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

BORGERAVIS

Ditte i Freerslev 
maler med porrer 
og forårsløg

Hvad er der bag skiltet?

Stærke kvinder 
hos Malling Beck

Lille skole 
– hvorfor det?
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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

Velkommen til årets sidste udgave af Brødeskov 
Borgeravis - vi håber, at du har lyst til at læse heri – om hvad 
der sker i området, interessante steder og mennesker, der 
har en historie at fortælle.

Hvis du selv har idéer til artikler, interviews eller historier fra 
alle dele af området fra Ny Hammersholt til Freerslev, er du 
velkommen til at kontakte redaktionen. Vi har også plads til 
flere annoncer, som er med til at holde avisen i gang.

Mange hilsner
Redaktionen

Næste nr. (187) er på gaden ca. 25. februar 2009
Indleveringsfrist den 28. januar 2009 - 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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Skolen er snart udbygget 
– men uden skoles livsnerve 
– en samlingssal…

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

Mens verden vejrer morgenluft nu, hvor Obama kan sætte sig i præsident-
embedet på den anden side af Atlanten, så har vi fortsat lige et par udfordringer 
her i vores egen lille andedam.

Første etape af byggeriet på Brødeskov Skole er nu ved at være ved vejs ende. De 
sidste klasselokaler, fagfløjen, bibliotek og mediatek samt lærerværelse, lærer-
forberedelse og administration står alt sammen færdigt til januar. Det er blevet 
til nogle meget dejlige lokaler med masser af lys og luft og i lækre materialer.
Men det er kun første etape, som nu nærmer sig sin afslutning, og de faciliteter, 
som blev inddraget i udbygningen, skal erstattes. Skolen kan ikke leve meget 
længere uden samlingssal og idrætsfaciliteter. Og det er ikke kommet på bud-
gettet i 2009.

Skolebestyrelsen kalder det, i det seneste nyhedsbrev, for en rimelig forventning, 
at man som del af den danske folkeskole kan sige, at man deltager i et fælles-
skab, som i hverdagen rummer morgensang og fælles samlinger, fælles tradition-
er i form af skolefester, teater og musik, og fælles sociale sammen komster for 
klasserne med hele familien. At man kan se tilbage på sin skoletid som de år, hvor 
der blev grundlagt en fælles kultur, og hvor grundlaget for en fælles demokratisk 
dannelse blev skabt. Disse år er måske få ud af et politikerliv, men det er en stor 
og betydningsfuld del af vores børns barndom.

Vi må kræve, at samlingssalen igen bliver rykket op på listen af anlægsprojekter, 
så vi igen kan blive en folkeskole med de samme faciliteter som andre folkeskoler 
i Danmark. Og ligeså med tidssvarende idrætsfaciliteter.

Skolebestyrelsen opfordrer til, at flere aktive forældre melder sig til at tage en 
tørn. Dette kan ske i 3 fora:
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Skolen er snart udbygget 
– men uden skoles livsnerve 
– en samlingssal…

1. Aktionsgruppen ”Aktive forældre”, der arbejder med samlingssal og be-
sparelser, og som allerede har fået en artikel i Hillerød Posten. Kontakt: Stine 
Skovgård Kirkeskov, stine@kirkeskov-olesen.dk

2. Trivselsambassadører. Forældrenes organisation Skole og Samfund holder til 
januar kurser omkring trivselsambassadører, og der vil være mulighed for at 
arbejde med initiativer, der trods alt kan sikre trivsel og fælles aktiviteter for 
skolen i de næste etaper, hvor der skal bygges samlingssal og idrætsfaciliteter. 
Kontakt: Merete Tolver, merete.tolver@gmail.com

3. Sponsorgruppe. Her skal der arbejdes med at søge sponsorater til udvalgte 
projekter i erkendelsen af, at det kan tage tid at få kommunale midler til alle de 
behov, som opstår i forbindelse med udbygningen. Dette er i forbindelse med 
indretning af klasselokaler, fagfløj, bibliotek samt udearealer, der tilgodeser alle 
elevers behov. Foreløbig vil to af Brødeskov Skoles lærere stå som tovholdere på 
denne gruppe, da der skal søges til meget specifikke projekter, og det er lærerne, 
som har den faglige indsigt i de pædagogiske behov, der er. Interesserede kan 
foreløbig henvende sig til Per Olsen, Jens Handest eller Louise Rønne Green.

