
  

 

Nørre Herlev 
kirke og sogn 

i midten... 

Nr. 171 - 35. årgang  Februar 2005 
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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® 

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! 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
( 48 26 99 91 

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

mailto:Kunst-erhverv@e-mail.dk
http://www.gallerimallingbeck.dk
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BB-AVISEN:  Næste nr. 172 på gaden ca.  9. maj 2005 
 Indleveringsfrist 21. april  2005 
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 

27.2 13.00 Forsamlingshus Generalforsamling (kun for medlemmer) 

4.3 18.30 Forsamlingshus Ølsmagning 

5.3 14.00 Galleri Malling Beck Fernisering: Billedkunstner og skuespiller Dick 
Kaysøe 

15.3 20.00 BIF’s lokaler Generalforsamling Brødeskov IF’s venner 

16.3 19.30 BIF’s lokaler Generalforsamling Foreningen Brødeskov-
hallen 

16+18.3 20.00 Forsamlingshus Brødeskov Teater ”Døden i bjergene”. 

17.3 19.30 Forsamlingshus Studiekreds/Lokalhistorisk Forening 
”Vi ser på gamle billeder”. 

20.3 16.00 Forsamlingshus Brødeskov Teater ”Døden i bjergene”. 

3.4 16.00 Kirken Orgelkoncert 

8.4 18.30 Forsamlingshus Modeopvisning 

14.5 18.00 Forsamlingshus Pinsebal 

15.5 07.00 Sognegården Pinseskovtur 

28.5  Brødeskov Fritids-
center Hel Haldag 

4.6 Fra 11 Spejdergrunden Engfest 

17.9 18.00 Forsamlingshus Høstbal 

Torsd 19.30 Sognegården Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

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

Kære borgere i Brødeskovområdet! 
 
I løbet af det sidste år har Brødeskov Borgerforening været involveret i en 
hel del aktiviteter. I begyndelsen af året var Brødeskov Borgerforening 
initiativtager til genoptagelse af Brødeskov-konferencen, hvor foreninger 
og råd i vores område i fællesskab drøftede mål og visioner for fremti-
dens Brødeskovområde. Mødet lagde vejen til et input til det efterfølgen-
de midtvejsmøde med byrådspolitikerne. Der var fokus på emnerne Trafik 
og Infrastruktur, Nye boliger i Hillerød S, Børn og Fritid samt Formidling 
og Netværk. 
 
Ved midtvejsmødet med byrådspolitikerne havde vi på baggrund af Brø-
deskovkonferencen udarbejdet en indstilling til politikerne om et Brøde-
skovområde i udvikling med en afbalanceret årlig boligtilvækst fortrinsvis i 
Nr. Herlev og Ny Hammersholt. I forslaget var også etablering af hallen 
som en fuldt isoleret hal, der skal kunne bruges af såvel skolen som insti-
tutioner og fritidsliv. Ligeledes var de manglende cykelstier ved Lyngeve-
jen og i forbindelse med Lilleskolen og Brødeskov Skole (Kollerødvej) 
prioriteret meget højt. Og der var nogle fine forslag om at forbedre ad-
gangsforholdene til Brødeskov Station, så vi bedre kan få glæde af, at 
der ligger en station i lokalområdet. 
 
Når vi ser på, hvad vi har fået ud af det indtil videre, så er det mest kon-
krete de hastighedsregulerende foranstaltninger ved Hillerød Lilleskole 
og den tilhørende cykelsti fra Lilleskolen med forbindelse til cykelstien ind 
i Slettebjerget. Selvom bilisterne får sig en rystetur ved passagen af 
”mariehønsene”, så har det helt givet gavnet trafiksikkerheden for skole-
børnene, der nu ikke længere er i nærkontakt med biler i høj fart umiddel-
bart ved skolen, men kan komme trygt over vejen. 
 
Arbejdet med at få etableret en idrætshal har i årets løb været funderet i 
en styregruppe med repræsentanter fra både skolebestyrelsen og idræts-
livet. Konkret blev den nye lokalplan for området godkendt i efteråret, og 
den åbner muligheden for at bygge en hal, der kan bruges af såvel sko-
len som institutioner og fritidsliv. Desuden muliggør lokalplanen etable-
ring af nye boldbaner, da placeringen af hallen af hensyn til skovbyggeli-
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nien vil blive på de eksisterende boldbaner mellem klubhuset og Zikzak-
ken. Der er fortsat afsat penge på kommunens budget til opførelsen af en 
lethal uden dog, at byggeriet ser ud til at tage fat endnu. 
 
