
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Generalforsamling i 
Brødeskov Lokalråd
30. marts

F E B R U A R  2 016 

N R . 215  •  4 6 .  Å R G A N G    

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

KOM og vær med!



www.limousinen.dk

Tlf.48 27 83 02 
Mobil 20 40 72 40 
niels@limousinen.dk

Vi har 
bilen  
til deres  
store dag!

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

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser

Velkommen i butikken på Skovkrogen 1
Torsdag 12 - 17 • Fredag 12 - 17 • Søndag 12 - 17



Støt dit lokalråd 
– betal kontingent  

for 2016!
Husk at overføre 100,- kr. til konto: 6300 – 1583230, som 
 dækker medlemskab i et år for hele husstanden – øvrige 
 støttebidrag er også meget velkomne.

Lokalrådets bestyrelse håber at du vil støtte vores arbejde med at repræsentere 
området overfor Hillerød Kommune. Vi modtager ikke økonomisk støtte fra 
Kommunen, så dit kontingent er en forudsætning for at vi kan udgive Brødeskov 
Borgeravis.

Foreninger, der ønsker at benytte Brødeskov Borgeravis til omtale af aktiviteter, 
skal bidrage til avisens økonomi via et støttebidrag.  Generalforsamlingen har 
fastsat beløbet til minimum 200 kr./år.

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 kontakt
oplysninger findes længere inde i bladet.
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Næste nr. (216) er på gaden 7.  13. maj 2016.
Indleveringsfrist den 18. april 2015 – 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

Foråret er  
generalforsamlingstid
Så går det efterhånden mod lysere tider, og man begynder at kunne 
mærke, at dagene bliver længere. Det tidlige forår er traditionelt set 
den tid på året, hvor mange foreninger afholder deres årlige general
forsamling. Sådan er det også i år, og i dette nummer af Brødeskov 
Borgeravis vil der være invitationer til flere af slagsen – inklusive 
lokalrådets egen. 

På en generalforsamling vil der typisk blive fremlagt en beretning, hvor 
bestyrelsen fortæller om de sager/opgaver, der er blevet arbejdet med 
i årets løb. For lokalrådets vedkommende har vi arbejdet med trafik
ken, men vi har også læst os igennem en hel del forskellige sager, der 
er blevet sendt i høring fra Hillerød kommune. Det kan være overord
nede høringer om nye busplaner eller kommunens budget, men lige så 
ofte er det helt lokale sager/ansøgninger, der bliver sendt i såkaldt 
nabohøring. 

Blinde vinkler
Ikke sjældent oplever vi i lokalrådet at skulle tage stilling til ansøg
ninger, hvor vi mangler viden om de lokale forhold. Det skyldes bl.a. at 
vores lokalområde har så stor en geografisk udbredelse –  der er 
ganske enkelt langt fra Freerslev til Ny Hammersholt. Bestyrelsen i 
Brødeskov lokalråd så meget gerne, at de enkelte geografiske områder 
alle var repræsenteret i bestyrelsen. Som det ser ud nu, er Nr. Herlev 
repræsenteret ved to personer og Ny Hammersholt ved fire personer. 
Vi har ingen bestyrelsesmedlemmer fra f.eks. Freerslev eller 



5

N Y T  F R A  L O K A L R Å D E T

Foråret er  
generalforsamlingstid

 Hammersholt. Derfor har vi nok nogle blinde vinkler – eller sagt med 
andre ord, der er nok sager, som vi ikke er opmærksomme nok på. I 
princippet repræsenterer lokalrådet hele Brødeskov området overfor 
kommunen – men den nuværende repræsentation i bestyrelsen gør 
det svært at løfte denne opgave. 

Vil du være med?

I lokalrådets vedtægter står der, at bestyrelsen skal bestå af 4 – 9 
personer. På nuværende tidspunkt er vi seks, og alle er fuldgyldige 
medlemmer af bestyrelsen – vi har ingen suppleanter. Er der mon 
nogen fra de områder, der pt ikke er repræsenteret i bestyrelsen, som 
har lyst til at give en hånd med? Hvis du ikke synes, at du har tid til en 
bestyrelsespost, kunne vi godt forestille os, at der blev udpeget nogle 
kontaktpersoner eller valgt nogle suppleanter ind fra disse områder. 

De kunne så indkaldes til møderne, når/hvis der var konkrete sager, 
hvor lokalkendskab ville være en fordel. Vi vil under alle omstæn
digheder meget gerne høre fra jer i de ”ikkerepræsenterede” områder. 
Så hvis det kunne være noget for dig, så tøv ikke med at kontakte 
bestyrelsen på mail bestyrelsen@brodeskov.net eller duk op til vores 
generalforsamling – se tid og sted længere inde i bladet.      

