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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Brødeskovhallen
er åbnet og
aktiviteterne
er i fuld gang
Se hvad du kan være
med til inde i bladet

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

Vi vil gerne have
endnu flere e-mailadresser
Uanset om du er medlem af lokalrådet eller ej, vil vi gerne have din
e-mailadresse og oplysning om hvilket lokalområde, du bor i. Hvis vi har
din e-mailadresse, kan vi hurtigt komme i kontakt med dig vedrørende
relevante sager fra netop dit lokalområde
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.
STØT DIT LOKALRÅD – BLIV MEDLEM
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster kun 100 kr. som
kan overføres til 6300 – 1583230. Som medlem støtter du indsatsen for at
forbedre forholdene i området samt udgivelsen af Brødeskov Borgeravis.
Foreninger, der benytter Borgeravisen til omtale af aktiviteter, skal bidrage
med et støttebidrag på minimum 200 kr.
På forhånd tak

Næste nr. (219) er på gaden 4. - 11. februar 2017.
Indleveringsfrist den 15. januar 2017 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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Mailadresser og trafik
Vinteren nærmer sig, og flere medier har spået at den bliver hård i år.
Vi får se hvor meget sne der kommer – hvis bare der kommer nok, kan
vi jo glæde os til mange fornøjelige aktiviteter for børn og voksne. I
sidste nummer af Borgeravisen efterlyste vi mailadresser, for at kunne
inddrage jer og spørge jer til råds.
Vores lokalområde er temmelig spredt rent geografisk, og det kan godt
være svært for os i bestyrelsen, at have detaljeret lokalkendskab til
alle hjørner. Vi vil gerne sige tak for alle de mailadresser, vi har fået.
Der er plads til flere på vores liste, så I skal ikke holde jer tilbage.
Bestyrelsen har allerede gjort brug af muligheden for at kontakte jer
ad to omgange.
Første gang skrev vi ud til beboerne i Nr. Herlev, og opfordrede alle til
at være ekstra opmærksomme, fordi en borger fortalte os om et
indbrud. Anden gang rundsendte vi en prioriteret liste over trafiktiltag
i lokalområderne til alle, og bad om input inden svarfristen som var 4.
11. Listen var resultatet af en række møder mellem kommunen og
lokalrådene, samt en workshop som er nærmere beskrevet inde i
bladet.
Fem projekter på listen
Brødeskov lokalråd har fået fem af vores ønsker med på den endelige
liste, der består af 36 trafikprojekter. Det er vi tilfredse med, selvom
vores projekter ikke er placeret allerøverst på listen. Nu kommer der så
en proces med kommunen, hvor der skal findes penge til projekterne –
og vi vil gøre hvad vi kan, for at få projekterne gennemført.
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De fem projekter er: 1) Trafikdæmpning i ”Hillerødenden” af Gl.
Frederiksborgvej, 2) Trafikregulering i form af en såkaldt ”2 minus 1”
vej på Hammersholt Byvej, 3) Hastighedsregulering omkring Hanebjerg
skoles Brødeskov afdeling, 4) Flere tiltag på Lyngevej (ændret placering af byskilt og bump, samt en ”krydsningshelle” ved stationsvej) og
endelig 5) Etablering af en ny vejforbindelse mellem Uvelsevej og
Lyngevej, så trafikken ledes uden om Nr. Herlev. Det betyder ikke at
vi opgiver vores andre ønsker – f.eks. cykelsti på den sidste del af
Brødeskovvej – vi skal nok fortsat arbejde for at få forbedret trafiksikkerheden i området.
Masser af aktiviteter
Selvom vi går den mørke tid i møde, er der masser af aktiviteter i vores
område. Der er startet en ny gågruppe i Ny Hammersholt, og så er der
ved at komme gang i aktiviteterne i den nye Brødeskovhal. Det er
muligt at melde sig til badminton, hockey, yoga, skigymnastik og
fodboldfitness. Læs mere alle aktiviteterne inde i bladet.
Når du kan sidde med Borgeravisen i hånden, skyldes det at en række
aktive frivillige har taget sig tid til at dele den ud. Det er dels medlemmer af Nr. Herlev kirkes menighedsråd, og dels en række personer, der
ganske enkelt har tilbudt at hjælpe bestyrelsen med denne opgave.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne rette en stor tak til alle disse aktive
mennesker – og til Per Christiansen, der igen og igen sørger for at
sætte alle skriblerierne sammen til et flot og indbydende blad.
Med ønsker om en god Jul og et godt Nytår
Brødeskov Lokalråd
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Af Mathias Skarby

