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

BORGERAVIS

Interview
Søren Elbo, 
Ny Hammersholt
– klarinettist i 
DR SymfoniOrkestret

Ny formand for 
Brødeskov Lokalråd.
Tak til Jesper, 
velkommen til Annett!

Borgermøde 
d. 16. marts om nyt 

hospital og ny station
Hvilken betydning får det 

for vores lokalområde? 



Galleri Malling Beck præsenterer 

Billedkunstner 

Ada Scheller 

"Illusion og virkelighed" en idé om at kunne sammensmelte disse to begreber ved at lade det illusoriske landskab 
danne baggrund for naturens egne materialer i form af jord, sand, sten og plantedele. 

 

Fernisering:  
søndag d. 8. november kl. 14 – 16 hvor kunstneren vil være tilstede 

Udstillingen er åben fra lørdag d. 7/11 til søndag d. 22/11 

Åben lørdag og søndag fra 13 – 16 og altid efter aftale 

 
Galleri Malling Beck 

Hammersholt Byvej 21 B 3400 Hillerød   48269991       www.gallerimallingbeck.dk 
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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
48 26 99 91 • 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 Lokalråd

Næste nr. (192) er på gaden ca. 14.-21. maj 2010
Indleveringsfrist den 25. april 2010 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Støt op om dit lokale område
Brødeskovområdet står potentielt foran store forandringer 
med nyt super hospital og ny S-togs station tæt på vores 
område. Brødeskov Lokalråd er din mulighed for, at sikre 
områdets behov bliver belyst overfor politikere og kommunen 
m.v. Lokalrådet arbejder bl.a med emner som:

	 •	 Idrætshal
	 •	 Samlingssal
	 •	 Skolens	udvikling
	 •	 Trafik
	 •	 Cykelstier
	 •	 Overordnet	udvikling	af	området
	 •	 Klima
	 •	 Kultur
	 •	 og	meget	andet	...

Meld dig ind i Brødeskov Lokalråd på www.brodeskov.net/
blivmedlem.php
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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

2009 blev året, hvor Brødeskov Borgerforening forvandlede sig til 
Brødeskov Lokalråd. Det blev også året, hvor Brødeskov Borger-
forenings	formand	igennem	8	år,	Jesper	Skovdal	Christiansen,	blev	
valgt ind i Byrådet, derfor har Jesper valgt at forlade formandsposten  
i Lokalrådet. 

Jeg vil gerne, som ny formand, på bestyrelsens vegne, ønske Jesper 
tillykke, og takke ham for hans store indsats og engagement. Der er 
ingen tvivl om, at Jesper har lagt stor energi og megen tid i at forbedre 
forholdene for borgerne i området. Vi er alle i bestyrelsen kede af, at 
Jesper ikke længere skal fungere, som formand, men vi ser også en 
mulighed i at Jesper nu sidder i Byrådet og kender til områdets behov. 
Jesper har desuden lovet at han vil arbejde for at forbedre dialogen 
imellem Byrådet og Lokalrådene.

Ønsket om en udvidelse af dialogen imellem Byrådet og Lokalrådene 
har	Hillerød	Kommune	også	formuleret.	Det	var	blandt	andet	en	af	
årsagerne til at Brødeskov Borgerforening forvandlede sig til Brøde-
skov Lokalråd. Lokalrådet repræsenterer alle borgere. Bestyrelsen i 
Brødeskov Lokalråd stiller sig gerne til rådighed, som sparringspartner 
til Byrådet, således at der forhåbentlig bliver skabt flere konkrete 
rammer for samarbejdet.

Hvis samarbejdet imellem Byrådet og Brødeskov Lokalråd for alvor skal 
give mening, så skal dialogen og samarbejdet imellem Brødeskov 
Lokalråds bestyrelse og den enkelte borger også styrkes. Derfor er vi i 
bestyrelsen optaget af, hvordan vi kan blive et levende bindeled 
imellem	borgerne	og	Hillerød	Kommune.	