Brødeskov Borgerforenings ambition om at skabe en for området fælles 
Internet portal, Brødeskov.Net, blev realiseret i forbindelse med Hel Hal-
dag, hvor vi havde premiere på www.brodeskov.net. Igennem efteråret, 
hvor der har været mange besøg på portalen, har vi høstet erfaringer om-
kring brugen af Brødeskov.Net. Disse vil i den kommende tid blive brugt 
til at forbedre portalen. Vi vil også tilbyde foreninger og institutioner et 
aftenværksted, hvor oprettelsen af arrangementer i kalenderen, nyheds-
indlæg og debatindlæg kan læres. 
 
HUR’s forslag til Regionplan 2005 er netop blevet tilgængelig fra HUR’s 
Internetside www.hur.dk. Vi har ikke nået at nærlæse regionplanforslaget, 
men vi forventer, at det mest interessante, der er i spil for Brødeskovom-
rådet, er placeringen af en ny station på S-banen. Hold derfor øje med 
regionplanen. 
 
Der er ændringer på vej i forbindelse med udgivelsen af Brødeskov bor-
geravis. Brødeskov Borgerforening og Menighedsrådet har indgået et 
samarbejde, der skal føre til et ændret udseende og indhold af bladet. Vi 
regner med, at vi er klar med en revideret udgave af Brødeskov Borger-
avis/Kirkebladet til efteråret. 
 
Foråret er traditionelt tid for generalforsamlinger, se annoncer her i bla-
det. Brødeskov Borgerforening afholder generalforsamling tirsdag den 
29. marts 2005. Vi sætter pris på, at så mange som muligt møder op og 
gør sin indflydelse gældende! Hvis du har lyst til at bidrage i bestyrelses-
arbejdet med henblik på at gøre Brødeskov-området til et endnu bedre 
sted at bo, så hører vi gerne fra dig (redaktion@brodeskov.net) 
 
 
     Med venlig hilsen  

   Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening  

http://www.brodeskov.net
http://www.hur.dk
mailto:(redaktion@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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Årsrapport for Brødeskov Skole for 2004 
Per Togo Olsen, Skoleinspektør 
Begrebet ”lethal” er tilsyneladende kommet for at blive. Der arbejdes fort-
sat med projektet, og skolen deltager i de grupper, der er i gang med det 
indledende arbejde. Det betyder ikke, at vi fra skolen ser lethallen som en 
løsning af de meget ringe indendørs idrætsfaciliteter, der er på Brøde-
skov Skole, men alene ser en lethal som et muligt supplement. P.t. er der 
ikke nogen oplysning om, hvornår det kunne tænkes, at denne bygning 
vil stå færdig. Derfor er skolens indendørs idrætsundervisning stadig hen-
vist til vores gymnastikværelse og leje af Frederiksborghallen med tilhø-
rende transportproblemer. 

I forbindelse med at skolen ikke længere selv skal dække udgifter i forbin-
delse med graviditet, har vi fået frigjort nogle økonomiske ressourcer, der 
har gjort det muligt at ansætte en lærer mere på skolen. Det har bl.a. in-
debåret, at vi har kunnet øge antallet af to-lærertimer i indskolingen. Det 
har været en god ordning for skolen, da en af vores kvindelige medarbej-
dere kom i lykkelige omstændigheder og nu er nedkommet med et af 
Danmarks mange smukke børn. 

Den store satsning, der de seneste år har været på at udvikle og styrke 
teamsamarbejdet i lærergruppen gennem en rækker kurser, har givet an-
ledning til, at der er blevet nyindrettet 4 lokaler, der giver mulighed for, at 
lærerne kan forberede sig og holde de mange møder, denne arbejdsform 
kræver. 

Det edb-udstyr, der er til rådighed for eleverne, har for den slags sager 
fået en betragtelig alder. Det har kun kunnet lade sig gøre pga. en stor 
indsats fra skolens it-lærer, og fordi vi har reserveret maskinerne til un-
dervisningsbrug og ikke har haft det som en fritidsaktivitet i frikvartererne. 
Der har i dette regnskabsår været sat midler af til at begynde udskiftning 
af maskiner og skærme. Edb-lokalet i blok D er nu nyindrettet og taget i 
brug. P.t. er en løbende udskiftning i gang på skolebiblioteket, således at 
vi forventer primo marts 2005, at alle elevmaskiner er nye. 