Workshop om trafik
– møde mellem teknisk forvaltning
og lokalrådene
Efter mange henvendelser fra lokalråd og borgere, har
teknisk forvaltning indkaldt til en workshop om trafik i
Hillerød Kommune. Workshoppen kommer i naturlig
forlængelse af at der er lagt op til et bredere samarbejde mellem kommunen og lokalrådene.
Forud for workshoppen havde forvaltningen afholdt en række møder
med lokalrådene, og der har været en længere dialog på mail, mellem
forvaltningen, lokalrådene og ikke mindst skoler og institutioner i
oplandet. Dialogen resulterede i en liste med ønsker til trafikken, som
så skulle drøftes på workshoppen.
Foruden en repræsentant fra hvert lokalråd, og fra forvaltningen, var
også to eksperter indkaldt. Der var en positiv og konstruktiv tone
under hele mødet, hvilket var nødvendigt, da aftenens opgave var at
prioritere de mange forslag.
Vi blev opdelt i grupper, som nogenlunde passede med lokalområdernes geografi. Jeg selv var i gruppe med Uvelse-Lystrup, Gørløse –
og så også Nødebo. Hver af os havde mellem 10 og 20 punkter, og
disse skulle reduceres til 5 fra hver. Da det var gjort, og vi havde hørt
hinandens forslag, blev resultatet fremlagt for alle aftenens deltagere.
En ting der blev bragt med fra vores gruppe, var en generel henstilling
til at der i alle landsbyerne bliver oprettet de såkaldte 2 minus 1 veje
– altså en vej af normal bredde, hvor afstribningen begrænser bredden
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til 1 bane, og siderne bruges til cykelsti. Ved møde med modkørende,
kan striberne overskrides med forsigtighed, så der er plads til begge
biler. Dette suppleres med 40 km/t begrænsning. Løsningen er
allerede anvendt gennem Harløse og Ny Harløse.
De 5 punkter i Brødeskov lokalråds område blev: Brødeskovvej foran de
to skoler, Bygaden i Nr. Herlev, Uvelsevej i Nr. Herlev, Gl. Frederiksborgvej og Roskildevej gennem Freerslev. Sidstnævnte er regionens
ansvar, og forvaltningen ville derfor videresende sagen direkte til
Region Hovedstaden.
I plenum var der bred opbakning til 2 minus 1. Det blev af flere foreslået at en række punkter kunne udgå, hvis de respektive landsbyer
fik en sådan vejtype. De resterende punkter blev vi enige om at lade
forvaltningen prioritere. De vil basere prioriteringen på risikoen. Dvs.
statistiske ulykkesområder, områder med skolebørn på vejen, områder
der er kendt af lokalråd og skoler for at være særligt farlige, og til sidst
områder hvor trafikken mere udgør en gene, end en fare.
Resultatet af mødet er fremsendt til lokalråd og skoler, og danner
grundlag for forvaltningens henstilling til politikerne, når næste års
budget skal lægges.
Brødeskov lokalråd følger fortsat udviklingen.
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Officiel åbning af
Brødeskovhallen
Efter 17 års venten på en sportshal i Brødeskovområdet
blev den nye Brødeskovhal officielt åbnet d. 9. september med taler, pølsevogn og boldspil.
Det var borgmester Dorte Meldgaard, Erik Jørgensen fra Hanebjerg
Skole, Brødeskov afdeling og formand for Brødeskov Idrætsforenings
Venner, Svend Beeck der med en gigantisk saks klippede snoren i
hallen over. Efter et par borgmesterlige spark på kassen var hallen
åbnet og vores områdes nye midtpunkt for indendørs idrætsaktiviteter sat i gang.
Svend var med i den gruppe af frivillige, der satte sig sammen i 1999
for at skabe bedre rammer for idrætslivet i området. Det var tydeligt,
at skolen manglede en hal, da eleverne måtte køre til Uvelse for at
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Sunrise steelband
sørgede for feststemning i det dejlige vejr.