Brødeskov Lokalråd repræsenterer ca. tusinde husstande. Hvis du 
ønsker at støtte rådets virke økonomisk og moralsk, er det muligt at 

Nye tider for
Brødeskov Lokalråd
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tegne et medlemskab. I dag har ca. et hundrede husstande og tre 
foreninger valgt at gøre det. Vi, i bestyrelsen, har en vision om at 
medlemstallet skal vokse. Det årlige medlemskontingentet på hen-
holdsvis 50 kr. for enkelmedlemmer 100 kr. pr. husstand og 200 kr. for 
foreninger betragter vi, som beskedne beløb, og vi antager derfor, at 
der er andre årsager til at så forholdsvis få har valgt at tegne medlem-
skab. Er det fordi du ikke kender til rådet og dets arbejde? Eller er det 
fordi du ikke mener at du bliver hørt? Eller har du bare ikke tid eller lyst 
til at engagere dig? Dette er nogle af de spørgsmål vi, i bestyrelsen, 
stiller os.

I vil, i næste nummer af Borgeravisen, blive præsenteret for en række 
initiativer fra vores side, som skal være med til at stille skarpt på, 
hvordan dialogen styrkes. Borgeravisen og www.brodeskov.net 
er platforme, som Lokalrådet står bag, og som der kan kommunikeres 
ud fra. Herfra skal lyde en opfordring til at bruge dem. Jo mere vi ved 
om, hvad der rører sig i området, jo bedre kan vi repræsentere det.

Det er ved at være tid til den årlige generalforsamling, som i år 
 afholdes tirsdag den 16. marts 2010 i Hammersholt forsamlingshus. 
Vi	starter	med	et	borgermøde,	hvor	Hillerøds	Borgmester	Kirsten	
Jensen møder op. Anledningen er regeringens udmelding om, at der 
skal bygges et superhospital i Nordsjælland. Hospitalet kommer 
sandsynligvis	til	at	ligge	ved	Overdrevsvejen,	i	sammenhæng	 
med en ny S-station.

Borgmesteren vil fortælle om indhold og status for 
disse planer og besvare spørgsmål fra de 
fremmødte borgere.

Det er altså mange gode grunde til at møde op  
til borgermødet og generalforsamlingen.
Vel mødt, og med ønsket om et godt nytår. 

Brødeskov Lokalråd
Annett Jakobsen 
formand
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Fra årsskiftet har jeg fået sæde i Hillerød Byråd. Der er derfor behov for 
nye kræfter til at stå i spidsen for Brødeskov Lokalråd og det glæder 
mig meget, at Annett Jakobsen har taget bolden op og er blevet ny 
formand. 

Det	er	nu	otte	år	siden,	at	jeg	selv	fik	denne	mulighed	og	alt	andet	lige	
har det været en interessant tid.

Det er ikke alting, der er lykkedes. Vi har endnu ikke en Brødeskovhal 
og kun 30 m cykelsti langs Lyngevej (over Fr.værk-banen) indtil videre, 
selvom mange gode kræfter har arbejdet konstruktivt for det i årevis.

På en række områder er der sket en positiv udvikling. 
Brødeskov.Net er blevet lokalområdets samlingspunkt på 
Internet, mens Brødeskov Borgeravis har undergået en 
forvandling til et langt mere moderne og indbydende 
lokalblad. Skolen er blevet udvidet til 9. klasse og er 
efterhånden blevet, eller er i gang med at blive, forsynet 
med de fleste af de faciliteter, som vi i området har 
ønsket.	Også	selvom	vi	skulle	en	demonstration	igen-
nem og at det undervejs i processen har kostet læsse-

vis af frustrationer hos skolebestyrelsen og hos 
skolens ledelse og personale.

Nogle gange kan man sætte tingene lidt i 
perspektiv ved at tænke på, hvor galt det 

Tak	for	en	god	periode	i	
Borgerforeningen 
og Lokalrådet
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kunne	have	gået.	Omkring	årtusindskiftet	var	vi	ved	at	få	trukket	en	ny	
S-togsstation ved Brødeskovvej ned over hovedet. Det i sig selv ville 
have været et gode, men det dertil hørende erhvervsområde med 
14.000 arbejdspladser ville fundamentalt have forandret vores hver-
dag. Prøv at forestille dig, at alt fra Slettebjerget til Hammersholt var 
blevet forvandlet til et kæmpe industriområde og der var blevet anlagt 
en motorvej tværs gennem Brødeskov og Store Dyrehave. Det er først 
med	udmeldingen	om	et	nyt	superhospital	ved	Overdrevsvejen,	at	
denne plan er blevet skrinlagt.