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd
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Brødeskov Lokalråds nuværende bestyrelse

Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9,  
Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15 

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16

René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, 
Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46

Kasserer
Hanne Jensen,  
Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83

Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41,  
Nr. Herlev

Sekretær
Helle Proschowsky, 
Enghavegårdsvej 11
Nr. Herlev
Tlf. 48 25 02 15



Generalforsamling  
Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråd indkalder til General-
forsamling og inviterer på kaffe og kage 
– onsdag den 30. marts 2015 kl. 19.00 
i BIFs lokaler, Kollerødvej 1.

Dagsorden ifølge vedtægterne (se www.brodeskov.net)

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for den forudgående periode. 
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående 

regnskabsår til god¬kendel¬se.
4.  Forelæggelse af forslag til budget og størrelse af medlems

kontingent 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 2016 kan stemme og stille op til 
valg til bestyrelsen. 

Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal sendes  
til Bestyrelsen@Brodeskov.Net eller René Bo Andersen,  
Gl. Frederiksborgvej 84 inden den 23. marts 2016  
– Mød op og vær med!
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Vil du være med til 
at forme fremtidens 
Brødeskov Idræts
forening
– så tag kontakt til Jess Nørgaard eller Christian 
Nielsen fra bestyrelsen 

Brødeskovhallen står snart færdig og nye muligheder for 
idræt for unge og ældre står for døren

Brødeskov Idrætsforening skal udvikles og dine nye øjne vil 
kunne gøre en forskel for børn og unge

Der vil være plads til dig både i bestyrelsen, men også i 
organiseringen af de nye aktiviteter i hallen

Tøv ikke, men ring og forhør dig om, hvad det kan inde
bære

Ring til Jess Nørgaard på tlf. 52 11 53 00.
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Stormen Freja  
raserede halbyggeriet
– men nu er tidsplanen for Brødeskovhallen igen på sporet

Der var isolering spredt over hele Brødeskov idrætsanlæg, væltede hegn og 
plader fra den ene gavl på den nye hal var røget ned, efter at stormen Freja  
den 9. november havde været forbi.

Rejsegildet måtte udsættes, og det så ud til at tidsplanen blev rykket med en 
uges tid. Men så tog håndværkerne fat mellem jul og nytår, og brugte dagene på 
at indhente det forsømte. Så nu holder tidsplanen igen, og den nye hal skulle 
blive færdig  efter planen, ca. 1. juli.

På facaderne er de rigtige bølgeplader kommet på hele vejen rundt, og der skal 
beklædes i bunden ved dørene. Der kører i øjeblikket en affugter i døgndrift, før 
man kan gå videre med isolering inden i bygningen.
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Når vi til efteråret skal indtage vores nye Brødeskovhal, 
vil der være mange lokale beboere som bliver glade. 
Endelig kan vi igen mødes i den lokale idrætshal med 
vennerne og dem vi kender. 

Personligt har jeg og mine børn flere år deltaget i gymnastik, som det 
dengang hed. Det er nu engang sjovere, jo flere lokale folk man kender, 
mener jeg. Dette er ikke den store videnskab, det gælder store og små, 
gamle og unge.

Sidste år deltog jeg i en konference med overskriften KOM MED. Det 
var som medlem af lokalrådets bestyrelse, men også som frivillig 
motionsven for en ældre, som ikke kan gå tur alene, at jeg var inter
esseret i at deltage. KOM MED er et initiativ, hvor Frivilligcenteret, 
Hillerød kommune og en række lokale foreninger samarbejder om at 
støtte flere ældre i Hillerød kommune til at deltage i sociale og aktive 
fællesskaber. Du kan læse mere om KOM MED på www.kommedhil
lerod.dk 

Når dette blad udkommer, har der netop været afholdt dialogmøde om 
BRUGEN af Brødeskov hal. Folk har sikkert stået i kø for at blive skrevet 
på aktivitetslisten. Mit ærinde med dette indlæg er, at vi skal sørge for 
de ældre/gamle får en andel i brugen af hallen. Det kan f.eks. ske ved 
at hallen åbnes for tilbud under KOM MED.

