
  

Nørre Herlev 
kirke og sogn 

i midten... 

Nr. 161 - 33. årgang  februar 2003 
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KØBMAND CARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S 
 
MANDAG - FREDAG KL. 9.00 - 19.00 
LØRDAG KL. 8.00 - 16.00 
 
TLF. 48 26 45 55 

Serviceeftersyn 
Forsikringsskader 
Klargøring til syn 
Frontruder 
Udstødning 
Dæk / Fælge 
Alt i reparationer 

Bo’s Autoservice 
V / Bo Hansen 
Frederiksborgvej 72 - 3450 Allerød 
Tlf. 48 17 32 14 - Fax 48 17 32 14 

     
 
 
 
 
 
      
     Flere glade bilister 

Auto Mester® 

Alt tømrer- og 
snedkerarbejde 
udføres stort 
som småt 

 
• Nybygning 
• Ombygning 
• Tilbygning 
• Renovering m.v. 
 
 
Kontakt: 
Freerslev Bygnings- og  
Maskinsnedkeri 
Roskildevej 197, Freerslev 
3400 Hillerød 
Tlf. 4032 6237 
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33. årgang  februar 2002 

BB-AVISEN:  Næste nr. 162 på gaden ca.  07/04 2003 
 Indleveringsfrist 17/03 2003 
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN 

bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening Nr. 161 

Dato Tid Sted Arrangement 
04.02 13.30 Sognegård I ro og mag 
18.02 19.30 Kirke Valentinesgudstjeneste 
21.02 18.30 Sognegård Viseaften – madkurv medtages 
23.02 13.00 Forsamlingshus Generalforsamling m. spisning for medlemmer 
02.03 10.00 Kirke Fastelavnsgudstjeneste m. tøndeslagning m.v. 
02.03 11.00 Bendtsgård Fastelavn m. tøndeslagning i Freerslev 
02.03 14.00 Forsamlingshus Fastelavn m. tøndeslagning 

11.03 13.30 Sognegård I ro og mag 

13.03 19.30 BIF Generalforsamling, BIF 

16.03 16.30 Kirke Koncert med kammerkoret Laudi Cantus 

18.03 19.30 BIF Generalforsamling, Brødeskov Fritidscenter 
19.03 19.30 Sognegård Sogencafé med Lars Tjalve 
20.03 20.00 BIF Generalforsamling, BIF’s Venner 
21.03 19.00 Forsamlingshus Fredagscafé – modeopvisning m. let anretning 
25.03 19.00 Forsamlingshus Generalforsamling, Brødeskov Borgerforening 
28.03 19.30 Forsamlingshus Brødeskov Teater: Den lille prins 
29.03 18.30 Forsamlingshus Brødeskov Teater, jubilæum: Den lille prins 
30.03 15.00 Kirke Temagudstjeneste med Tue Tortzen 
02.04 19.30 Sognegård Sognecafé med Sigrid Riise 

06.04 10.00 Kirke – Sogneg Gudstjeneste og fernisering i sognegården 
07.06 18.30 Forsamlingshus Pinsebal 
Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

MØDEKALENDER: 
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Orientering fra bestyrelsen 
Brødeskov Borgerforening 

Kære borgere i Brødeskovområdet! 

Den mørke tid er ved at slippe sit tag i os. Det er nu ved at være lyst, når 
børnene skal i skole. Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at 
hoppe op på cyklen og af sted, inden skolen ringer ind. Det skulle da lige 
være, hvis man hører til dem, der skal ud at cykle på en af de befærdede 
veje, hvor der ingen cykelsti er. Så er det fortsat ikke særlig sjovt at være 
i skolealderen, endsige være voksen for den sags skyld, for så er det 
med risiko for liv og lemmer hver morgen. 

Før jul var der en heftig debat i Hillerød Posten om cykelstierne i kommu-
nen. Debatten udsprang af, at borgerne i Harløse i 30 år har kæmpet for 
en cykelsti langs Harløsevej. Cykelstien forsvandt under budgetforhand-
lingerne. Harløseborgernes frustration er meget forståelig, da de må leve 
med, at adgangen til Hillerød går via en farlig og befærdet vej. 

Et fuldstændig tilsvarende problem eksisterer for borgerne i Nr. Herlev og 
for Brødeskovskolens elever. Det er nemlig ingen rar oplevelse at cykle 
ind til Hillerød langs Lyngevejen, der heller ikke har en cykelsti. Når bør-
nene fra 8. klasse skal cykle ind til Byskolen, så må de hver morgen trod-
se Lyngevejens farer, for det er deres skolevej. Ønsket om en cykelsti 
langs Lyngevejen er af omtrent samme alder som ønsket om Harlø-
sestien, så Brødeskov Borgerforening tog naturligvis også del i debatten i 
Hillerød Posten. 

