
BRØDESKOV
N

R
.1

8
7

  
  

3
9

. 
Å

R
G

A
N

G
  

  
F

E
B

R
U

A
R

 2
0

0
9

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

BORGERAVIS

Så er der 
morgensang!
Steen Knuthsen har fået mange elever 
på Brødeskov Skole gennem tiden til at 
synge gode danske sange 

Velkommen til den første Borgeravis i 2009.
Læs om arrangementer i den kommende tid, 

og om hvordan du kan være med til at få indflydelse.
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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

Næste nr. (188) er på gaden ca. 14. maj 2009
Indleveringsfrist den 20. april 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

Fastelavn i Nr. Herlev

Som traditionen byder, er der også i år arrangeret et festligt 
fastelavnsarrangement i Nørre Herlev i samarbejde mellem 
menighedsrådet og Brødeskov Borgerforening.

Efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00, hvortil det er helt OK at 
møde frem i festlig udklædning, vil der være tøndeslagning ved 
sognegården.

Når kattekongen og -prinsessen er kåret, får vi varm kakao og 
boller i sognegården.

Alle er velkomne! 
med venlig hilsen
Menighedsrådet og 
Brødeskov Borgerforening.

Søndag den 22. februar 2009
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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

Det skrider fremad med den sidste del af skolebyggeriet og snart har 
vi også de sidste bygninger klar til brug på Brødeskov Skole. Dette 
bliver, for denne omgang, afløsningen for flere års planlægning og 
bygge tilstande, og skolen kan vende tilbage til et mere normalt liv og 
koncentrere sig om at skabe god undervisning og et inspirerende 
læringsmiljø.

Men I skal vide, at den sidste debat omkring skolens udvikling ikke er 
forstummet – for vi mangler fortsat en samlingssal og ordentlige 
idrætsfaciliteter på Brødeskov Skole. Brødeskov Borgerforening vil 
arbejde videre på, at Hillerød Kommune indfrier denne forventning.

Og er der overhovedet noget håb for tiden? Eller har ”finansgrisen” ædt 
enhver positiv tanke og dæmpet forventningerne til det skammelig-
ste? Mange mennesker rammes for tiden af stagnationen med en 
usikrere fremtid til følge. Men så er der måske så meget mere grund til, 
at man holder fast i, at der stadigvæk er et fællesskab i lokalområdet, 
som ikke behøver at blive ramt – som måske endda styrkes – her i 
krisetiden.

Brødeskov 
Borgerforening 
– dit lokalråd!
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I vores område er der udsigt til, at der fortsat strømmer goder til. Nu 
har byrådet efter sigende fået godt styr på økonomien. 2009 ser ikke 
helt så sort ud, som det har gjort. Cykelstien mellem Uvelse og  
Nr. Herlev vil fortsat blive anlagt i år. Og foråret er vel også på vej…

Vi ser gerne, at endnu flere engagerer sig i Borgerforeningens arbejde. 
Andetsteds i Brødeskov Borgeravis er det annonceret, at vi har gene-
ralforsamling i april. Det er naturligvis også en mulighed for dig som 
borger for at komme til orde og give dit besyv med i debatten. Nye 
hænder til vores arbejde for en bedre fremtid for lokalområdet – det 
nære – er altid velkomne. Vi kan godt bruge dig!

Som tidligere fortalt betragtes Brødeskov Borgerforening af Hillerød 
Kommune som værende Lokalråd for Brødeskovområdet. Kommunen 
lægger op til, at lokalrådenes arbejde er en vigtig del af demokratiet i 
kommunen. I samarbejdet med kommunen opereres der efter en fast 
årscyklus med afholdelse af en årlig lokalrådsrigsdag og skemalagte 
dialogmøder mellem lokalråd og kommunen. Vi ser tegn på, at vi kan 
få væsentlig mere indflydelse på beslutninger for vores område. Og 
det kunne måske også være et incitament for dig til at gå ind i 
bestyrelsesarbejdet?

