
  

 

Nørre Herlev 
kirke og sogn 

i midten... 

Nr. 168 - 34. årgang  Juni 2004 



2 

 

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 

KØBMAND CARSTEN PEDERSEN HILLERØD A/S 
 
MANDAG - FREDAG KL. 9.00 - 19.00 
LØRDAG KL. 8.00 - 16.00 
 
TLF. 48 26 45 55 
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BB-AVISEN:  Næste nr. 168 på gaden ca.  13. september  2004 
 Indleveringsfrist 23.  august  2004 
HUSK AT OVERHOLDE INDLEVERINGSFRISTEN 
HUSK også at BBavis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net 

bb-avisen udgives af Brødeskov Borgerforening 

MØDEKALENDER: 
Dato Tid Sted Arrangement 

17.09 17.00 Forsamlingshus 100 års jubilæumsaktiviter og spisning 
(tidspunkt foreløbigt) 

18.09 11.00 Forsamlingshus 100 års jubilæumsreception 
18.09 18.00 Forsamlingshus 100 års jubilæumsfest 
Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

mailto:BBavis@brodeskov.net
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Orientering fra bestyrelsen 
Brødeskov Borgerforening 

Kære borgere i Brødeskovområdet! 
 
 
Så nærmer sommerferien sig og vi kan alle nyde, at vi igen har lange af-
tener og kan være meget udendørs. 
 
Udendørs var det  i pinsen, der som vanligt bød på en dejlig pinseskovtur 
for de morgenfriske med skovridder Carsten Carstensen som guide i det 
grønne; denne gang ved Dronningens Bøge i Nødebo ved Esrum Sø. 
Selvom jeg har vandret netop denne tur til hudløshed med familien, var 
der masser af ting og pudsigheder i skoven, jeg aldrig havde haft øjnene 
op for før. Og serveret i små anekdoter og med pragtfuld pinsesol over 
den blikstille sø var det en meget vellykket morgen for både store og 
små. Efterfølgende bød kirken på fælles morgenmad og højmesse. Sørg 
for, at du selv og din familie er med næste år, så I ikke går glip af denne 
fine oplevelse. 
 
Seks mariehøns på vejen. Det plejer ikke at være noget, man lægger 
særligt mærke til. Men disse ”mariehøns” er nok værd at bemærke, hvis 
man vil undgå en større rystetur i bilen, når man passerer Hillerød Lille-
skole. Hillerød Kommune har med denne vejchikane sikret en lav hastig-
hed, hvor skolebørnene skal krydse Brødeskovvej for at komme til og fra 
skole. Og i skrivende stund er skolestien ved at blive forlænget, så børne-
ne ikke længere skal gå langs vejen, hvis de kommer ad stien fra Slette-
bjerget. Brødeskov Borgerforening har længe bakket op om en sikring af 
skolevejen ved Lilleskolen og ser den nye sti og vejchikanerne som en 
lovende problemløsning, som vi forventer giver den tiltrængte forbedring 
af trafiksikkerheden ved skolen. 
 
Og lige efter sommerferien, den 14. august, er der igen Hel Haldag, se 
annoncen andetsteds i bladet. Lokalplanen for området, hvor hallen skal 
ligge, er netop blevet godkendt til offentlig høring af byrådet. Høringen 
varer til midt i august, så nu er vejen næsten banet for at anlægge en hal 
mellem skolen og idrætsforeningen suppleret med ekstra boldbaner på 
marken ved siden af de nuværende. Lokalplanen fortæller ikke noget om, 
hvilken slags halbyggeri, der skal være, så fortsat er mulighederne åbne; 
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der er endnu ikke noget fastlagt herom. Det var vigtigt at få en lokalplan 
for området på plads, så det ligger fast, at der nu kan bygges. Med det 
budgetterede lethalsprojekt er der ikke lagt op til en løsning af Brødeskov 
Skoles behov for bedre idrætsfaciliteter, da den uisolerede lethal kun kan 
bruges til idrætsundervisning i sommerhalvåret. Fortsæt derfor endelig 
med at bakke op om Hel Haldag, så vi kan vise kommunen, at vi har et 
reelt behov i Brødeskovområdet, der ikke er endeligt løst med opførelsen 
af en lethal. Vi vil fortsat mere end det! 
 