Der er stadig brug for alle jer aktive, der ved demonstrationen sidste sensommer 
fik Byrådet til at bevilge os en samlingssal og fik sat skub i skoleudbygningen. 
Hold fast ved det, vi blev enige om dengang: Vi skal holde fokus på den sam-
lingssal, ellers bliver den glemt og syltet i byrådets økonomiske trængsler…

Du kan følge med på www.brodeskov.net mht. aktiviteter og nyheder i  
Brøde skovområdet.

Med ønsket om en god jul til alle fra
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening

Eleverne i den nuværende samlingssal 
– skolegården ...
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Brødeskov Kaserne – hvad 
gemmer der sig bag det blå skilt?

Brødeskov Borgeravis har fået lov at komme på besøg og det gav et 
spændende indblik i en del af vores lokalområde, der normalt ikke er 
så tilgængelig.

Granatværk og våbenarsenal
Jens Jørgensen tager imod ved lågen. Han har været ansat som 
arbejdsmand på Brødeskov Kaserne siden 1971, så han kender de 
fleste af stedets historier. Kasernen blev opført i 1953-56 fortæller 
han, oprindeligt som et granatværk der producerede sprængstoffer til 
bl.a. landminer. Herudover var der en række værksteder, hvor hærens 
køretøjer, tanks samt kanoner og andre våben blev efterset og repa-
reret. Da Jens Jørgensen kom til Brødeskov Kaserne var der 350 mand 
ansat. I dag er de kun 100 tilbage, for en del af deres tidligere funk-
tioner er flyttet til andre kaserner. Våbenreparationerne foregår nu i 
Hjørring og hærens køretøjer bliver smurt og efterset i Høvelte. Da 
Bådsmandsgades Kaserne blev nedlagt i 1972, var det blandt andet 
fordi man ikke ville have et våbenarsenal liggende midt inde i Køben-
havn. Alle de våben, der tidligere havde været anbragt på Christians-

Brødeskovvej er bindeleddet mellem Ny Hammersholt 
og Nr. Herlev. Rigtig mange mennesker kører på vejen 
hver dag, på vej til og fra skole eller fritidsinteresser. 
Ca. midtvejs passerer man en række rødstens-parcel-

huse og et blåt skilt med teksten ”Brødeskov Kaserne”. 
Mange har sikkert af og til tænkt: ”hvad mon der 

 egentlig foregår derinde”? 

af Helle Friis Proschowsky
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Brødeskov Kaserne – hvad 
gemmer der sig bag det blå skilt?

havn, kom derfor til Brødeskov Kaserne. Allan Andersen, der har været 
på Brødeskov Kaserne siden 1969 er kommet til, og han beretter at 
her også var krudtlager. Af den grund var der rygeforbud på området 
– og overtrædelse medførte øjeblikkelig fyring! Nu er både våben og 
sprængstoffer væk.

Skoven gemte på et ”mødested”
Brødeskov Kaserne strækker sig et godt stykke ind i skoven. Området 
dækker 45 tønder land og der er sammenlagt 6 km vej, der forbinder 
de mange bygninger. En del af dem står tomme nu eller bruges til 
oplagring af forskelligt materiel. Tidligere holdt man hvert år en stor 
auktion over lastbiler, værktøj og forskelligt kasseret grej. Auktionerne 
trak fulde huse, men er nu flyttet til Jylland. Under opførelsen af 
kasernen stødte man på et såkaldt ”mødested” helt nede i sydenden 
af området. Det består af store sten, sat op i en oval form. National-
museet blev kontaktet og kunne fortælle at stensætninger som den i 
Brødeskov sandsynligvis er blevet brugt til møder og ceremonier i 
oldtiden.

