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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Stor kulturdag i den nye hal,
nyt om trafik, 50 år med
Hillerød Lille Skole,
Nr. Herlev Børnehus,
ny genbrugsplads og
meget mere

Vi har
bilen
til deres
store dag!
www.limousinen.dk
Tlf.48 27 83 02
Mobil 20 40 72 40
niels@limousinen.dk

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser
Velkommen i butikken på Skovkrogen 1
Torsdag 12 - 17 • Fredag 12 - 17 • Søndag 12 - 17

MÅ VI FÅ DIN
E-MAIL ADRESSE?
Uanset om du er medlem af lokalrådet eller ej, vil vi gerne have din
e-mail adresse og oplysning om hvilket lokalområde, du bor i. Hvis vi
har din e-mail adresse, vil vi hurtigt kunne komme i kontakt med dig
om vigtige spørgsmål. Det kunne fx være:
• For at høre din mening, før vi fx skriver høringssvar til kommunen
• For at oplyse om arrangementer af lokal interesse
• For at orientere dig, hvis vi arbejder med sager i dit lokalområde.
Derfor beder vi om følgende:
Send en mail til bestyrelsen@brodeskov.net med teksten ”ja tak, jeg
vil gerne modtage mails fra Brødeskov lokalråd”
Angiv hvilket lokalområde, du bor i: Freerslev, Nr. Herlev, Hestehaven,
Hammersholt, Ny Hammersholt eller Andet.
Angiv den e-mail vi skal kontakte dig på, hvis det er en anden end den,
du skriver fra
På forhånd tak