Til at huske arrangementerne og holde sig orienteret om området er der 
nu hjælp at hente. Fra skolen starter efter sommerferien, har I alle sam-
men adgang til Brødeskovområdets fælles Internetportal: 
www.brodeskov.net. Ja, faktisk kan I allerede nu gå ind på Brøde-
skov.net, selvom der fortsat er nogle elektroniske dimser, der ikke er 
skruet helt på plads endnu. Men det kommer altså; fra 1. august. 
 
Vi ønsker jer en rigtig god sommer. Og vi glæder os til vi ses til Hel Hal-
dag. Og husk også at kigge forbi Brødeskov.net. 
 
 

   Med sommerhilsen  
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening  

http://www.brodeskov.net
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Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  
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  Akupunktur  
Zoneterapi 

 
Hanne Jensen 

Akupunktør •  Zoneterapeut 
Kostvejleder 

 
Slettebjerget 136 

Ny Hammersholt 
48 26 33 36  også  aften 

 
Ring efter en folder eller gå ind på 

www.akuzoneklinik.dk 
 

Medlem af PA  Medlem af FDZ 
 Klinikken er under tilsyn af en læge  

                                                           

Italiensk 
Vin 

  
Egen import af bedre 

vine fra Toscana 
(Chianti) og Umbria. 
Hofa v/Erik Hodal 

Tlf. 4824 3433 
e-mail hofa@adr.dk 

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

http://www.akuzoneklinik.dk
mailto:hofa@adr.dk
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Nærhed i den globale landsby 
 
Af Lennart Weber, gruppeformand Socialdemokratiet 

Samtidig med at vi danskere dagligt mærker konsekvenserne af globaliseringen 
så bliver vi stadig mere optaget af de nære ting. Det kan virke som et paradoks 
og som to modsatrettede tendenser. 

Men i virkeligheden er det to sider af samme sag. Da Biogen besluttede at etable-
re sig med en stor fabrik i Hillerød var det en beslutning, der blev truffet i et be-
styrelseslokale i USA, som ville have fået vidtrækkende betydning for udviklin-
gen i Hillerød – hvis ikke bestyrelsen i USA i mellemtiden havde besluttet at 
udskyde projektet. Begge beslutninger blev truffet langt fra Hillerød, men de 
havde stor betydning for byen og borgerne. 

Vi vil alle gerne bevare det lille – og hyggelige – landsbysamfund med små bu-
tikker og gerne lidt arbejdspladser, men virkeligheden er en anden. Vi kører ger-
ne 10,20, 50 kilometer for at få fat i et billigt tilbud på en vare, der er produceret 
i den 3. verden til en lavere pris end en tilsvarende vare produceret i det nære 
samfund ville koste. 

Vi kan heller ikke alle finde job i ”vores landsby”, og de fleste af os drager mod 
storbyen for at hente vores månedsløn. Pudsigt nok ser jeg ofte en del Brøde-
skov-borgere stige på toget i vores nabokommune Allerød. Vi er – og heldigvis 
for det – meget mobile i vores jobsøgning og generelt set. 

På den ene side vil vi så gerne dyrke det nære, men vi må erkende at vi i stadig 
større udstrækning er afhængige af alt det, der sker udenfor det nære samfund. 
Brødeskov kan ikke klare sig isoleret set, og ligesom alle andre Hillerød-borgere 
så er man i Brødeskov stærkt afhængig af udviklingen i hele nordsjælland, i ho-
vedstadsregionen, i Øresunds-regionen, i EU – ja i hele ”den globale landsby”. 

