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Næste nr. (198) er på gaden ca. 18.-25. november 2011
Indleveringsfrist den 30. oktober 2011 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net

Glimt fra nogle af festtalerne ved jubilæumsfesten. 
Læs mere side 10

Invitation til 
borgermøde om 
landsbyvisioner 
side 9
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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

Så blev vores jubilæum fejret med maner. Takket være mange gode kræfter 
kunne vi feste i smukke omgivelser, nyde god mad og lade os underholde af 
meget underholdende og dygtige lokale talenter. Det var en fest. Der var ca. 60 
festdeltagere, og både de ældre og de yngre borgere var blandt deltagerne. Vi har 
kun modtaget positive tilbagemeldinger på festen og det var da også tydeligt at 
festdeltagerne havde en god aften. Festen var også en støttefest for Lokalrådet, 
det er derfor en glæde, at vi kan konstatere et overskud på 4.500 kr. Det ser også 
ud til, at den flyer, som vi har omdelt, har påvirket antallet af medlemmer. Det er 
naturligvis også tilfredsstillende.  

Når denne borgeravis kommer på gaden, vil den også blive omdelt til borgerne i 
Hestehave. Det er naturligt men ikke desto mindre nyt. Ja, altså ikke helt nyt. Der 
har været en pause i leveringen, som skyldes, at vi er overgået fra at lade Post 
Danmark distribuere avisen til selv at stå for omdelingen. Adresselisten vi har 
brugt indeholder de husstande, som hører til sognet, og da Hestehave hører til et 
andet sogn end resten af Brødeskovområdet er der altså sket en fejl. Det beklager 
vi og gør samtidig opmærksom på, at vi i mellemtiden har fået et nyt logo og her 
har I ikke været glemt! Vores logo er nemlig et billede på de lokalsamfund, som er 
repræsenteret i Brødeskovområdet, og her finder man også Hestehave.

Brødeskov Lokalråd har indsendt et høringssvar til Hillerød Kommunens Ud-
viklings- og Planstrategi 2011-2015. Strategien indeholder bl.a. forslag til 
udvikling af nye boligområder syd for Hillerød i tilknytning til etableringen af det 
nye hospital. Såfremt man ønsker at udvikle nye boligområder i Nr. Herlev, peger 
Lokalrådet på området omkring Brødeskov station (fra Brødeskovvej og mod det 
nye hospital). I forbindelse med en udvikling af området omkring Brødeskov 
station påpeger lokalrådet også, at der bør etableres bedre adgangsforhold 
mellem stationen og Brødeskov skole. På nuværende tidspunkt skal man enten 
krydse Lyngevej og gå langs Bygaden, der er uden fortov på flere strækninger, 

Hestehave, fest, trafik og 
bump...
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eller gå langs den trafi kerede Lyngevej. Brødeskov skole er blevet en del af 
skolefællesskab Hillerød Syd, der også omfatter Gørløse skole og Uvelse skole. 
Det må derfor forventes, at en del af Brødeskov skoles elever for fremtiden vil 
skulle køre med toget til og fra Gørløse.  

I 2008 inviterede Lokalrådet til et borgermøde, hvor repræsentanter fra Teknisk 
Udvalg deltog. Et af emnerne var trafi kken i Ll. Sverige. En borgergruppe havde 
arbejdet på et forslag til, hvordan man kunne sænke farten på Gl. Frederiks-
borgvej ved Ll. Sverige. Lokalrådet blev en del af den efterfølgende proces, som 
var et samarbejde med Hillerød Kommune. En trafi kmåling viste, at der var tale 
om et meget seriøst problem, at ca. 60 % af de biler (ca. 4.500 på hverdage) der 
dagligt kører henholdsvis mod Allerød eller Hillerød og passerer Ll. Sverige kører 
for stærkt. 

Teknisk Udvalg besluttede at etablere en løsning, som Lokalrådet og Hillerød 
Kommune i samarbejde var nået frem til ville være den optimale, og efter en lang 
proces var vi blevet stillet i udsigt, at arbejdet ville blive udført i juni 2011. Da 
arbejdet ikke var påbegyndt henvendte lokalrådet sig til Hillerød Kommune. Det 
viste sig, at politiet ikke havde godkendt løsningen. Den løsning med bump, som 
nu er blevet etableret er ikke en løsning, som Lokalrådet har været bekendt med, 
eller er blevet orienteret om, at man ville etablere. Det er meget beklageligt. 
Brødeskov Lokalråd agter at gøre det klart overfor for Hillerød Kommune, at vi 
fi nder at sagen er meget uheldig og et skidt eksempel på dialog og samarbejde.  

Endelig vil vi igen slå et slag for, at I tager del i udarbejdelsen af Landsbyvisoner. 
Vi inviterer til et møde med foreningerne den 6. oktober 
og et borgermøde, hvor alle er velkomne den 6. november. 
Her vil udarbejdelsen af Landbyvisioner være et punkt 
på dagsordenen. Har I nogle spørgsmål er I meget 
velkomne til at kontakte os.