Næste nr. (218) er på gaden 18. - 25. november 2016.
Indleveringsfrist den 30. oktober 2016 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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Store begivenheder
En vejrmæssigt noget blandet sommer er ved at være forbi – men
også en sommer, der har budt på store begivenheder i Brødeskovområdet. Den største er uden tvivl indvielsen af Brødeskovhallen. Hallen er
resultatet af et utroligt langt og sejt træk for de tre søsterforeninger
Brødeskov Idrætsforening, ”Vennerne” og ”Hallen” samt Brødeskov
Lokalråd. At det nu endelig er lykkedes at få en hal er intet mindre end
fantastisk. Der står meget mere om hallen længere inde i bladett, så
her vil lokalrådets bestyrelse kun ønske tillykke med hallen, som vi
håber vil blive til glæde for alle beboere i området. August måned bød
på indvielsen af endnu et stor anlæg – nemlig den nye genbrugsstation på Lyngevej mellem Nr. Herlev og Hillerød. Det virker som om der
er tænkt grundigt over indretningen, så forhåbentlig bliver det nemmere at komme af med affald for fremtiden.
Nr. Herlev Børnehus består
Det er lykkedes for en gruppe standhaftige forældre at sikre daginstitutionen Nr. Herlev Børnehus’ fortsatte beståen. Det så ellers sort ud
på et tidspunkt, da Hillerød kommune meddelte, at de ikke ville
forlænge lejemålet men ønskede at sælge huset fra. Det blev sat i
offentligt udbud, og gruppen bød som de eneste på huset. Så langt så
godt – men den næste udfordring blev at skaffe de mange penge til
købet, for bankerne ville ikke umiddelbart finansiere et lån. Løsningen
blev at en mindre forældregruppe skød penge i projektet personligt.
De øvrige forældre skal indbetale et beløb når deres barn indmeldes,
som de får retur når barnet går ud. Det er dejligt at det lykkedes, for Nr.
Herlev har i høj grad brug for en daginstitution. Der er kommet mange
nye børnefamilier til byen, og den udvikling vil formodentlig fortsætte
i de kommende år.
Lokalrådscamp
Først på sommeren deltog Brødeskov lokalråd i en såkaldt ”Lokalrådscamp” som er et fællesmøde for alle lokalrådene i Hillerød kommune.
Disse møder holdes med jævne mellemrum, og det er en god lejlighed
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til at komme i dialog. Temaet for dette års camp var samarbejdet
mellem lokalråd og kommune, som kommunen ønsker skal være
tættere. Det ønsker lokalrådene som udgangspunkt også, men det
rejser nogle spørgsmål om lokalrådenes legitimitet. Lokalrådenes
bestyrelser består i vid udstrækning af lokale ”ildsjæle”, der ønsker at
bidrage til en positiv udvikling i deres eget område. De bliver valgt på
en generalforsamling, men lad os bare være ærlige og sige, at det er
et fåtal af områdets beboere, der møder op her og stemmer. Kan vi
dermed sige, at vi er repræsentative i forhold til hele områdets ønsker
og holdninger? Det er svært at sige, men hvis lokalrådene får mere
”magt” i forhold til at påvirke de beslutninger, kommunen træffer for
vores område, er det en vigtig diskussion.
Vi vil gerne kunne kontakte jer
Lokalrådet har tidligere udtrykt ønske om at alle områder skulle være
repræsenteret i bestyrelsen. Det har ikke umiddelbart været muligt,
og som et alternativ beder vi derfor om at få adgang til jeres emailadresser som beskrevet på side 3. På nuværende tidspunkt er
Borgeravisen og lokalrådet hjemmeside de eneste formelle bindeled
mellem os som bestyrelse og jer som beboere. Borgeravisen udkommer fire gange årligt, så den vil sjældent kunne bruges til formidling af
dagsaktuelle begivenheder eller spørgsmål, der skal tages stilling til.
Derfor vil vi gerne have mulighed for, hurtigt at kunne komme i kontakt
med så mange af jer som muligt. Tanken er at opdele emailadresserne efter geografiske områder. Når lokalrådet modtager
materiale fra Hillerød kommune der omhandler forhold i hhv. Hammersholt, Ny Hammersholt, Freerslev, Nr. Herlev osv., vil det være muligt at
inddrage beboerne i de berørte områder bedre. Vi håber I vil tage godt
imod det nye tiltag og sende jeres e-mailadresse, samt oplysninger om
hvilket lokalområde I bor i, til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd
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Kom og se den nye
Brødeskovhal ...
Kulturdag den 16. september
fra kl. 17.30 til 21.30
Denne fredag aften vil det ikke vrimle med politikere, repræsentanter
og skåltaler. Til gengæld vil der være liv i kludene og masser af
spændende aktiviteter at stifte bekendtskab og deltage i for både
unge og gamle!
Tag hele din familie og alle dine venner med til denne spændende
fredag aften
Der vil være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og se eller
høre om andre aktiviteter.
Blandt aktiviteterne vil være basketball, badminton, yoga, ski-fitness,
hockey og meget mere; men også chancen for at høre mere om lokal
historiske aktiviteter og om lokalrådets arbejde.
Se den nye hal i brug – og få en rundvisning i hallens faciliteter og
muligheder.
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... og oplev
lokalområdets
idræts- og kulturtilbud
i de nye omgivelser
Programmet for aftenen ser således ud:
17.30 Velkomst ved Brødeskov Idrætsforenings formand
Kenneth Sørensen
Følgende aktiviteter kan man deltage/prøve
18.00 Baskettræning. ungdom fra 8-12 års aldereren
19.00 Opvisningskamp i basket
19.00-20.00 Badmintontræning: tag en ketcher med og deltag
i en træning for børn kl 19.00 og for voksne kl. 20.00
20.00 Ski-fitness
20.30 Kom med på yoga holdet
Hør om lokalrådets virke, halforeningens loppemarked,
Brødeskov lokalhistoriske forening - besøg dem ved hallen.
Gennem arrangementet vil der være muligheder for at købe lækker
mad og drikke – så aftensmaden er i hus og I skal bare komme og
have en sjov, aktiv og inspirerende aften.
På gensyn og sportslige hilsener
Brødeskov Idrætsforening
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Brødeskov lokalråd har været til møde om kommunens nye
trafiksikkerhedsplan