Netop af disse grunde er Brødeskov-området et ganske specielt område i Hille-
rød. I dag består området af et par små mini-samfund, der trives og fungerer 
godt. Men området ligger midt mellem Allerød og Hillerød, som uden tvivl vil 
blive et af de kommende årtiers spændende udviklingsområder. Både erhvervs- 
og boligmæssigt – men også i forhold til vores fritid. 
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Al erfaring viser, at Storkøbenhavn udvikler sig i 5-finger retning og langs de 
afgørende trafikkanaler som S-tog og motorveje. Syd for Allerød er der stadig 
nogle udviklingsmuligheder mellem Birkerød, Farum og Allerød. Men også om-
rådet mellem Allerød og Hillerød vil komme i spil – og har allerede været det i 
en del år. 

Det spændende ved området mellem Allerød og Hillerød er de kombinationsmu-
ligheder, der ligger her – og som vil blive præget markant af en kommende pla-
cering af en ny S-togs station. 

Med den nuværende kommunale struktur – og DSB’s økonomi – i erindring,  er 
der ikke meget, der tyder på, at placeringen af en ny station står lige for. Modsat 
kan en ny kommunal struktur betyde, at stationen og hele området mellem Alle-
rød og Hillerød kommer i spil. Og her er det fortsat hovedtesen i Hillerød Byråd, 
at vi ønsker erhvervsområdet placeret omkring overdrevsvejen og boligudviklin-
gen i området mellem Brødeskov og Allerød. 

Her er det utroligt vigtigt, at vi i den nuværende Hillerød kommune i tæt dialog 
med borgerne forstår at tænke i nærhed og globalisering på samme tid.  Ingen 
kan være interesseret i at spolere landsbysamfundet og de enorme naturværdier, 
der ligger i området. Modsat er det vigtigt, at vi også tænker fremad og sikrer, at 
fremtidens erhvervsudvikling ikke går vores næse forbi.  

Og netop Allerød og Hillerød har i de senere år formålet at tiltrække den type 
virksomheder, der i kraft af kompetencekrav til medarbejderne må formodes at 
holde i en del år ud i fremtiden. 

 Hvis vi forstår at kombinere hensynet til det nære med den globale udfordring, 
så vil meget være nået. 

Lennart Weber. 
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 ”Naivister” fra Brødeskov Idrætsforening 
 
Hvem er BIFs venner, en flok naivister, en flok idealister, ja 
en god blanding af begge dele. Men hvad laver de i BIFs 
hus? Hvad bruger de overskuddet fra ”kantinen” til? Ja dis-
se spørgsmål kunne medlemmer af Brødeskov Idrætsfor-
ening måske godt spørge sig selv, ligesom de forældre, der 
har børn, som ”pumper” dem for en 20’er til brug i kantine 

efter kamp eller træning. 
Hvem er vi så? 
Brødeskovs venneforening er en selvstændig forening, der efter aftale 
med Brødeskov Idrætsforening driver kantinen i BIFs klubhus. En for-
ening hvis eneste formål er at understøtte idrætsforeningen med økono-
miske midler til forbedring af idrætsforeningens arbejde, og som bekendt 
har vi, ja os ”venner”, ikke hørt om en idrætsforening, der ikke har brug 
for penge eller sagt med andre ord, skal vi ved vores arbejde skaffe så 
godt og vedvarende økonomisk tilskud til idrætsforeningen, så det er lidt 
lettere at være frivillig træner/holdleder eller medlem af BIF . 
 
Hvad går vi så og laver, ja jeg vil betagne os som en flok ”naive”, hvis 
formål er at holde kantinen åben, gerne når der er træning og ved alle 
spillede hjemmekampe på BIFs anlæg. 
Kære læser nu må du ikke stoppe her, for det er her, du kommer ind i 
billedet. Vi har brug for flere naivister til vores arbejde. Vi har en tro på, at 
ved at udvide flokken af naivister kan vi sammen gøre det meget mere 
attraktivt at være bidragydere til det frivillige arbejde, nemlig at holde vo-
res indtægtskilde åbent: Kantinen i BIF. 
 