Det ville være dejligt, hvis kommunen ville prioritere, at alle landsbysam-
fund omkring Hillerød får cykeladgang til de rare ting, der foregår inde i 
byen. I øjeblikket vælger de fleste bilen, hvilket blot resulterer i endnu 
mere kødannelse og tæt trafik i centrum. Sammenlignet med andre tiltag 
til at mindske trafikmængden i bymidten, er det en beskeden udgift at an-
lægge cykelstier ud til landsbyerne. 

Når der her i foråret skal udarbejdes en hastighedsplan for Hillerød Kom-
mune, så håber vi, at kommunen benytter chancen til at undgå mange af 
fremtidens trafikproblemer i Hillerød ved at muliggøre cykling mellem 
landsbyerne og byen. Hvis ønsket er, at man fortsat skal kunne køre 
stærkt på vejene, der fører ind til byen, så må der også være et tilbud til 
de bløde trafikanter, ikke mindst vores cyklende børn, om ordentlige 
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færdselsforhold, så de ikke om få år, når de er bilklar, ser bilen som den 
eneste mulighed for at komme rundt. Den del af befolkningen, der fortsat 
ønsker at cykle de få kilometer, der er mellem landsbyen og byen, bør 
ikke miste enhver mulighed for dette. 

Borgmesteren har efter Brødeskov Borgerforenings bidrag i debatten stil-
let i udsigt, at skolebestyrelserne kommunen rundt vil blive bedt om at 
udpege de farlige skoleveje som et bidrag til kommunens hastighedsplan. 
Lyngevejen er bestemt ingen undtagelse, så vi forventer, at den vil blive 
udpeget af Brødeskovskolen og navnlig Byskolen. Desuden har også 
gymnasiet, teknisk skole og handelsskolen en aktie heri. 

Det er i øvrigt kedeligt at opleve, at kommunen i sin folder her i januar, 
over hvad pengene bliver brugt til i kommunen, har skrevet, at borgerne 
ifølge Vision 2008 kun ønsker det eksisterende cykelstinet vedligeholdt , 
men ingen nye cykelstier. Det er lodret forkert. Ved visionsmøderne var 
det en klar tilkendegivelse, at borgerne ønsker nye cykelstier, så vi i kom-
munen kan opnå et sammenhængende cykelstinet. Det blev endda priori-
teret ind på Top 5, indenfor visionsområdet ”infrastruktur, erhvervsudvik-
ling og miljø”. Så det ser ud til, at der skal slås i dynen endnu nogle gan-
ge, førend vi får en cykelsti langs Lyngevejen. Foreløbig ser vi frem til, at 
skolerne vil bakke os op i denne sag.  

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening 

Pigefodbold  
I Brødeskov Idrætsforening 
Er fodbold sjovt og er du pige fra og med 12 til 14 år 
så er der chancen i Brødeskov Idrætsforening 
Henvendelse Jørn Spang Larsen tlf 48 24 05 76  



6 

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  
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Brødeskov IF ´s Venner Afholder generalforsamling 
TORSDAG d. 20 Marts kl.. 20.00 

Brødeskov IF ´ s klubhus 
Kollerødvej 1 Hillerød 

Forslag  til generalforsamlingen skal være modtaget hos formanden 8 dage 
Før generalforsamlingen. 

Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 Hillerød. 
Dagsorden efter foreningens vedtægter. 

Alle BIF ´s medlemmer er kan komme til generalforsamlingen 
Brødeskov ´ s Venner 

Bestyrelsen 

BRØDESKOV IDRÆTSFORENING 
afholder 

GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 13. marts 2003 i Brødeskov Idrætsforening 

Generalforsamlingen starter kl. 19,30 
Dagsorden i henhold til vedtægter 

Bestyrelsen 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden Jess Nørgaard 26 80 75 76  

HARRY POTTER 
Har du hørt det ?  

Harry Potter and the order of the Phoenix er titlen på det femte bind i serien om 
drengen Harry Potter med de forunderlige evner. 

Forlaget Bloomsbury har nu annonceret at den engelske udgave  
kommer den 21. juni 2003.  

Hvornår den danske udgave kommer vides endnu ikke. 

Jeg modtager allerede nu forudbestillinger og vil gøre en del for at være meget 
hurtig med at levere bogen lige så straks den kommer. 

Hvis du (eller evt. dine børn) mangler nogle af de foregående bind kan disse 
selvfølgelig fortsat leveres. 

