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Vær med til at støtte 
Borgerforeningen
– brug girokortet, 
som ligger i bladet

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

BORGERAVIS
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LokalBrugsen Uvelse Brugsforening  
Byvej 1, Uvelse,   3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20  
 
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen  
 
Formand: Ove Nielsen 
 
Butik Åbningstider 
Mandag-Fredag:  07.00-18.00 
Lørdag: 07.00-13.00 
Søndag:  07.00-18.00 
 
 
 
 

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 Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
 48 26 99 91 

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

     
     Galleri Malling Beck 

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød     4826 9991 

www.gallerimallingbeck.dk 
 
 

December:  2006 
Aftenfernisering   

1.december   19 – 21 
  Helene Stigel     (Unika keramik) 

1/12 til 17/12 
 

2007 
 

Januar 
Billedkunstner  Jan Wessel 

 
Februar 

Billedkunstner   Knud Erik Sørensen (KES) 
 
 

Marts 
Billedkunstner   Stina Stærfeldt 

 
 

April 
Fødselsdagsudstilling med Naivisten  Ib Meyer 

 
 

Maj 
Billedkunstner    Lene Lundgaard 

 
 

Hammersholt Byvej 21 B • 3400 Hillerød 
og Helsingørsgade 35 • 3400 Hillerød

4826 9991 • www.gallerimallingbeck.dk

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Alle dage: 07.00-18.00

Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20
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BRØDESKOV
BORGERAVIS

udgives af Brødeskov Borgerforening

Hvad sker der?
Dato  Tid  Sted  Arrangement

14.6. 11-22 Hulvejen, Ny Hammersholt Engfest

23.6. 19.00 Engparken, Nr. Herlev Skt. Hans fest

28.-29.6. 10-15 Forsamlingshuset Loppemarked
  Hammersholt

Næste nr. (185) er på gaden ca. 13. august 2008
Indleveringsfrist den 28. juli 2008 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening
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Hillerød kommune indbyder 
os til dialog

O R I E N T E R I N G  F R A  B E S T Y R E L S E N

Hvilken smuk pinseskovtur, vi havde i år. Det var glædeligt for alle de morgen-
friske, der deltog ved den traditionsrige spadseretur Pinsemorgen, at opleve 
Freerslev Hegn vågne i fuld solskin og total idyl. Brødeskov Borgerforening og Nr. 
Herlev Kirkes menighedsråd, der står bag skovturen, kunne også i år glæde sig 
over en voksende tilslutning til arrangementet. Se billederne fra skovturen 
andetsteds i bladet.

Desværre måtte vi aflyse den fælles fest – halbal – for Brødeskovområdet og 
Uvelse, der var planlagt i april. Vi må nok konstatere, at sammenrystningsfester 
for øjeblikket ikke er højt prioriteret hos borgerne i vores område. Med vores 
område mener vi Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Brødeskovparken, 
Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem – flere har været i tvivl, om de nu 
også hørte med til Brødeskov-området!

Til gengæld var rigtig mange mødt op til det borgermøde på skolen, der i marts 
havde fokus på sikker trafik og cykelstier. Der var tre gode diskussionsoplæg om 
den trafikale infrastruktur i Brødeskovområdet, samt en efterfølgende intens og 
spændende dialog mellem de fremmødte borgere og formanden for Teknisk 
Udvalg, sektionslederen i Teknik, og vores nærbetjent. Og efterfølgende har 
kommunens folk været inviteret ud til at føle morgentrafikken i Ny Hammersholt 
på egen krop. Der er i dette nummer en uddybning af udkommet af de to trafik-
møder.

Brødeskov Borgerforening har siden sidst fået nye kræfter til bestyrelsesarbejdet. 
Frank Østergaard og Niels Erik Olsen er begge gået ind i vores arbejde for en 
bedre fremtid for lokalområdet. Vi byder i borgerforeningens bestyrelse de to, der 
begge bor i Ny Hammersholt, hjertelig velkomne. Du kan få sat ansigt på hele 
bestyrelsen andetsteds i bladet. Vi må desværre samtidig sige farvel til Bent 
Søndergaard i bestyrelsen, men vi kan glæde os over, at Bent fortsætter som 
distributør af Brødeskov Borgeravis.
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Hillerød kommune indbyder 
os til dialog

Brødeskov Borgerforening betragtes af Hillerød Kommune som værende Lokalråd 
for Brødeskovområdet og kommunen lægger op til, at lokalrådenes arbejde er en 
vigtig del af demokratiet i kommunen. Hillerød kommune indbød os den 6. maj til 
dialogmøde mellem lokalråd og udvalgsformændene. Generelt ønsker udvalgene 
under byrådet en god dialog om emner, der også  berører os, som trafik, bus-
strategi, fritidsmuligheder for de lidt ældre børn, frivillig-politik, netværksportal 
og kommuneplansarbejdet. Kommunen stiler mod et lokalrådsmøde om busdrift-
en, hvor der til efteråret skal skrives ny langtidskontrakt med Movia. Så der er nok 
af ønsker fra kommunen omkring, hvad lokalrådene kunne bidrage med at tage 
stilling til.

Vi har igennem de sidste måneder oplevet nogle kedelige ting omkring hærværk 
i Ny Hammersholt. Det giver os alle en utryghed, når ting, vi holder af, bliver 
smadret eller ildspåsat. Nogen mener, at der kunne være en sammenhæng med 
ungdommens begrænsede muligheder i vores område. I Brødeskov Borgerforen-
ing vil vi gerne sætte fokus på dette og gå i dialog med kommunens Børne- og 
Familieudvalg om bedre fritidsmuligheder for de lidt ældre børn.

Bestyrelsen vil gerne åbne mulighed for, at vi kan arbejde struktureret med de 
emner, der påvirker vores hverdag. Vi har derfor i år nedsat en række udvalg, der 
skal tage hånd om dette. Vi vil kigge nærmere på lokalrådsstrukturen, trafikken 
og ungdomsmuligheder. Vi fortsætter arbejdet i redaktionen og 
i web-udvalget. Og vi indfører et kulturudvalg samt sætter en 
stafet i gang, der skal fungere som en brugerundersøgelse.