Helle Friis Proschowsky

Trafik Trafi
Lokalrådet har deltaget i to møder med kommunen om
trafik. Første møde var den 25. august, og her var det
kommunens nye trafiksikkerhedsplan, der var på dagsordenen. Det centrale Hillerød fik en sikkerhedsplan for
et par år siden, og nu er turen så kommet til de omkringliggende lokalområder.
Andet møde var den 7. september, og her var det specifikt trafikstrategien for Nr. Herlev, der var på dagsordenen. Nedenstående omhandler
kun det første møde – der kommer mere om møde nr. 2 i næste
nummer af Borgeravisen.
Ny Trafiksikkerhedsplan
Konsulentfirmaet ”Via Trafik” er involveret i udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen, og de har afholdt møder med alle Hillerøds 11 lokalråd
for at indsamle oplysninger. Det er rart at blive taget med på råd – for
det er jo os, der bor i området, der er bedst til at udpege de farlige
steder. Der var også en medarbejder fra kommunens afdeling for
Trafik, Vej og Park på mødet med Brødeskov lokalråd. Lokalrådets
bestyrelse har ”kun” repræsentanter fra Nr. Herlev og Ny Hammersholt,
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afik Trafik
så forud for mødet var der indhentet oplysninger fra Hammersholt og
Freerslev, ligesom en række andre borgerhenvendelser også blev taget
med.
Planen kommer i høring
De forskellige input fra lokalområderne bliver samlet til en rapport over
de tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden. Inden rapporten laves
færdig er der en høringsfase, hvor lokalrådene bliver involveret igen.
Hvis I er interesserede – og har sendt jeres mailadresse til lokalrådet
som beskrevet på første side – kan bestyrelsen sende planen ud i en
bredere høring blandt jer beboere. Kommunen har jo ikke uendelige
ressourcer, så der vil blive foretaget en prioritering af de foreslåede
tiltag. Det er derfor langt fra sikkert at alle vores forslag bliver taget
med i den endelige trafiksikkerhedsplan.
Sikre skoleveje
I forbindelse med udarbejdelsen af planen, har Via Trafik også holdt
møder med skolerne, og de har indhentet ulykkesstatistikker fra
politiet. Netop sikre skoleveje blev diskuteret en del på mødet. I Nr.
Herlev er det især området omkring Bygaden, Lyngevej og Brødeskov
station, der skaber problemer. Adgangen til den nye hal blev også
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drøftet. I Hammersholt/Ny Hammersholt er det adgangsforholdene
ved Hillerød Lille Skole der kunne forbedres. Der er især et stort ønske
om at få forlænget cykelstien langs med Brødeskovvej, så den bliver
ført helt igennem til Gl. Frederiksborgvej. Der er også ønske om at
etablere trafikdæmpning i Hillerødenden af Gl. Frederiksborgvej – i stil
med den der findes når man kommer ind i Ny Hammersholt fra Allerødsiden.
Trafikken i Freerslev og Hammersholt
Freerslev er en lille by, og den gennemskæres af Roskildevej, som er
stærkt trafikeret. Der kører mange lastbiler, men også rigtig mange
personbiler med pendlere på vej til og fra arbejde i Hillerød eller København. I myldretiden står trafikken ind imellem helt stille – mens der på
andre tidspunkter køres alt for stærkt på vejen. Det må forventes at
trafikken vil forøges yderligere når sygehuset og den nye S-togstation
står færdig. Beboerne i området har derfor et stort ønske om at der
bliver sat fokus på sikkerheden i området. Både kommunen og Via
Trafik gav udtryk for, at man er opmærksom på den øgning af trafikken, der må forventes i de kommende år. Hammersholt er også plaget
af gennemkørende trafik og her blev der diskuteret forskellige former
for fartdæmpning. Beboerne har selv foreslået at lave stiplede vejstriber i begge sider af vejen, som indikerer at vejen er smal, og så
bløde trafikanter er mere i sikkerhed.