dyrke idræt. De holdt møde med daværende borgmester Nick Hækkerup, som gav tilsagn til at hvis idrætsforenigen samlede 300.000 kr.,
ville kommunen oprette en selvejende institution og hallen ville blive
bygget. Borgmesteren fik et chock, da pengene var samlet i løbet af tre
måneder, og der kom ikke nogen hal lige med det samme.
Der var stor ros til de lokale ildsjæle fra Peder Bisgaard, der er formand
for Kultur- og Fritidsudvalget i byrådet. “Imponerende, at I aldrig gav
op, men lagde hovedet i blød og sparede penge op og kæmpede
videre.”
Nu er hallen færdig og der er allerede gang i forskellige idrætsgrene,
som du kan se på den næste side.
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Tider til BIF i
Brødeskovhallen
Brødeskov Idrætsforening har fuld gang i aktiviteter i den nye
hal, men der er stadig plads til flere deltagere. Blandt andet
kan man nu booke badminton baner til forårssæsonen og der er
stadig plads til flere deltagere på de øvrige aktiviteter.
Badminton-træning
Vi startert træning efter jul. Tidspunkt kommer snarest på BIFs
hjemmeside.

Torsdag kl. 21.30 til 22.45: Hockey
Motionshockey for voksne. Kontakt
Lars Bo Larsen på 60 13 20 29.
Pris: 250 kr. pr. person.

Ledige baner til badminton
Vi har fået 2 ekstra baner mandag kl.
19 til 20, og 2 ekstra baner 20 til 21.
(bane 4 og 5). Tirsdag er der også
ekstra baner kl. 16 til 17 og 17 til 18.
Pris pr. bane: 250 kr frem til sommer.
Skriv til Claus Chammon på
clauschammon@gmail.com

Lørdag kl. 12.15 til 14.30:
Fodbold-fitnessfor U-19 og opefter
Kontakt Arild Rasmussen på
31 15 65 47 eller mød bare op.
Pris: 100 kr. pr. person.

Tirsdag kl. 18 til 19: Ski-fitness
Kontakt Kenneth Sørensen på
30 91 00 23 eller mød bare op.
Pris: 250 kr. pr. person.
Torsdag kl. 20.30 til 21.30: Yoga
Kontakt Stefan Grønbek på
stylfan@hotmail.com 40 40 19 60.
Pris: 250 kr. pr. person.
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Er der nogen som har ideer eller ting
de gerne vil have startet op, så
kontakt Kenneth Sørensen på
30 91 00 23 eller på ks@venstre.dk.
Mvh
Brødeskov IF

Kulturdag i den nye hal
Til Brødeskov Idrætsforenings “kulturdag” d. 16. september var der
mulighed for at prøve de nye sportsgrene, som man kan dyrke i
Brødeskovhallen: Basketball, badminton, ski-fitness, yoga og hockey.
Så både børn og voksne fik rørt sig og fik en forsmag på, hvad man
melde sig til i vores nye hal.
Foruden sportsgrene var der også mulighed for at møde Lokalrådet, og
Brødeskov lokalhistoriske forening. Og så stillede BIFs Venner op med
den klassiske biksemad, så alle kunne blive mætte efter aktiviteterne.
Flere billeder på næste side >>
11

Der var gang i bl.a. basket og badminton på kulturdagen i den nye hal. Og ikke mindst i
BIFs Venners traditionelle biksemad.

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.
Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk
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Alt tømrerarbejde udføres af
din lokale tømrer
Mange års erfaring 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

Begravelsesforretningen
Hillerød
Vi træffes alle dage
- hele døgnet -

48 26 08 05
Frejasvej 17
3400 Hillerød

Lars Frederiksen
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Mette og Leif Jonasson

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk
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Ny gågruppe er startet
i Ny Hammersholt