Hvad bruger vi så vores overskud til, ja i år 2002 har vi sponsoreret trans-
porten til ungdomsafdelings tur til Esbjerg 
og ikke at forglemme en sodavand ved alle vundne hjemmekampe i ung-
domsafdelingen, gymnastikholdets afslutning ved juletid, tilskud til frugt 
m.m. til seniortræning. 
Da vi ved, at Hillerød kommune ikke ligefrem svømmer i penge og huset 
er ved at være nedslidt, har BIFs venner renoveret selve kantinelokalet 
med maling og et nyt belysningsanlæg. 
 
JOHANNES FOG fond har betænkt os med 50.000 kr. til renovering af 
køkkenet, så vi bliver mere tidssvarende med et renoveret køkken med 
nye elementer, nyt komfur og opvaskemaskine, så når du skal give den 
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hjælpende hånd, vil det være under nyere og forbedrede forhold. Her skal 
vi ikke glemme at sige tak til en af BIFs trofaste sponsor, Carlo Lorenzen 
for bidraget ved opsætning af køkkenet. 
 
Vi håber, at vi gennem denne lille beskrivelse om vores arbejdet ikke 
skræmmer nogle væk, for vores motto er, at 
jo flere hænder jo mindre arbejde pr hånd, så vi håber, at når vi kommer 
og beder om din hjælp, er du velvillig til at deltage. 
 
Vi kan samtidig oplyse om, at BIFs venner igen i år har sponsoreret 
transporten til ungdomsafdelingens tur til Esbjerg for ca. 80 personer, ja 
vi er glade for, at vi kan sponsorere denne bustransport til 30.000 kr. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Jens Erland Christensen 
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Pinseskovturen til Selskov i 2002 

Skovløber Carsten Carstensen indleder med at fortælle om skoven 

Svenskegrøften ved Selskov 
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  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 

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

 

BLOMBERGS 
BLOMSTER 

 
Frederiksværksgade 6 A 

3400 Hillerød 
 

48 26 00 91 

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. 
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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 
• Smed 

 
 

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 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
( 48 26 99 91 

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

Når alting vokser 
en over hovedet, 
er det rart, at der 
er en mindre bank, 
der ikke føler sig  
større end sine kun-
der - og samtidig er 

stor nok til de fleste 

mailto:Cl@cl-as.dk
http://www.cl-as.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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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! 

           

Mæglerne                                                     Bent Nielsen 
Statsautoriseret ejendomsmægler • valuar • MDE Østergade 18 Frederiksværksgade 101 
 3400 Hillerød 3400 Hillerød 
 Telefon 48 26 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 
 

Frisk malingen op 

Tjek det udvendige træværk Lyse farver giver 
lyse og store rum 

Et flot gulv kan 
være penge værd 

Udskift 
punkterede 
termoruder 

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 Annette Novotni    4814 4309 
Kasserer Lis Aagaard    4817 6391 
Best. medlem Dorrit Høj Petersen    4817 6561 
Best. medlem Henning Nielsen    4826 5057 
Best. medlem Knud Pedersen    2279 0521 
Best. medlem Bo Hansen    4817 0944 
1. suppl. Morten Morell    4817 5471 
2. suppl. Birgit Levinsen    4817 3606 

Forsamlingshuset, udlejning    4817 1861 
Forsamlingshuset     4817 0417   

Bliv medlem af Foreningen Ham-
mersholt Forsamlingshus!!!! 
Det hurtige svar på den opfordring - er måske:  
Hvorfor skal jeg være medlem af Foreningen Ham-

mersholt Forsamlingshus??? 
Først og fremmest for at vise, at områdets beboere bakker op om Forsamlings-
husets fortsatte eksistens, men endvidere kan nævnes  
• at medvirke til, at et af landets ældste forsamlingshuse kan vedligeholdes 

og eksistere i forhåbentlig rigtig mange år endnu  
• at fortsætte både de traditionelle arrangementer, som f.eks. juletræsfest, 

fastelavnsfest og pinsebal  
• at medvirke til at indføre nye arrangementer og at tilføre eksisterende ar-

rangementer nye inputs 
• at medvirke til, at der fortsat er lokaler som for rimelige penge kan benyt-

tes til sammenkomster for familie og venner, men huset kan naturligvis 
lejes til næsten alle former for arrangementer, som f.eks. møder, kurser, 
udstilling og meget meget andet 

• at bevare huset til afholdelse af kommune- og folketingsvalg m.v.  F.eks. 
afholdes søndag den 13. juni d.å. valg til Europa-Parlementet i Forsam-
lingshuset.               