For at imødekomme det faktum, at Brødeskov Borgerforening fremover 
skal repræsentere alle borgere i Brødeskovområdet, har bestyrelsen 
udarbejdet et ændringsforslag til vedtægterne, der skal vedtages af 
generalforsamlingen. Vi forventer, at alle borgere, der er fyldt 18 år og 
bosiddende i foreningens område, fremover automatisk vil være 
medlemmer af Brødeskov Borgerforening. Vi har dog fortsat brug for 
dit frivillige støttebidrag til foreningen, da det udgør en betragtelig del 
af vores økonomiske grundlag.

Med ønsket om et godt 2009 til alle

Brødeskov Borgerforening
Jesper Skovdal Christiansen, fmd.
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Efter jul blev den daglige morgensang for indskoling genoptaget 
– til glæde for mange. Siden efterårsferien har det nemlig ikke 
været muligt at afholde morgensang pga. ombygningen. Mange 
af de forældre, der troligt står og synger med hver eneste 
 morgen, har bekymret spurgt om traditionen nu også ville blive 
genoptaget? 

For det er en traditionen der har eksisteret siden skolens start og som har betyd-
ning for både børn og voksne. Brødeskov Borgeravis har haft en snak med Steen 
Knuthsen – der næsten er synonym med morgensang på Brødeskov Skole – for at 
høre ham fortælle om morgensangens fortid – og fremtid.

Steen Knuthsen kom til Brødeskov Skole i 1994. På daværende tidspunkt skift-
edes lærerne til at afholde morgensang med eleverne. Alle børn stod med hver 
sin sangbog i modsætning til i dag, hvor man kan følge med i teksten på en 

Morgensang på Brødeskov Skole
– Steen slår igen tonerne an
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overhead. Steen overtog efterhånden det meste af ansvaret for 
morgensangen og det er en opgave han er glad for. 

Allerede før klokken ringer er der som regel trængsel omkring klaveret 
– for børnene står i kø for at komme til at spille og synge med på deres 
yndlingssange. Det repertoire han præsenterer børnene for, ligger 
forholdsvist fast og med 1-2 sange om ugen kan man nå 30-35 sange 
på et skoleår. Der synges sange der passer til årstiden, krydret med 
klassikere af f.eks. Halfdan Rasmussen og Kim Larsen. Børnene bliver 
dermed præsenteret for de samme sange flere gange fra 0. – 3. klasse 
og man kan tydeligt høre genkendelsens glæde når der er en favorit 
som f.eks. ”Min Græskarmand” på programmet!

I en årrække var der morgensang for 0-3. klasse mandag til torsdag i 
blok A og fælles morgensang for hele skolen hver fredag i gymnastik-
salen. Men som bekendt blev gymnastiksalen inddraget til faglokaler i 
forbindelse med ombygningen og indtil vi får den længe ventede 
samlingssal på skolen, er der intet lokale der kan rumme alle elever. På 
nuværende tidspunkt er det kun 0-3. klasse der har morgensang alle 
ugens dage, men når samlingssalen kommer, kan traditionen med at 
samle hele skolen forhåbentlig genoptages. 

Traditioner som f.eks. morgensang har betydning for eleverne. I 2008 
udarbejdede elevrådet ved Brødeskov Skole et 
katalog over traditioner, som de ønskede indført 
eller fastholdt på skolen. Ikke overraskende stod 
skoleteater, fastelavnsfest og morgensang nævnt 
i kataloget. Mere overraskende er det måske 
at eleverne foreslog en markering af 4. maj 
med lys i skolens vinduer.

Af Helle Friis Proschowsky

Steens egen yndlingssang er “Livstræet”, som er 
 skrevet af Hans Holm og  Erik Lindebjerg. Det er den 

med “lad dem lege i livstræets krone ...”, og den er 
også et hit hos børnene.

Mange børn i Brødeskovområdet har lært deres danske  
sangklassikere til morgensangen hos Steen Knuthsen
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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

 
• Teknisk ekspert
• Alt  VVS-arbejde udføres
• Gas – og Oliefyrsservice
• Blikkenslager



9

Brødeskov Borgerforening 
generalforsamling
Tirsdag den 31. marts 2008 kl. 19:30
Brødeskov Skole

Generalforsamling for Brødeskov Borgerforening:
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for 2008.
3. Forelæggelse af regnskab for 2008.
4. Forslag til budget og kontingent for 2010.
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fra 2010. 
 Se forslaget på www.brodeskov.net .
6. Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde
  senest 24. marts 2008.
7. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er Helle Proschowsky, Hanne Jensen og Henrik Nørrelund
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.