Og brugerne, ja, det er DIG, der som borger i området opfordres 
til at støtte borgerforeningens arbejde igennem kontingent-
betalingen. Benyt girokortet i dette nummer og meld dig ind. 
Men du kan også vælge at gå mere aktivt ind i udvalgsarbejdet. 
Udvalgene drives af bestyrelsesmedlemmer, men hvis du 
har en brændende lyst til at arbejde med nogle af 
ovenstående emner, så meld dig på banen på 
Redaktion@Brodeskov.Net. Så får du rig mulighed for 
at kunne præge udviklingen.

Med ønsket om en god sommer til alle
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
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Bestyrelsen i Brødeskov 
Borgerforening

Jesper Skovdal Christiansen, 
Formand
Dønnegårdsvej 3, 
Nørre Herlev
Tlf. 48 22 14 23 
JesperS@brodeskov.net 

Frank Østergaard, 
Næstformand
Gl. Frederiksborgvej 82, 
Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43
Frank@brodeskov.net

Annett Jakobsen, 
Suppleant
Bygaden 8B
Nørre Herlev 
Tlf. 38 87 46 03
Annett@brodeskov.net

Helle Friis Proschowsky, 
Sekretær
Enghavegårdsvej 11
Nørre Herlev
Tlf. 48 25 02 15
Helle@brodeskov.net
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Bestyrelsen i Brødeskov 
Borgerforening

Hanne M. Jensen, 
Kasserer
Slettebjerget 15, 
Ny Hammersholt
Tlf. 48 25 18 83
Hanne@brodeskov.net

Frank Østergaard, 
Næstformand
Gl. Frederiksborgvej 82, 
Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43
Frank@brodeskov.net

Niels Erik Olsen, 
Bestyrelsesmedlem
Gl. Frederiksborgvej 88, 
Ny Hammersholt
Tlf. 48 28 56 28
Niels@brodeskov.net

Uffe Espersen, 
Suppleant
Kirkepladsen 5, 
Nørre Herlev
Tlf. 48 25 30 53
Uffe@brodeskov.net

Henrik Nørrelund, 
Webmaster
Tlf. 48 24 08 85
Webmaster@brodeskov.net

Annett Jakobsen, 
Suppleant
Bygaden 8B
Nørre Herlev 
Tlf. 38 87 46 03
Annett@brodeskov.net
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Trafikmøder – presset for 
 løsninger fortsætter

Møde på Brødeskov skole Tirsdag d. 4. Marts, 2008
Ca. 50 borgere samt Marianne Løvdal (formand for teknisk udvalg), Ulrikke 
Klastere (sektionsleder, vejsektion) og nærbetjent Erik Bonnevig var mødt op  
til debatmøde om trafik. Formanden for BB og vort lokalråd Jesper Skovdal 
Christiansen startede med at byde velkommen og fortælle om aftenens forløb. 

Aftenens dagsorden
1.   Fredeliggørelse af trafikken gennem Nr. Herlev – lukning af Bygaden for 

gennemkørende trafik. Borgerforeningens trafikgruppe . 
1.   Helhedsplan for cykeltrafik fra Uvelse til Hillerød. Borgerforeningens 

 trafikgruppe . 
1.   Fodgænger og cykeltrafik gennem  Ny Hammersholt. 

Ad. 1 Fredeliggørelse af trafikken gennem Nr. Herlev
Annett Jakobsen opsummerede forløbet fra underskrift indsamlingen i 2005 til i 
dag . Arbejdsgruppen foreslår lukningen af Bygaden nord for Strædet. Arbejds-
gruppen ønsker desuden at Bus 307 omlægges, så den kører ad Kirkepladsen.
Der kom flere indlæg fra salen der var imod lukningen af Bygaden. Beboere på 
Strædet er bange for om lastbiler, varevogne m.m. kan komme igennem. Der var 
desuden indlæg fra beboere på den del af Bygaden som løber ud i vejen til 
Uvelse. De anførte, at trafikbelastningen på denne del af vejen er væsentligt 
større. Forbuddet mod gennemførelsen af Bygaden bliver ikke respekteret. Der 
kommer mange igennem med høj fart. Dette er også et problem omkring børne-
haven. Der var ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger i stil med dem 
der findes, når man kommer ind i Uvelse.

Trafiksituationen i vort lokalområde indeholder fortsat forhold 
som skal forbedres af hensyn til borgernes sikkerhed, rimelige 
færdselsforhold, samt løsninger der kan matche kommunens 
generelle ambitioner på det trafikale område.
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Der var forslag om nogle billige hastighedsdæmpende foranstaltninger på 
Bygaden i stedet for at lukke den af med Strædet. Det kunne fx være plante-
kasser. Annett anførte at ændringerne vedr. bus nr. 307 kommer på et møde 
 snarest. Beboerne i Uvelse har også ytret ønske om flere afgange, der passer 
bedre med skole elevernes skema.  

Ad. 2 Helhedsplan for cykeltrafik fra Uvelse til Hillerød
Uffe Espersen havde et indlæg omkring cykelsti ad Lyngevej til Hillerød. Der var 
lidt diskussion om hvordan cykelstien skal krydse Lyngevej. Der var forslag om en 
lysregulering med tryk knap. Marianne Løvdal anførte, at når genbrugsstationen 
Solrødgård står færdig i 2009, er det planen at der skal være cykelsti hertil fra 
Hillerød. Det ville være oplagt, at forlænge cykelstien til Nr. Herlev i samme 
åndedrag.   

En tilhører anførte, at der allerede findes en cykelsti til Hillerød gennem Brøde-
skov. Den går via en grusvej til Saltpetermosevej. Men i øjeblikket er vejen i en 
meget dårlig stand med mange huller og mudder. Vejen ønskes reetableret 
snarest. 

