, forskellige slags julepynt og
som noget nyt, kunne man selv lave sin adventskrans eller købe en nylavet en.
Markedet var som sædvanlig godt besøgt.
Som sædvanlig har der også været afholdt juletræsfest søndag den 7. december
2014, med juleforestilling med nogle af byens børn, oplæsning dans om juletræet
og mange julesange. Der var æbleskiver, godte-poser, saft eller sodavand til
børnene og æbleskiver og gløgg til de voksne.
Kommende arrangementer
Årets første arrangement er Fastelavnsfesten søndag den 15. februar 2015,
kl. 14.00. Vi håber at se rigtig mange flot udklædte børn og voksne til
tøndeslagning og fastelavnsboller m.m.
Søndag den 22. februar 2015, kl. 13.00 er der Generalforsamling. Alle er
velkommen til at deltage, men kun medlemmer af huset har stemmeret. Der vil
som sædvanlig være spisning efter generalforsamlingen.
Fredag den 20. marts 2015, kl. 18.00 er der Fredagscafe. Vi holder familieaften
med spisning og glæder os til at se rigtig mange til en sjov aften.

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
16. - 22. maj 2015
Deadline
27. april 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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