Det er navnlig i de pressede perioder, at det er godt at være velfor-
beredt med et lokalt politisk beredskab i form af en Borgerforening – 
eller i den tidssvarende version, som vi har ændret det til: et Lokalråd. 
Tidligere	formand	Uffe	Espersen,	som	jeg	har	lært	utrolig	meget	af,	har	
altid sagt, at det er vigtigt, at vi støtter op – også i ”fredstid”. Ellers er 
vi måske ikke forberedte, når problemstillingerne opstår.

I den kommende byrådsperiode kan du forvente, at det bliver igennem 
lokalrådene i Hillerød, at den lokale indflydelse kommer til at ske. Det 
er derfor vigtigere end nogensinde, at I giver Annett og hele holdet 
bag Brødeskov Lokalråd jeres fulde opbakning, hvis Brødeskovområdet 
skal kunne imødese en god og sund udvikling i de kommende år.

Med ønsket om god vind fremover til Brødeskov Lokalråd,
Jesper	Skovdal	Christiansen
– afgående formand
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Brødeskov Lokalråd 
– Borgermøde
Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.00 
i Hammersholt Forsamlingshus

Regeringen har meldt ud, at der skal bygges et nyt hospital 
i	Hillerød,	sandsynligvis	ved	Overdrevsvejen	i	sammen-
hæng med en ny S-togs-station.

Borgmester	Kirsten	Jensen	vil	fortælle	om	indhold	og	
status for disse planer og besvare spørgsmål fra de 
 fremmødte borgere.

Alle er velkomne!

Placering	af	station	og	byområde	med	hospital	ved	Overdrevsvejen

Overdrevsvejen

Ny station

S-banen

Mod Hillerød station

Nyt superhospital

Ny bydel

Favrholm

Frederiksværksbanen
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Brødeskov Lokalråd 
– Generalforsamling

Tirsdag den 16. marts 2010 ca. kl. 20.30 
i Hammersholt Forsamlingshus

I forlængelse af borgermødet holder Brødeskov Lokal-
råd generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne 
(Se www.brodeskov.net) 
•	 	Valg	af	dirigent	og	referent.	
•	 	Bestyrelsens	beretning	for	den	forudgående	periode.	
•	 	Forelæggelse	af	det	reviderede	regnskab	for	det	

 forudgående regnskabsår til god kendel se.
•	 	Forelæggelse	af	forslag	til	budget	og	størrelse	af	

medlemskontingent for det efterfølgende regnskabsår 
til godkendelse.

•	 	Indkomne	forslag.	Forslag	skal	fremsættes	skriftligt	og	
være bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

•	 	Valg	af	medlemmer	til	bestyrelsen	(vælges	normalt	 
for 2 år). 

•	 	Valg	af	op	til	2	suppleanter	(vælges	for	1	år)
•	 	Valg	af	1	revisor	(vælges	for	1	år)
•	 	Valg	af	1	revisorsuppleant	(vælges	for	1	år).
•	 	Eventuelt.	

Stemmeret og valgbarhed har alle, som har tegnet 
medlemskab i 2009

Med venlig hilsen - vel mødt
Bestyrelsen for Brødeskov Lokalråd
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Kære beboere i Brødeskov-området!
Velkommen til Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub 
– Ny Hammersholt’s lokale bar, café & restaurant, der ligger midt 
i den skønne natur ved golfbanerne. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Vivi & Michael Holberg

Café & Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt, telefon 48 26 56 85 eller 22 81 29 42
Åbent dagligt i perioden april-oktober fra kl. 11.00-21.00
Se det aktuelle café-kort på www.nysogaard.dk

Velkommen til Cafe & Restaurant
Nysøgaard i Hillerød Golf Klub

Vi leverer også ud af huset

Både til private og 

virksomheder

v/Kim Olsen

Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk

Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød

Tlf: 2546 4493

OK Varmeteknik

Oliefyrservice 

Olietanke

Kedelservice
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Fastelavn i Nr. Herlev
Søndag den 14. februar 2010

Som traditionen byder, er der også i år arrangeret et fest-
ligt fastelavnsarrangement i Nørre Herlev i samarbejde 
mellem menighedsrådet og Brødeskov Lokalråd.

Efter	gudstjenesten	i	kirken	kl.	10.00,	hvortil	det	er	helt	OK	
at møde frem i festlig udklædning, vil der være tøndeslag-
ning 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 Lokalråd.
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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
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Der er i BIF blevet samlet 2 årgange 95-96 til et pigehold, 
der er i gang med at prøve at spille 11-mands fodbold.