 
Renovering af huset: 
I juni måned starter renoveringen af Forsamlingshuset.  Renoveringen forestås 
af tømrermester Niels Bagge, og omfatter bl.a. nyt tag og etablering af mere 
handicapvenlige adgangsforhold. 

Hvis I kommer til Huset for at stemme til Europa-Parlementet, vil I kunne se, 
hvorledes arbejdet skrider frem. 
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Foreningens vedtægter og kontingent: 
På generalforsamlingen i februar blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter ved-
taget uden nogen indsigelser.  Det er vi taknemmelige og glade for. 

En af de væsentlige ting, de nye vedtægter indeholder, er, at alle medlemmer 
fremover er ens stillet (der er ikke mere noget 
begreb, hvor ”de gamle interessenter” er kon-
tingtfrie). 

For at være medlem af Foreningen Hammers-
holt Forsamlingshus, skal der fremover indbeta-
les et årligt kontingent, hvor størrelsen af dette 
vedtages på den ordinære generalforsamling. 

For medlemsåret 2004 blev kontingentet uænd-
ret fastsat til kr. 100,00 pr. medlem. Et medlemsskab (der er personligt på navn) 
giver ret til 1 stemme. 

Kontingentet kan indbetales til Arbejdernes Landsbank konto:  5358 83722509, 
på girokonto nr. 1-657-8673 eller sendes i check til Hammersholt Forsamlings-
hus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød, ligesom alle er meget velkomne til at 
besøge os på torsdage mellem kl. 17.30 og 19 og få en sludder og drøfte evt. 
kommende aktiviteter og indbetale kontingentet kontant. 

Vi håber, at mange af områdets beboere vil tage imod opfordringen til at 
være medlem og glæder os til at modtage rigtig mange indmeldelser. 
  
Kommende arrangementer: 
Der spilles petanque hver torsdag fra kl. 18 (også medens huset er under reno-
vering). 
 
Inden for de næste 6 mdr. er der to store arrangementer: 
 
Pinsebal - lørdag den 29. maj kl. 18.00.  Forsamlingshuset sørger for brød, sa-
latbar og grill - gæsterne medbringer selv det, de ønsker at grille.  Det dygtige 
revy/cabaret-hold opfører en ”Western-cabaret”, og bandet Old Crew sørger for 
musikken til det efterfølgende bal. 

Prisen for hele arrangementet: kr. 150,00 pr. person. 

Bindende og hurtig tilmelding nødvendig.  

 
100 års jubilæums-festligheder 17. og 18. september 2004 -  den foreløbige 
plan, ser ud som følger: 
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Fredag den 17. september fra ca. kl. 17 (tidspunkt ikke endeligt fastsat) vil der 
blive arrangeret lege og andre aktiviteter for både børn og voksne.  Herefter vil 
der blive serveret en varm ret, og der vil kunne købes drikkevarer. 
 
Lørdag den 18. september fra ca. kl. 11 - 13 (tidspunkt ikke endeligt fastsat) vil 
der være reception for husets venner og samarbejdspartnere. 
 
Lørdag den 18. september kl. 18 - ???? Jubilæumsfest. 
Arrangementet omfatter bl.a. 3 retters festmenu, underholdning, og dans til li-
veorkestret ”Kelly’s Helte”.  Herudover vil der være andre overraskelser, som 
f.eks. festtale og meget andet. 
Prisen for dette overflødighedshorn bliver kr. 225,00 pr. person. 
Bindende tilmelding så hurtigt som overhovedet muligt. 
 