KOM MED
Ellen Godt Hansen, bestyrelsesmedlem i Brødeskov Lokalråd
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I sidste nummer af borgeravisen stod der i NYT FRA LOKALRÅDET i en 
formålsparagraf, at lokalrådets rolle er at ”Understøtte og formidle et 
aktivt fællesskab mellem områdets beboere, områdets foreninger, 
institutioner, virksomheder og Hillerød Kommune, ved at være i dialog 
med alle parter”.  Derfor vil vi gerne være med til at sikre at så mange 
interesserer som muligt bliver repræsenteret når den nye hal tages i 
brug. Jeg er sikker på at det også er formålet for Brødeskov Idræts
forening.

Der findes i forvejen mange aktiviteter rundt omkring i hele Hillerød 
kommune, og de fleste kan man finde oplysninger om på nettet. Men 
hvad med de mennesker, som ikke har lært at finde oplysninger på 
nettet, hvilke muligheder har de? Det kan være nye tilflyttere til 
kommunen eller ældre borgere som ikke tidligere har haft behov for at 
deltage i disse aktiviteter. I KOM MED mener vi, at der er behov for at 
disse borgere på en eller anden måde kan få disse oplysninger. Men 
hvordan?

Har du en mening, en god ide eller andet så skriv en mail til  
ellengodt@gmail.com eller ring på 23 65 68 78 .

Husk
mød op og vær med

Generalforsamling 
i Lokalrådet d. 30. marts



STORT LOPPEMARKED 
22. maj 2016
Vi samler lopper ind til et stort loppemarked.

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

12



13

billedtekst

Mere energi - bedre velvære 
for dig og hele familien

Tilbring et par hyggelige timer sammen med 
indbudte gæster til en smykkefremvisning og få 

som tak en flot Energetix-gave.

Stort udvalg af flotte smykker - 
til ham og hende, samt hest, hund og kat

Anne Kühne
Tlf.: 40 37 51 55

ak-magnet@hotmail.com
www.anne.energetix.tv

Helsesmykker med 
magneter

Begravelsedanmark.dk

Vi ved, at det er den lille omvej, 
der gør den store forskel

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet.

Frederiksværksgade 4 
(på Irmatorvet), 
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 01 00

Vestergade 25, 3200 Helsinge
Tlf. 48 76 10 18

Kongevejen 87, 3000 Helsingør
Tlf. 49 26 11 83Birgit Mortensen Bjarne Jensen Mette Pedersen
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Viseaften 
i Nørre Herlev Sognegård
Fredag den 26. februar 2016, kl. 18

For 25. gang åbner Nr. Herlev sognegård velvilligt sine døre for den 
årlige traditionsrige viseaften.

Igen i år håber vi at rigtig mange vil bidrage til underholdningen med 
visesang, barbershop, musik, gode historier, digte mm. 
Altsammen præsenteret i tidsrammer på 810 min. 

Tilmelding til underholdning skal ske til Lasse tlf. 48 26 58 85, som vil 
planlægge aftenens forløb!
 
Tilmelding er ikke nødvendig hvis man bare har lyst til at komme og 
hygge sig med madkurven og lytte til de glade amatører. 

Men husk foruden godt humør, at medbringe både service og 
 drikkevarer.

Der vil som altid blive masser af fællessange støttet af vores trofaste 
pianist Parno.

På glad gensyn fra aftenes viseværter som dennegang er:

Judith og Lasse
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Kunne du tænke dig at gå på en anderledes skole,  hvor  

du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt? 

   
En fri grundskole for de ældste elever; 

7., 8., 9. og 10. klasse. 

Den Alternative Skole kan tilbyde dig et spændende skoleår med rejseoplevelser, projektun-

dervisning på tværs af de traditionelle fag, tid til fordybelse, praktisk-musiske linjefag, tilhørs-

forhold i aldersintegrerede klasser (hjemmegrupper), frokostordning, fællesmøder, planlæg-

ningslejrskole, indflydelse på din egen skolehverdag og et rigtig godt sammenhold.  

Kom til infoaften  

Onsdag d. 24.2. kl. 19-21, 

Onsdag d. 27.4. kl. 19-21 eller 

Onsdag d. 1.6. kl 19-21 

Den Alternative skole - Rønbjerg Allé 2 - 3400 Hillerød - Tlf.: 48 26 86 97/40 22 02 32 - mail: das-adm@mail.tele.dk  

Find os på Facebook: www.facebook.com/DenAlternativeSkoleHill 

”Jeg går i 10. klasse på DAS, fordi her er plads til 
kreativitet og udvikling.”  

Signe 10. årgang 

 

”På DAS er lærerne søde, man kan tale med alle de 
andre elever - og så lærer man noget.” 

Jonathan 8. årgang 

 

”DAS er en skole, hvor der er plads til at man kan 
være sig selv.” 