Med venlig hilsen 
Hillerød Boghandel 

V/ Bo Christiansen - Slettebjerget 90 - 3400 Hillerød 
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Brødeskov Teater 
har 25 års jubilæum 

 
Sidst i marts måned er det 25 år siden Brødeskov Teater havde sin første fore-

stilling, så nu skal de 25 år fejres med teater, god mad og jazz musik. 
Lørdag d. 29. marts opfører Brødeskov Teater  

Den Lille Prins 
af Brødeskov Teater 

frit efter Antoine de Saint -Exupery 
 

Program: 
Kl.18.30.: Dørene åbnes. 
kl.19.00. : Den lille Prins. 
kl.20.30. : Festmiddag. 
kl.22.00. : Jazz bal ved Sørens jazzband. 

 
Festlighederne foregår naturligvis i Hammersholt Forsamlingshus. 

 
Entre: 150 kr. pr. person. 

Tilmelding: tlf. 48175471 snarest. Der er kun plads til 80 gæster. 
 

Skulle du ikke have mulighed for at deltage i den store fest, kan du se forestillin-
gen fredag d. 28. marts kl.19.30 samme sted. 

Entre: 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn under 12 år. 
Billet bestilling: tlf. 48175471. 

 
Mange glade Teaterhilsener 

Brødeskov Teater. 
Anna Sofie Morell 
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Alt indenfor byggeri,  
reparation og vedligeholdelse 

 
 
 
• Murerarbejde 
• Tømrer– og snedkerarbejde 
• Beton 
• Anlægsarbejde, herunder 

vej-, jord og kloakarbejde 
• Diamantboring og –skæring 
• El 
• VVS 
• Ventilation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo Lorentzen A/S 
Frejasvej 23B, Hillerød 

 
 

Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50 
E-mail: Cl@cl-as.dk 

www.cl-as.dk 
 

LEVENDE MUSIK TIL FESTEN 
Tlf. 48 25 26 06 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
( 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  

mailto:Cl@cl-as.dk
http://www.cl-as.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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Mæglerne Bent Nielsen 
                         Statsautoriseret ejendomsmægler • valuar • MDE Østergade 18 Frederiksværksgade 101 
 3400 Hillerød 3400 Hillerød 
 Telefon 4826 99 11 Telefon 48 26 99 10 
 Fax 48 24 24 04 Fax 48 24 04 47 
 e-mail: 340@edc.dk e-mail: 241@edc.dk 

Tjek det indvendige træværk 

Lyse farver 
giver lyse og 
store rum 

Frisk malingen op 

Udskift 
punkterede 
thermoruder 

Et flot gulv 
kan være 
penge værd 

mailto:340@edc.dk
mailto:241@edc.dk
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400  Hillerød, tlf. 4817 1861 / 4817 0417 
Hammersholt Forsamlingshus   Telefonliste 
Formand  Svend Erik Pedersen   4826 5965 
Næstformand Morten Morell    4817 5471 
Kasserer Lis Aagaard     4817 6391 
Best. medlem Dorrit Høj Petersen   4817 6561 
Best. medlem Henning Nielsen   4826 5057 
Best. medlem Annette Novotni, sekretær  4814 4309 
Best.medlem Marianne Johanson, PR  4814 0069 
1. suppl. Vibeke Fernblad, PR    4814 0766 
2. suppl. Petra Sølling     4817 6561 
Forsamlingshuset, udlejning          4817 1861 
Forsamlingshuset     4817 0417 
 
Når disse linier skrives, er der kun få dage til, at Fredagscafeen, hvor 
Leerbjerglod Jazzband underholder, løber af stabelen.  Vi håber, at rigtig mange 
finder vej til Forsamlingshuset, og at vi får en dejlig aften. 
Men der er stadig en del 
 

Når disse linier læses, er den første Fredagscafé afholdt den 31. januar d.å.  Ar-
rangementet omfattede vinsmagning ved Carsten Pedersen, Prima, der har 
medvirket til, at vinimportørfirmaet AMKAS præsenterer deres vine.  Efter vin-
smagning vildtmiddag, hvor menuen bl.a. bestod i Kronhjortekølle med alskens 
garniture.  Vi håber, at der var stor tilslutning.  

Kommende arrangementer: 

Ordinær generalforsamling 23. februar 2003 kl. 13. 

Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro blive serveret hjemmelavede 
gule ærter med det hele (for 60 kr. pr. person). 

Generalforsamlingen er kun for medlemmer. 

Fastelavnsfest med tøndeslagning 2. marts 2003 kl. 14.00 - 17.00 

Forsamlingshuset indbyder til tøndeslagning for alle områdets beboere og deres 
venner og bekendte. 

Der er tønder til både store og små børn - og måske også en til de voksne. 

Der er selvfølgelig præmier til kattekonger og kattedronninger inden for hver 
gruppe. 

Den mest gennemførte og den sjoveste udklædning vil blive kåret og fejret, og 
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der vil være præmier til dem, der kåres.  

Der vil sodavand og fastelavnsboller til alle børnene, og de voksne kan købe for-
friskninger i baren. 