                                                                  ---------------------- 
 
Vi håber, at I alle har lyst til at deltage i aktiviteterne, og ser frem til at modtage 
tilmeldinger snarest muligt. 
 
  
På forhåbentlig snarlig gensyn. 
 
  
  
Hammersholt Forsamlingshus. 
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En Hel Haldag 

med masser af gratis aktiviteter for hele familien. 
 

Lørdag den 14. august 2004 fra kl. 1200 til 2100 
på BIF’s anlæg - Kollerødvej 1. 

 
FORELØBIGT PROGRAM 

(Ret til forbedringer forbeholdes) 
 

1200 Festpladsen åbner. 
1200-1800 Boder med tombola, muntert køkken, mv. 
1200-1700 Bordfodbold. Stor turnering med præmier. 
1200-2100 Køkken, bar og kiosk. Åben hele dagen. 
1200-1700 Mini Kræmmermarked - Tag det med du vil sælge 

samt et bord til at stille det på - 50 kr. for en plads.  
1230-1330 5-km løb med præmier. 
1300-1800 Stort loppemarked i teltet. 
1300-1600 Fodboldturnering.  5 ”mand” på hvert hold. 
1300-1700 Pletskud. Her kan det gyldne højreben testes. 
1300-1800 Musik i jordbærteltet. President Devil med flere.  
1400-1700 Sundhedsbod. Zoneterapi, akupunktur mm. 
1430 Præmieoverrækkelse fra 5 km. løb. 
1500 Auktion i loppeteltet over udvalgte varer. 
1500-1800 Klaverfabrikken sminker sjovt, sødt og grusomt. 
1600-1730 Old Boy kamp mod udvalgt hold. 
1807 Præmier fra bordfodbold uddeles. 
1815 Præmier fra fodboldturnering uddeles. 
1827 Tipskupon udtrækkes. Flotte præmier.  
1830 Kunstudlodning. 
1800-2100 Grill-selv-din-bøf-middag med mørt kød, burger, 

salat m.v. alt til rimelige priser.  
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Sommermotiver af vor forsidetegner 
Louise S. Thygesen 
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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 

 

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

merne 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 om-
rådets foreningsliv 

Redaktion Mikael Obelitz, Ansvarshavende redaktør 
Brødeskovvej 8, 3400 Hillerød, tlf. 4824 3837. 
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net 

 Uffe Espersen og Jesper Skovdal Christiansen er med i redaktionen 
Forside Louise S. Thygesen, Hammersholt 
Tryk PE Offset & Reklame A/S, Varde. 
Distribution via Post Danmark 
Bankkonto Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 Konto nr. 1583 230 
Udgivelse På ga-

den 
9/2 19/4 7/6 13/9 22/11 

 Deadline 19/1 22/3 17/5 23/8 1/11 
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 
redaktion@brodeskov.net  

Formand 

 Bent Søndergaard, Dønnegårdsvej 10A, Nr,. Herlev 
Tlf. 4824 5211 - t.b.soendergaard@mail.tele.dk 

Næstformand 

 Hanne Jensen, Slettebjerget 15,  
tlf. 4825 1883 

Kasserer 

 Mikael Obelitz, Brødeskovvej 8, Hammersholt,  
tlf. 4824 3884 - BBavis@brodeskov.net 

Redaktør af 
BB avisen 

 Mikkel Bojsen-Møller, Slettebjerget 144,  
tlf. 4825 2582 

Sekretær 
 

 Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,  
tlf. 4824 0885 

Webmaster 

   
Formål: Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et 

aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. 
Område: Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt, Nr. 

Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder. 
Kontingent: Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. Foreninger kr. 150,-. 

Medlemskab: Henv. til kasserer Hanne Jensen 
Konto 6300 - 1583 230 

mailto:BBavis@brodeskov.net
mailto:redaktion@brodeskov.net
mailto:t.b.soendergaard@mail.tele.dk
mailto:BBavis@brodeskov.net
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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 