Med ønsket om et godt efterår til alle

Brødeskov Lokalråd
Annett Jakobsen formand.
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Brødeskov Lokalråd ønsker at blive klar over om rammerne 
for dialogen imellem Lokalrådet og foreningerne kan 
styrkes. Har I ønsker, behov eller ideer til, hvordan vi 
styrker dialogen vil vi gerne høre om dem. Det er en af 
årsagerne til at vi inviterer til møde.

Der har tidligere været tradition for at afholde Brødeskov 
Konferencer her i området – sidste gang var i 2004. Ved 
konferencen mødtes Brødeskov Borgerforening med alle 
de foreninger, der var i området (idrætsforeninger, 
grundejerforeninger, skolebestyrelse etc.). Kendetegnen-
de for foreningerne er, at de ofte har nogle klare hold-
ninger til, hvad de ønsker af det område, de virker i. Disse 
ønsker vil Brødeskov Lokalråd gerne være med til at bringe 
videre til politikerne i Hillerøds byråd. Vi inviteres alle 
områdets foreninger atter til møde:

Torsdag den 6. oktober kl. 19:00 – 21:30  
i samlingssalen på Brødeskov skole

Som vi tidligere har annonceret har Hillerød Kommune et 
ønske om, at lokalsamfundene skal udarbejde landsby-
visioner. Da vi mener, at jeres ønsker for områdets 

Brødeskov Lokalråd 
inviterer til møde 
med foreningerne
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 udvikling vil være helt oplagte at integrere i den proces, vil 
landsby visonsmodellen blive præsenteret på mødet. Læs even-
tuelt mere om landsbyvisioner på www.brodeskov.net. 

Alle foreninger skulle gerne allerede have modtaget en direkte 
invitation til mødet. Hvis der er foreninger, der ikke er blevet 
inviteret – fordi lokalrådet ikke har kendskab til deres eksistens 
- er I meget velkomne til at sende en mail til bestyrelse@
brodeskov.net 

Mødet med foreningerne følges op af et åbent borgermøde, hvor 
alle kan komme med input til vores landsbyvisioner søndag den 
6. november kl. 13:00-16:00 i samlingssalen på Brødeskov skole
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

Annoncepriser Brødeskov Borgeravis
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75
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Brødeskov Lokalråd  
inviterer til  
borgermøde
Som annonceret i sidste borgeravis opfordrer Hillerød Kommune  
til at lokal samfundene udarbejder såkaldte landsbyvisioner.  
Hillerød Kommune har designet en landsbyvisionsmodel, den kan 
hentes på vores hjemmeside www.brodeskov.net. Vi ønsker, at I vil 
bidrage til udarbejdelsen. Derfor indkalder vi til borgermøde

Søndag den 6. november kl. 13:00-16:00  
i samlingssalen på Brødeskov skole

Vi vil meget gerne modtage ideer allerede inden mødet så du  
er meget velkommen til at skrive til os på forhånd. Skriv til  
bestyrelse@brodeskov.net 

Annoncepriser Brødeskov Borgeravis
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75
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En dejlig jubilæumsfest  
– jubelfest – støttefest!

Af Uffe Espersen
Foto: Ingvar Dybkjær

Anders Bohn havde arrangeret en omfattende plancheudstilling med 
udklip, løbesedler, billeder og artikler fra alle de 40 år i Borgerforenin-
gens / Lokalrådets begivenhedsrige historie. Udstillingen fyldte alle  
de ledige vægpladser i forsamlingshuset, som vederlagsfrit lagde 
rammer til festen.

Dorrits velsmagende velkomstdrink af hvidvin og hyldeblomstdrik, 
sødet med honning fra Peter Søllings bier var den søde baggrund for 
formand Annetts velkomst.

Efter en lille times tid med studier af udstillingen samt naturligvis 
hyggesnak om fælles minder kunne de feststemte deltagere sætte sig 
til de festligt pyntede borde med blomster-opsatser fra Ann Charlotte 
og nyde den gode mad fra Smageriets lækre buffet efter fællessang. 
Festtaler af vores formand Annett og foreningens første formand, 
Valborg Sandberg rundede middagen af på bedste vis.

Herefter en meget morsom og underholdende times optræden af 
bakkesangerinderne alias lokale medlemmer af Hillerød og omegns 
Viseklub af begge køn. Det var helt forrygende, og jubel og klapsalver 
strømmede dem i møde. 

Mange gode kræfter var lagt i forberedelsen af en god 
fest for de 60 medlemmer, som havde tilmeldt sig 
 festen den 13. august.
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Efter fællessang samt kaffe og lækker Tiramisu-kage og endnu en tale 
af overtegnede, var det tid til lidt mere underholdning.  En god halv 
time med 15-årige Savannah Weaver fra Nr. Herlev, som sang selv-
komponerede country-blues-sange til eget klaverspil. At en lille 
15-årig pige kunne præstere en sådan stemmekraft og musikalitet 
kom vist bag på de fleste. I hvert fald stor applaus og efterfølgende 
ros fra mange sider.