Ad. 3 Fodgænger og cykeltrafik gennem  Ny Hammersholt 
Lille Sverige gruppen havde lavet en omfattende trafik rapport om trafikken på 
Gl. Frederiksborgvej (rapporten kan rekvireres hos Frank Østergård eller Niels Erik 

Annett Jakobsen fortæller om forslaget om at lukke Bygaden.
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Olsen). Der er høj trafikintensitet på vejen og et andet problem er at busstoppe-
stedet står uden for byzonen, hvilket bl.a. giver dårlig adgang for gående. Det 
skaber mange farlige situationer, der er tung trafik på vejen samt mange sving, 
bakker og dårlig oversigtsforhold. Ifølge gruppen har der været 4 uheld, hvor biler 
er havnet i folks haver. Resultatet er, at mange forældre kører deres børn til skole, 
fordi vejen er for farlig. 

Sverige gruppen havde flere forslag til forbedringer: 1. det optimale ville være 
cykelsti langs gammel Frederiksborgvej og Brødeskovvej. 2. Alternativt kunne 
man opstille gummipæle i rabatten, de såkaldte ”pullerter”, som gruppen havde 
set i Kirkelte. 3. Andre hastighedsdæmpende foranstaltninger er ønsket.   

Her efter var der et indlæg fra Marianne Løvdal. Hun nævnte at politiet er inter-
esseret i fremkommelighed fra biler, hvilket ikke helt harmonerer med kommun-
ens planer. Hvis vejen skal laves om, bliver det dyrt. Man skal undersøge, hvad der 
må laves af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hun nævnte at der er et net 
af omfartsveje rundt om Hillerød. Disse veje skal bruges. Ideen er, at bilerne  
skal væk fra de små veje. Hun nævnte også muligheden for en ny station ved 
Overdrevsvejen. 

Nærbetjent Erik Bonnevig havde set på statistikker over ulykker. Ifølge ham, har 
der været syv uheld på gammel Frederiksborgvej siden 1994. Kun et at disse 
kunne, efter hans mening, tilskrives dårlig oversigtsforhold. Han gav desuden 
udtryk for, at han ikke mener der bliver kørt for stærkt på strækningen. Dette 

Formand for teknisk udvalg, Marianne 
Løvdal, fortæller om kommunens planer 
med trafikken i området
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stod i skarp kontrast til lille Sverige gruppens indlæg. Gruppe udtrykte ønske om 
at få foretaget en trafikmåling på strækningen. Dette tilsluttede Ulrikke Klastere 
sig . Der var desuden forslag om at flytte byskiltet.

Under den generelle debat efter indlæggene var der en del snak om at omlægge 
vejen fra Uvelse. Kommunen ejer et stykke jord der går tæt forbi kirkemuren. Det 
har tidligere været foreslået at føre vejen fra Uvelse her igennem. Charlotte 
Chammon nævnte at menighedsrådet igen ville modsætte sig at vejen føres 
igennem her. Der var enighed om at den bedste løsning ville være at føre vejen 
syd om Herlevgård, evt. med en rundkørsel på Lyngevej. Dette bliver dog nok ikke 
virkelighed lige foreløbig, da det er en dyr løsning. Ulrikke Klastere anslog at det 
ville koste ca. fem millioner. Hun nævnte desuden at i Hillerød kommune bevilger 
400.000 kroner per år til hvert lokalråd. Pengene er prioriteret for 2008, men hun 
opfordrede til at vi sendte forslag til teknisk udvalg vedrørende brugen af 
 pengene i 2009. 

Cykelstien fra Uvelse til Nr. Herlev bliver en realitet. Der var en diskussion om 
hvordan cykelstien kunne føres igennem Nr. Herlev og frem til tunnelen under 
Lyngevej. 

Jesper afsluttede mødet med at takke for en god debat. Planen er nu at iværk-
sætte de billige forslag først. Generelt vil Borgerforeningen samt de lokale 
trafikgrupper (Nr. Herlev og Lille Sverige) arbejde for at få gang i de aktiviteter, 
der blev diskuteret på mødet. 

Helle Friis Proschowsky

Nærbetjent Erik Bonnevig mente ikke, at der bliver kørt for stærkt på Gl. Frederiksborgvej ... 
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Den lokale trafikgruppe i Lille Sverige havde arrangeret et opfølg-
ningsmøde denne morgen kl. 07.00 med Marianne Løvdal (formand for 
teknisk udvalg) og Ulrikke Klastere samt Birthe Taudal fra Teknik. 
Formålet med mødet var at følge op på trafikrapporten udfærdiget af 
gruppen i efteråret, samt for at besigtige de faktiske forhold, og 
endelig for at drøfte løsningsmuligheder. Mødet fandt sted i Uglehuset 
hos Rene Bo Andersen, over en kop morgenkaffe og rundstykker, 
efterfulgt af en vandring i området.

Kommunens repræsentanter var positive for at etablere en hurtig 
løsning – eksempelvis Kirkelte løsningen med stolper i vejsiden som 
kan sikre færdsel for cyklister samt fodgængere, og endelig som 
hastighedsreducerende foranstaltning. Yderligere hastigheds-
dæmpende løsninger blev drøftet. Det er kommunen meget magt-
påliggende at få den gennemgående trafik mellem Hillerød og Allerød 
ud på Kongevejen – af hensyn til Ny Hammersholt, men især også for 

Morgenmøde i Lille Sverige 
d. 27. marts
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at reducere trafikken omkring Hammersholtvej/Carlsbergvej. Dette er i 
overensstemmelse med kommunens overordnede trafikplan, samt 
planen for den kommende uddannelse Campus ved Carlsbergvej.

En mere dækkende og komplet løsning med fortov og cykelsti til og 
med Brødeskovvej/Lille Skolen er også med i betragtningen, men 
ligger næppe inden for den nuværende budgetramme. Derfor er Lille 
Sverige gruppen indstillet på den hurtige løsning, som indledningsvis 
vil have en markant effekt.

Endelig blev det besluttet at få foretaget en trafikmåling for antal 
biler, størrelser og hastighed. Denne måling er senere blevet gennem-
ført i april.

Besigtigelsen af området fik afklaret hvilke løsninger der var mulige, 
og ligeledes lukket ideer af som ikke var realistiske – her under bl.a. en 
ide om en cykelsti bag om Lille Sverige over marken til Slettebjerget.