Vi er med i en vinterturnering. så vi på den måde kan prøve om det er 
det, vi vil spille, til foråret. Vi har både tabt og vundet – der er stor 
forskel på at spille 7-mands og 11-mands.

Pigerne går til den, de har trænet hele vinteren udendørs på FIFs 
grusbane på Milnersvej, hver mandag kl.19:00. og indendørs om tors-
dage kl. 17:45 i Uvelses Fritidscenter.

Vi skal i slutningen af februar beslutte, om vi vil spille 11-mands fod-
bold. Dertil kunne vi godt bruge lidt flere piger.

Så hvis du har lyst, så mød op. Du behøver ikke at have spillet fodbold 
før.	Kontakt	Kenneth	på	3091	0023

	 Vi	skal	til	Kalundborg	i	pinsen	og	næste	sommer	
             forventer vi en tur til udlandet til 
               fodboldturneringer.

Brødeskov IF søger

Piger u-15
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Med	klarinetten	fra	Tivoli	garden	
til Danmarks Radios koncertsal

Søren Elbo fra Ny Hammersholt spiller klarinet i DR 
SymfoniOrkestret, der til dagligt spiller i DR’s koncertsal. 
Vejen til de store symfonier og turneer rundt i verden 
startede som 8-årig i Tivoligarden.

Det	var	på	en	tur	med	sine	forældre	i	Tivoli,	at	Søren	første	gang	blev	
grebet	af	musikken.	De	så	Tivoligarden	spille	og	marchere	gennem	den	
gamle have, og Søren tænkte: “Det vil jeg også prøve!”. Forældrene var 
med	på	idéen,	og	Søren	fik	lov	til	at	komme	til	optagelsesprøve	som	
7-8 årig. Drømmen var egentlig at spille tromme, men det blev march-
fløjte	han	røg	over	på	–	før	han	fik	øjne	og	ører	op	for	klarinetten.
 
Dermed	brugte	Søren	store	dele	af	sin	barndom	på	at	spille	i	Tiovli
garden – 5 dage om ugen om sommeren og 3 dage om ugen om 
vinteren.	Og	når	man	samtidig	skulle	pendle	fra	Greve	til	København	
hver	gang,	var	det	en	travl		men	sjov	tid.	Man	fik	gratis	adgang	til	



15

Tivoli,	men	havde	kun	18	dages	sommerferie	om	året.	Men	Søren	fik	
mange venner i garden, og mange af dem er i dag også professionelle 
musikere.	Søren	blev	senere	optaget	på	Musikkonservatoriet	i	Køben-
havn, hvor han efter nogle år var én af de udvalgte, som gik videre i 
solistklassen.  Han blev ansat som soloklarinettist i Aalborg Symfo-
niorkester, hvor han var i 10 år. Det var også her, at han mødte sin 
kone, Gitte, som er sangpædagog. 

Men	det	trak	at	komme	tilbage	til	Københavnsområdet,	og	da	der	blev	
en	ledig	stilling	hos	DR	SymfoniOrkestret	ledig,	vendte	familien	
tilbage. De endte med at slå sig ned i Ny Hammersholt, hvor familiens 
hus på Hulvejen er bygget om, så der er plads til flygel og øverum. 

Musik	præger	i	det	hele	taget	familien.	Den	ældste	datter	Katrine	
spiller	violin	på	konservatoriet,	Astrid	går	på	det	Kongelige	Teaters	
balletskole og Rasmus i tredje klasse på Brødeskov Skole spiller 
trommer.

Stor lyd i DR’s koncertsal
DR Symfoniorkestret er et af Danmarks mest anerkendte orkestre med 
mange internationale gæstesolister, turnevirksomhed i udlandet og 
de berømte “torsdagskoncerter”, som bliver sendt live på P2. 

Sørens	jobtitel	i	DR	SymfoniOrkestret	er	i	øvrigt	“Basklarinettist”.	
Måske vidste du det ikke, men der er jo mange slags klarinetter, stemt 
i	forskellige	tonearter.	Og	basklarinetten	er	en	længere	variant	hvor	
røret	slår	et	sving	i	bunden,	ligesom	en	saxofon.	Og	det	er	altså	Sørens	
job, når der er musikstykker, hvor basklarinetten indgår. Ellers spiller 
han en af de andre typer klarinetter. 