Edb-maskiner er ikke nok, der skal andre undervisningsmidler til. Derfor 
har vi en målsætning om, at der skal være bøger til alle elever i de fag og 
på de klassetrin, hvor det er en nødvendig forudsætning for en kvalifice-
ret undervisning. Dette mål er tæt på at være indfriet, sådan at vi nu kan 
interessere os for, at bøgerne også er tidssvarende. 

Skolens liv er andet end bøger og maskiner. Vi har haft en del arrange-
menter, der har været under udvikling / afvikling / omstrukturering. Den 
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fælles skolefest blev forsøgt afviklet over to dage i sidste skoleår. Prak-
tisk lod det sig gøre, men oplevelsen var ikke tilfredsstillende. 

Derfor forsøgte vi i år at bruge det eneste rum, hvor vi alle kan være sam-
tidig, skolegården. Der blev i dagene op til arrangementet studeret vejr-
kort med stor iver og bekymring. Vejret holdt! Klasserne havde sammen 
med deres lærere været kreative med at udtænke underholdende indslag 
til denne aften. Succesen var i hus! Derfor er det et koncept, vil benytte 
fremover. 

Skolens juletræ bliver igen hentet i skoven af elever og forældre. Klasser-
nes kontaktforældre stod for arrangementer i klasserne og skolens ledel-
se havde uden at vide det haft samarbejde med skovnisserne om at give 
alle en oplevelse ude i skoven, hvor træet skulle findes og bæres tilbage 
til skolen. 

           

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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 Foreningen Brødeskovhallen 
 

 indkalder til 
 

 GENERALFORSAMLING 
 

Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler 
Kollerødvej 1  

 
Onsdag d. 16 marts kl 19.30. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde se-
nest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag d. 4 
marts. 
Forslagsstillere skal være til stede 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 28. maj  
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Brødeskov IF´s Venner 

 
Annonce: idealister søges, gratis arbejdskraft? 
 
Ja hvem søger dette? 
 
Vi i Brødeskov idrætsforenings venner driver kantinen på BIF-anlægget, 
og vi søger forældre, der vil være med til at fortsætte driften af kantinen 
til glæde for foreningens medlemmer ved træning og under kampe. 
 
Vi søger forældre, der har børn i BIF, og som vil være med til at bidrage i 
foreningsarbejdet, således at vi kan fortsætte med at tilvejebringe et til-
skud til glæde for Brødeskov idrætsforening. 
Vi tilbyder:   Hårdt arbejde 
   Ingen løn 
   Skæve arbejdstider. 
   Møde med glade børn (når de har vundet) 
   Umulige trænere (når holdet har tabt) 
 
Men vi i BIFs venner har det morsomt sammen. 
Har du lyst, så kontakt BIFs venner ved  

Svend Beeck tlf. 48 25 07 34 / 26 63 65 15 
Jens Erland tlf. 48 25 27 82 

 
Ps  Husk vor generalforsamling 
Tirsdag d. 15 Marts 2005 Kl. 20.00 
Sted     :     Brødeskov  IF´s klubhus 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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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 

 
  

      
Galleri Malling Beck 
Hammersholt Byvej 21 B  3400 Hillerød ( 4826 9991   

www.gallerimallingbeck.dk 
Lørdag og søndag  13 – 17 og efter aftale  

MARTS. 
 Billedkunstner & Skuespiller 

DICK KAYSØE 
Fernisering : lørdag d. 5 marts 

Kl.14 – 17 
 5/3 - 20/3 - 2005 

http://www.gallerimallingbeck.dk
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Brødeskov Teater opfører  
”Døden i bjergene” 

 af Pia Tafdrup. 
 
  
Laura besøger sin mor for at hjælpe hende med at rydde ud i gam-
le gemte ting. Anledningen til mødet er moderens forstående flyt-
ning. Mødet kommer til at handle om oprydning i mere end en for-
stand. 
 
Meget er usagt imellem de to, og forståelsen for hinandens liv er 
begrænset. De gør gentagne og ikke særlig vellykket forsøg på at 
få modparten til at forstå netop deres måde at leve livet på. 
 