Lille Sverige gruppen fortsætter den konstruktive dialog med kommu-
nen, og afventer næste møde hvor endelig beslutning om tiltag skal 
drøftes. 
 
Brødeskov 17/3 2008, 
Helle Friis Proschowsky & Niels Erik Olsen
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Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for 2007        
3. Forelæggelse af regnskab for 2007 
4. Forslag til budget og kontingent for 2009
5. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer fra 2009 
6. Indkomne forslag
7. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer.  
 På valg er Bent Søndergaard, Annett Jakobsen og  
 Jesper Skovdal Christiansen
8. Valg af op til 2 suppleanter. På valg er Uffe Espersen 
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
 På valg er Anna Sofie Morell 
10. Eventuelt

1) Bent Søndergaard blev valgt til dirigent og Helle Friis Proschow-
sky som referent. Dirigenten indledte med at konstatere, at general-
forsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

2) Bestyrelsens beretning for 2007 blev fremlagt af Jesper Skovdal 
Christiansen. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
Brødeskov borgerforening har været involveret I en række aktiviteter i 
2007. Det gælder fx demonstration for udbygningen af Brødeskov 
skole. Hillerød byråd holdt møde på Brødeskov skole i maj måned. 
Senere blev byggeriet sat i stå, da de indkomne tilbud var for dyrere. 
Oveni dette blev skolen ramt af en generel besparelse fra kommunen 
på alle skoler. Det førte til et åbent brev fra en forældre gruppen til 
Hillerød og kommune, samt til en stor demonstration på Torvet i 
Hillerød. Borgerforeningens støttede demonstrationen med pizza, cola 
samt materialer til bannere. Nu er udbygningen af skolen heldigvis i 
gang igen. Af andre aktiviteter kan nævnes sammenrystningsfest i 
Uvelse, Pinseskovtur, Skt. Hans bål samt Fastelavnsfest. Kommune-

Referat af Generalforsamling
Tirsdag den 4. marts 2008 på Brødeskov skole
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sammenlægningen har givet nye muligheder. Brødeskov Borgerforen-
ing har fået status af lokalråd. Vi har deltaget i en lokalråds rigsdag 
med  Hillerød kommune. Her bliver alle lokalråd inviteret til at disku-
tere med politikerne. Brødeskov Borgerforening har også fungeret som 
forlag , idet foreningen har støttet udgivel-sen af Nr. Herlev bogen.  

3) Regnskabet viste et underskud på 22.474,88 kr. Det er især 
trykning af Borgeravisen der er blevet dyrere. Herudover har forenin-
gen dækket et underskud på godt 3000 kr. på sammenrystningsfesten 
med Uvelse. Der var forslag om at opsøge nye annoncører – evt. i 
Uvelse. Regnskabet blev godkendt. 

4) Regnskabet for Brødeskov Borgerforening plejer også at være 
næste års budget, men der skal ikke bdgeteres med underskud næste 
år. Foreningen må være kritisk mht. nye aktiviteter – omvendt ønsker 
foreningen ikke at ”puge penge sammen”. Lokalrådene kan søge om 
midler i Hillerød kommune og det er muligt vi skal søge om penge som 
tilskud til Borgeravisen. Kontingentet ønskes hævet – der var debat 
om hvor vidt det skulle sættes op til 85 eller 100 kr. Det endte på 100 
kr. Borgerforeningens medlemstal er ”lavt” i forhold til antallet af 
husstande i området. Dette førte til en diskussion, hvor flere beboere 
fra Ny Hammersholt fremførte at de ikke følte det var ”deres” forening. 
Det blev besluttet at de lokalområder, som Borgerforeningen dækker, 
skal nævnes på forsiden af Borgeravisen. Der var også forslag om at 
udsende Borgeravisen på elektronisk form, samt at oprette en mail-
liste i stil med den der findes i Kirken. Muligvis ville det give bedre 
resultat hvis girokortet blev lagt i postkassen sammen med et A4 brev, 
der fortalte om foreningen, i stedet for bare at være lagt ind i bladet. 

5) Bestyrelsen har indsendt forslag om vedtægtsændring ve-
drørende medlemskab. Ved-tægtsændringen ville betyde at alle 
personer bosiddende i lokalområdet automatisk er medlemmer af 
Borgerforeningen. Det blev desuden diskuteret, om foreningens navn 
skulle ændres til lokalråd. Forslaget blev ikke vedtaget. I stedet blev 
det besluttet, at vedtægterne skal skrives igennem ordet ”lokalråd” 
tilføjet. De nye vedtægter skal op på næste generalforsamling.  



16

6) Der var ikke andre indkomne forslag.  

7) Jesper Skovdal Christiansen modtog genvalg, Niels Erik Olsen og 
Frank Østergård – begge fra Ll. Sverige gruppen – blev valgt ind som 
nye bestyrelses medlemmer. 

8) Uffe Espersen genvælges som suppleant. Annett Jakobsen 
vælges også som suppleant.

9) Anna Sofie Morell påtager sig genvalg som revisor og Claus 
Chammon vælges som revisorsuppleant.

10)  Anna Sofie Morell opfordrede deltagerne til at komme og se 
Brødeskov teaters stykke. Hun nævnte desuden at der i vandværks-
huset ligger nogle papkasser med ting. Evt. overskud fra et loppe-
marked. Hvis nogen kender til disse kasser må de gerne komme og 
afhente dem. Der ligger desuden i nogle gamle ting vedrørende 
Borgeravisen . Den nye bestyrelse kigger på dem, og henvender sig en 
evt. til lokal historisk arkiv.  Jesper takkede for god ro og orden ved 
mødet, og opfordrede alle til at deltage i Hal-ballet i Uvelse fritid 
center 5. april.  