J. Jensen nedrivning
Forud for mødet med kommunen har Brødeskov Lokalråd været i dialog
med en gruppe borgere der kalder sig ”Foreningen J. Jensens naboer”.
Firmaet J. Jensen nedrivning har adresse på vejen mellem Nr. Herlev og
Lynge, og her ønsker de nu at etablere det upcycling anlæg, som de
ikke fik lov at placere i Hillerød. Af VVM redegørelsen fremgår det, at
der på længere sigt vil kunne komme op til 500 lastbiler med byggeaffald om dagen til virksomheden. Det vil give voldsom øget belastning på vejene gennem Uvelse, Lynge og Nr. Herlev. Problemstillingen
har været omtalt af flere lokale medier, og foreningen har også lavet
en Facebook side hvor man kan finde flere informationer.
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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, projektundervisning på tværs af de traditionelle fag, tid til fordybelse, praktisk-musiske linjefag, tilhørsforhold i aldersintegrerede klasser (hjemmegrupper), frokostordning, fællesmøder, planlægningslejrskole, indflydelse på din egen skolehverdag og et rigtig godt sammenhold.

”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

Kom til Åben Skole
Torsdag d. 3.11. ml. kl. 14-18
Kom til infoaften
Tirsdag d. 17.1. 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
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1966: ”Klar i sigte, men varieret i form” - en
friskole i konstant udvikling.
Hillerød Lille Skole fejrede sit 50 års jubilæum lørdag d. 3. september.
Skolen blev oprettet på et solidt grundlag med stærke værdier: ”Sådan
laver man en lilleskole - lav klassekvotient, højt forældreengagement
og alsidig undervisning”, som opskriften lyder i en artikel fra 1966.
Dermed skabte skolens stiftere et solidt og langsigtet grundlag for
det, som den moderne friskole fortsat står for i dag: dannelse og
uddannelse af kompetente, handlekraftige og livsduelige unge
mennesker.
For 50 år oprettede en gruppe forældre Hillerød Lille Skole, en skole
med et spor fra 1.-7.klasse. Forældrene knoklede i deres fritid, oftest
sammen med børnene, for at skabe den skole, som var et alternativ til
de store centralskoler. Jens Sigsgaard beskrev Lilleskolerne som ”et
meget gunstigt miljø, hvor forældrene er yderst aktive” og om det
indledende møde skriver medstifteren Ida From: ”vi har moret os over
det første møde. Vi overgik hinanden i fine vendinger og pædagogiske
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Familien From var blandt medstifterne af Hillerød Lille Skole. Her ses de foran
skolen i 1966

50 år med
Hillerød Lille Skole
formuleringer, men efterhånden kom det hele ned på et mere
fornuftigt og jordnært plan”.
Lilleskolerne har siden den første skoleoprettelse i 1949 været både
jordnære og i front på udvikling og kreativitet, som grundlag for et
stærkt fagligt miljø. Fællesskab og undervisning på tværs af fag og
klasser er en naturlig del af hverdagen, hvor fagligheden blomstrer.
En lilleskole er ikke ”en legeplads, hvor børnene slår på tromme hele
dagen. Pensum er ens for alle skoler” skriver Ida From videre i 1966.
Hun peger på et mindre miljø, tæt kontakt og højt engagement som
forudsætningerne for, at børnene lærer mest muligt bedst muligt.
Den forudsætning er fortsat gældende, så selv med et elevtal, som er
steget støt siden indskrivningen af de første 30 elever, har skolen
fastholdt ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt
fagligt niveau og en stærk kultur.
Ida From slutter: ”En hel masse forældre er nu meget trætte – men
også lidt stolte”. Og det er netop det stærke engagement fra forældre
og børn, som skaber fællesskab og ejerskab til Hillerød Lille Skole, hvor
man med stolthed ser tilbage på 50 spændende år.
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Hillerød Lille Skole har besluttet at etablere en overbygning, så eleverne fremover kan gå på skolen fra børnehaveklassen til og med 9.
klasse. Skoleleder Sanne Wiedemann siger: ”Det er væsentligt for os
at tilbyde en samlet skolegang, som er relevant og interessant.
Eleverne har medejerskab til egen læring, så nysgerrighed og lysten til
at lære bevares gennem hele skolelivet, og de oplever, at begreber
som demokrati, innovation, entreprenørskab og performance udmøntes i praksis. Vi ser dem derfor forlade skolen med en stærk
ballast, både fagligt og socialt. Med jubilæet og udvidelsen fejrer vi en
skole i konstant udvikling og med klare værdier, som strækker sig ind i
fremtiden”

Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et
samlet grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og
forældre.
Skolen har ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt fagligt
niveau og en stærk kultur. Vi arbejder på tværs af klasser og fag med plads
til nysgerrighed og fordybelse.
Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.
Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og
Twitter.
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Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk

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
håndværkerfradraget er
der stadig

et
og

Begravelsesforretningen Hillerød

igt
ds

Mette og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.

nte
er.

Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Telefonisk henvendelse hele døgnet

og

48 26 08 05

Personlig kontakt i forretningen
alle hverdage
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www.nord-begravelse.dk
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INDSAMLING TIL
LOPPEMARKED
Vi samler ind til vores årlige loppemarked igennem hele året.
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
Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 Hillerød
Send en mail svend.beeck@live.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
TAK
Til alle som bidragede til vores loppemarked i år. Det endte med at det
samlede resultat levede op til rekordåret 2014. Meget glædeligt og meget
tilfredsstillende for de mange som deltog i arbejdet.
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Helsesmykker med
magneter
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
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En lille go’ historie:

Pæne damer på
krigsstien i Nr. Herlev
Besættelse og ulovlig leg i
alderdomshjem i 1971
Alderdomshjemmet var pr. 31.8. 1970 tømt for beboere på nær én,
Søren Jensen. Områdets byrådsmedlemmer foreslog 4.9. 1970 anvendelse som børnehave og ungdomsklub, Tegninger til ombygning var
klare i december 70, men blev forkastede af Socialstyrelsen. Forår
1971 fremsendte socialudvalget nyt projekt til denne styrelse, til
andre udvalg, arbejdstilsynet, amtslægen og bygningsinspektoratet.
og godkendelser forelå i august. På et byrådsmøde 12.8. 71 blev
ombygning vedtaget.
Behovet for børnehave og ungdomsklub var påtrængende. Man var
forarget over, at huset nu havde stået tomt i et år.
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Nu tog kvinderne fat. Der skulle demonstreres. 16.8. flyttede 3
personer ind i huset – uden børn, da man ikke ville udsætte dem for
en mulig politistorm. 2 af dem flyttede selv ud igen 17.8. Kommunen
sendte politiet ud for at rydde huset for ubudne gæster, men de traf
ingen. 18.8. flyttede mindst 2 personer mere ind. Næste morgen kom
politiet igen. Alle skulle flytte ud inden kl. 10, hvilket skete.
23.8. blev en ny aktion sat i gang. Cirka 30 forældre og cirka 70 børn
samt pressen mødtes på alderdomshjemmet. Man sendte herfra et
brev til kommunen med krav om fart i ombygningen. Der blev herefter
hver eftermiddag etableret en ”demonstrativ” børnehave frem til ca.
10.9. Så vidt vides dukkede politiet slet ikke op i den periode.
”Demonstrativ børnehave”
Søren Jensen , der boede helt alene i alderdomshjemmet, var blevet
bedt om at holde opsyn med det. Han ringede derfor til kommunen og
oplyste om de indtrængende gæster. Han ville ikke overføres til et
andet plejehjem. Han havde ikke noget imod, at der blev børnehave i
underetagen. ”Jeg har haft mange kedelige stunder, mens jeg har boet
her alene. Nu kan der da blive lidt liv. Bare jeg slipper for at skifte
bleer”, udtalte han.
Initiativtagerne til den første besættelse, Rose og Sine Klinkby,
udtalte: ”Vi er ikke lovbrydere. Vi er bare kommet i en desperat situation”. Socialinspektørens kommentar var: ”Jeg agter ikke at tage
derud. Jeg har intet at tale med lovovertrædere om. Folk vil have og
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have. Det er en helt anden snak, når regningen kommer i form af
skatter”. Men flere politikere havde kontakt med forældre og pressen,
dog uden at love børnehaven klar på noget bestemt tidspunkt.
Resultatet blev, at der blev tilladt en ungdomsklub i huset straks, men
der blev først børnehave fra ca. 1.11.1972, altså 2 ¼ år efter alderdomshjemmets lukning.
Anders Bohn.