Emilie 10. årgang 



Lars Feilberg, der indtil for nylig boede på Rytterskolen i Nr. Herlev, 
viste mig et par sider fra 13/8 1932 i sin fars notesbog. Faren var 
kulturgeograf, professor C. G. Feilberg. Jeg refererer fra hans notater. 
På en spadseretur kom han til Langebjerg, NV for Uvelse. Denne ås er 
delvis gravet bort. Ved dens nordligste ende findes en afbrydelse, hvor 
en bæk løber igennem og ud til Kollerød Å. Her traf han en mand ved 
navn Nielsen, vist formand for arbejderne, som gravede der. En 
halvfjerdsårig mand, som boede ved det lille sted der, havde fortalt 
ham følgende: 
 
Langebjerg NV for Uvelse. Kort 1:20.000, her formindsket, målt 1898.

På hans bedstefars tid havde man ved åbningen i åsen, hvor bækken 
løber igennem, fundet svære egepæle, møllesten og hellebarder, 
antagelig stammende fra en vandmølle, som må være den efterlyste 
Hanebjerg mølle. Den gamle kunne huske  eller havde hørt – at en 
mand, der var morder eller rovmorder, var død i Gørløse. Da han ikke 
måtte begraves i viet jord, havde man båret liget til Langebjerg og der 
brændt bål ved det. 

Nielsen selv havde i Langebjerg fundet skelet af en mand og ved 
mandens hoved rester af et bål. Statsbetjenten, der blev tilkaldt, 
havde sagt, at man i gamle dage ofte havde tændt ild ved hovedet af 
liget for at hindre den afdøde i at gå igen. Nielsen viste Feilberg i 
nordsiden af den gennemskæring af åsen, som arbejderne lige havde 
lavet, et stykke mørk muld i det gule sand. Det så ud som en med 

En lille go’ historie: 

Morder begravet 
på Langebjerg?
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muldjord udfyldt skyttegrav. Der var en rille i jorden efter den bortgra
vede skyttegrav. Her var der forkullede rester af et bål. C. G. Feilberg 
fik en prøve med sig hjem. 

Var Lars Feilberg – og nu jeg – på sporet efter en henrettet morder fra 
1800tallets midte eller tidligere? Det kan ikke bevises, men jeg kan 
spørge, om denne mand var blevet henrettet på ”Galgebakken” ved 
Rågårdshus i Hammersholt? Herom nærmere i næste nummer. 

Anders Bohn. Telefon 48 26 03 04 eller 29 92 45 14.  

P.S. Brødeskov lokalhistoriske forening sælger bøger, hefter og CD om 
mere beviselige emner end ovenstående. Ring efter oversigt. 
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Foreningen Brødeskovhallen indkalder til

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler Kollerødvej 1 

Torsdag d. 17. marts kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i 
hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen 
for at få behandlet forslaget.

Henvendelse til

Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 3400 Hillerød,
tlf. 52 11 53 00.
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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 
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Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

Tlf.: 48 26 56 85 
info@nysogaard.dk 
www.nysogaard.dk 

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

Bestil alt fra 
menukortet som  

take away 

Vi åbner igen til April 
Følg med på 

hjemmesiden 



Mandag d. 4. april 2016 afholder Brødeskov  
Lokal historiske Forening generalforsamling i 
Hammersholt Forsamlingshus.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30 men inden den vil bestyrelsen 
være til stede, hvis nogen har billeder eller andet arkivmateriale, som 
man vil forære os eller låne os til affotografering. Arkivet er kun 
ganske lille, så vi har meget brug for jeres hjælp til at gøre det større. 
Vi er interesserede i alt, der har med det gamle Nr. Herlev Sogn at 
gøre.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30. Dagsorden ifølge  
vedtægterne.

Efter en kort pause, hvor foreningen er vært ved en lille forfriskning  
vil Henning Overgaard Mogensen fortælle om sin bog ”Kongernes 
Nordsjælland” 

Historien om Kongernes Nordsjælland
Det er ikke tilfældigt, at Nordsjælland kaldes ”Kongernes Nordsjæl
land”, for var der noget sted i Danmark, hvor konger opholdt sig, så var 
det i Nordsjælland. Og sådan har det været i århundreder.

I ”Kongernes Nordsjælland” kan vi stadig se rester af kongeslotte, som 
tidligere var kongers bopæl. Her støder vi på ruiner, der gemmer på 
minder om kongers liv.