17. marts 2008, Helle Friis Proschowsky
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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 

14 

 

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 

Okse- og kalvekød af høj 
kvalitet sælges  

Dyrevelfærd, trivsel og sund 
fornuft  

Foder af gårdens egen pro-
duktion  

www.egehoejgaard.dk  
mobil:4084 2601.  
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ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN 
Hulvejen 29D, Ny Hammersholt, Hillerød 

 

Lørdag 14-Juni-2008 
fra kl. 11 til ca. 22 

 

Kom og støt et godt formål 
Sæt X i kalenderen 14-juni-2008 

 

 

Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til: 

• loppemarked – 
vi har helt sikkert det, du mangler 

• hoppeborg og diverse boder 
• Klaverfabrikken kommer på besøg 

 

 

 

Eng-restauranten har som sædvanlig kaffe/te – 
øl/vand og ved frokosttid er der noget spiseligt til at 
stille sulten med og kl. 18 er grillen klar til en Eng-
steak 
Hen under aftenen vil der være musikalsk 
underholdning 
 

Kom til Engfest – hele overskuddet går til Brødeskov 
Gruppens spejderbørn.                 Vi glæder os til at 
se jer! 

Hilsen Brødeskov-spejderne 
 
 
Arrangøren er: 
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salg på Engfesten 14-Juni-2008 
 

 
Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, så 
indsamler vi effekter til vores loppemarked (dog ikke 
hårde hvidevarer og alt for store møbler).  
 

DU ringer     -       VI aftaler         og        VI henter 
 

RING TIL 
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, tlf. 4825 3960  

eller mail til hanna@brodeskov.dk  

Hilsen Brødeskov-spejderne 
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Pinseskovtur i Freerslev Hegn
Søndag den 11. maj var der skovtur for de morgenfriske i Freerslev Hegn.  
Ca. 40 personer var mødt op og fulgtes ad til skoven. Skovløber Carl Jensen var 
vores guide på turen og vi bl.a. fik set en grævlingegrav og nydt udsigten over 
Bøllemosen fra fugletårnet. Efter skovturen var der morgenmad i sognegården før 
Pinsegudstjenesten kl. 10.

Der findes ikke nogen vandretursfolder over Freerslev Hegn, men et kort over 
skoven kan findes på www.skovognatur.dk/Service/KortOgData/Skovkort/

Dybt inde i skoven ligger et stort 
 kompleks af grævlingegrave. 

Fund at hønsefjer tyder på at ræven 
måske også holder til i området.
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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 
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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  

 

  

 

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 
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Læs her 5. og sidste del af Anders Bohns historiske føljeton. 
Denne gang om teater og afslutning på beretningen.

Brødeskovområdets 
kulturelle og sociale 
forandring 1945-2008

Af Anders Bohn

Del 5

I 1981 opførte Brødeskov Teater  
”Det lille tehus” som friluftsspil  

flere steder i Nordsjælland.  
Her fra ”Petras eng” mellem  

Slettebjerget og Ny Hammersholt.



24

Dilettant blev som nævnt genoptaget i forsamlingshuset i 1984 men ophørte 
igen i 2001. Syngepigerne fra skovfesterne ophørte efter 1974, men få år senere 
opstod der nye former for let underholdning. Der blev spillet revy hvert år fra 1980 
i det næste snes år. Idè og tekst var altid originale, udarbejdet af gruppen selv. 
Man spillede oftest i tilknytning til forsamlingshusets store fester men optrådte 
også enkelte gange ved de ”små” skovfester.  Mange men ikke alle revygruppens 
medlemmer kom fra Brødeskov Teater, som man dog var ret uafhængig af,  idet 
revyfolkene arbejdede forår og sommer, medens amatørteatret fungerede i 
vintersæsonen. Der opstod også i 80erne en kabaretgruppe, som især optrådte 
med populære sange.

En privat gruppe havde opført ”Svend, Knud og Valdemar”, bl.a. på skolen ved den 
store skovfest der i 1975, men egentligt amatørteater kom først i gang i eft-
eråret 1977. Amatørteater med den  ambition at vælge gode tekster og at træne 
dramatik hver uge havde længe været et ønske i borgerforeningen. Brødeskov 
teatergruppe havde sin første forestilling i 1978. En del år senere blev den 
selvstændig med navnet Brødeskov Teater. Dets første og mest anvendte in-
struktør var Morten Morell. Hans kone, Anna Sofie og andre har også instrueret. 
Det blev hurtigt en ganske stor forening for et område med så beskedent en 
befolkning. Medens andre amatørteaterforeninger i større nabobyer kom og gik, 
har Brødeskov Teater opført mindst en forestilling hvert år, undertiden flere. Der 
var typisk 15-20 aktive medlemmer, men i dag er der færre. I flere perioder har 
Brødeskov Teater haft en børnegruppe, som også øvede hver uge. Efterhånden 
erhvervede foreningen meget teatermateriel, så den i mindre målestok også 
kunne udleje dette.

Af stykker, der blev opført, kan nævnes: ”Det lille tehus” som friluftsspil på ”Petras 
eng” og ved Nødebo kro, Aristofanes` ”Lysistrate”, ”Javel, hr. direktør” af Finn 
Methling, ”De tre hanrejer”, et commedia dell`arte friluftsspil, ”Chas” af Soya, en 

5.  del

Teater. Afslutning
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”Spoon River” montage, der i uddrag blev udsendt i radioen, og ”Lukkede døre” af 
Sartre i 2006. Brødeskov Teater har turneret en del i Nordsjælland men har også 
optrådt i bl.a. Aarhus, Ribe, Fredericia, Glostrup og på Stevns. 

1  BJ 1980, s. 17. 
2  Man kan i hen ved de halve af BB`s numre følge Brødeskov Teaters aktiviteter. Der findes et større antal scrapbøger, 
som udover egne aktiviteter også har andet lokalstof. De er p.t. hjemtaget fra Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød.

Også Commedia dell’ Arte stykket ’De tre 
hanrejer’ blev opført udendørs, i 1987. 
Nedenunder et optog fra Gl. til Ny Ham-
mersholt af en ”middelalder”-trup. Til 
højre ses et crazy-skow, som Brødeskov 
Teater lavede ud af opstilling af den 
mobile scene. Til sidst blev selve stykket 
opført”.

