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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® 

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 

 
Brødeskov Borgeravis  

og  
Nørre Herlev Kirke og Sogn  

har fået nyt layout 
 

Ny begynder de fra hver sin ende af bladet 
 

Vi håber, at I synes om denne løsning! 
 

Med venlig hilsen 
Menighedsrådet og  

redaktionen af Brødeskov Borgeravis 
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BB-AVISEN:  Næste nr. 174 på gaden ca.  9. november 2005 
 Indleveringsfrist 16. oktober 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 

17.9 18.00 Forsamlingshus Høstbal 

21.9 19.30 Forsamlingshus Lokalhistorisk forening 

28.10 18.30 Forsamlingshus Fredagscafé 

27.11 13.00 Forsamlingshus Julemarked 

11.12 15.00 Forsamlingshus Juletræ 

    

    

Torsd 19.30 Sognegård Hver torsdag: Brødeskovkoret øver 

Kontingent til Brødeskov Borgerforening 2005 
Ved en fejl fik vi ikke indlagt indbetalingskort til kontingentbetaling for 
2005 i sidste nummer af BB-avis. I stedet er det med i dette nummer.  
Hvis du er tilmeldt betalingsservice er dit kontingent allerede blevet op-
krævet, og du kan derfor se bort fra det i bladet indlagte indbetalingskort. 
Hvis du var medlem sidste år og ikke betaler via PBS, har du allerede 
modtaget et blåt indbetalingskort, som du bedes benytte. 
Vi håber, at mange af jer vil støtte foreningens vigtige arbejde for vort 
dejlige område gennem et medlemskab! 

Med venlig hilsen - Brødeskov Borgerforening 

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

Kære borgere i Brødeskovområdet! 

Hen over foråret og sommeren er der sket en mærkbar udvikling på skoleområdet i vores 
område. I foråret kom kommunens kapacitetsanalyse, der er en analyse af børne- og un-
geområdets behov, kapacitet og udnyttelsesmuligheder for årene 2006-2013, herunder 
det fremtidige skolebehov. Som følge af kommunesammenlægningen med Skævinge og 
Uvelse/Lystrup er det nødvendigt at tænke skolebehovet igennem. F.eks. kan eleverne på 
Uvelse Skole, ikke fortsætte på Kingoskolen i Slangerup efter 7. klasse, når Uvelse og 
Lystrup fremover bliver en del af Hillerød. Byskolen vil i fremtiden ikke have tilstrække-
lig kapacitet til at kunne modtage elever fra Brødeskovområdet, da der forventes en 
vækst i antallet af elever indenfor Byskolens nuværende skoledistrikt. 

Tre scenarier fremgik af kapacitetsanalysen som svar på, hvordan fremtidens skole kunne 
være for elever i vores område. I de to scenarier vil børnene fra Brødeskov og Uvelse 
skoler fortsætte til og med 9. klasse på Brødeskov Skole. I det sidste scenarium er der 
lagt op til, at børnene fra Brødeskov og Uvelse skoler fra og med 7. klasse skal fortsætte 
på Skanseskolen. Sidstnævnte forslag har fra mange sider mødt en meget kraftig mod-
stand, så politikerne i byrådet er klar over, at denne løsning ikke er gangbar og realistisk. 

Skolebestyrelsen på Brødeskov Skole har gennem længere tid arbejdet med spørgsmålet 
om, hvilken skolestørrelse der fremover vil være ønskelig og optimal for Brødeskov Sko-
le. Diskussionen har foregået i elevrådet, forældrekredsen, skolebestyrelsen og lærer-
gruppen. Hovedindtrykket har fra alle sider været et klart ønske om en løsning, der rum-
mer hele skoleforløbet på Brødeskov Skole. 

Skolebestyrelsens anbefaling vedrørende den fremtidige skolestruktur er som følge heraf, 
at elevernes udskolingsforløb (7., 8. og 9. klasse) fremover holdes samlet på Brødeskov 
Skole. Det anbefales ligeledes, at faglokalerne udbygges, så der sikres en indfrielse af 
dagens krav til undervisning og med en indbygget fleksibilitet, der også kan rumme mor-
gendagens skole (0. til 9. klasse). Læs mere på skolens hjemmeside: 
www.brodeskovskole.dk og se i øvrigt artiklen fra skoleinspektør Per Olsen andetsteds i 
BB-avisen. 