Man har stemmeret til generalforsamling, hvis man har betalt kontingent 
for 2008

Vel mødt!
Bestyrelsen for Brødeskov Borgerforening
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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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Lørdag den 13. juni 2009 i tidsrummet 11-21 
på Engen ved Spejderhytten

Ideen er, at etablere et årligt arrangement, der trækker alle beboere i Brødeskov-
området til fælles at støtte op om foreningerne og det frivillige arbejde.

Vi har i de tidligere år gennemført arrangementer i foreningerne hver for sig, men 
nu skal det være. Vi samler tropperne om en fest med aktiviteter, sjov, underhold-
ning og mad. Derfor er det også vigtigt, at så mange som muligt giver deres 
mening til kende om, de aktiviteter vi skal satse på for at få alle med til den 
fælles oplevelse.

Det første år vil rammen for festen være de hyggelige arealer på Engen ved 
spejderhytten og initiativtagerne forventer, at rigtigt mange vil deltage i løbet af 
dagen. Både Idrætsforeningen, Brødeskovspejderne, Idrætsforeningens Venner, 
Halforeningen samt Brødeskov Borgerforening bakker op om initiativet.

Navnet Brødeskov Engfest afspejler de tidligere fester, der er afholdt henholds-
vis på arealerne hos Brødeskov Idrætsforening og på Engen ved spejderhytten i 
Ny Hammersholt.

Tidspunktet er afpasset så det ikke rammer skolernes sommerferie og heller ikke 
ramler sammen med andre større aktiviteter i Hillerød By.

Har du lyst til at være med som hjælper eller arrangør og udvikle festen, kan du 
henvende dig til Torben Strunge Pedersen på brodeskov@get2net.dk eller på 
telefon 48240128. Der vil være brug for alle hænder.  

Der vil som sædvanlig blive annonceret mere konkret om programmet for dagen.  

Brødeskov Engfest

Foreningerne i Brødeskov er enige om at gennemføre 
en fælles Brødeskovfest under navnet
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Foreningen Brødeskovhallen indkalder til

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler,

Kollerødvej 1 

Onsdag d. 25. marts kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 

senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen 

for at få behandlet forslaget.

Henvendelse til

Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 

3400 Hillerød.
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1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent  

3.  Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens 
 fremtidige virksomhed

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år

6.  Behandling af indkomne forslag

7.  Valg af formand

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.  Valg af suppleanter

10.  Valg af revisorer samt suppleant

11.  Valg af 1 medlem til stadionudvalg. 
 Formanden for BÌF er udvalgsformand.

12.  Eventuelt
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Gennem nogle år har en meget uformel arbejdsgruppe samlet viden 
om Brødeskovområdets historie.  Det har bl.a. resulteret i 2 udstillinger 
i Hammersholt forsamlingshus og udgivelsen af en cd-rom med Orla 
Larsens samling af historier fra Nørre-Herlev sogn og der har været 
bred interesse for de ting, vi har fundet frem.

Vi er kommet til den konklusion, at hvis dette arbejde skal fortsætte 
og udvikles, må det ind i en mere formel ramme, som man har i andre 
dele af kommunen.

Derfor inviteres alle interesserede til 
stiftende generalforsamling for 
Brødeskov lokalhistoriske forening

Mandag den 23. marts kl. 17 
i Hammersholt forsamlingshus.

Der vil blive givet en orientering om baggrunden for foreningens 
stiftelse og der vil blive fremlagt forslag til vedtægter. 

Desuden skal der på mødet tages stilling til valg af bestyrelse og 
fastsættelse af kontingent.