Livet og døden i byen Spoon River” var en montage 
af digte af Edgar Lee Masters. Den blev opført i 
Hammersholt Forsamlingshus, på Høvelsgård, og 
flere steder i Sønderjylland. Et uddrag af stykket 
blev udsendt af Danmarks Radio. Stykket foregik 
på en kirkegård, hvor de døde stod op af deres 
grave og fremsagde deres digte
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Afslutning
Med afvandringen fra landbruget gik befolkningstallet ned fra 1945 til 1960. 
Sognerådet og efter sammenlægningen ¼ 1966 byrådet så gerne mange ud-
stykninger til boligbyggeri, hvilket foregik i betydeligt omfang efter 1960 – især i 
1970erne. Den ret eksplosive udvikling i nye og gamle byområder havde bl.a. 
baggrund i unge og yngre familiers store interesse i at få sit eget hus i Brødesko-
vområdet. Kulturen, der før 1960 var præget af landbruget og teglværket, æn-
drede sig til en ny kultur præget af de nye borgere. De havde valgt et liv i småbyer 
nær naturen, ofte i stedet for København eller store købstæder. Og dog valgte de 
Brødeskovområdets småbyer, som gav dem en  vis nærhed til de mange arbejdsp-
ladser i større byer. I Hillerød Syd stræbte de efter ”det gode liv”, at forene det 
bedste af to verdener: Den lille by nær naturen og den store by med dens mange 
tilbud. Vi har set foreningerne tilpasse sig på forskellig måde. Sportsforeninger 
blev sammenlagt og fik langt bedre forhold. Nr. Herlev Forsamlingshus blev 
nedrevet, men Hammersholt Forsamlingshus fortsatte med en mere aktiv 
bestyrelse, der tog nye tiltag op i stedet for  den del af de traditionelle forsam-
lingshusaktiviteter, som forsvandt.

I 1983 opførte Brødeskov Teater tre stykker. 
Et af stykkerne var ’Javel, hr. direktør’, hvorfra 

til højre ses en telefonparodi”.

I 1985 opførtes ’Lysistrate’ også 
kendt som ’Kvindernes oprør’ i 
både Hammersholt og Århus
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Befolkningens sammensætning ændrede sig til at blive fortrinsvis beboere, som 
arbejdede udenfor Brødeskovområdet, og efterhånden gjaldt dette kvinderne i 
lige så høj grad som mændene. Man overvejede derfor, om området var ved at 
udvikle ”sovebyer”? Om det faktisk er sket afhænger af, hvordan man definerer 
dette ord. En masse initiativer især i 70erne, ikke mindst iværksat af den nye 
Brødeskov Borgerforening, havde til formål at imødegå en sådan udvikling. Jeg 
vurderer udviklingen sådan, at nok har området i dag et vist ”sovebypræg”, men 
dette præg ville have været langt stærkere, hvis ikke 70ernes initiativer og 
foreningernes tilpasninger var foregået. Det hører dog med i billedet, at beboerne 
i stadig stigende grad søger til kulturlivet i Hillerød, hvilket naturligvis er med til 
at gøre gaderne i Hillerød Syds landsbyer ret tomme om aftenen.

Mødet mellem de nye og de gamle beboere blev ikke problemfyldt, men det 
foregik forsigtigt.  Mange af tilflytterne boede i kvarterer separat fra de gamle 
huse, så det blev ikke vejfester, som løste ”integrationsproblemet”. Men bl.a. de 
mange nye aktiviteter i 70erne gjorde sit til at udjævne følelser af forskelle i 
levevis og nuancer i sproget. Fælles interesser m.h.t. områdets udvikling i forhold 
til myndigheder, region-, by- og lokalplaner gjorde også sit.

I del 1 hævdede jeg, at områdets forandring 1945 til 2008 kunne karakteriseres 
ved en opdeling i tre perioder, der hver for sig kunne beskrives med et enkelt 
nøgleord: 1945-60 ”reetablering” (efter krigen), 1960-80 ”dynamik” og 1980 til i 
dag ”stabilisering”. Jeg synes, at jeg nu med mange eksempler har vist, at en 
sådan opdeling er ganske beskrivende. Den midterste periode var da så dyna-
misk, som den blev betegnet i indledningen. Men dynamikken fortsatte i nogle 
tilfælde ind i 80erne, f. eks. med forsamlingshusets bestyrelses intensivering af 
sit arbejde fra 80erne. Brødeskov Teater havde sine måske mest aktive år i 
80erne og begyndelsen af 90erne. Jeg synes dog, at det var rigtigt at karakter-
isere den sidste periode fra 1980 til i dag som stabiliserende. Børneinstitution-
erne kom til at dække behovet, og de udviklede sig til at kunne tilbyde samme 
forhold som andre steder. Borgerforeningen reducerede på sine aktiviteter, men 
den fastholdt Borgeravisen, som stadig sendes til alle hjem i området. Sportslivet 
foregår stort set på den styrkede måde, som den gjorde, da den fik nye rammer i 
1977, om end der stadig ønskes en hal til de sportsgrene, som kun kan foregå 
inden døre. I det lokale kulturliv efter ca. 1980 fremtræder såvel kirken som 
forsamlingshuset styrkede, medens borgerforeningens betydning er koncentreret 
om egnspolitik og denne avis.
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Illustrationer 
Vi takker Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød samt mange af områdets beboere for 
udlån.
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Dilettant fra det nu nedrevne Nr. Herlev 
Forsamlingshus

Forfatteren til artiklerne om 
Brødeskovområdets historie, 
Anders Bohn, spiller soldaten 

Ditlevsen i ”Svend, Knud og 
 Valdemar” i 1991.

Dette var 5. og sidste del af følje-
tonen om Brødeskovområdets 
kulturelle og sociale forandring 
1945-2008.

Du kan tage de midterste 8 sider ud 
af de 5 seneste numre af Borger-
avisen, og derved få den samlede 
historie.
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 Salg af dame- og herretøj samt børnefleece 

Forårs- og sommer kollek-
tion 2006 

 
 
 

   
 

 
Åbent hus mandage* 19-22 eller efter aftale  

* T.o.m. uge 28 
Melin, Brødeskovparken 57, 3400 Hillerød 

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 

15 

 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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Vi gentager sidste års succes og inviterer til Skt. Hans aften 
den 23/6 ved Engparken i Nørre Herlev.