Nye områder er kommet til
Nogle arbejdsfunktioner er flyttet væk – men andre er kommet til. For 
5 år siden opførte man en helt ny bygning der skulle rumme en afdel-
ing fra Gladsaxe. Den beskæftiger sig bl.a. med låseteknik, og på 

Bygningen her rummede det oprindelige granatværk 
hvor der bl.a. blev produceret sprængstoffer
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gangen står en række gamle pengeskabe opmarcheret, som kunne 
lede tanken hen på en Olsen-Banden film. Preben Larsen arbejder i den 
afdeling og kan fortælle at de også vedligeholder alt det grej der 
indeholder sensorer. Det gælder termisk udstyr, elektronik til 
minesøgere samt det radarudstyr politiet bruger til fartkontrol. En tur 
ned gennem værkstederne afslører en række arbejdspladser hvor højt 
specialiserede medarbejdere – ofte elektronikmekanikere – sidder 
omgivet af værktøj og måleudstyr. Der er f.eks. en hel afdeling med 
speciale i natkikkerter. Udenfor deres lokale er der opsat en imponer-
ende samling af plastiklaminerede billeder, der viser alle de kikkert-
typer de reparerer. Nogle er til montering på hjelmen – andre kan sidde 
på et våben. Det er tydeligt at de hver især brænder for deres speciale 
– Brødeskov kaserne er en arbejdsplads med et godt socialt sammen-
hold og mange af de ansatte har været her længe. 

Sikkerhed i luften
I en anden fløj af den nye bygning ligger en afdeling der kom til 
Brødeskov fra flyvestation Værløse, da den blev nedlagt. Her vedlige-
holdes alt elektronisk teknik omkrig fly. Her er det digitale printkort til 
F16 fly, radarudstyr til LYNX helikoptere samt radioer til S61 rednings-

Arbejdsplads for reparation og vedligeholdelse elektronikken i minesøgere.
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helikoptere der ligger fremme på bordene. Udstyret er livsvigtigt for de 
mennesker, der er afhængige af det i en presset situation, så der er et 
stort ansvar forbundet med arbejdet her. Medarbejderne fortæller at 
der i flere omgange har været rygter om at også Brøde skov kaserne 
skulle nedlægges. Med alle de nye investeringer i højt specialiserede 
værksteder virker det dog ikke som nogen overhængende fare lige nu.  

Check på arbejdsmiljøet
Brødeskov kaserne rummer også det, der tidligere var kendt som 
bedriftssundhedstjenesten BST. Afdelingen dækker hele Sjælland og 
Bornholm og her arbejder bl.a. fysioterapeuter og psykologer med 
sundhed og trivsel på Forsvarets arbejdspladser. Det er det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø i Danmark de tager sig af  - ikke krisehjælp til 
soldater der er hjemvendt fra krigszoner. 

Efter en stor rundvisning er vi tilbage på Brødeskovvej ved de røde 
huse. Der ligger i alt 8 huse og de er beboet af folk fra forsvaret. Alle 
forsvarets ansatte kan søge om at bo til leje her, det er ikke forbeholdt 
ansatte på Brødeskov kaserne. Jeg siger farvel til de dygtige folk, der 
har vist mig rundt og fortalt så meget om deres arbejdsplads. Næste 
gang jeg passerer det blå skilt med ”Brødeskov Kaserne” vil jeg sende 
en tanke til dem – vel vidende at herinde arbejder 100 mennesker hver 
dag med at vedligeholde og reparere livsvigtigt udstyr. 
    

Jens Jørgensen, der har arbejdet ved Brødeskov kaserne siden 1971



10

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

 
• Teknisk ekspert
• Alt  VVS-arbejde udføres
• Gas – og Oliefyrsservice
• Blikkenslager
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Vi samler lopper ind til et stort loppemarked til foråret.

Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter overskydende 
ting og sager. 