Med venlig hilsen

Anders Bohn 48 26 03 04 Margrethe Krogh
Svend-Erik Pedersen 48 26 59 65 Birgit Larsen 48 26 68 26
Orla Svendsen 48 26 38 57 Leif A. Sørensen 48 26 46 19
Lisbet Nielsen 48 26 72 14 Valborg Sandberg 48 26 01 53

Lokalhistorie!
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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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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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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 

Alle der har lyst er mere end velkomne! 
Alle der vil bidrage med et eller andet bedes henvende sig til 

Jens Böcher 
Enghavegårdsvej 25 
Nørre Herlev 
Tlf. 48265483 
eller mail: Dryas@mail.dk

Viseaften
Den traditionelle viseaften finder i år sted 
Fredag d. 20. marts kl. 18 i sognegården, Nørre Herlev 
(husk at tage madkurv med!)
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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 

Brødeskovkoret er nu i gang med forårssæsonen, og under ledelse af 
vores dygtige dirigent – Maiwy Frimand-Meyer  - er vi i gang med et 
omfattende repertoire – dels satser, vi allerede har arbejdet med og 
dels en række nye ting: bl.a. Bach´s  Bourée , en sats af John Dowland 
og en folkevise fra Dalarna.

Vi planlægger en koncerttur til Sölvesborg i Sverige 25. – 26. april, og 
den 9. maj kommer et svensk gymnasiekor fra Sölvesborg på genvisit 
iHillerød, hvor de skal have koncert i Slotsarkaderne og i Hillerød Kirke.

Der vil være gratis adgang til begge disse koncerter.

Hvis du har lyst til at være med i koret, er du velkommen til en prøve-
aften i Nr. Herlevs sognegård, hvor vi øver hver torsdag fra kl. 19.30 til 
22.00.

Vores repertoire kan ses på korets hjemmeside:  
www.Brodeskovkoret.dk 

Jørgen Sandberg     
48 26 01 53

Nyt fra Brødeskovkoret
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

OPRÅB!
Der har igen i det forgangne år været en masse tiltag med forbedring 
af Hammersholt Forsamlingshus. Efter godt 100 år fremstår det 
stadigt præsentabelt og i takt med hvad der forventes af selskabs-
lokaler år 2009, hvilket vi får bekræftet gang på gang af de gæster 
der lejer vort hus.

Apropos udlejning så er Forsamlingshusets økonomi baseret på 
udlejning – sådan skal det være - og udlejningen går også forrygende.
Det er også en stor glæde for os som dagligt arbejder for Huset at det 
er præsentabelt til udlejninger og ved Forsamlingshusets egne arran-
gementer for eksempel pinsebal, høstbal og cafe aftener, og når der 
hele sommeren igennem spilles petanque hver torsdag aften hvor alle 
er velkomne! Husk at nærlæse aktivitetskalenderen for 2009 og kryds 
af i kalenderen!

Derfor er det utrolig vigtigt for Forsamlingshuset og os i bestyrelsen at 
der i lokalbefolkningen er en stor tilslutning - der kun kan dokumen-
teres ved medlemstallet - og bred opbakning omkring Huset.
- Hvem ved, det er måske netop dig der vil være meget glad for om 
føje år at Forsamlingshuset eksisterer, når du har brug for et sted at 
afholde en større fest for eksempel konfirmation, rund fødselsdag, 
bryllup, og så kan sige at det er i vores forsamlingshus vi fester i dag.

Et medlemskontingent koster kun kr.100,- pr. år pr. person og giver ret 
til fremmøde ved generalforsamlingen og de hertil hørende gule ærter. 
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til - forsamlingshuset tlf.  
48 17 04 17 (læg venligst besked), - Svend Erik Pedersen(formand) 
tlf.48 26 59 65, - Per Hansen(næstformand) 26 56 96 10, eller i 
forsamlingshuset torsdage kl.17:30 – 19.
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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.

Vi i bestyrelsen vil opfordre alle til at prøve en fredagscafe, et pinse-
bal, et Juletræ med ungerne og i øvrigt møde frem til vore arrange-
menter eller ”bare” til en hyggelig torsdag aften ved petanque banerne 
i fornøjeligt samvær. 

KALENDER FREM TIL MAJ 2009

Søndag d. 15. februar kl. 13:00. Generalforsamling.

Søndag d. 22. februar kl. 14 – 16. Tøndeslagning!

Fredagscafé d. 24. april kl. 18. Linedance, med spisning. 
Støv cowboy hatten af (lad hesten blive hjemme) og mød op til en 
fornøjelig morsom og hyggelig aften!            