DR	SymfoniOrkestret	har	som	fast	koncertssted	den	meget	omdisku-
terede DR koncertsal. Der har været mange ytringer om akustikken og 
lyden i koncertsalen. “Men det lyder altså fantastisk!”, siger Søren. “Der 
er en helt anden “plads” til lyden, end i den gamle koncertsal i det 
gamle	radiohus.	Og	både	som	publikum	og	musiker	er	der	lige	pludse-
lig mange nuancer og detaljer i musikken, som man kan høre. Så jo, jeg 
synes at salen er en stor berigelse for musikken og store symfonier får 
virkelig luft under vingerne.” 
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Søren anbefaler i øvrigt torsdagskoncerterne eller de mere uformelle 
(og billigere) Metro-koncerter om onsdagen, hvis man vil prøve at 
opleve stor klassisk musik i et pragtfuldt rum. Metro-koncerterne er en 
slags generalprøve, og der er typisk 5-6 stykker pr. sæson. 

Foruden	jobbet	i	SymfoniOrkestret	spiller	Søren	i	“DiamantEnsemblet”,	
som er et 10 mand stort kammerorkester med strygere og blæsere.  
De		spiller	koncerter	med	internationale	gæstesolister	i	Det	Kongelige	
Bibliotek. Søren er også lærer i klarinet på Musikkonservatoriet i 
København.

Søren og Sigurd
Men	én	af	dem,	som	Søren	og	DR	SymfoniOrkestret	har	spillet	sammen	
med,	og	som	de	fleste	kender,	er	Sigurd	Barrett.	Orkestret	har	arbejdet	
sammen	med	ham	i	10	år,	både	i	TV	og	til	koncerter	i	Danmark	og	
udlandet.

“Sigurd har gjort fantastisk meget for musikken og symfoniorkestret”, 
siger Søren. “Hvem havde for ti år siden kunnet forestillet sig at DR 
SymfoniOrkestret	ville	spille	koncert	iført	nissehuer?	Eller	stå	nede	
bland publikum og spille? Ikke dengang, i hvert fald! Der har Sigurd 
med sin personlighed været ny inspiration og motivation for at 
formidle	klassisk	musik	til	folk	i	alle	aldre.	Og	fælles	for	alt	det,	Sigurd	
gør, er, at der er kvalitet i det, han gør. Jeg tror helt sikkert, at han har 
været med til at ændre en kultur i den klassiske musik, og give vore 
børn en lettere indgang til en slags musik, de normalt ikke hører i  
radio	eller	TV.	

“Jeg	kan	huske	en	koncert	i	Kina,	hvor	Sigurd	hjemme-
fra havde lært at synge en kinesisk sang – på 

kinesisk! Han havde øvet og øvet og øvet 
derhjemme, og overraskede alle med at 

synge	kinesisk,	og	fik	alle	børn	til	at	
synge med. Det var meget rørende!”
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Musik er oplevelser og fællesskab
“I det hele taget synes jeg, at vi gerne må opfordre vores børn til at stifte 
kendskab med musikken, og dyrke et musikinstrument, hvis man har 
mulighed for det. Jeg ved, at det kan være dyrt at gå til musikunder-
visning, men det er vigtigt, at vi ikke bare smider alt med kunnen og 
dygtiggørelse væk”. 

“Man må gerne stille nogle krav til sine børn om f.eks. at øve sig på et 
musikinstrument, ligesom vi stiller krav til dem om at læse lektier eller 
træne fodbold. Det gør, at de har muligheden for at få store oplevelser 
sammen med andre. Når man spiller sammen, mærker man fællesskabet 
og det sus, det giver, når man føler musikken svinger. Det er altså noget 
helt andet, end når man spiller computer eller PlayStation!”, siger Søren

Men efter en arbejdsdag i symfoniorkestret, kan man trods alt godt have 
brug	for	en	lille	pause	fra	de	høje	decibel,	når	man	kommer	hjem.	Klari-
netgruppen sidder lige foran trompeter og trækbasuner i orkestret, og de 
giver den virkelig gas, når der bliver blæst igennem. Så måske er det ikke 
lige ved middagsbordet Rasmus skal øve sig på trommerytmerne...

Tekst:	Per	Christiansen.	Foto	af	Søren:	Astrid

Søren	som	klarinettist	i	DR	SymfoniOrkestret	–	bag	ved	fløjterne.
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Ta’	på	Street	View	i	
Brødeskovområdet

Shanghai,	Berlin,	Oslo	og	Mexico	City	er	endnu	ikke	kommet	på	Googles	
“Street View”, hvor du i gadeplan kan vandre rundt på din computer. 
Men selvfølgelig er Brødeskovområdet med. Så hvis du trænger til en tur 
i vores lokalområde uden at bevæge dig ud i vinterkulden, så gå en tur i 
foråretsvejret på Google. Men hvis du vil møde dine naboer skal du nok 
snøre skoene, for på Google er vi vist alle taget på ferie...