Gratis adgang for alle. 

Fredagscafé - Modeopvisning - den 21. marts kl. 18.30. 

Forårets mode til både damer, herrer og børn vil blive præsenteret.  Der vil blive 
vist tøj af høj kvalitet til rimelige priser. 

Tøjet vil blive præsenteret af  de efterhånden fra vore modeopvisninger kendte 
mere eller mindre lokale modeller. 

Der vil blive serveret en let anretning. 

Pinsebal lørdag den 7. juni 2003 kl. 18.30 - ???? 

Der vil være middag, optræden - og dans til levende musik. 

Mere om dette arrangement i næste nummer af Brødeskov Borger Avis. 

  ---------------- 

Alle vore arrangementer (undtagen generalforsamlingen) er åbne for alle. 

Vi vil alligevel opfordre områdets beboere til at melde sig ind i Forsamlingshuset 
og herved bakke om vore bestræbelser på fortsat beståelse af det gamle hus, der 
snart fylder 100 år. 

Medlemsskab koster 100 kr. om året. 

Vi glæder os til et aktivt og spændende foreningensår, og glæder os til at se man-
ge mennesker til vore arrangementer. 

Mange hilsner og Godt Nytår 

Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus 
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FASTELAVN I NØRRE HERLEV! 
 
 
 
 
 
 

Søndag den  
2. marts 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som traditionen byder, er der også i år  arrangeret et festligt faste-
lavns-arrangement i Nørre Herlev i samarbejde mellem menighedsrådet 
og Brødeskov Borgerforening. 
Efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00, hvortil det er helt OK at møde 
frem i festlig udklædning, vil der være tøndeslagning ved sognegården. 
Når kattekongen og -prinsessen er kåret, får vi varm kakao og boller i 
sognegården. 
 
 Alle er velkomne! - med venlig hilsen 
 Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening. 

 

FASTELAVN I FREERSLEV. 
Søndag den 2. marts 2003 kl. 11.00 

I laden på Bendtsgård 
Tøndeslagning med tre tønder - der serveres kakao og brød. 

Pris 10 kr pr. deltager. 
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YNGLINGE TUR TIL RIMINI 
 

Busturen 29/6 + 30/6 2202 

Vi mødtes i klubben, hvor vi ventede på bussen i 100 milliar-
der år. 

Og da vi endelig kom af sted holdt vi i kø endnu 100 milliarder år I Rødby havn. 
Efter en fin overfart gik det over stok og sten gennem Tyskland, med en ny bus-
chauffør Flemming). Han var til vores held Danmarksmester i ”ligegyldige infor-
mationer” En stærk konkurrent til hans Informationer stod på senere, den anden 
chauffør Poul. 

Da vi endelig ankom til vores hotel efter at have kørt Hele kørt hele byen igen-
nem, og set VM på verdens mindste fjernsyn, med Verdens dårligste forbindelse, 
sluttede kampen. Til stor glæde for de fleste af os vandt Brasilien jo med 2-0. 

Resten af dagen gik så med at vi blev indlogeret på hotellet, og gik en tur på 
stranden. 

Vi fik også ”lidt” aftensmad. Desuden så vi en masse nice girls….. 

Valde & Mathias. 

*************************** 

Mandag 1/7 - Første hele dag 

Vi blev vækket tidligt morgen og fik nogle tørre boller, som var morgenmaden. 
Derefter gik vi til stranden hvor vi løb og legede med bolde. Herefter var vi steg-
te af dagens sol, og skambidt af krabber i vandet. 

Så gik vi op og spiste os noget frokost. 

Dagens højdepunkt var åbningscermonien hvor der var den svedigste vært Og 
den perfekte Laudrup finte på det helt rigtige tidspunkt. 

Derefter tog vi hjem til hotellet, som havde gentaget succesen fra Aften før med 
perfekt Gno gryde. En dejlig dag i det azurblå land 

Anders, Kasper og Mathias. 

*************************** 

Tirsdag d. 2/7-02 

tidligt op til en regnede start på dagen morgen mad og kørte i bussen ud til stadi-
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on hvor vi så juniorerne spille 1-1 med et tysk hold. 40 min sener spillede vi selv 
mod et tysk hold som vi selvfølgelig besejrede 2-0. 

Direkte og meget svedende kørte vi lige efter i bussen tilbage til hotellet for at 
spise frokost. Der på kørte vi tilbage til stadion og spillede mod endnu et tysk 
hold der desværre slog os 0-1 på et heldigt mål i andet halveg vi tæt på at udligne 
men heldet var ikke med os så kørte vi hjem ( Lasse sov ikke i bussen) så spiste 
vi is hos ispigen gik i seng. 

************************** 

Onsdag 3/7-02 

De første par timer af dagen forløb normalt med hensyn til mad, vækning osv…. 