Det er i kapacitetsanalysen vurderet, at der vil være et behov for at bygge 6 nye klasselo-
kaler, 2 naturvidenskabslokaler samt en markant forbedring af idrætsforholdende, for at 
Brødeskov Skole i fremtiden kan rumme både Brødeskovbørn og Uvelsebørn fra 7.-9. 
klasse. 

Det vil efter Brødeskov Borgerforenings mening være naturligt, at en udbygning af 
idrætsforholdende på skolen koordineres med den igangværende sag med halbyggeri. 

Første skoledag på Brødeskov Skole 2005. Kilde: www.brodeskovskole.dk 
Brødeskov.Net har netop holdt ét års jubilæum. Vi glæder os over, at så mange nu bruger 

http://www.brodeskovskole.dk
http://www.brodeskovskole.dk
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portalen jævnligt og at vi har fået en del flere 
bidragydere til portalen i løbet af foråret. Dette 
sikrer, at der hele tiden er relevant information 
at hente om de arrangementer, der foregår i om-
rådet, kalenderinformation, nyheder og stof af 
lokal interesse. Det er fortsat vores ambition, at 
så mange som muligt bruger Internet-portalen 
til at indlægge, finde og koordinere oplysninger 
med lokal relevans. Så husk at check 
www.brodeskov.net 

Brødeskov Borgerforening er blevet inviteret til 
at deltage i en arbejdsgruppe om lokalsamfun-
denes fremtidige rolle i den ny Hillerød Kom-
mune. Arbejdsgruppen skal udarbejde idéer til 
lokalsamfundenes fremtidige rolle samt give et 
bud på, hvordan rammen for det gode liv for 
borgene i lokalområderne sættes i den nye kom-
mune. Arbejdsgruppen skal mødes fire gange i 

løbet af efteråret 2005 med oplæg og diskussion 
blandt deltagerne og fremkomme med afslutning 
i december i form af en rapport indeholdende 

visioner såvel som forslag til konkrete initiativer. Vi glæder os meget til at deltage i den-
ne arbejdsgruppe og vi tager gerne imod jeres meninger og forslag, som I mener bør præ-
ge lokalsamfundenes fremtid. 

   Med ønsket om en fortsat god sommer  

Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening   

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 

Første skoledag på Brødeskov Skole 
2005. Kilde: www.brodeskovskole.dk 

http://www.brodeskov.net
http://www.brodeskovskole.dk
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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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Brødeskov Teater 2005-2006 
 
Brødeskov Teater er en gruppe der øver teater i Hammersholt Forsam-
lingshus.Gruppen er på syv medlemmer og vi vil gerne være flere. Er du 
intereseret i at arbejde med teater, som spiller, scenograf, instruktør, 
sminkør eller tekniker. Har du lyst til at synge, danse, lege at du er en 
anden eller prøve kræfter med en tekst/rolle latter og godt samvær så 
henvend dig til Anna Sofie Morell på tlf. 48175471 eller kom i Hammers-
holt Forsamlingshus Onsdag d.7/9 kl 19 30. 
Vi glæder os til at se dig. 
Hilsen Brødeskov Teater. 
 
Børneteater /Teater med børn. 
 
Efter nogle års pause starter Brødeskov Teater en børnegruppe. Er du 
mellem 5 og 10 år, har du lyst eller er du nysgerrig efter at lære teater at 
kende, så  er det nu du skal melde dig. 
Brødeskov Teater øver i Hammershol tforsamlingshus onsdage. Børne-
holdet har første øvedag onsdag d. 7/9 kl.15.00. Instruktør Morten Morell 
vil  fortælle om sæsonen og så leger vi teaterlege. Der øves hver gang 
fra kl.15 - 17.30. Bus 706 kører 17.45. 
Øvedagene vil begynde med opvarmning og lege. Det er målet at vi til 
foråret spiller en forestilling, og at vi i løbet af vinteren kommer ud og ser 
et teaterstykke. 
Det koster 250,00 kr. for hele sæsonen, som betales anden øvedag og et 
mindre beløb ved tur i teateret. 
Tilmelding og spørgsmål kan ske på tlf. 48175471 Morten Morell. 
 Hilsen Brødeskov Teater. 
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Hvad skal der ske med Brødeskov Skole?? 
 