Vi var fire - tre gange 65+ og en yngre tovholder - der mødtes første
gang den 10. oktober kl. 10. Det var en regnvejrsdag, men trods
vejret gik vi en dejlig tur på knapt en time i skoven. Vi sluttede
traveturen hjemme hos undertegnede på Slettebjerget 64 med en
velfortjent kop kaffe. Siden har vi mødtes hver mandag for at gå en
dejlig tur og følge efterårets smukke farver.
Initiativet til gågrupperne er taget af Frivilligcenter Hillerød. Idéen
er, at lokale frivillige skal være tovholdere for gåturene, og målgruppen er især ældre medborgere, som har lyst til at gå en tur. Turene
bliver altid afpasset efter deltagerne – og man kan sagtens være
med selvom man bruger stok, stave eller rollator.
Gågruppen i Ny Hammersholt er én ud af nu fem gågrupper i Hillerød
Kommune. Gågrupperne er en del af projektet ”KOM MED”, som er et
samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Kommune og
lokale frivillige om at inkludere flere ældre i foreningsliv og frivillige
fællesskaber.
Hvis du nu sidder og tænker ”det kunne jeg da godt tænke mig at
prøve”, så mødes vi altså på Slettebjerget 64 hos Ellen Godt Hansen
om mandagen kl. 10.
Ring eller skriv gerne for mere information
Mobil 23 65 68 78
Mail ellengodt@gmail.com
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JUL PÅ
SKOVKROGEN
FREDAG D. 2. DEC. LØRDAG D. 3. DEC. SØNDAG D. 4. DEC.
Kom til hyggelig juleweekend på Skovkrogen ved Brødeskov, Nr. Herlev.
Kig på boliginteriør, møbler, maleri, tøj, keramik og delikatesser.
Nyd en kop gløgg, et glas vin, vafler, julekager og andre julegodbidder.

Åbent: Fredag 14-18 • Lørdag 14-18 • Søndag 14-17

PER OG MARIANNE CHRISTIANSEN
Maleri og keramik
Åbent: Fredag 14-18 • Lørdag 14-18 • Søndag 14-17
Skovkrogen 1 og 2 • Nr. Herlev • Hillerød
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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?

infoaften
-

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

En fri grundskole for de ældste elever;
7., 8., 9. og 10. klasse.
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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HOS BRØDESKOV SPEJDERNE
HOS BRØDESKOV SPEJDERNE
Igen i år vil det være muligt at købe familiens
Igen
i århos
vil det
være muligt
at købe familiens
juletræ
Brødeskov
Gruppen.
juletræ hosfra
Brødeskov
Gruppen.
Overskuet
salget går
til indkøb af nyt materiel
Overskuet
fra salget går til indkøb af nyt materiel
til
spejderne.
til spejderne.
Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende
Vi
findes ved
hytten Hulvejen 29D følgende
weekender
i november/december:
weekender i november/december:
Søndag d. 27. november
Søndag d. 27. november
Lørdag d. 3. december
Lørdag d.
Søndag
d. 3.
4. december
december
Søndag d. 4. december

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

–
–
–
––
–

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

Lørdag d. 10. december
Lørdag
Søndag d.
d. 10.
11. december
december
Søndag d. 11. december

11:00
11:00
11:00
11:00

–
––
–

15:00
15:00
15:00
15:00

Lørdag d. 17. december
Lørdag
Søndag d.
d. 17.
18. december
december
Søndag d. 18. december

11:00
11:00
11:00
11:00

–
––
–

15:00
15:00
15:00
15:00

Hilsen Brødeskov Gruppe
Hilsen Brødeskov Gruppe
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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
Vi tjener 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 maks.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
TAK
Til alle som bidrog til vores loppemarked i 2015 både med varer og arbejdsindsats. 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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En lille go’ historie

Danmarks første
luftcirkus ...
Danmarks første luftcirkus indøvede sine numre på og
over Nr. Herlevs flyveplads
Militærflyveren, løjtnant – senere erhvervsflyver – Viggo Sylvest Jensen
købte sine første topersoners KZ 3 fly i 1946. Han drev i de følgende 13
år et stadig voksende luftfotofirma. Flere damer i Nr. Herlev kolorerede
disse fotos taget af byer, landskaber og gårde over hele Danmark. På
Herlevgårds mark syd for Nr. Herlev etablerede han flyveplads med
hangarer.
I 1949 fik Sylvest den ide at starte et luftcirkus, som fra maj 1950
skulle lave shows over hele Danmark. Han investerede ½ million kroner i
sagen, købte yderligere 11 KZ 3 fly og ansatte i cirkusafdelingen i alt 60
personer, hvoraf stjernerne var specielt trænede civil- og militærflyvere,
20

5 piloter sammen med direktør
Sylvest Jensen til højre.