Efter Kenneths  røverhistorie om vækning 5,30 var de rart at sove ”længe”, (kl 
8:00) vi tog derefter ud for at se junioren som desværre tabte 3-0 til et velspillen-
de udvalgt romansk hold. 

Frokosten, som var en anelse over tidligere standarder var hurtigt slugt, og deref-
ter var det frit om man ville på stranden eller ud at se junioren som desværre tab-
te, efter god fight & indstilling til at spansk/katalonsk mandskab. 

Der var mødetid kl 17:00 hvor moralen skulle styrkes til kampen mod rimini, 
som aldrig mødte op, og det på trods af at vi havde kørt ca. 1500 km for at møde 
de lokales skide spaghettihelte. 

Ingen spaghetti- western denne gang, men vi vender tilbage til en 2’er… 

Efter maden, var det tid til den rentede drinks/øl og der blev da heller ikke’ lagt 
noget imellem da de fleste bestilte de famøse 1. liter prevser bajere. Der skulle 
heller ikke mere end et halv glas øl til, før at Lasse besluttede sig til at vælte sin 
stol til stor juble. 

Efter indtagelse af div. Drikkevarer, var det tid til en is………….. 

Valdemar indledte med et gebrokkent ” din datter er smuk” på italiensk. 

Moderen til is-jomfruen smitte høfligt, og mumlede noget til pigen. 

Herefter var der frit løb, og mange kvalificerede bud. Det tætteste nogle kom på 
valdes triumf, må siges at være en anonym spiller der fik lokket alderen ud af 
denne kønne is-pige. Svaret som lød på 17 år, fik blot temperaturen til at stige. 

Herefter godnat.. 

P.s. de 30 øl, er stadig på højkant for det første kram  hilsen værelse 30 – pile!!! 

p.p.s denne dag lykkedes det Valdemars ikke at være nøgen, mens der var andre 
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som kiggede på ham…. - turneringsleder fuckede up i den grad så silas blev no-
teret som dobbelt målscorer.. 

************************* 

Torsdag d. 4/6 2002 

I dag stod vi op kl. ca. 8.00 for vi skulle ud for, at se Ferrai Museet i San Marino. 
Men det skulle vise sig, at vi ikke kom så langt, For bussen vi kører i hverdag 
havde stadigvæk problemer med at køre. 

Så i stedet vendte vi dagens program om, og tog på stranden først. 

Efter frokost prøvede vi igen, med større held for Poul og Flemming( buschauf-
førene). De havde fået fikset små problemerne med bussen. 

Ved Ferrari museet var det ikke alle, som gik med ind. Bl.a. kan det nævnes At 
Valdemar nåede, at lave 303 armbøjninger på en halv time. 

Til gengæld kan det nævnes at Ferrari museet ikke var så prangende, trods de 
temmelig høje forventninger. Derefter tog vi til selve byen San Marino, hvor vi 
havde troet, at der var masser af billige toldfrie varer- men det var der ikke. 

Til gengæld var der en gammel flot bykerne, og en fantastisk udsigt fra toppen af 
byen. 

Man kunne se ud over Adriaterhavet, og til den anden side af Appeninnerne. 

Så kørte vi hjem igen, og havde lidt fritid inden aftensmaden. Derefter var der 
nogle der gik med for at bade, mens andre slog et smut forbi is- pigen. 

Da vi jo skal spille semifinale i morgen, skal vi i seng kl. 23.00. 

 

Fredag d. 5/7 2002 

Fredag morgen startede med de sædvanlige tørre rundstykker, og den alt for van-
dede cacao. Alle skulle være klar til at spise morgenmad kl.8.00, og der var mere 
eller mindre friske ansigter. 

Efter morgenmaden havde drengene fri til kl. 10.00, hvor de skulle møde  med 
pakkede tasker og klar til  at tage ud og spille. Svend gav ordre til at der indtil kl. 
10 ikke måtte spilles Beach volly, eller kigges efter piger på stranden til stor for-
argelse for drengene. Klokken kvart over 10 kørte bussen så afsted til stadion, 
hvor semi finalen skulle spilles kl. 12. 

Drengene var stadigvæk utrolig tændte på at spille, og leverede en kanon indsats. 
Der blev Kæmpede på alle pladser, og især af Mathias på fløjen, Boje som sviper 
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og Schrøder på mål - I spillede en god kamp…..drenge. 

Selvom de kæmpede en brag kamp, måtte de se sig besejrede af et tysk hold 0-1. 