Hvis familien skal flytte kommer vi gerne og henter flytterester. 

Vi rydder også gerne hele dødsboer hvis dette er aktuelt. 

Ring glad til 
Bo Christiansen, Slettebjerget 90, 3400 Hillerød tlf. 48 25 43 50 
eller send en mail, hvis det passer dig bedre bc@hilleroedboghandel.dk 
eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

LOPPEHJÆLPERE SØGES
Vi søger hjælpere til at tage sige af forskellige dele af de indsamlede varer. 
Således at de på dagen vil præsentere sig bedst muligt for vores kunder. 

Dette gælder i første omgang bøger, elektriske artikler og tøj. Ring gerne hvis du 
kunne tænke dig at hjælpe os på ovenstående områder. 

Det hele skulle gerne ende med at der er penge nok til en hal til glæde for hele 
lokalsamfundet.  

Stort loppemarked
Søndag den 26. april 2009 kl. 10.00
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Jeg kan i hvert fald fortælle, hvad I og ikke mindst jeres børn kan få her 
på skolen: Meningsfuldhed – tryghed – dannelse og læring – involvering 
- en musisk helhedspædagogik – og et engageret og veluddannet 
personale. 

Den legende skole har været Hillerød Lille Skoles pædagogiske om-
drejningspunkt siden skolens start for over fyrre år siden. Det har dog 
til tider været svært at overbevise nye forældre og måske til sidst 
også os selv om, at leg og læring hører naturlig sammen. Kravene om 
faglighed kunne til tider tolkes som nødvendigheden af terperi og 
reproducerende undervisning. Har vi virkelig tid til at lege? 

Hvis skolebørn skal lære noget, skal de være tændte og have det sjovt. 
Det er mantraet for ildsjælen Bent Stokholm og hans skole, Nymark-
skolen på Fyn. Derfor har han afskaffet den traditionelle tavleundervis-
ning og indført et væld af lege og aktiviteter i stedet. 

Eleverne hopper staveord, spiller matematik-kegling og har løbelæsn-
ing i gymnastiksalen. Faktisk mener Bent Stokholm, at den tradition-
elle folkeskole taber 20-40 procent af eleverne - nemlig de børn, der 
ikke kan sidde stille på en stol, og som bliver sendt uden for døren og 
op til inspektøren. De opleves som urolige, urimelige og utrolig irriter-
ende. Men det er i virkeligheden skolen, der ikke har fundet en god 
måde at undervise dem på.

Hvorfor vælge 
Hillerød Lille skole 
– når man kan få det hele 
gratis i kommuneskolen?
Bent Laub Faaborg, skoleleder på Hillerød Lille skole, 
fortæller her om skolen og dens syn på undervisning:
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En lilleskole er ikke bare en lille skole – men en måde at tænke 
læring og børneliv på
Barnets egen læring står i centrum – modsat traditionel undervisning, 
som handler om at læreren fortæller eleven hvad han/ hun skal lære.
På den baggrund oprettedes Bernadotteskolen i 1949 og samme år 
oprettedes også den første lilleskole i Lyngby. 

Hillerød Lilleskole er fra 66 og har således haft 40 år jubilæum for 
nogle år siden. Meget er sket siden – for vi er en skole i konstant 
udvikling – men den grundlæggende respekt for barnet, den menings-
fulde undervisning og det socialiserende aspekt er stadig grund-
stenene i skolens læringsyn. 

Når, jeg viser forældre rundt på skolen og fortæller om drama, musik, 
om gøsselgymnastik, om billeder og skulpturer, om tårnemner og 
projekter ender turen som regel med spørgsmålet: det lyder vældigt 
fint, men lærer de noget? For øvrigt stiller børnene også tit spørgsmå-
let: Hvad lærer vi af det her – underforstået, hvad lærer vi konkret af 
det her. Og det skal de altid have svar på!
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Børnenes faglige kompetencer er og skal altid være det primære mål 
for skolelivet. Uden faglige kompetencer kommer du ikke langt i dag. 
Alt ufaglært arbejde er for længst eksporteret til Østeuropa, Kina eller 
et andet land. Men spørgsmålet i dag er bare, hvad vi forstår ved 
faglige kompetencer 