Afslutningsvis lidt 60’er og 70’er musik i højttalerne og hyggesnak 
blandt de feststemte medlemmer og så afslutning med fællessang 
”Go’ nu nat…” og en fortjent tak til alle fra vores formand.

Så med udgivelse af et omfattende jubilæumsskrift og jubilæumsfest 
må vi siges at have fejret vort 40 års jubilæum med manér. Der er 
grund til at takke alle, som har hjulpet os med arbejde og økonomisk 
støtte, så vi trods lav kassebeholdning har kunnet markere vort 
jubilæum med manér. Og festen endte såmænd også økonomisk set 
fint med et overskud på 4.500 kr.

Tak til Dagli´Brugsen i Uvelse for levering af drikkevarer til vores 
jubilæumsfest.
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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 

Her kan din annonce være!

Mail på BBavis@brodeskov.net 
eller ring til Uffe på  4157 3053.
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Der er kun plads til 84 personer, derfor er det en god ide at reservere billetter 
allerede nu. Hvis du ønsker at spise middag er tilmelding nødvendig og bindende. 
Tilmelding senest 4.11.

Billetter kan købes ved at indbetale til vores bank reg.6300 konto:1529368 og 
efterfølgende sende en mail til nedenstående mail adresse. Billetter kan også 
bestilles hos: Ellen Godt Hansen Tlf. 4826 9516/ 2365 6878. Mail:ellengodt@
gmail.com. Vi glæder os til se jer, og I kan også godt glæde jer til at se os

Har du ikke mulighed for at opleve forestillingen i Hammersholt forsamlingshus 
spilles NEJ, OG ATTER NEJ i Grønnegadecentret d.11.12.og 13. november. Du kan 
læse mere på www.gronnegadecentret.dk

Hilsen fra og på gensyn Brødeskov Teater

Syngespillet 
NEJ, NEJ OG ATTER NEJ
opføres i Hammersholt forsamlingshus 
fredag d 18. november

Kan du huske 70´erne? Årtiet, hvor der var 10.000 kollektiver 
og alt skulle være brunt, hvor volden tog til og Dronningen 
fi k livvagt, og hvor krisen kradsede med en gæld på 10.000 kr. 
for hvert nyfødt barn. 

Dette spændende årti kan nu opleves som teaterforestilling. Brødeskov Teater 
og Grønnegade Centrets Venner præsenterer til november syngespillet 
”NEJ, NEJ OG ATTER NEJ”, hvor 70´erne genopleves blandt rejsende i en ventesal 
og med masser af årtiets populære sange, som alle kan synge med på. 
Aktørerne kommer fra Brødeskov Teater samt fra centrets kabaretgruppe. 
Stykket er skrevet af John Plenov. 

Arrangementet starter med en god middag kl. 18 i Hammersholt 
Forsamlingshus. Hammersholt Byvej 16.

Pris for middag, kaffe, kage og forestilling kun kr. 195.
Der er også mulighed for at komme kl. 20, hvor forestillingen begynder, 

så er prisen 75 kr. inklusiv kaffe og kage i pausen
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Tekst: Helle Friis Proschowsky

For omkring 20 år siden nedsatte skolebestyrelsen ved den daværende 
Nr. Herlev skole et udvalg, der skulle se på mulighederne for at 
etablere et klubtilbud til områdets børn i alderen 10-14 år. Petras hus i 
Ny Hammersholt stod tomt, og selvom den lokale lystfiskerforeningen 
også var interesserede i huset, lykkedes det en gruppe frivillige og 
engagerede forældre at starte klubben op. I efteråret 1994 var der 
officiel åbning med deltagelsen af daværende borgmester Valborg 
Sandberg, og i 1998 overgik klubben til Hillerød kommune. Brødeskov 
Borgervis har været i Petras hus til en snak med lederen – Jan Katborg. 

Skal du i ”Pedes”?
Rigtig mange af områdets store børn og unge har haft deres gang i 
Petras hus – eller ”Pedes” som huset også kaldes. Lige nu er der 
tilmeldt 130 børn i klubtilbuddet, der er rettet mod elever i 4. – 7. 
klasse. Der er lige startet en gruppe nye 4. klasses børn i huset. De har 
forladt den trygge hverdag i SFO’en, og nu myldrer de rundt i Petras 
hus, og skal prøve det hele. 

Ved 15-tiden hver dag er der mulighed for at få noget at spise – det 
kan være boller, frugt eller lign. Der er også en lille bod, hvor børnene 
kan købe en toast, lidt slik eller en is. For de større børn er der junior- 
og ungdomsklub, som er et aftentilbud. Der er tilmeldt 50-60 børn i 
aftenklubben. Onsdag aften er det juniorklubben (7. klassetrin) der 
mødes til fælles spisning og aftenhygge. Fra 8. klassetrin og frem er 
der aftenklub mandag og torsdag aften. 