Silas fik et knock out, men kom sig heldigvis igen efter pleje fra forældrenes 
side. Efter anden semi finale, skulle der skydes straffespark om 3 og 4 pladsen. 
Vi skulle møde et andet tysk hold, som vi havde spillet imod i den indledende 
runde. Valde, Boie, Jonathan, Kasper og Mathias blev valgt til at sparke og alle 
udover Boie leverer et perfekt spark. Og da Schrøder samtidig redder to spark er 
3. pladsen hjemme, til stor jubel for alle. 

Da vi var fædige med at juble, gik turen tilbage til hotellet, hvor vi skulle spise 
frokost Kl.16.00. Inden frokosten var der lige en times frihed, hvor nogen slap-
pede af på hotellet, mens andre tog en tur til stranden. 

Efter frokost havde vi igen fri indtil kl. 20.00, hvor vi skulle til præmie overræk-
kelse. Vi kørte fra hotellet kl. 20.15 som planlagt. Men på grund af  protester fra 
et italiensk hold, som var blevet bortvist fra tuneringen blev det hele forsinket en 
time. De var blevet bortvist for, at have slået en liniedommer ned. 

Da den sidste finale var spillet færdig i mørke, gik præmie overrækkelsen i gang. 

Drengene fik en pokal for 3. pladsen, og Schrøder blev kåret som bedste mål-
mand. TILLYKKE MED DET, Schrøder. 

Vi gik tilbage på hotellet kl. ca. 23.00, hvor vi gik ned og spiste pizza, vi havde 
nemlig ikke fået aftensmad. Efter vi havde spist fik drengene lov til, at gå en sid-
ste gang at besøge den stakkels is- pigen. De ville bare ned og savle over hende i 
10 min. 

Hun er sikkert lykkelig for at vi tager hjem i morgen, så hun kan få lidt fred. 

Der var sengetid for drengene kl. ca. 01.00. 

De to holdleder - Pernille & Julie - Som naturligvis også takker drengene, og 
Svend, for en hyggelig og sjov uge. 

Endnu engang TILLYKKE med 3. pladsen. 

*************************** 

6/7 2002 - Turen hjem 

Efter et vemodigt farvel med vores ”fremragende” kokke ( OG nej, Catzo bety-
der ikke kniv), Gik turen ud af Rimini by med bussen. Det blev dog hurtigt klart, 
at vi blev forfulgt af en busfuld Hvidovre drenge og deres alkoholiserede ledere. 

Dette viste sig senere at være et led i en skummel plan, udtænkt af vores pisse 
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skægge chauffører. Til planen skulle de bruge: Et bånd med skumle dyrelyde, 4 
halv lunke cola´er, et par seler, gråt hår, og afsindig dårlig humor. Men allerede 
ved første stop, gik det op for chaufførerne, at vi havde luret dem. I et sidste de-
sperat forsøg prøvede de åbenlyst at reducere passagertallet Fra 39 til  38, ved at 
klemme den kommende rekrut Pilested ihjel i døren. 

Men endnu engang viste Pile sine ørne reflekser, og undveg de evigt farlige hy-
draulikdøre. Han bliver en god soldat.!!! 

En stærkt chokeret Pile viste dog igen sin stærke psyke, ved hurtige at komme 
videre. 

Med en række historier fra det virkelige liv, som omhandlede hans ubarmhjertige 
evner i Kildedalen. 

Da Kasper fandt ud af hvor passet befandt sig, blev han overvældet af lettelse.Alt 
dette frembragte en tåre…..! 

Kasper var tydeligt mærket ad denne oplevelse. Og for dem som kender ham, vil 
det ikke undre os hvis vi kommer til at høre om hans enorme smerte i meeeget 
lang tid fremover. 

Omkring ved 23 tiden holdt vi ind, og lavede bussen om til natbus. Alt i alt har 
det været en rigtig god tur, og den vil bliver husket for adskillige hændelser. 
Bl.a. var det turen hvor Pile fandt ud af at man ikke kan bade med badesandaler 
og solbriller i 2 meter bølger. Det var også turen hvor Lasse fandt ud af at, Catzo 
ikke betyder undskyld. 

Jeg vil gerne takke alle spiller, for deres gode måde som de har været på, under 
denne tur. 

Det er også den sidste tur vi har samme, jeg har valgt at stoppe som træner efter 
6 år med mini spiller. 

Det har været nogle gode år, hvor vi har prøvet at blive landsmester ( 11 mands )  
under DGI, no. 3 ved landsmester skabet for junior 2, rykket op i ynglinge 1. 

Vi har også været på tur til Kalundborg, en tur til Island . 

Jeg vil også gerne takke Lars Lassen for det samarbejde vi har haft med vor 
(børn). 