Bag det hele hviler mormoderens tunge ånd. Vissen og livstræt 
fylder hun godt op i hjemmet. Vi får en oplevelse af, hvor svært det 
kan være at frigøre sig fra de familiære mønstre og skabe sit eget 
ståsted i tilværelsen. 
 
Faren er død ved stykkes begyndelse. Men i Lauras bevidsthed 
står han lyslevende og repræsenterer det frie liv som hun drømmer 
om. Samtidig trænger den afdøde far sig på - så voldsomt, at Lau-
ra ikke kan /tør binde sig til sin ven Poul, som hun ellers føler 
stærkt for. 
 
Døden i bjergene opføres i Hammersholt forsamlingshus Ham-
mersholt Byvej 16: 
For yderligere information kontakt Morten eller Anne Sofie Morell 
tlf. 4817- 5471 
 
  
Onsdag d. 16. marts kl. 20.00 
Fredag  d. 18. marts kl. 20.00 
Søndag d. 20. marts kl. 16.00 
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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 

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


15 

 

 
Tirsdag den 29. marts 2005 

kl. 19.30 
Hammersholt Forsamlingshus. 

 
Dagsorden: 
1 Valg af dirigent og referent. 
2 Bestyrelsens beretning for 2004. 
3 Forelæggelse af regnskab for 2004. 
4 Forslag til budget og kontingent for 2006. 
5 Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være  

formanden i hænde senest 22. marts 2005. 
6 Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Mikkel Bojsen-Møller, Henrik Nørrelund og 
Hanne Jensen 

7 Valg af op til 2 suppleanter. 
På valg er Uffe Espersen 

8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
På valg er Anna Sophie Morell og Lis Aagaard. 

9 Eventuelt. 
 
 

Adgang til generalforsamling har medlemmer,  
som har betalt kontingent for 2004 

 
Vel mødt! 

 
Bestyrelsen 

Brødeskov Borgerforening  
inviterer til generalforsamling 
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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   
 
De traditionsrige arrangementer julemarked og juletræ i Forsamlingshuset blev 
pænt besøgt, og alle har forhåbentlig haft nogle gode oplevelser. 
 
Når disse linier læses har der allerede været afholdt Fastelavn/tøndeslagning. 
 
Nu forestår der atter nogle spændende arrangementer, som vi håber, mange har 
lyst til at deltage i.  
 
Vi indbyder alle til følgende: 
  
Søndag den 27. februar 2005 kl. 13.00 
Generalforsamling (med efterfølgende spisning) i - Foreningen Hammersholt 
Forsamlingshus - kun for medlemmer. 
 
Fredag den 4. marts 2005 kl. 18.30 
Ølsmagning - Carsten Pedersen vil denne gang præsentere alverdens spæn-
dende ”øller”, som gæsterne får mulighed for at smage og teste. 
 
Endvidere vil der blive serveret en let anretning. 
 
Torsdag den 17. marts 2005 kl. 19.30 
Lokalhistorisk Forening arrangerer studiekreds om lokalområdet og dets be-
folkning, der vil blive vist lysbilleder samt andre billede. 
Såfremt mange af områdets beboere viser interesse for initiativet, vil Lokalhisto-
risk Forening evt. arrangere yderligere en studiekredsaften - så vi håber, at man-
ge fra området vil deltage. 
Gratis adgang. 
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Fredag den 8. april 2005 kl. 18.30 
Igen år har Petra Sølling lovet at arrangere et anderledes og spændende mode-
arrangement. 
PiDesign:: En kreativ, professionel designer og skrædder viser 
egne kreationer designet og fremstillet af hende selv.   
 
Kreationerne vil blive vist på catwalk’en og være til salg.  Det, der ikke lige pas-
ser den enkelte, kan bestilles. 
 
Designet og skrædderarbejdet er udført af PiDesign v/Petra Sølling - der 
som - en del ved - har haft en stor del af æren  for kostumer til mange af husets 
revyer og teaterforestillinger. 
 
Udover opvisningen vil der blive serveret en let anretning. 
 
Pinsebal 
Reserver Pinselørdag til den store fest i Hammersholt Forsamlingshus 
 
                            Pinsebal lørdag den 14. maj 2004 kl. 18.00 - ???? 
 