“Skal du med i Pedes?”
Petras Hus i Ny Hammersholt danner rammen om et klub-
tilbud, hvor børn i 4.-8. klasse kan mødes til aktivi teter og 
hygge – både inde og ude 
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Lederen af Petras Hus, Jan Katborg, har været med lige fra starten – og 
det samme gælder for Lisbeth Frandsen, der er souschef. Meget har 
dog ændret sig i de år der er gået, og Jan Katborg siger: ”Tidligere var 
der altid et rend af frivillige, der kom og gik i huset. Nogen malede 
med børnene, andre havde lyst til at sætte en teaterforestilling op. 
Sådan er det ikke mere – den ånd er simpelthen væk”.  

Aktiviteter
Der er dog stadig masser af aktiviteter for de børn og unge, der 
kommer i huset. Computerrummet trækker hårdt – måske især for 
drengene. Her kan de sidde og spille sammen, eller stå og kigge over 
skulderen på den, der har fat i tastaturet. Man skriver sig på til en tid 
ved computeren, og kan maksimalt sidde en halv time ad gangen. 

Ovenpå er der ”Krea-værksted”. Her finder man mange af pigerne i 
færd med at producere billeder, smykker og æsker til eget brug – eller 
til gaver. Udendørs aktiviteter er en anden vigtig del af samværet i 

“Skal du med i Pedes?”
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Petras Hus. Der er for nylig etableret en ”multibane” til forskellige 
former for boldspil, der er skateboardramper, bålplads – og så er der 
naturligvis de to geder, der altid bliver glade for en tot græs og et klap. 
For de musikalske er der indrettet et helt lille studie, hvor det er muligt 
at indspille musik. Der er også opstillet en musikcontainer udenfor, 
hvor områdets bands kan komme og øve sig, uden generende indblan-
ding fra støjfølsomme forældre.   

Samarbejdet med Ødammen
Jan Katborg deler sin ledelsesfunktion mellem Petras Hus og Ødam-
men, som er en anden af Hillerøds fritidsklubber. De to klubber sam-
arbejder om mange projekter, og flere af de ansatte fordeler deres 
arbejdsdage imellem de to klubber. Det ser Jan Katborg som en stor 
fordel, for så er der flere børn, der kan få glæde af de enkelte pæda-
gogers særlige kompetencer. 

På Ødammen er der tradition for at afholde MGP (Melodi Grand Prix) og 
klubben dannede også ramme om arrangementet ”24 timer du aldrig 
glemmer”, der løb af stabelen lige før sommerferien. Her samledes 350 
børn og unge fra 10 forskellige klubber til et døgns minifestival, og det 
var en fantastisk oplevelse for alle deltagerne. 

Der er hele tiden nok at se til i Petras hus med nye børn og nye projek-
ter. Denne eftermiddag skal Jan Katborg tilbage til køkkenet, hvor 
eftermiddagsbollerne er ved at være færdighævede og klar til at 
komme i ovnen. Brødeskov Borgeravis siger tak for interviewet.  
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Portrættet af Petra hænger over Jan Katborgs 
skrivebord. Petra boede i huset før det blev 

klub, og har givet navn til stedet.

Ovenpå er der gang i det kreative værsted og nedenunder spilles der på computerne.



U-9 Piger
Trænere: 
Emma Chammon
Sofi e Freil
Julie Holck
Kontaktperson:
Stig Brinck
Tlf 30 84 36 60
Træning: mandag kl. 15.00-16.00

U-13 Piger U-13 & U-15 
(97/98/99/00)
Træner: 
Kenneth Andersen
Tlf 40 73 42 22
nrherlev47@os.dk
Hjælpetræner: 
Jonas Andersen
Tlf 40 47 35 36 
Holdleder:
Sussi Larsen
Tlf 60 83 00 61
Mandag kl. 16.30 - 18.00 i Brødeskov
Onsdage kl. 17.30 - 19.00 Skiftevis i 
Skævinge og Brødeskov

U-9 Drenge
Trænere: 
Jonas Andersen
Tlf 40 47 45 46
Casper Heide Ottosen
Tlf 60 80 73 72
Kontaktperson
Lars Trane
Tlf 29 78 61 01
larstrane@mailme.dk
Træning
Onsdag kl. 16.00 - 17.00 : 1. + 2. klasse
Fredag kl. 16.00 - 17.00 : 1. + 2. klasse 
(Hjemmekampdag)

U-10 Drenge (02)
Træner og kontaktperson:
Brian Petersen
Tlf. 27 25 55 05
pbrian@alka.dk
Hjælpetræner: 
Tommy Thomsen
Træning: tirsdag og torsdag kl. 17.30

U-12 Drenge (00/01)
Træner: 
Sebastian Pilgaard Laursen
se.pilgaardlaursen@gmail.com
Tlf 25 70 77 62
Træning: mandag og onsdag kl. 16.00 - 17.30 

U-18 Piger (94/95/96)
Trænere: 
Kenneth Sørensen
Tlf 30 91 00 23
ks@venstre.dk
Claus Jensen
Tlf 40 76 91 07
claus@tbkj.dk 
Træning:
Mandag i Skævinge kl.17.00 -18:30
Onsdag i Brødeskov kl.17:00 -18:30