Vi bør ikke som regeringen og dens støtteparti ende i den opfattelse 
at bare vi vender tilbage til de gode gamle dage, hvor Odense, 
 Bogense , Middelfart og Ringe inde i landet ikke var så ringe endda og 
Nakskov var en driftig skibsværftby på Vestlolland. Da Christian den 
fjerde byggede rundetårn og døde i 1648 – da det tog 20 mænd 14 
dage at grave et hul i Madsens have fordi de ikke havde en grave-
maskine og da Ole så en å i en sø.

Børn kan ikke lære i dag ved at sidde i dørrække, midterrække og 
vinduesrække og lytte til lærerens oplæsning og opremsning med 
tilsvarende overhøring. Klasseundervisningen med en undervisnings-
bog og et svar er på vej ud af det danske skolesystem.
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Undervisningen skal i vid udstrækning foregå som undervisnings-
differentieret undervisning på det niveau, hvor det enkelte barn 
befinder sig. Børn skal kunne lære at lære – at være omstillingsparate 
og være åbne for en ny viden.

Men netop dette faktum betyder at de reformpædagogiske tanker og 
måder at se barnet på er af vital betydning for at vores børn kan blive 
livsduelige og sociale individer i en tid hvor de individuelle og ego-
istiske vinde fyger voldsomt over landet.

Vi mener, at læring skal ske på mange forskellige måder. De musiske 
elementer så som billedkunst, drama, bevægelse og musik har en høj 
prioritet på vores skole. Vi har vores egen musikskole, hvor over 
halvdelen af skolens børn går til frivillig musikundervisning efter 
skoletid og mange er på ventelisten.

Vi mener at kunne indgå i forskelligartet samarbejde er en vigtig 
forudsætning for at kunne begå sig som voksen – men det er så 
sandelig også en vigtig forudsætning for at kunne have det godt, 
mens man er barn. Børnene på skolen arbejder til tider på tværs af 
klassetrin og på tværs af kunnen. Fordi man har svært ved at læse kan 
man godt bidrage til en gruppes gode arbejde. 

Vi prøver også at være en demokratisk skole. Skoledagen begynder i 
hyggekrogen. Her lærer man at være mødeleder, at lytte og respektere 
andre. Når man bliver større har man pligter, ansvar og indflydelse. Vi 
har et ugentligt demokratisk forum for de større børn. Her nedsættes 
udvalg med kompetencer. Derudover har både små og store børn 
rengørings og oprydningsarbejde hver uge. 

At kunne have en god skolegang betyder også at kunne være tryg 
og glad når man er i skole 
Her bliver ingen glemt, og forsigtige og stille børn får plads og respekt. 
De vokser både fysisk men sandelig også psykisk. Her lugter godt i 
bageriet ! Hvis I ikke har oplevet det endnu, skulle I komme ud og 
besøge os en formiddag – mærk stemningen blandt børnene og blandt 
børn og voksne.
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Undervisning og opdragelse er to sider af samme sag
Derfor er det vigtigt med en tæt kontakt mellem skole og hjem. 6 
forældremøder om året – telefonkontakt og nødvendige skole/hjem-
samtaler sikrer en god kommunikation. Derudover er det dejligt, når 
forældre kan komme på skolen – være med engang imellem til under-
visningen – på lejrskoler – som vi tager på hvert år – eller deltager i de 
to arbejdsdage om året.

En af skolens grundpiller er at opdrage vores børn til forpligtende 
fællesskaber. De forpligtende fællesskaber gælder selvfølgelig også 
på voksenplan.

Bent Laub Faaborg, skoleleder på Hillerød Lille skole
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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 

 



Ditte i Freerslev maler med 
 porrer og forårsløg

Jo, du læste rigtigt: Kunstneren Ditte Forchhammer maler ikke 
bare med pensel og spartel, men også med porrer og forårsløg.  
Og så er hun vild med hatte, billeder med historier og at male  
til musik.