Generalforsamling 
i Brødeskov Lokal
historiske Forening
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Her ligger Gurre, Søborg, Asserbo og 
Dronningholm slotsruin.
Ved Esrum lå Nordens største 
kloster, og i Æbelholts fine 
klosterhave kan vi den dag i dag  
kigge på lægeurter, som engang 
lindrede fattigfolks smerter eller fik 
heksene til at flyve til  Bloksbjerg,  
når de smurte sig ind i plantesaft  
fra bulmeurtens blade. 

Også vand fra Helene kilde ved Tisvildeleje havde helbredende 
virkning, især hvis pilgrimmene drak det Sankt Hans Nat og derpå 
lagde sig til at sove på hendes grav. Alt lyder såre godt her i 
”Kongernes Nordsjælland”. 

Men medaljen har også en bagside.
For nogle hundrede år siden lagde sandstorme store områder øde og 
begravede bønders  gårde. Ja, ”Kongernes Nordsjælland” fik sin 
sandflugtskirke, da sanddriver i 1717 nåede op til Tibirke kirkes 
tagskæg. Bønderne ville rive kirken ned, men det forbød kongen for  
”… et  Guds Hus skulle ikke jævnes med Jorden”.

Sandet lukkede Arresøs naturlige afløb til Roskilde fjord. Man gravede 
en kanal, som satte gang i udnyttelse af vandkraften. Nok til at en 
produktion af krudt og kanoner opstod ved Frederiksværk.

Om dette og meget andet i fortæller Henning Overgaard Mogensen 
om i Hammersholt Forsamlingshus d. 4. april.
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Telefonisk henvendelse hele døgnet                 
           48 26 08 05 
   Personlig kontakt i forretningen 
                     alle hverdage 
 

 www.nord-begravelse.dk 

Begravelsesforretningen Hillerød  
 
Mette og Leif Jonasson 
Poul Rasmussen´s Eftf. 
Frejasvej 17, 3400 Hillerød 

Alt tømrerarbejde udføres af  
din lokale tømrer

Mange års erfaren i udskiftning  
af døre og vinduer

Ekspertise i energirenovering 

Kvalitetshåndværk  
til fair priser

Ring til
Tømrerfirmaet  
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk 
håndværker-
fradaget er  
der stadig



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

Sket siden sidst 
Søndag den 22. november 2015, forsøgte vi at holde julemarked men desværre 
havde det været snestorm aftenen og natten før, så flere boder meldte fra og der 
kom heller ikke mange besøgende. Vi håber på bedre held i år.

Til gengæld var vores juletræsfest søndag den 6. december 2015 et rigtigt hit. 
Dejlig optræden af børnegruppen, en dejlig og hyggelig fortælling af vores præst 
Charlotte Chammon. En masse glade børn og rigtig mange voksne. Sikken en 
dejlig og hyggelig dag. Vi håber at se lige så mange til næste juletræsfest.

Kommende arrangementer 
Søndag den 7. februar 2016, kl. 14.00, Fastelavn med tøndeslagning for både 
børn og voksne. Vi håber at se rigtig mange udklædte børn og voksne.
Søndag den 28. februar 2016, kl. 13.00 er der Generalforsamling. Alle er velkomne 
men det er kun medlemmer der har stemmeret. Der vil som sædvanlig være 
spisning efter generalforsamlingen.

Lørdag den 12. marts 2016 er der arbejdsweekend og bliver vi ikke færdige med 
det planlagte arbejde er der også arbejdsdag den 13. marts 2016. 

Reserver allerede nu fredag den 15. april 2016 kl. 18.30, der er der fredagscafé 
med optræden. Der vil senere komme nærmere oplysninger om arrangementet.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 22. FEBRUAR 2015
Formand Carsten Stål Hansen 20 95 68 02 
Næstformand Niels Bagge 40 43 18 59 
Kasserer Henriette Hansen 20 62 68 02
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Vicevært Jan Bast 50 57 89 58
Ølmand Henning Nielsen 23 21 33 26 
Sekretær Henriette Hansen 20 62 68 02

Medhjælp Bibi Pedersen 28 68 62 51
Suppleant/hjælpeudlejer 
Lillian Schmidt 23 82 17 35
Suppleant/vicevært
Palle Christensen 26 84 22 41
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30  19.00,  48 17 18 61
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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

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 
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
7.  13. maj 2016

Deadline
18. april 2016

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlem
mer samt beboere at notere sig disse datoer.

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

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,
Uffe Espersen, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.

Redaktionelt stof
email til avisen: BBavis@brodeskov.net

Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53
uffe@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,.

Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300  1583 230

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

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.