U-11 Piger
Trænere: 
Kenneth Møller
Tlf 28 44 44 44
k.moeller@mac.com
Træning: fredag kl. 16.30-18.00

U7 drenge (05/06)
Træner: 
Steen Matthiesen
Mobil: +23 44 00 11
sh.matthiesen@gmail.com
Træning: onsdage 16.00-17.00
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Her fi nder du dit fodboldhold, trænere og træningstid



U-13 Drenge (99/00)
Trænere: 
Kurt Nielsen
Tlf 48 24 97 57
Mobil 26 12 60 76
Fam.dak@gmail.com
Rasmus Maahr
Tlf 28 78 53 33
RAM@dansupport.dk
Thomas Freil
freil@mail.dk
Træning: mandag og torsdag 
kl. 17.00-18.30

U-14 Drenge (98)
Træner: 
Christian Petterson
Tlf 28 68 01 40
Hjælpetræner: 
Bent Søndergaard
Tlf 40 13 94 47
bent@permin.dk
Træning: Tirsdag og torsdag 
fra kl. 17.15 - 18.45

U-16 Drenge
Træner: 
Parmo Olsen
Tlf 48 26 83 12
parmoolsen@gmail.com
Holdleder
Peter Fredriksen
pf@hillerod.dk

U-19 Drenge (93/94/95/96)
Trænere: 
Mikkel Schrøder
Tlf 22 43 45 64
mikkel.schroder@jubii.dk
Christian Bo Nielsen
Tlf 26 27 39 64
christiannielsen87@hotmail.com
Peter Andersen (AG)
Tlf 29 66 11 20
peteragandersen@hotmail.com
Træning: tirsdag og torsdag 
17.00-19.00

Senior serie 3 og senior serie 4
Træner:  
Jørgen Berg-Olsen
Tlf 45 80 29 51
Mobil : 27 20 29 50
wilson72@live.dk
Holdleder for serie 3: 
Anders W. Hansen 
Tlf 25 38 99 49 
awh@nvas.dk
Holdleder/(kamptrænere) for serie 4:
Jacques Morild
Tlf 24 84 13 32
jmorild@gmail.com
Stefan Lenskjold Grønbæk
40 40 19 60
stylfan@hotmail.com
Træning: tirsdag og 
torsdag  Kl. 19.00  

Veteran 
Holdleder: 
Eik Næhr
Tlf 48 25 46 10
Mobil 28 19 61 70
troll13@mail.dk
Træning:  mandag: 19.00Super veteran

Holdleder: 
Arne Sørensen
Tlf 23 29 77 01 
wood@vip.cybercity.dk
Træning: mandag: 19.00 Grand super veteran

Holdleder: 
Ricard Bech
Tlf. 45 81 60 30 
Mobil 24 24 19 38 
richardbech@youmail.dk
Træning: mandag: 19.00

Ny hjemmeside
Henover sommeren er Brødeskov IF, Brødeskov IF’s Venner og 
Foreningen Brødeskovhallen gået i luften med en fælles ny 
hjemmeside. – www.broedeskov.dk

Her fi nder du dit fodboldhold, trænere og træningstid
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Busturen til Spanien
Efter farvelkram og fotosessions med de nye flotte t-shirts fra HHM 
A/S og trøjer til pigerne fra Freill Consulting (tak for det), stævnede vi 
med højt humør ud fra BIF med kurs mod Blanes – en lille ferieby ved 
Calella nord for Barcelona – hvor turneringen Copa Catalunya skulle 
foregå.
 
På færgen mod Puttgarten købte alle spillerne stort ind af slik og 
sodavand. Det skulle ikke mangle. De ellers berygtede motorvejskøer i 
Tyskland havde flyttet sig et andet sted hen. I hvert fald kunne vi ikke 

BIF’s tur til Copa Catalunya 
i Spanien 2011
Tre BIF-hold tog bussen til Spanien og deltog i en 
 fodboldturnering nær Barcelona i juli måned og fik 
store oplevelser på og uden for banen
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finde dem, så vi kom uden problemer til Bremen, hvor skulle skifte til 
vores faste chauffører Hans Peter og Martin, der skulle følge os på hele 
turen.

Særligt Martin var flink. Han havde haft sine børn i dansk skole og 
kunne forstå lidt dansk. Men ellers var begge chauffører meget 
tålmodige overfor vores skole-tysk. Kenneth A. var ellers ret god til tysk 
med sin erfaring fra jobbet.

Måltiderne undervejs var ikke rigtig noget at skrive om. Ligesom i 
øvrigt resten af måltiderne på turen ;o)

Efter en god nats søvn godt sammenkrøllet på sæder og gulvet 
vågnede vi op i midt-Frankrig hvor landskabet pludselig mindede om 
ferie. Det gjorde temperaturen også. Særligt bagerst i bussen led de 
største drenge efterhånden som vi nærmede os den fransk-spanske 
grænse.