Ditte Forchhammer har kun malet billeder i 2 1/2 år, men da hun 
endelig kom igang sprøjtede hun malerier ud. Så mange, at hun 
allerede har udstillet hos Galleri Jan Christiansen i Hillerød, fornyligt 
hos Miller Art i København og til marts skal hun være månedens 
kunstner i Støberihallen. Og udover det underviser hun med workshops 
for børn, teenagere og voksne hos LOF, og planlægger at have privat-
undervisning hjemme i Freerslev.

Det startede ellers anderledes. Ditte var gennem mange år lærer i 
folkeskolen med dansk, billedkunst og specialundervisning på forskel-
lige skoler i Gørløse og Hillerød. Pludselig en dag gik hun ned med 
stress og blev sygemeldt. Efter en tænkepause, hvor hun fandt ud af, 
at hun kunne noget med hænderne, stod valget mellem at bruge dem 
spirituelt eller som maler. Valget var ikke svært – i stedet for hele tiden 
at have hjulpet andre, var det Dittes tur til at gøre noget for sig selv. 
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Og så tog hun ned i malerforretningen og købte ind. Siden eksplo-
derede alt, og malerierne er siden kommet i en stærk strøm . 

“Mine billeder skal fortælle en historie”, siger hun. “Jeg har lagt min 
egen historie i malerierne, men tit får beskuerne deres egen ud af 
dem, og det er sjovt”, siger hun. Der er altid figurer med i hendes 
billeder, ofte mennesker, hunde eller fugle. Og i øjeblikket er det meget 
erotiske motiver, som hun dyrker – par, jalousi eller trekantsdramaer. 
Til en plakat for New Note Festivalen malede hun også en kontrabas, 
som hun havde lånt af en ven, så hun kunne få instrumentet ind under 
huden. “Men i virkeligheden er det altid selvportrætter – ligemeget 
hvilket motiv, jeg maler”, siger hun.

Hvad var så det med de porrer og forårsløg? Jo, for Ditte giver det en 
anden mulighed og effekt i maleriet af male med grønsagerne, det 
giver et luftigt og friskt strøg. En dag syntes hun, at hun brugte så 
mange penge på grønsager til at male, at hun spurgte Irma i Hillerød, 
om de ikke ville være hendes “sponsor i grønsager”. Det ville de godt, 
og så er Ditte med til at lave happenings og lignende for Irma.

Fra udstillingen hos Galleri Jan Christiansen

af Per Christiansen
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Hun blander også andre materialer i acrylfarven, som hun maler med: 
kaffegrums, sand og fotos, som hun bruger i collager. Maleriet foregår 
oftest til musik, som er med til at give den rigtige stemning. Derfor har 
malerierne som oftest også en sangtitel.

I den senere tid har Ditte undervist på workshops for LOF. Her har børn, 
teenagere eller voksne fået undervisning i, hvordan man kan blive 
inspireret og komme igang med at male. Ditte er ikke selv uddannet 
på kunstakademiet eller andre steder, men kursisterne får et indblik i 
hvordan Ditte arbejder, laver sin egen pallette efter det humør, man er 
i – og hvordan man kommer “råt” igang, som hun kalder det. Det er 
nemlig vigtigt for Ditte er starte med en stemning og male med de 
brede pensler, før man tænker på motivet. 

Selv fotograferer Ditte meget, og bliver tit inspireret af fotografierne. 
Picassos erotiske malerier og Chagalls historier er hun også glad for. 
På et tidspunkt håber Ditte at kunne leve af at male, og måske udstille 
i udlandet – men det vigtigste er, at det skal altid være en leg at male!
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FAKTA

Ditte Forchhamer er 40 år,  
autodidakt kunstner, og har boet i 
Freerslev i 16 år. 

Manden Georg og børnene Simone 
og Lucas er vilde med musik, og der 
er tit musik til Dittes ferniseringer.