Tre af Viggo Sylvest Jensens mange
KZ fly på mark ved Nr. Herlev.

luftakrobater og kunstflyvere. Det var spændende for landsbyens
drenge at gå ud på marken og se dem øve sig.
Der blev anskaffet 5 biler, 4 motorcykler, 2 ”stemmer fra luften”,
højtaleranlæg og radioforbindelse til flyene. Desuden lånte man en
kopi af Ellehammers maskine, hvori han fløj sin berømte flyvning i
1909. Blandt showets 12 numre skal jeg nævne:
•
•
•
•
•
•

Akrobatiske øvelser udenpå et fly i luften.
Tap på en vinge flænger et på jorden udspændt lærred.
Faldskærmsudspring med forsinket udløsning.
Øvelser i særlig rebstige ophængt under et fly i luften.
En mand fra en bil i fuld fart svinger sig op i fly.
Et flys landing ovenpå en bil.

Efter et kæmpestort arbejde med kontakt til kommuner, mange små
lufthavne og andre steder over hele Danmark, hvor man kunne rumme
tusinder af tilskuere ved en plads, hvorfra flyene kunne starte, var
man i begyndelsen af april 1950 klar til premiere, som skulle foregå
29. april i Ringsted. Den 2. april var der en radioudsendelse om
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luftcirkusset. Men 4. april, hvor man stadig øvede sig på numrene,
indtraf en ulykke. Under en øvelse med nummeret ”Styrt-Bombning”
med fire fly styrtede to af disse ned på den lille flyveplads ved Nr.
Herlev kun 50 m. fra Sylvests hangarer der. De to første fly af det
samlede dyk af de fire fly nåede ikke at rette op. En pilot blev dræbt
og den næste såret. De to sidste fly rettede straks op, da de så deres
kammeraters skæbne.
Men ”The show must go on”. Efter et døgns betænkningstid blev det
besluttet at fortsætte. Et nyt fly blev indkøbt, og det andet blev
repareret. Sylvest Jensen selv overtog de numre, den dræbte pilot
havde. Premieren blev gennemført 29. april. Der kom 3500 mennesker
fra hele Danmark. Det var dårligt flyvevejr med sne, regn og blæst,
men man gennemførte.
17. maj kom der 5000 mennesker til dette cirkus i Nakskov. Herefter
turnerede Sylvest i tre måneder over hele Jylland. 1. og 2. juli var der
shows i Rønne lufthavn. I september var der luftcirkus på Sjælland og
Fyn. En søndag først i september var der cirkus på Faurholms mark,
800 meter fra Hestehaven trinbræt. Ekstra tog og busser kørte
tusinder af tilskuere dertil. Den sidste forestilling foregik på Skovlunde
flyveplads 1-10.
Sylvest nåede op på 45 forestillinger med i alt cirka 150.000 betalende tilskuere, og dog gav projektet et samlet underskud på kr.
150.000. Der var tilbud om pladser til luftcirkus i 1951 fra England,
Holland, Belgien og Sverige, men ved nytårstid besluttede han at
stoppe helt med luftcirkus og at investere mere i fortsat luftfotografering. I januar 1952 flyttede Sylvest til den lille flyveplads, Kristinesminde, ved Aarhus.
Den 4. december 1959 omkom den dristige flyver Viggo Sylvest
Jensen sammen med to medarbejdere ved en bilulykke på landevejen
75 km. nordøst for Helsingborg.
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Tidligere Royal Air Force flyver Palle Johnsson stående på vinge i stålsko. Jeg spørger
bare: Hvorfor blev de lidt senere James Bond film ikke produceret i Danmark om dansk
spionarbejde?

Anders Bohn. 48 26 03 04 og 29 92 45 14.
P. S. Hvis du interesserer dig for lokalhistorie, kan du overveje at blive
medlem af Brødeskov lokalhistoriske forening. Kontingent: Enkeltmedlem 100 kr. for 2017. Familier 150 kr.
P. P. S. Hvis du lige står og mangler en ide til en lille julegave, kan du
ringe og købe en af BLF’s lokalhistoriske udgivelser.
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Mindeord