 

Hilsen Svend Beeck 
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Hammersholt Forsamlingshus 
Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød – Tlf. 4817 1861 / 4817 0417 

 

LEJ FORSAMLINGSHU-
SET  

TIL DIN FEST 
Vi kan tilbyde: 
• Fuld rådighed over huset 
• Op til 100 kuverter 
• Komplet service 
• Lyse og venlige lokaler 
• Køkken med 2 komfurer 
• Professionel opvaskemaskine 

Ring på 4817 1861 

PS: Ingen udlejning til ungdomsfester! 

Fodbold Ungdom 
 
Hjælp! Vi skal bruge trænere! 
En ny sæson står for døren, og vi mangler stadig trænere for år-
gangene 1994 og 1996. Der må blandt drengenes forældre findes 
et par tidligere fodboldspillere, som kunne tænke sig at bruge lidt af 
deres fritid på en yderst positiv og givende måde. Brødeskov IF 
betaler eventuelle træner- eller holdlederkurser, hvis det ønskes. 
 
Ring til ungdomsformand Jørn Spang Larsen på tlf 48 24 05 76, 
ellers bliver der ingen turnering for drengene i de nævnte årgange. 
 
Af hensyn til kassererens arbejdsbyrde beder vi Jer om at meddele 
eventuel udmeldelse snarest på tlf. 48 24 05 76.  
 
Tilmelding af nye spillere sker på samme telefonnummer  
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Foreningen Brødeskovhallen 
 
indkalder til 
 
GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler Kollerødvej 1  
 
Tirsdag d. 18 marts kl 19.30. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde se-
nest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag d. 4. 

marts. 
Forslagsstillere skal være tilstede på Generalforsamlingen for at få 

behandlet forslaget. 
 

Henvendelse til 
 
Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 3400 Hillerød. 
 
 
Husk en Hel Haldag afholdes i år 

lørdag den 16. august 
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Zoneterapi 
 

Hanne Jensen 
Slettebjerget 136 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 3336 
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Brødeskov Idræts Forening 
afholder kæmpe bankospil 

 
Hver søndag kl. 18.30 i Frederiksborghallens festsal. 
 
Seriespil:  30 x 150,-, 30 x kødgevinster. 
Ekstraspil: 6 x stor kødgevinst, 9 x 400,-. 
PS! Ved over 240 personer 1 ekstra spil. 
 
Gratis bus fra Hillerød Station v/posthuset kl. 17.45. 

 
Vel mødt 

Brødeskov Idræts Forening. 

 
Alt indenfor 
 
• Brudebuketter 
• Dekorationer / buketter 
• Borddekorationer 
• Kranse og bårebuketter 
• Kistedekorationer 

 

BLOMBERGS 
BLOMSTER 

 
Frederiksværksgade 6 A 

3400 Hillerød 
 

48 26 00 91 

Så sæt dit hus til salg på RobinHus.dk 
Vis selv boligen frem og lad mig klare resten 

Sådan sparer du titusindvis af kroner 

Er det for dyrt at sælge bolig ? 

Ring til mig og få en  
uforpligtende snak –  
jeg har over 20 års  
ejendomsmæglererfaring 

Bent Carlsson 
Statsautoriseret  
Ejendomsmægler MEL 
Ring 48 17 07 29 

19.995 kr. - fast pris hver gang! 
B O L I G M A R K E D E T 

RobinHus.dk 
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Vil du i gang med at løbe, cykle og/eller svømme eller måske alle 3 
dele ? 
men du får ikke rigtig taget dig sammen til det, fordi: 

  
• du synes at det er for kedeligt at dyrke motion alene 
• der er så meget i hverdagen der skal passes 
• der er børn der skal bringes til og hentes fra alle mulige aktiviteter  
• det er for besværligt at deltage i de tilbud der allerede eksisterer  
• andre gode forklaringer på, hvorfor du ikke kommer i gang 

 
           Så er der et tilbud til dig her: 

                                        

  
Jeg forsøger at starte en motionsgruppe for kvinder/piger, der synes at det kunne 
være sjovt at dyrke noget motion sammen. 

 
Jeg håber at du kan deltage i et orienteringsmøde, hvor vi sammen vil finde frem 
til en passende målsætning, et fornuftigt motionstempo og et aktivitetsniveau der 
også tilgodeser, at vi har andet at lave end at dyrke motion. Mødet finder sted 

 
       torsdag, den 6. marts, kl. 19.30 i  Brødeskov Idrætsforenings klubhus. 

 
Det er absolut ikke en forudsætning for at deltage, at du tidligere har dyrket en 
eller anden for motion. Så benyt dig af chancen og vær med til at starte en ny 
motionsgruppe. 