Se malerier med mere på
www.ditteforchhammer.dk
ditte@ditteforchhammer.dk

Og hvad var det så lige, det med 
hatte: Jo, Ditte har over 43 hatte, 
og elsker at gå med dem. “Det får 
både mig selv, og andre i godt 
humør”. 

“Det har nok ligget til mig, at være 
anderledes”, siger hun. “Jeg skulle 
absolut gå i kjole, når de andre 
havde kassebukser på”. “Og så har 
jeg nok altid været en lille smule 
skør”, siger Ditte.

Ditte maler gerne til happenings eller ferniseringer. 
Til venstre en happening i Irma i Hillerød og øverst på Torvet i Hillerød. 
Fotografer: Allan Nørregaard og Georg Forchhammer
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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  

 

  

 

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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Igen i år vil det være muligt at købe familiens juletræ hos 
Brødeskov Gruppen. Overskuet fra salget går til indkøb af 
nyt materiel til spejderne.

Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende weekender i 
november/december  alle dage fra ca 11:30 til ca 15:00:

Søndag d. 30. november

Lørdag d. 6. december

Søndag d. 7. december

Lørdag d. 13. december

Søndag d. 14. december

Lørdag d. 20. december

Søndag d. 21. December

Hilsen Brødeskov Gruppe

Juletræer sælges 
hos Brødeskov 
spejderne
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Søndag den 2. november var der fernisering hos 
Galleri Malling Beck på en udstilling med titlen 
”Stærke danske kvinder” 

Kunstneren Majbrit Bartholdy har gennem ca. 1 år arbejdet med at  
portrættere en række kendte kvinder, og udstillingen rummer f.eks. 
billeder af Ritt Bjerregaard, Henriette Kjær, Lisbeth Knudsen, Lone 
Kuhlmann, Lise Nørgaard, Sanne Salomonsen og Lotte Heise. 

Kvinderne er valgt fordi de, for Majbrit Bartholdy, er forbilleder, der har 
formået at holde fast ved hvad de står for, på trods af modgang. 
Ferniseringen trak mange mennesker til, heriblandt flere af de por-
trætterede. Udstillingen kan ses i galleriet frem til den 30. november.

Stærke danske kvinder hos 
Galleri Malling Beck

af Helle Friis Proschowsky
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Henriette Kjær var mødt op for at se sit portræt - her ses hun 
sammen kunstneren Majbrit Bartholdy 

Ritt kigger på gæsterne til 
ferniserigen

Lotte Heise er for en 
gangs skyld ganske tavs...
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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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 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 

Annonce PerVærkstedsudstilling 
hos Per Christiansen
Lørdag d. 13. og søndag d. 14. december  13 - 17.
Velkommen på Skovkrogen 2 ved Brødeskov.
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Nyt fra Hammersholt 
Foramlingshus

Sket siden sidst

Høstbal lørdag d.13.09. 
Der blev afholdt et rigtigt godt høstbal og alle festdeltagere gjorde sit 
til at det blev en fornøjelig aften. Antallet af festdeltagere var lidt 
under det forventede. Der var godt humør og høj feststemning. 

Fredagscafé, d. 31.10.2008.
Det er vist LÆNGE siden der har været så mange fremmødte til et 
arrangement i forsamlingshuset. Vi nåede op på 115 – 120 personer til 
fredagscafeen, hvor Bröckhouse leverede øl til maden og revygruppen 
leverede et fantastisk comeback i form af et brag af en forestilling – 
Sven Knud og Valdemar – et godt valgt udgangspunkt for gensynet  
af revygruppens kvaliteter og evner – til stor fornøjelse for alle os  
fremmødte. 
 

Kommende arrangementer

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
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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 Novotni 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.

Revygruppen i fuld sving. Sufflør ”hjælpen” var en genial del af 
forestillingen, og meget humoristisk!