for Parno Petersen, Enghavegårdsvej, Nr. Herlev
Det var med dyb sorg vi modtog besked om Parnos altfor tidlige død.
Parno måtte opgive kampen mod kræften den 26. oktober på
Frederikssund Sygehus, 71 år gammel. En ulige kamp som han kæmpede med ukuelig livsmod til allersidste dag.
Os der har været så heldige at kende Parno kan se tilbage på mange
dejlige minder, som vi altid vil bære i vores hjerter.
Parno blev uddannet som mejerist og var beskæftiget med det i en
årrække, men sluttede sin karriere i fødevarestyrelsen først med
kontrolbesøg og senere hvor han implementerede deres it-system.
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Fritiden blev brugt til motionsture i naturen og hver sommer tog Ellen
og Parno turen med campingvogn til Italien, hvor vandreture i bjergene
blev den helt store interesse.
Som ung fik Parno hurtig interessen for musik og udviklede sig gennem årene med stor talent på flere instrumenter. Men også som
visesanger fik vi Parnos talent at mærke.
Utallige er de gange hvor Parno har underholdt ved forskellige arrangementer. Altid velforberedt og i sprudlende humør. Klar til at give
publikum det bedste: I Visens Venner til fællessang og som akkompagnetør til visesangere og ind imellem også til sig selv. Til den årlige
viseaften i sognegården, rundt omkring på plejecentre, i forskellige
oplysningsforbund, i kirkelig sammenhæng, ved familiefester og
meget meget mere.
Ellen og Parno åbnede gavmildt deres hjem for glade sangere, der lige
skulle øve et par viser igennem inden de skulle på scenen og flyglet
har bestemt ikke fået lov at samle støv. En harmonika blev også
anskaffet og en lille harmonikatrio opstod. Så underholdning var altid
tilstede ved vores hyggelige frokostmøder.
Parnos talent for elektronik satte også sit præg på hjemmet og mange
har nydt godt af hans hjælpsomhed når computeren drillede.
Og hvor har vi nydt det og hvor kommer vi til at savne det. Men allermest kommer vi til at savne Parno som det dejlige positive menneske
og gode ven han var.
Vores tanker går til Ellen, børn og svigerbørn.
Ære være hans minde.
Judith og Lasse
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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
Søndag den 11. september 2016 havde vi vores årlige pentaquestævne. Der var 20
glade deltagere og alle havde en dejlig dag selv vejret var dejligt.
Fredag den 7. oktober 2016 var der fredagscafe, som denne gang blev til en høstfest.
Sikken dog en fest. ca. 120 glade feststemte mennesker. Vi fik først en rejecocktails,
derefter grillstegt pattegris med coleslow, flødekartofler og sovs. Senere var der kaffe
med chokoladekage. Under kaffen skulle der tippes en 13’ner. Her blev der spurgt om
mange forskellige ting. Da alle var mætte, blev der ryddet nogle borde, så Buffer Band
kunne spille op til dans. Pattegrisene blev sponseret af Lars Johnson. 1. præmien i spillet
blev sponsoreret af Jens Jensen og Merete Bagge. 2. præmien blev sponsoreret af Spar
købmanden og 3. præmien blev givet af forsamlingshuset. Tusind tak til vores sponsorere
og tusind tak for endnu en dejlig aften med en masse glade mennesker.

Kommende arrangementer
Forsamlingshuset næste arrangement er vores årlige julemarked der afholdes søndag
den 20. november 2016, fra kl. 10 til 16.00. Her kan købes mange forskellige juleting og
som sædvanlig sælger baren æbleskiver og gløgg. Selvfølgelig kan der også købes kaffe, øl
og vand.
Sidste arrangement i år bliver vores juletræsfest der afholdes søndag den 4. december
2016, kl. 15 til 17. En juletræsfest for børn og barnelige sjæle med juleoptræden af egnens
børn, julesange, juleeventyr fortalt af vores præst Charlotte Chammon. Der er julegodteposer, æbleskiver og sodavand til børnene og de voksne kan købe æbleskiver, gløgg,
kaffe/the, øl og/eller sodavand.
Reserver allerede nu til de første arrangementer i 2017 der bliver generalforsamling
søndag den 19. februar 2017, kl. 13.00 og fastelavn med tøndeslagning for børn og
voksne søndag den 26. februar 2017 kl. 14.00
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 vores
Jørn
Christiansen
Julefrokost
og
Bygaden
Nytårsmenu 7
Nr.
Herlev
”ud
af huset”
3400 Hillerød

Events !!!
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.hillerodgolf.dk
Udføres

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
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, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
41 57 30 53.
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
4. - 11. februar 2017
Deadline
15. januar 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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