 
Du kan ganske uforpligtende tilmelde dig ved enten at ringe til mig på tlf. 4824 
1004 eller ved at sende mig en e-mail: hanne.lenskjold@mail.dk 

 
Med venlig hilsen 

Hanne Lenskjold Grønbek, Slettebjerget 22, 3400 Hillerød 

mailto:hanne.lenskjold@mail.dk
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ANTIKVARBOGHANDEL 
Hillerød Antikvariat 
Slotsgade 57 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 1498 

MENSENDIECK  
GYMNASTIK 
exam. mensendiecklærer 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

RIDNING 
Hammersholt Ponyrideskole 
Gl. Frederiksborgvej 4 
Ny Hammersholt 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6574 

GAS- OG VANDMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

MURERMESTER 
Lars Kruse 
Slettebjerget 120 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 5995  
Mobil 2183 9109 

SMEDEMESTER 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

KROPSMASSAGE 
lægeexam. massør 
Bodil Dufva 
Helsingørsgade 54C 
3400 Hillerød 
Tlf. 4825 4673 

OLIEFYR 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

VVS 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 6447  
Fax 4824 1944 

LANDINSPEKTØR 
Landinspektørgruppen 
v/J. Brun Andersen 
Blismosen 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4817 6766 

OLIEFYR 
Duus Oliefyr & 
Kedel Service 
Hammersholt Byvej 41 
3400 Hillerød 
Tlf. 2121 1109  
Fax 4814 1130 

Zoneterapi / 
Kinesiologi / Massage 
Margit's Helseklinik 
v/Margit Lund 
Lille Sverige Vej 2 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 3136 

MASKINVÆRKSTED 
Bent Sørensens Eftf. 
Mogens Rasmussen 
Åbrinken 3 
3400 Hillerød 
Tlf. 4226 6447  
Fax 48241944 

OPTIKER 
Synoptik A/S 
Slotsgade 22 B 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 0935 

Zoneterapi 
Hanne Jensen 
Slettebjerget 136 
3400 Hillerød 
Tlf. 4826 3336 

   

Støt vores sponsorer - de støtter os 
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 Brødeskov Borgeravis 
bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne 

og alle husstande i foreningens område 
bb-avisen har ligesom borgerforeningen 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 Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør 
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3837. 
Redaktionelt stof: e-mail til Mikael: made@vip.cybercity.dk 

 Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er ligeledes med i redaktionen 

Forside Louise S. Thygesen, Hammersholt 

Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. 

Distribution via Post Danmark 

Giro konto 118-8062 

Udgivelse På gaden 3/2 7/4 2/6 8/9 17/11 

 Deadline 13/1 17/3 12/5 18/8 27/10 

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer. 
Gør brug af Borgeravisen 

 

Brødeskov Borgerforening 
Bestyrelse: Jesper Skovdal Christiansen 

Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 4822 1423 
jesper.skovdal.christiansen@atkinsglobal.com 

Formand 

 Uffe Espersen 
Kirkepladsen 5, Nr. Herlev, tlf. 4825 3053 
ufesper@get2net.dk 

Næstformand 

 Hanne Jensen 
Slettebjerget 15, tlf. 4825 1883 

Kasserer 

 Mikael Obelitz 
Brødeskovvej 8, Hammersholt, tlf. 4824 3837 
made@vip.cybercity.dk 

Sekretær 

 Olaf Brask, Slettebjerget 13, tlf. 4825 3624 medlem 

 Lars Simonsen, Slettebjerget 131, tlf. 4825 4596 Foren. medlem 

 Orla Svendsen, Enghavegaardsvej 26, tlf. 4826 3857 Foren. medlem 

Formål: Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et aktivt 
fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. 

Område: Nr. Herlev sogn samt området syd for Overdrevsvejen. 
Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, St. Hestehave, Nr. Herlev, 
Freerslev samt de omliggende landområder. 

Kontingent: Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-. 
Giro: +01<  +1188062<   Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen 

mailto:made@vip.cybercity.dk
mailto:jesper.skovdal.christiansen@atkinsglobal.com
mailto:ufesper@get2net.dk
mailto:made@vip.cybercity.dk
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DUUS 
OLIEFYR & KEDELSERVICE 

 
* Årligt hovedeftersyn * Oliefyr service 

* Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning 
 

Telefon 21 21 11 09 
 

Hammersholt Byvej 41 . 3400 Hillerød 
Tlf. kontor 48 14 11 09 . Fax 48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68 

48 26 34 87 
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Mogens Rasmussen 
 

ÅBRINKEN 3 . 3400 HILLERØD 
TLF. 48 26 64 47 

VVS-ARBEJDE, NATURGAS, OLIEFYR, 
FJERNVARME, BADEVÆRELSER 

BENT SØRENSENS EFTF. 

SVIGTER 
OLIE– ELLER 
GASFYRET 
Ring til: 
48 26 64 47 

Årligt eftersyn på oliefyr og gasfyr 
Solvarmeanlæg 

Tilbud uden  
forbindende på  
alt VVS-arbejde 
 
Alt i  
VVS og 
Smede- 
arbejde 