Kommunen investerer i  
uddannelse – og samlingssalen 
er ikke glemt!
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Min søn på 5½ år kom for nylig stolt hjem fra børnehave med et snittebevis fra 
Naturgården Egely. Siden har vores have lignet Emil fra Lønnebergs værksted.
På samme måde kan de fleste familier i Hillerød fortælle gode historier fra 
kommunens institutioner – både når det gælder børnehaver, skoler og plejehjem. 
Det skal vi også kunne gøre i fremtiden.

De gode historier
På vores seneste byrådsmøde i oktober tog vi temperaturen på både skolerne og 
plejehjemmene. Et tilsyn med kommunens plejecentre fortæller, at beboerne og 
deres familier er tilfredse med plejen og de ydelser, de får. Beboerne er trygge ved 
at bo på plejecentrene og har et godt samarbejde med personalet.

I årets kvalitetsrapport fra folkeskolerne kan man læse, at vores skoler har det 
godt. Veluddannede og engagerede lærere, deltagende forældre og aktive elever 
yder en fælles indsats for, at der er rart i Hillerøds skoler. Og der kommer nogle 
dygtige og hele mennesker ud af mødet med vores folkeskoler. Eleverne får gode 
resultater og langt de fleste fortsætter på en ungdomsuddannelse. Den største 
post på Hillerøds regnskab er da også skolebyggerier. Både fordi der kommer flere 
skolebørn. Men også fordi man kan få en bedre undervisning i moderne lokaler.

I Brødeskov mærker man også, at kommunen investerer i skolerne. Skolen er 
renoveret og udvidet. Samlingssalen blev godt nok udskudt i budgettet for 2009, 
men er bestemt ikke glemt. Og cykelstien ud over landet bliver færdig næste år. 
Det har en vis sammenhæng med at en tredjedel af Hillerøds befolkning bor uden 
for den store by. Vi politikere har besluttet, at det har en værdi at bakke op om 
livet i lokalsamfundene. Det er måske ikke det mest økonomiske, men den pris er 
vi villig til at betale.

B Y R O D E N  B E R E T T E R
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Udvikling - ikke afvikling
Ved sidste folketingsvalget sidste år var temaet: velfærd eller skattelettelser. 
Vælgerne valgte: velfærd og skattelettelser.

Samtidig mærker vi både i de private hjem, i virksomhederne, banker osv. at der 
ikke længere er plads til lige så store armbevægelser som for bare et år siden. 
Det er vanskeligt at sælge grunde og renterne stiger. Det hele hænger sammen 
og Hillerød Kommunes økonomi er også under hårdt pres.

Derfor er det en kæmpe udfordring at få så meget velfærd som muligt ud af de 
penge, der nu engang er. Men i modsætning til Venstre og Konservative, så vil vi 
stadig noget med Hillerød. Vi vil ikke bare afvikle - men udvikle og bygge videre 
på det gode fundament, som er lagt i de sidste 10 år.  Måske når vi ikke så hurtigt 
frem som først planlagt, men vi har retning og mål, som vi har udviklet i dialog 
med borgerne. 

Vi vil f.eks. skabe et Campusområde, hvor Nordsjællands uddannelsesinstitution-
er samles. Vi vil udvikle de gode rammer for et godt børneliv i skoler og børne-
haver. Og vi vil meget mere miljø med naturparken Kongernes Nordsjælland og 
bæredygtig byduvikling.

Skal jeg ikke bare stoppe i byrådet
Min familie og naboer spørger tit, hvordan jeg dog kan holde ud at være med til 
de svære beslutninger vi netop har været igennem med budget 2009. Men som 
jeg nævnte i starten, er det en belønning, hver gang en familie, en ældre eller en 
virksomhed har haft et godt møde med kommunen 
og kan være med til at fortælle den gode historie 
om Hillerød. 

Peter Nisbeth (A) viceborgmester, 
medlem af Børne- og Familieudvalget 
og Økonomiudvalget.
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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 

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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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

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. 25. februar 2009

Deadline
28. januar 2009

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

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.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.
Jesper Skovdal Christiansen, 48 22 14 23

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

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.
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