Har du lyst til lidt fælles skovturs-stemning, så pak en kurv med mad og drikke  
og mød op på engen bag Engparken  kl. 19.00.
 
Ca. 20.30 er der båltænding og herefter båltale.

Nørre Herlev Kirkes kor kommer og synger nogle sange og bakker os op til fælles-
sangen.

Der vil være en afmærket plads på engen hvor bålet skal være og alle er 
velkomne til at bidrage med grene, haveaffald eller andet brændbart. Hvis det er 
brædder, så husk at fjerne søm, skruer og andet metal før de lægges på bålet.   

Vel mødt
Brødeskov Borgerforening

 

Skt. Hans aften i Nørre Herlev
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handler med omtanke..!

Deltag i konkurrencen om et
nyt køkken (kr. 150.000)

Giv dit hus et økonomitjek.
Vi tilbyder en gratis og uforpligtende

vurdering - således at I har et
fuldstændigt billede af Jeres friværdi.

Ring eller send en mail.

Få en vurdering

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejd.mæglere MDE

Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Hold da helt fest i 

UVELSE 
FRITIDS 
CENTER

Firmaer, 
organisationer, 

private 
(20-800 pers.)

Alternative 
muligheder

Rimelige priser

Tlf. 48 27 88 44 
www.ufc.dk

Rydegaard VVS
v/Aut. Installatør Mogens Thomsen

Godkendt kvalitetssikringssystem

48267002 · 40621283 · rydegaardvvs@mail.dk

 
rt

Alt VVS- r
– og r
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Nyt fra Hammersholt 
Foramlingshus

Sket siden sidst

Generalforsamlingen blev afholdt søndag d. 17.02 og den forløb i god 
ro og orden. På valg til bestyrelsen stod Knud Petersen (ønskede ikke 
genvalg), Bo Hansen, Per Hansen, samt en plads mere pga. Lis Aagårds 
bortgang. Bo Hansen, Per Hansen, Jan Bast, Anette Novotne stemmes 
ind. Generalforsamlingen afsluttedes med den traditionelle menu.

Fredagscafe, Ølsmagning d.14.03, blev en hyggelig og fornøjelig aften. 
Mon ikke arrangementet gentages næste år så endnu flere kan møde 
op og få nogle gode smagsoplevelser.

Pinsebal, d.10.05. Når dette læses har vi afholdt pinseballet og det 
har forhåbentligt været endnu en rigtig god oplevelse i Forsamlings-
huset. Traditionen tro byder pinseballet på en overdådig salatbar til 
det medbragte kød der steges/grilles på husets grill. Musikken leveres 
af det populære Bufferband.

Den kommende sæsons aktiviteter er nu planlagt og vi ser frem til at 
mange vil møde op og medvirke til nogle hyggelige og gode stunder 
sammen.

Kommende arrangementer

Petangue hver torsdag aften på banerne ved forsamlingshuset. Det 
startede 1.maj og der spilles til ud på sensommeren. Så, find petangue 
kuglerne og grisen frem og mød op, hvad enten det er for at spille eller 
”bare” for hyggeligt samvær!
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Loppemarked, Weekend 28./29.- 06.2008 kl. 10 – 15.
Pris pr. bod: 50,- kr./bord, max 2 borde pr. bod.
Sidste års succes med loppemarked gentages i år, og vi ser frem til 
endnu flere boder i år.

Høstbal, Lørdag d.13.09.2008 kl. 18:00.
Med	spisning.	Med	hensyn	til	musik	er	melodien	endnu	ikke	fundet…..

Fredagscafé, d. 31.10.2008 kl. 19:00. 
Vinsmagning….. eller Familie aften…
Vi har hørt at Cabaret gruppen – hvis det kan lade sig gøre – vil komme 
og underholde!

Julemarked, Søndag d. 23.11.2008 kl. 13 – 17.
Der kan stilles boder op fra kl.12.
I år vil der blive gjort mere for at reklamere for julemarkedet, så det 
forhåbentlig vis bliver bedre besøgt end i 2007.

Juletræ, Søndag d.14.12.2008 kl. 14 – 17.

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus

TELEFONLISTE

Forsamlingshuset, udlejning  tlf. 48 17 04 17

Forsamlingshuset tlf. 48 17 18 61

Formand Svend Erik Pedersen tlf. 48 26 59 65

Næstformand Per Hansen tlf. 48 17 69 04

Kasserer, Jan Bast tlf. 38 80 11 14

Udlejer, Gitte Pedersen tlf. 26 79 87 51

Best.medlem Bo Hansen tlf. 48 17 09 44

Best.medlem Henning Nielsen tlf. 48 26 50 67

Best.medlem Anette Novotne tlf. 48 14 43 09

Suppleant Marianne Johanson tlf. 20 68 10 19

Suppleant Claus Eskelund tlf. 51 25 48 87

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.



Vi må stadig kæmpe for skolen 
og bedre trafikforhold 

Efterårets  store demonstration og mange aktiviteter for en idrætshal til 
Brødeskovskolen gav desværre ikke resultat. Fælleslisten valgte at stå udenfor 
budgetforliget for 2008 – vi vil ikke være med til at bygge skoler uden gymnastik-
sal, det er under Dansk standard. Budgettet er også underfinansieret, og det viser 
sig nu ved voldsomme sparekrav som kommer til at koste på både nye anlæg og 
service overalt i kommunen.

Den nye samlingssal og de forbedrede P- forhold i forbindelse med skoleud-
bygningen er også nødvendige, men løser ikke det problem at børnenes tid og 
kommunens penge spildes på bustransporten til Uvelse fritidscenter. Der er nu 
udarbejdet en flot ”helhedsplan” for skolens udearealer . Hvis den gennemføres 
vil den give gode muligheder for leg og bevægelse, og leve op til de krav man kan 
stille til en moderne ”skolegård”. Der er desværre ikke sat penge af til opgaven, og 
dermed er den jo på linie med gymnastiksalen – noget at glæde sig til. Med de 
budget- udsigter der er (besparelser på mindst 105 millioner) bliver forventnin-
gens glæde meget lang.