BRØDESKOV LOKALHISTORISKE FORENING
Brødeskov lokalhistoriske forening, BLF, tilbyder: Anders Bohn og
Anna Sofie Morell: ”Sceneliv i Brødeskovområdet siden 1907”. 124
A5 sider, 86 ill., i to hefter Ring 48260304.
Bliv medlem af BLF, der for 2017 tilbyder familiemedlemskab til
150 kr. pr. år. Så støtter du vor lokalhistoriske forskning samt
formidling ved udgivelser og arrangementer. Ring til formanden;
Margrethe Krogh, 48 26 72 32. Eller tal med en af vore bestyrelsesmedlemmer, som du finder på brodeskov.net

LOKALHISTORISK EFTERMIDDAG
lørdag d. 8. oktober 2016 kl. 14 i Nr. Herlev Sognegård,
Kirkepladsen 2, Nr. Herlev.
LANDSBYKULTUREN FØR OG NU
Lisbet og Niels Christian Nielsen, Bendtsgård vil fortælle om gården, som
har været i Niels Christians slægts eje siden 1856 og om landsbyen
Freerslev. Om dengang og nu, hvor Freerslev for mange bare er en lille
landsby, man kører igennem.
Tilmelding ikke nødvendig.
Pris for foredraget incl. kaffe og kage 30 kr.
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KULTURNATHILLEROD.DK

Lokale
spejdere
på Kulturnatten

GRATIS
APP

FREDAG 23. SEPTEMBER 2016

Brødeskov-spejderne slår traditionen tro igen lejr på Hillerød Camping, når der
fredag den 23. september er Kulturnat Hillerød. Her vil spejderne foruden udvalgte spejderaktiviteter sælge mad og drikke, og i år står menuen på hjemmelavet
tapas-platte, frikadellesandwich, store grillpølser og kyllingewraps. Maden
serveres i opvarmede telte, og man kan købe vin og sodavand til.
På Hillerød Camping kan man også opleve deltagerne i Kulturnattens festlige
optog, der udgår fra Frederiksborg Slot klokken 16 efter den officielle åbning og
ender på campingpladsen omkring klokken 17. Den kongelige Livgardes
Tambourkorps tyvstarter dog åbningen med en koncert på Torvet klokken 15 og
vil herefter i optoget levere musikken sammen med Frederiksborg Drabantgarde
og Hillerød Musikskoles steelband - på toppen af en veteranbus. Med i optoget er
veteranbiler, Nimbus-motorcykler, pyntede ponyer, mavedansere plus unge på
rulleskøjter. På Hillerød Camping vil man kunne se de mange køretøjer linet op,
hvor man også kan få en snak med ejerne. Desuden får campingpladsen besøg af
Flyverhjemmeværnet - med helikopter samt Falck med brandbiler.
Men det er ikke kun på Hillerød Camping, der er Kulturnat Hillerød. Kulturnatten
finder sted over hele byen med over 150 arrangementer. Man kan stykke sit helt
egen Kulturnat sammen ved at studere det meget omfattende program på
Kulturnattens hjemmeside, www.kulturnathillerod.dk, eller det trykte program,
som ligger rundt i Hillerøds butikker med videre.
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Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde
alt indenfor