Så da vi kom frem til Blanes og fandt vores hotel, var alle glade for  
at strække ben og rette ryggen ud efter næsten 30 timers bustur 
gennem Tyskland, Luxembourg, Frankrig og det nordlige Spanien.

På hotellet fik vi nøglerne og alle blev indkvarteret i de grupper på 2-4 
personer som lederne havde sammensat.

Herefter blev både pool og strand fundet og indviet, ligesom det 
omkringliggende handelsmiljø blev udforsket efter sodavand, vand, 
slik og chips – og priserne professionelt sammenlignet med både 
Netto og Rema 1000.

Turneringen
De tre BIF-hold spillede mod klubber fra hele verden. Det blev ikke til 
guldmedaljer, men alligevel var det en fuldt godkendt indsats. Alle 
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syntes at det var sjovt at møde hold fra andre lande; også selvom de 
store piger fra USA, og drengenes stærke modstandere fra Italien og 
Holland var for store mundfulde.

Spillerne var rigtig gode til at heppe på hinanden, og særligt i den 
varme middagshede var det en stor hjælp at blive båret frem af de 
andre BIF’ere.

Fritiden
Fritiden mellem kampene blev brugt på den lokale strand, hvor vandet 
var rigtig dejligt og der var plads til at spille lidt mere fodbold om 
aftenen. Poolen og hotellets billardbord blev også brugt flittigt.

Om tirsdagen var der arrangeret bustur til Barcelona, hvor vi besøgte 
Camp Nou og Ramblaen. 

På vej hjem
Efter en god nats søvn op gennem Frankrig, hvor de fleste på grund af 
træthed efter en uges strabadser fik sovet en del, spiste vi morgen-
mad i Luxembourg. Herefter gik det støt og roligt mod nord gennem 
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Tyskland. Det mest oplivende moment var besøget på Burger King, 
selvom de netop denne dag tilsyneladende var i gang med oplæringen 
af en hulens masse nye medarbejdere, præcis som vi 60 sultne danske 
kom forbi.

Men efter den lange ventetid, nød vi maden ekstra meget inden den 
sidste del af turen mod færgen i Puttgarten begyndte. Der blev 
indkrævet dagbøger fra de forskellige grupper.

Kl. 00:45 ankom vi trætte til BIF, hvor de længselsfulde familier tog 
godt imod spillerne, der havde haft en rigtig god uge med fodbold og 
hyggeligt samvær med de andre BIF-hold.

Lederne for U16, U19 og pigerne var helt enige om, at det havde været 
en fantastisk tur med nogle dejlige unge mennesker, som havde være 
fine ambassadører for BIF og Danmark.

af Peter Frederiksen



24

Kulturen kalder! – fredag den 23. september når dagen går 
på hæld, så vågner kulturfolket i Hillerød op og byder dig 
indenfor til en aften sprængfyldt med spændende tilbud. 

Hvordan Kulturnatten tager sig ud i skæret fra en cykellygte vil vise sig i år, 
når journalist Knud Cornelius inviterer cyklister i alle aldre på en rundtur 
med interessante historier. 

Frederiksborg Slot har naturligt en central rolle i Kulturnatten. Der er rigtig 
mange historier at fortælle, og mange døre at lukke op. Døre der normalt er 
lukkede.

Hvordan Slotsgade har udviklet sig over de sidste 125 år, viser en mindre 
del af Slotsgades butikker  i ”Tekst og billeder” i deres vinduer. 

Hillerød Camping – Kulturnattens  familieområde – byder både på  ”gamle” 
og nye oplevelser. 

Kulturnattens særarrangement handler i år om J.C. Jacobsen, Bryggeren der 
bidrog væsentligt til genopførelsen af slottet efter branden i 1859 samt til 
etableringen af Det Nationalhistoriske Museum.  

Læs mere på kulturnathillerod.dk fra fredag den 26. august eller se det 
trykte program der kommer i butikker, Kulturinstitutioner og Turistinforma-
tionen på Annaborg fra mandag den 29. August.
Kulturen venter dig!

KULTURNATHILLEROD.DK

FREDAG 23. SEPTEMBER 2011

Kulturnat_A3_plakat_2010.indd   1

5/17/11   9:34:46 PM
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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

Se det aktuelle café-kort på www.nysogaard.dk

v/Kim Olsen

Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk

Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød

Tlf: 2546 4493

OK Varmeteknik

Oliefyrservice 

Olietanke

Kedelservice



Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd aktivt med? 
Emne Start 

 
Initiativ Hvor er sagen nu Hvad skal gøres 

Cykelsti fra Favrholm 
til Nr. Herlev 

1980´erne Brødeskov 
Lokalråd 

Anlægsarbejdet 
med første etape af 
en cykelsti fra 
Favrholm til Nr. 
Herlev forventes at 
starte i foråret 2012 
Læs mere på 
www.brodeskov.net 

Følge udviklingen. 