En del af legepladsen kan sættes igang, så snart pengene er der. For at sikre 
mulighed for at sætte hele planen i gang har jeg foreslået, at vi starter med at 
forberede to nye fodboldbaner, så de er klar når BIF’s nuværende baner skal 
inddrages til skolens udearealer. Der er ikke andet at gøre end at fortsætte 
aktiviteterne for en idrætshal – det skal nok lykkes før eller siden.

Alt i alt må man vel sige at Brødeskov blev fuppet til at tage 8-9 klasserne og 
Uvelse- børnene uden at få de penge med som kræves for at holde standarden.
Cykelstien mellem Uvelse og Brødeskovskolen bliver – hvis ikke nye besparelser 
rammer – udført i år og næste år, så forhåbentligvis kan man cykle sikkert mellem 
Uvelse og Nr.Herlev/Ny Hammersholt når skoleåret 2009/20010 starter i august 
måned.
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Det bliver dejligt når børn og voksne fra de ”sammenbragte” lokalsamfund kan 
cykle på besøg og til aktiviteter. En  cykeltur på 5-6 km hver vej giver lige så 
meget motion som en gymnastiktime – helt gratis for kommunen. Den næste 
stiforbindelse må – set med ”Brødeskov – øjne- være langs Lyngevej til Roskilde-
vej, hvor der er sikker forbindelse til både Freerslev og Hillerød. Sidste år indviede 
borgerforeningen jo de første meter af stien over jernbanebroen,

I de planer der er for ny Teknikplads på Solrødgård (Amtets tidligere materiel-
gård) er der medtaget cykelsti på stykket fra Roskildevej frem til Solrødgård, og 
så mangler der jo ikke ret meget før man når Nr. Herlev. Jeg tror derfor at denne 
delstrækning vil have gode chancer i budgetforhandlingerne om 1 eller 2 år.
Sluttelig mangler vi at forlænge stien fra Lille Sverige frem til Allerød.

De forbedringer i den kollektive trafik som alle lovede før valget er jo ikke blevet 
til noget endnu. Som så meget andet er der ikke råd, men der arbejdes da med 
muligheden for at udvide telebus- begrebet eller sætte fælles- taxaer ind . Jeg 
har bedt Movia om at se på muligheden for at lade 706 bussen køre over Uvelse.
Det vil forbedre forbindelserne meget, men turen kommer jo til at tage ca 10 
minutter længere for dem der skal med hele vejen.

Det lader til at faren for en station ved 
Hammersholt er drevet over, den kommer 
forhåbentligvis til at ligge ved Overdrevs-
vejen som ny Hillerød- station.

Det var hvad jeg havde valgt at bringe 
denne gang – husk I er altid velkomne til 
art ringe 48 25 39 37 eller komme forbi 
Slettebakken 1, hvis der er noget lokal -
politisk jeg kan hjælpe med.

God sommer fra Tue Tortzen, 
Fælleslisten
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I sidste nummer af borgeravisen efterlyste vi oplysninger og historier
om Brødeskovområdets virksomheder i 1900-tallet. Vi arbejder på en 
udstilling herom i september 2008 i Hammersholt forsamlingshus.
 
Har I noget stof herom,  hører vi stadig meget gerne fra jer.
 
Venlig hilsen - på gruppens vegne.  
Valborg Sandberg - tlf. 48 26 01 53

Historisk materiale om 
Brødeskovområdets  virksomheder

Foreningen Brødeskovhallen
Brødeskovfesten 2008 bliver afholdt hos Brødeskovspejderne ved 
spejderhytten på Hulvejen i Ny Hammersholt lørdag den 14. juni 2008. 
Engfesten, som arrangementet kaldes, er en meget hyggelig familie-
fest, og vi opfordrer alle til at støtte op om dette års fest for 
 lokalområdet. 

13 

 

 
 

  

PI Design 
Det der gør tøndeslagning festlig, er deltagernes udklædning, 
hvad enten vi laver det selv eller køber det færdigt ude i byen. 
Nogenlunde det samme gør sig gældende for tøjet til konfir-
manden. Men her er det nok de færreste som selv syr. 
På hammersholt byvej 27, PI design, kan du købe festtøj og 
kostumer, præcis som du vil have det. 
 

 
Alt indenfor 
 
 Brudebuketter 
 Dekorationer / buketter 
 Borddekorationer 
 Kranse og bårebuketter 
 Kistedekorationer 

 

BLOMBERGS 
BLOMSTER 

 
Frederiksværksgade 6 A 

3400 Hillerød 
 

48 26 00 91 
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Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution 
ved omdeling

Bankkonto 
Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 
Konto nr. 1583 230

Næste nummer på gaden
ca. 13. august 2008

Deadline
28. juli 2008

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, 
 medlemmer samt beboere at notere sig  
disse datoer.

Gør brug af Borgeravisen

Bestyrelse: 

Formand
Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 48 22 14 23
redaktion@brodeskov.net

Næstformand
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 48 25 18 83

Webmaster
Henrik Nørrelund, 
tlf. 48 24 08 85

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov 
Borgerforening og udsendes gratis til medlem-
merne og alle husstande i foreningens område

Brødeskov Borgeravis har ligesom borger-
foreningen et almennyttigt formål. 
Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i 
området, at trykke læserbreve fra alle i området 
- eller fra andre om os/vort område samt at 
give rum for områdets foreningsliv

Redaktion 
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Kirkepladsen 5, 48 25 30 53.
Jesper Skovdal Christiansen og Bent 
Søndergaard er også med i redaktionen

Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15

Bestyrelsesmedlem
Niels Erik Olsen
Gl. Frederiksborgvej 88, Ny Hammersholt
Tlf. 48 28 56 28

Kontingent
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. 
Foreninger kr. 150,-.

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

Brødeskov Borgerforening
Brødeskov Borgerforenings formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem 
 områdets beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, 
 Hammersholt, Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.