Størrelse

PRIS

MOMS

Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
1/2 omslag inderside
2.100
525
Borddekorationer
1/4 omslag inderside
1.400
350
Kranse/Bårebuketter
1/1 tekstside
2.800
700
Kistedekorationer
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

1.800

450

Forfriskende
1.400 anderledes
350
Gå til fagmanden
1.100
275
15

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75

Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus

Lørdag den 18. juni 2016 havde vi et brag af en midsommerfest. Der var som sædvanlig
tændt op i grillen og sørget for et salatbord. Atter i år var der amerikansk lotteri med en
masse store flotte sponsorerede gaver og vi vil hermed takke alle giverne som var:
HW Hjørnet, Stark Hillerød, Louise Thygesen, Anne Sofie Morell, Discovery, Annette Novotni,
Dorte Bagges køreskole, Ove Sørensen, Vibeke Fernblad, Klas Fernblad, Murermester Vagn
Sundgaard, Tømrermester Niels Bagge, Bo’s autoservice, Jørgen Duus og Hillerød El-service.
Efter maden blev der ryddet nogle borde, så alle kunne danse til Andrikkernes altid dejlige
musik. Tusind tak for endnu en dejlig aften med en masse glade mennesker.
Søndag den 21. august 2016 løb vores årlige loppemarked af stablen. Igen i år var der en
masse boder med ting til alle aldre lige fra legetøj til værktøj. En dejlig dag hvor der kun var
en enkelt byge med dog en kraftig en af slagsen.

Kommende arrangementer
Forsamlingshuset næste arrangement er vores årlige pentaquestævne der afholdes
søndag den 11. september 2016, fra kl. 8.30 hvor vi starter med morgenmad og tilmelding
til konkurrencen. Derefter bliver der sat hold. Igen i år håber vi på en masse glade deltagere. Alle kan deltage, dog koster det 20 kr. for morgenmad og 20 kr. for at deltage. Omkring
middagstid vil vi sørge for grillede pølser, kartoffelsalat, brød og eller pastasalat også til
en rimelig penge.
Reserver allerede nu fredag den 7. oktober 2016, kl. 18.30 hvor der er Fredagscafe.
Temaet denne gang er høstfest. Der vil som sædvanlig være tilmelding hos Niels Bagge,
men mere om det senere.

BESTYRELSE
Formand Carsten Stål Hansen
Næstformand Niels Bagge
Kasserer Henriette Hansen
Udlejer Gitte Pedersen
Vicevært Palle Christensen
Øl-mand Henning Nielsen

20 95 68 02
40 43 18 59
20 62 68 02
26 79 87 51
26 84 22 41
23 21 33 26

Sekretær Henriette Hansen
Hjælpeudlejer Lillian Schmidt
Suppleant/vicevært
Jan Bast
Forsamlingshuset er åbent
torsdage 17.30 - 19.00

20 62 68 02
23 82 17 35
50 57 89 58
48 17 18 61

CAFÉ /RESTAURANT
Entreprenør
SELSKABSLOKALE
hristiansen
DINNER TRANSPORTABLE

CJ

Bestil
alt fra
Jørn
Christiansen
menukortet
som 7
Bygaden
take
Nr.away
Herlev
3400 Hillerød

Vi åbner igen til April
Følg med på
hjemmesiden

Restaurant Nysøgaard

Mobil 51 50 00 59
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød
Privat 48 24 75 68

Tlf.: 48 26 56 85
Jord & betoninfo@nysogaard.dk
Kloak & anlæg
www.nysogaard.dk
Udføres

ør

n

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

24

6

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, 29 44 52 55.
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
18.-25. november 2016
Deadline
30. oktober 2016
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. 29 44 52 55
helle@brodeskov.net.
Kontingent
Husstande kr. 100,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net
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