Lige for tiden er der mange forskellige fortællinger om, hvad der skal ske 
med brødeskov Skole. 
Jeg vil derfor prøve at udrede nogle af trådene her i ”Sidste nyt”. 
 
Det er besluttet, at der skal dannes et nyt skoledistrikt, der kommer til at 
indeholde Brødeskov Skole og Uvelse Skole. Samtidig er det besluttet, at 
det skoledistrikt skal have en udskolingsafdeling, dvs. elever i 7., 8. og 9. 
klasse. 
Det betyder, at Uvelse Skole fortsætter med at have elever fra 0.- 6. klasse 
og deres udskolingselever tager til Brødeskov Skole. Brødeskov Skoles 
elever kommer til at gå fra 0. – 9. klasse. Brødeskov Skole vil således bli-
ve en skole med to årgange fra 0. – 6. klasse og 3 årgange fra 7. – 9. klas-
se. 
På nuværende tidspunkt ligger det fast, at de elever der går i 5. klasse i 
dette skoleår ikke skal flytte til Byskolen, når de skal i 7. klasse. 
Fra august 2006 modtager Brødeskov Skole de første elever fra Uvelse 
Skole. 
Det undersøges p.t., om der kan etableres plads til første fase af en udsko-
lingsafdeling fra august 2006. 
Det er en meget spændende opgaver, der ligger foran os med integration 
af elever fra Uvelse og udvikling af vores fysiske rammer, så vi bliver en 
”stor skole”. 
 
Skolebestyrelsesformanden og skolens ledelse arbejder p.t. på at udarbej-
de en handleplan, der giver mulighed for, at alle der har interesse i den 
kommende udvikling på Brødeskov Skole får mulighed for at blive hørt. 
Det gælder både det pædagogiske indhold og de fysiske rammer, der skal 
rumme skolen. 
 

Per Olsen  
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Lade / stald søges af spejderne i Ny 
Hammersholt 

Da vores hidtidige lade på Trollesminde er blevet opsagt pr. 31. de-
cember 2005 af Hillerød Kommune og de ikke umiddelbart har 
mulighed for at tilbyde os et andet sted, søger vi plads i en lade el-
ler stald. 
Vi bruger i dag laden til at opmagasinere vores boder, plakater, 
’loppeting’ osv. som vi bruger i forbindelse med bl. a. spejdernes 
Engfest, Kræmmermarked, Summer Night City , Renæssance festi-
val, Samba Night city og andre arrangementer i Hillerød. 
Det vi søger, er et sted hvor vi kan have vores ting stående. Det 
kunne være en del af lade eller en stald. De eneste krav vi stiller er 
at der er tørt, at der er mindst  100 m² og at  der er mulighed for at 
køre tæt på med bil og trailer. 
Er det dig der har et tomt hjørne eller kender du nogen? Så tøv ikke 
med at kontakte: 
Møller Hauerslev , tlf. 48265342, mail: moller@brodeskov.dk 
eller 
Niels Pedersen, tlf. 20150604, mail: niels@brodeskov.dk 
Med venlig hilsen 
Brødeskov Gruppe 

  

mailto:moller@brodeskov.dk
mailto:niels@brodeskov.dk
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

Pi Design 
Det er en fornøjelse at kunne gøre opmærksom på at der netop 
er åbnet en ny tøjforretning på Hammersholt Byvej 27  

i udkanten af Hillerød syd. 

Indehaveren er 24 årige Petra Sølling, som er uddannet skræd-
der fra Ishøj tekniske skole i 2003 - en 3 ¾ årig uddannelse. 

Før Petra tog springet som selvstændig, har hun opført 2 mode-
shows i Hammersholt forsamlingshus, hvor hun egenhændig har 
stået for begge kollektioner. 

Petra har arbejdet og reparerer stadig tøj fra Noa Noa i Hillerød 
og syer børnetøj til børnetøjforretningen Evigglad ligeledes i Hil-
lerød. –Samtidig sælges hendes børnetøj også i livsstilsforretnin-
gen Kiertner, Ravnsborggade Kbh. N. 