Trafik i Ll. Sverige 
fartdæmpning/cykelsti 

2008 
 

Ll. Sverige 
gruppen 

En løsning er 
implementeret, dog 
ikke identisk med 
den løsning 
Lokalrådet i 
samarbejde med 
kommunen var nået 
frem til. Den blev 
afvist af politiet. Vi 
arbejder stadig på 
løsningen. Vi har 
igen henvendt os til 
kommunen. 

Indgå i dialog med 
kommunen om 
færdiggørelse af de 
fartdæmpende 
trafikforanstaltninger. 

Oprensning af 
Branddam I Nr. 
Herlev 

Marts 
2011 

Henvendelse 
fra en borger 

Kommunen 
forventer at oprense 
branddammen i 
løbet af efteråret 
2011 

Fastholde 
forvaltningen 

Udarbejdelse af 
landsbyvisioner 

Maj 2011 Hillerød 
Kommune 

Lokalrådet inviterer 
til møde med 
foreningerne den 6. 
oktober. Og med 
alle interesserede 
borgere den 6. 
november 

Der skal udarbejdes 
landsby- 
visioner inden 
udgangen af 2011 

Se den fulde statusliste på www.brodeskov.net 
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Hvilke sager arbejder  
Brødeskov Lokalråd aktivt med?
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6 

 

Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

2 

 

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  
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af Sune Sabiers

Billedet ændrede sig dog noget, da vi under kyndig vejledning fik sat fugle-
kikkerten for øret i stedet. Set med ørerne lød skoven som en ren Roskilde-
festival af sangere, der i hård konkurrence iscenesatte sig selv fra hver sin 
trætop.

Først hørte vi Gransangeren, der messede sit tjif tjaf, tjif tjaf. Egentligt lød 
det mere som om, den kaldte Chip, Chap... Chip, Chap måske for at udveksle 
kogletips med et par egern. Gransangeren druknede dog hurtigt i Gulspur-
vens evige tællen til syv, der denne morgen lød mere som Beethovens 5. 
symfoni på 45 omdrejninger, tælle til syv havde den i hvert fald for travlt til. 
Længere fremme hørte vi Havesangeren pludre lystigt, hvilket skabte et 
smukt akkompagnement til Tornsangerens høje toner og hårde rytme. 

Desværre måtte vi undvære Nattergalen, som til gengæld blev erstattet af 
et par skønne strofer fra Gærdesmutten, der er Lystrups egen Edith Piaf med 
sin lille spinkle krop og skovens måske mest kraftfulde stemme. Guiden, som 
åbnede vores ører for Lystrup Skov på forunderlig vis, var den lokale ekspert i 
fugle, flora og fossile biller, Jens Jensenius Böcher. Turen sluttede med 
morgenmad i sognegården og skønsang i Nr. Herlev Kirke.

Fugle på Himmerigsbakker
Årets pinsearrangement var en fugletur omkring Himmerigs-
bakker i Lystrup Skov. Skoven tog sig ud fra sin mest roman-
tiske side denne pinsemorgen med solskin over engdragene i 
ådalen og kvidrende fugle under de skyggefulde egetræer.
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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

NB! Dagens ret hver 
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i 
www.Brodeskovkoret.dk

Fugle på Himmerigsbakker

Vinterferie i uge 7 
Tänndalen – Funäsdalen, 
10.-19. febr. 2012

•  Afgang fra Ny Hammersholt og 
Hillerød Station

•  2012 er 18. år med afgang fra 
Ny Hammersholt

•  Transport med bus
•  Transport + hytte/lejlighed + liftkort 

fra 3300 kr./pers.
•  Prisen er ved 4 -5 pers. sammen i 

hytte/lejlighed
•  8 dage på ski 

Nærmere oplysninger hos: Vagn Gasbjerg
E-mail: gasbjerg@get2net.dk
Tlf.  48 26 73 11
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Jon og skolen  
syd for Hillerød...
Jon Jensen afløste Per Olsen som skoleleder på Brødskov 
Skole, og har nu fået det øverste ansvar for at lede den 
nye skole, som fra den 1. august i år består af Brødeskov, 
Uvelse og Gørløse skoler.

Af Per Christiansen

Lige nu kalder vi skolen for “Hillerød Syd”, siger Jon Jensen, som i 
foråret fik jobbet som øverste leder af den nye samlede skole, “ men 
det er et foreløbigt navn, som skal erstattes”. Det er den samlede 
skole, som skal have ét navn, og så vil der være fire afdelinger, Gørløse, 
Uvelse, Brødeskov og udskolingen – 7.-9. klasse som er på Brødeskov. I 
øjeblikket er der i alt 735 elever .

I en fusion er der jo tit tale om at spare og lægge sammen. På 
skoleområdet bliver besparelserne på det administrative plan og på 
lærerområdet. Byrådet har besluttet, at der ikke skal nedlægges skoler 
- dvs. at der stadig skal være fungerende skoler på alle nuværende 
skole-matrikler.