Fotos fra Google
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Hillerød Lille Skole – en skole på forkant
Hvis du vil sikre dit barn den bedste skolegang, skal du kontakte os nu.
Der er enkelte pladser i 1. og 3. klasse.

Hillerød Lille Skole er en skole, som satser på læring og 
sociale kompetencer i et trygt undervisningsmiljø. 
En skole, som udover basiskunnen, udvikler elevernes 
kreative og innovative evner, samt evner til at kommuni-
kere og forstå andre. Til skolen er knyttet en musikskole, 
hvor børnene har mulighed for at dygtiggøre sig i et 
 instrument eller sang. Fra 1. oktober tilknyttes den 
selvstændige busbørnehave Brumbassen skolen.

www.hillerod-lilleskole.dk • Brødeskovvej 3 • 3400 Hillerød • 4826 6586
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Syng dig glad i 
www.Brodeskovkoret.dk

Viseaften fredag den 26. februar kl. 18 i Nr. Herlev  
Sognegård. Medbring madkurv og godt humør, 
så sørger vi for underholdningen

Alle er velkomne
med venlig hilsen
Hanne Havemann – visevært.

Viseaften
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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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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Sket siden sidst

Vores fredagscafé i oktober forløb super godt, og alle var godt 
 underholdt. Huset var fyldt, da rigtig mange var mødt op for at se  
den lokale revygruppe underholde. Vi håber at se mere til dem i 
Forsamlingshuset i år.

Det årlige julemarked var også lidt af et tilløbsstykke, hvor mange kom 
og	fik	nogle	gode	julegaver	med	hjem.	En	god	tradition,	vi	fortsat	
ønsker at sætte i kalenderen.

Mange var mødt op til vores Juletræsfest, som er den hyggeligste vi 
har haft i mange år. Super underholdning og dejlig stemning. 

Kommende arrangementer

Fredagscafé 29. januar 10 kl. 18.00
Denne gang et revyhold, som opfører en Aage Stentoft cabaret.  
Pris voksne kr. 90,- Børn under 12 år kr. 45,-. Der vil blive serveret en 
varm ret. Vi glæder os meget til at åbne dørene og igen tilbyde god 
underholdning.	Kom	og	vær	med.	
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TELEFONLISTE

Forsamlingshuset, udlejning  48 17 18 61

Forsamlingshuset 48 17 04 17

Formand Per Hansen 48 17 69 04

Næstformand Bo Hansen 48 17 09 44

Kasserer	Svend	Erik	Pedersen	 48	26	59	65

Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51

Best. medlem Anette Novotni 24 67 79 09

Best. medlem Jan Bast 38 80 11 14

Best. medlem Henning Nielsen 48 26 50 57

Suppleant Marianne Johanson 20 68 10 19

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Fastelavn/tøndeslagning 14. februar 10 kl. 14.00 – 17.00
En af vores faste traditioner er tøndeslagning i Forsamlingshuset.  
Kom	udklædt,	der	er	igen	i	år	præmier	for	kreative	kostumer.

Generalforsamling søndag den 21. februar 10 kl. 13
Kun	for	medlemmer.
Vi har stadig opskriften fra sidste år på vores gode gule ærter.

Fredagscafé 19. marts 10 kl. 18.00
Flere har efterspurgt sådan en aften, nu har vi atter sat det på 
 programmet – Familiecafé – kom med hele familien, spis et måltid mad 
– leg og spil med de andre.

Ændringer i programmerne kan forekomme. Hold derfor godt øje med 
vores plakater!!

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus
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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
14.-21. maj 2010

Deadline
25. april 2010

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

Bestyrelse: 

Formand
Annett Jakobsen
Bygaden 8B, Nørre Herlev 
Tlf.	38	87	46	03

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

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

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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov 
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne 
og alle husstande i foreningens område

Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et 
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om, 
hvad der rører sig i området, at trykke læser-
breve 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.

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

Webmaster
Henrik Nørrelund, 
tlf. 48 24 08 85

Bestyrelsesmedlem
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf.	48	25	21	45

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

Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto	6300		1583	230

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds 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.