Grillene vil være tændt, så alle vore gæster kan tilberede det medbragte 
kød/fisk. 
 
Vi sørger for stor salatbar og lækkert brød. 
 
Traditionen tro vil der være underholdning - Cabaret  leveret af husets meget 
dygtige ”faste ensemble”. 
 
Efter underholdning og spisning spiller bandet Old Crew op til dans. 
 
Vi glæder os til at byde mange gæster velkommen til Pinsebal. 
 
Petanque - start maj 2005 
Når de lune aftener indfinder sig, vil der igen blive mulighed for at spille petan-
que lige uden for Forsamlingshuset - Torsdag aften er den faste spilledag - alle 
er velkomne 
 
Høstbal 
Reserver allerede nu lørdag den 17. september 2005  - mere i næste nummer. 
                                                          ---------- 
Vi  håber på, at I alle har lyst til at deltage i arrangementerne.  
 
  
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus. 
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ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN 
Lørdag 4-Juni-2005 fra kl. 11 til 22 

Sæt X i kalenderen 
        
 
 
  

Pinsemorgen 
skovtur 

 
I år går turen til et nyt sted i Grib Skov  

Vi mødes ved Sognegården pinsemorgen den 15. maj  
kl. 7:00 præcist  

og kører sammen – der er mulighed for at køre med!  

Skovløber Carsten Carstensen vil fortælle om området  
turen varer ca. 1½ time 

Carsten arbejder i Store Dyrehave og Grib Skov til daglig og  
interesserer sig meget for skovenes historie og fortidsminder.  
Det underviser han bl.a. eleverne i på Skovskolen i Nødebo. 

Efter turen er der fælles morgenmad i Sognegården 
og pinsemorgens højmesse i kirken 

Alle er velkomne! 

Menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening 
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED 

Salg på Engfesten 04-Juni-2005 

Har du ryddet op i gemmerne eller skal til 
det, så indsamler vi effekter til vores lop-
pemarked (dog ikke hårde hvidevarer og 
alt for store møbler). 
Vi henter, når du ringer til: 
 
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59,  
tlf. 48253960 eller hanna@brodeskov.dk  
 

mailto:hanna@brodeskov.dk
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Generalforsamling 

Brødeskov IF ´s Venner Afholder generalforsamling 
 
Tid       :    TIRSDAG d. 15 Marts 2005 
                  KL. 20.00 
Sted     :     Brødeskov IF ´ s klubhus 
                  Kollerødvej 1 

Hillerød 
 
Forslag  til generalforsamlingen skal være modtaget hos formanden 5 
dage før generalforsamlingen. 
Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 Hillerød. 
 
Dagsorden efter foreningens vedtægter. 
 
Alle BIF ´s medlemmer kan komme til generalforsamlingen 
 
Brødeskov ´ s Venner 
Formand  
Svend Beeck 

Vi ser på gamle billeder 
Lokalhistorisk Arbejdsgruppe Hillerød -syd  og Hammersholt Forsamlingshus 
inviterer til en ny aften om gamle billeder fra vores område  torsdag den 17. 
marts kl. 19.30 i Hammersholt Forsamlingshus 
  
Orla Svendsen vil vise nogle af sine lysbilleder. 
Lisbeth Schacht, Lokalhistorisk Arkiv, biblioteket vil fortælle om indsamling og 
affotografering af gamle billeder. 
  
Tag jeres gamle billeder med. Lisbeth vil sikkert gerne have lov at låne nogle af 
dem til affotografering. Også billeder fra 60-erne og 70-erne har interesse. 
  
De ældste af os vil få opfrisket gamle minder, de nye vil kunne høre lidt om 
områdets historie og måske får vi materiale og energi til at lave en billedudstil-
ling i forsamlingshuset og på biblioteket til næste vinter. 
  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Valborg tlf. 48260153  eller Orla tlf. 
48263857  
Forhåbentlig ses vi. 
Med venlig hilsen    
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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 sponsorer - 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, Bent Søndergaard 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 gaden 21/2 9/5 29/8 21/11  

 Deadline  21/4 12/8 
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse dato-
er. 

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 

Næst-
formand 

 Hanne Jensen, Slettebjerget 15,  
tlf. 4825 1883 

Kasserer 

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

Redaktør 
BB-avis 

 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 

4/11  

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 