Hos Pi Design sælges der tøj til begge køn og alle aldre i alle 
størrelser. Kom og se hvad Petra byder på af forskellige slå-om-
toppe, hæklede sjaler, strikkede trøjer og meget mere. Eller kom 
forbi hvis du selv sidder med en god ide til en jakke - skrædder-
syet efter dine personlige mål og det snit der passer bedst til 
dig. 
  
På gensyn hos 
Pi Design 
Hammersholt Byvej 27 
3400 Hillerød 
Tlf. 2684 6561 

Åbningstider 
Mandag   Lukket 
Tirsdag   10 - 18 
Onsdag   10 - 18 
Torsdag   10 - 18 
Fredag   10 - 18 
Lørdag   10 - 15 
Søndag   Lukket 



12 

 

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 Bo Hansen     4817 0944 
Kasserer Lis Aagaard     4817 6391 
Best.medlem Annette Novotni    4814 4309 
Best.medlem Vibeke Fernblad    4814 0766 
Best.medlem Knud Pedersen    2759 3729 
Best.medlem Henning Nielssen    4826 5057 
Suppleant Birgit Levinsen    4817 3606 
Suppleant Morten Morell     4817 5471  
Forsamlingshuset, udlejning 4817 1861 
Forsamlingshuset  4817 0417   
 
Mødekalender: 
 
Nu begynder efterårs/-vinteraktiviteterne igen i huset og Hammersholt 
Forsamlingshus indbyder i de kommende måneder til følgende arrange-
menter: 
Høstbal - lørdag den 17. september 2005 kl. 18 - der vil være Cabaret-
optræden, dans til levende orkester (Stingers) og god mad.  Prisen er kr. 
200,00.  Af hensyn til bestilling af mad m.v. er hurtig tilmelding nødven-
dig. 
Lokalhistorisk Forening har - onsdag den 21. september 2005 (kl. ca. 
19.30)  -  planlagt opfølgning på arrangementet, der blev afholdt i foråret.  
Foreningen vil her vise og fortælle om alt den viden og det materiale, de 
har fået fremskaffet. 
Fredagscafé - fredag den 28. oktober 2005 kl. 18.30.  Pt. arbejdes på  at 
få arrangeret ”jugoslavisk aften” med optræden og mad (tilpasset danske 
ganer).  Vi håber mange vil deltage i dette nye arrangement.   
Julemarked søndag den 27. november 2005 kl. 13.00 - Boder med man-
ge forskellige ting, måske du kan gøre mange af dine julegaveindkøb her?  
Vi har naturligvis glögg og æbleskiver og åbent i baren.  
Påtænker du at have en bod på julemarkedet, er det en god idé, at tænke 
over det allerede nu, og kontakte Forsamlingshuset. 
Juletræ søndag den 11. december 2005 kl. 15.00  - Vi leger og danser 
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om juletræ. Kan vi mon igen i år få vækket vores husnisse??Godteposer til 
børnene og glögg til de voksne.Vi håber atter i år at se mange af områdets 
børn og deres forældre, venner m.fl. til nogle dejlige timer.  

---------- 
Bestyrelsen benytter anledningen til at sige tak til alle de mennesker - pt. 
101 - der har vist deres opbakning til at bevare vort dejlige gamle forsam-
lingshus ved at være medlemmer af Foreningen Hammersholt Forsam-
lingshus. Vi opfordrer til, at endnu flere melder sig ind.  Det koster kun 
100 kr. årligt (pr. person) at være medlem.  Kontingent kan indbetales på 
kontor nr. 5358 0306770 (Arbejdernes Landsbank). 

Mange venlige hilsner og på gensyn 
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus. 