Fra 30.april og ud på sensommeren. Petangue hver torsdag aften.
Her bliver der rig lejlighed til at udnytte og udvikle sine færdigheder på 
petanque banerne ved Forsamlingshuset.

Lørdag d. 30. maj kl. 18:00. Pinsebal. 
Vi tænder op i husets grill, - Du / I medbringer selv kød – og man 
forsyner sig med salat fra Husets overdådige salatbord.



De kommende opgaver 
for Hillerød Byråd
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Det vil være svært at fortælle om kommende opgaver i Hillerød Byråd uden først 
at omtale ” katastrofeåret 2008 ”. Det har været besparelser og nedskæringer 
over alt, forkerte budgettter, fejl og mangler, overskridelser på byggeprojekter,– ja  
alt hvad der kunne gå galt,– gik galt.

Resultat, et budget for 2009 baseret på nedskæringer med ca. 200 mio, og 
stadig tvivlen, holder det ? En kassebeholdning som er væk, og ved årets vil være 
meget lille og i 2010 er budgettteret til et minus på 101 mio. kr.

Socialdemokratiet og Borgmesteren, som er øverste administrative chef,- har 
påtaget sig ansvaret, og så kunne vi borgerlige partier jo lade dem klare ærterne.
Konservative har overvejet situationen, skulle vi sætte os op på plankeværket og 
hyle, eller skulle vi være medspiller på banen og påtage os et ansvar. Vi valgte 
det sidste, idet vi føler, at vi er valgt til løse problemerne og ikke til passivt se på.
I øvrigt er opgaven også for vigtig til at overlade den til Socialdemokratiet og 
Tue.

Vi har i Hillerød haft nogle forrygende år, det kan vi bruge til at komme videre, 
men vi kan også bruge det til gøre op med hvad det er kommunale kerneopgaver 
og hvad vi med fordel kan overlade til andre.

Vi skal i år indvie et nyt storkøkken, idet, der hvor maden til vores ældre nu 
produceres, ikke kan opnå Arbejdstilsynets godkendelse. Vi vil godt sikre, at vores 
ældre, såvel på plejecentrene som de hjemmeboende, kan får god, sund og 
varieret kost, vi vil også sikre, at vores institutioner og skoler kan få det samme, 
men blot med den forskel fra Socialdemokratiet, at det skal være frivilligt om 
man vil gøre brug at tilbuddet fra storkøkkenet, eller man finder andre måder at 
løs det på.

B Y R O D E N  B E R E T T E R
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Til trods for vores økonomi, er det alligevel lykkedes at afsætte penge til at 
færdiggøre vores skoleudbygning, herunder Brødeskov, Alsønderup, Skanseskolen 
og Sophienborgskolen.

Vi er også meget opmærksomme på, at sikre at pasningsgarantien på børneom-
rådet og plejeboliger for ældre overholdes og derfor planlægger vi stadig udbygn-
ing af vores plejecentre og også bygge institutioner, hvor der i områderne er 
behov.

Af overordnede planer gør vi alt hvad vi kan for at undgå at vores gamle sygehus 
bliver udbygget. Det ligger midt i et boligområde, de trafikale problemer er 
uoverskuelige, parkering, trafik, udrykningskøretøjer, alt er kaos. Vi har via 
økonomiske oversigter bevist, at det kan meget bedre betale, at bygge et nyt og 
moderne sygehus ved Overdrevsvejen og lade det gamle sygehus blive omdannet 
til boliger.

2009 er som bekendt et valgår, og Socialdemokratiet havde Nick Hækkerup som 
spidskandidat, han opnåede som bekendt godt 8000 personlige stemmer. Vi 
forventer fra borgerlig side, at 4000 af disse stemmer kommer i spil og vi vil fra 
konservativ side gerne være med til at kæmpe om det.

Tak for pennen og venlig hilsen

Sven-Ove Larsen
Konservativ gruppeformand.
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• Murerarbejde 
• Tømrer– og snedkerarbejde 
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• Anlægsarbejde, herunder  
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der ikke føler sig  
større end sine kun-
der - og samtidig er 

stor nok til de fleste 
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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. 14. maj 2009

Deadline
20. april 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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