Lokalhistorisk arbejdsgruppe, Hillerød syd  
inviterer igen sammen med Hammersholt Forsamlingshus til møde om 
lokalhistorien i Brødeskov Borgerforenings område  

onsdag den 21. september kl. 19.30 i  
Hammersholt Forsamlingshus  

Vi følger op på mødet den 17. marts. Nogle af de billeder, vi lånte, er 
blevet affotograferet.  
Lisbet Schacht Hansen tager originalbillederne med, så ejerne kan få 
dem tilbage. Har I ikke mulighed for at komme, bedes I ringe på tlf 
48201915, så  vi kan aftale tilbagelevering.  
 Men hovedpunktet på mødet er "Historien om livet på Hammersholt 
teglværk" fortalt af Axel Nielsen, der i 40 år arbejdede på teglværket. 
Aksel er en spændende fortæller, der kan berette om en tid og en tilvæ-
relse, de færreste unge i dag kan forestille sig.  
 Har I billeder eller andre ting, der fortæller om livet, som det var en-
gang her i området, så tag det med til mødet.  
 Vi glæder os til at se alle, der interesserer sig for lokalhistorie.  
Med venlig hilsen - på arbejdsgruppens vegne - Valborg Sandberg tlf. 
4826 0153  
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Vinterklubben 
37. sæson 

Så er det tid at byde jer VELKOMMEN til sæsonen 2005/2006. Vi glæder 
os meget til at møde jer alle igen, og forhåbentlig også nye medlemmer. 
Alle er meget VELKOMNE. 
Da det er umuligt for os at sende denne indbydelse til andre end jer, der 
deltog sidste sæson, beder vi jer om at lade indbydelsen gå videre til an-
dre, som I kender, og som måske har lyst til at deltage i vore hyggelige 
eftermiddage. 
Vore sammenkomster holdes som sædvanlig mandag (Se programmet) og 
foregår i sognegården lige over for Nr. Herlev Kirke. 
Vi begynder kl. 13.30 og slutter kl. 14.45. Tiderne er tilpasset busserne til 
og fra Hillerød. 
Pris for servering af kaffe med brød er 20 kr. for medlemmer og 30 kr. for 
ikke medlemmer. 
Kontingentet for hele sæsonen er 100 kr. pr. medlem, som betales ved før-
ste fremmøde. 
Program for sæsonen kan ses på næste side. 
Nye medlemmer kan  tilmelde sig på et af nedennævnte telefonnumre, og 
I er meget VELKOMNE I VINTERKLUBBEN. 
Vi håber på mange gode og hyggelige eftermiddage sammen med jer i 
den kommende sæson. 
Med venlig hilsen og på gensyn 
 

Iben  Tlf. nr. 4826 5053 Tove  Tlf. nr. 4826 5076 
Ina  Tlf. nr. 4826 3208 Jytte  Tlf. nr. 4825 0986 
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03. oktober Forhenværende minister og nuværende medlem af Folketinget Britta 
Schall Holberg fortæller ”Om glæden ved at blive gammel” 

17. oktober 
(Amk. Lotteri) 

Sangeftermiddag. Ruth, Karen og Morten underholder og spiller 
harmonika 

31. oktober Forfatter Aggi Jensen fortæller om sin anden bog 

21. november Besøg på det nye plejecenter Sophienborg 

05. december Juleafslutning og pakkefest. Sognepræst Charlotte Chammon læser 
julehistorier og Ernst Nielsen spiller julemelodier 

02. januar 
(Amk. Lotteri) 

Ebbe Frank fra ”Dansktoppen” underholder 

16. januar Fængselspræsten Agnete Grummet fortæller om sit arbejde 

06. februar 
(Amk. Lotteri) 

Fem labre syngepiger fra Ølstykke underholder 

20. februar Firmaet Bio Teknik reklamerer for deres produkter. Til slut lotteri 
om gevinster fra firmaet. 

06. marts Sognepræst Lars Tjalve taler om livssyn og moral: 
”Hånden på hjertet og fletningerne i postkassen” 

20. marts 
(Amk. Lotteri) 

Underholdning, musik og sang 

03. april Henrik Nohr fortæller og viser lysbilleder om folkegaven til 
Schackenborg og sit ophold med kronprins Frederik på Grønland. 

24. april Afslutning, konkurrencer og underholdning 

01. maj Udflugt 

Vi mødes i Sognegården, Nr. Herlev kl. 13.30 
 

Med venlig hilsen 
Vinterklubbens bestyrelse 

Program for Vinterklubben 
 

37. sæson 2005/2006 
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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 3884. 
Redaktionelt stof: e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net 

 Bent Søndergaard, 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 28/2 6/6 5/9 7/11  

 Deadline 6/2 15/5 13/8 16/10  
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 
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 

 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 

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

Sekretær 

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 



21 

 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 