Hvad skal skolen hedde?
“Det er vigtigt at alle er med til finde det rigtige navn til skolen”, siger 
Jon. “Det gælder både elever, forældre og personale på skolerne. Det er 
ikke så nemt at finde et navn, som passer til alle fire afdelinger og der 
er mange følelser i spil, når det gælder et navn. Men det bliver nok ikke 
ét af de tre nuværende navne, som bliver til det fælles navn”, siger Jon.

Der bliver en proces, hvor elever, forældre og personale kan være med 
til at komme med forslag, og så skal skolebestyrelsen vælge ét eller 
flere forslag. De bliver indstillet til byrådet, som skal beslutte navnet 
endeligt i november måned.
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Jon og skolen  
syd for Hillerød...

Forskellige slags skoler – et plus for os
Med den nye skole skal der samarbejdes på tværs af afdelingerne. Og bliver 
det ikke svært, når afdelingerne ligger så langt fra hinanden og er så 
 forskellige? 

“Vi er et geografisk meget spredt område”, siger Jon, “så det kan selvføl-
geligt være vanskeligt rent praktisk. Men hver af afdelingerne har sin egen 
leder, som leder den enkelte matrikel. På Brødeskov er det Erik Jørgensen, 
som jo kender Brødeskov Skole, som sin egen bukselomme.” “Og der er en 
fælles skolebestyrelse med repræsentanter for alle fire afdelinger, som også 
har hvert sit eget afdelingsråd”t.

“Men jeg tror også at skolernes forskellighed kan være en stor styrke”,  
siger Jon. “På Uvelse har de en helt anden struktur end på Brødeskov – med 
“lod rette klasser”, hvor flere årgange går sammen. Det er det helt rigtige for 
nogle børn. Gørløse skole er en meget mindre skole med de fordele og 
ulemper, det giver.

Det drejer sig om at finde ud af, hvor kan vi bruge kompetencerne bedst. Vi 
må jo f.eks. køre eleverne på Brødeskov afdeling til Uvelse for at dyrke idræt, 
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for der ligger hallen - og samtidig har Uvelse skole nogle dygtige 
idrætslærere, så vi kan bruge deres kompetencer dér. 

Vi har også flyttet 6. klassen fra Gørløse skole til Brødeskov, fordi der 
kun var 8 børn i klassen. Der kom efterfølgende mange positive 
meldinger fra forældre og børn i Gørløse, som har fået masser af nye 
venner på Brødeskov. På 6. klassetrin kan vi samarbejde mellem 
Brødeskov og Uvelse afdelinger, selvom de ikke går på det samme 
sted. Det kan være nogle fagforløb, tage på ture sammen, arbejde 
sammen på nettet eller lave en hyggeweekend med overnatning.

I udskolingen - dvs. fra 7. klasse – bliver alle elever samlet på Brøde-
skov, hvor man bliver fordelt i nye klasser. Det har ofte været en god 
oplevelse for mange elever at møde nye klassekammerater, samtidig 
med at de gamle kammerater går i lokalet lige ved siden af.

Men det bliver ikke lutter lagkage for Jon i de kommende år. Budgettet 
kræver at der også næste år bliver sparet på bl.a. lærerkræfterne. 

Inklusion og faglighed
Hvad er så Jons mål for skolen og dens elever i den kommende tid? Jo, 
ét af de begreber, der bliver lagt vægt på på skolen – ligesom i hele 
folkeskolen i øjeblikket – er ordet “inklusion”.

For Jon betyder det at være “inkluderet”, at eleven dels møder op til 
undervisningen, dels deltager i undervisningen og sidst men ikke 
mindst, at eleven lærer noget.

I skolen betyder det f.eks., at der skal være plads og udfordringer til 
både de fagligt dygtige elever, og de elever, der har brug for mere 
støtte og hjælp i dagligdagen. En del af øvelsen består i at bevare flere 
elever i deres daglige miljø i stedet for at udskille børn til specialskoler. 
En af metoderne hertil er, at trække på de kompetencer der er blandt 
personalet på specialskolerne. Dels til at klæde lærerne og pædago-
gerne på i Hillerød Syd, dels til aktivt at medvirke til inklusionen af 
eleven i forhold til klassekammeraterog forældre.
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Fokus på fagligheden er også højt prioriteret hos Jon og lærerne, som skal 
samarbejde på tværs af de tre afdelinger. F.eks. er man ved at stille fælles 
faglige mål for dansk i alle klasser – en slags dansk “kanon”, som alle skal 
have gennemgået – så de har et fælles grundlag for at kunne starte sammen 
i de nye 7. klasser, som bliver lavet på Brødeskov afdeling. Det er også tanken 
at det skal udvikles på andre fag.

En erfaren skoleleder
Det er ikke det første job som skoleleder, Jon har. Han kommer fra 11 år som 
skoleleder på Lille Lyngby Skole ved Skævinge, hvor Jon var rigtigt glad for at 
være. Men det nye job er en stor og spændende udfordring med ledel sen af 
en større skole på tre matrikler, som skal samarbejde.

Jon er 50 år, gift og far til fire og bor i Frederiksværk. Han er fodboldtræner i 
Melby for sin yngste søns hold.  For nylig skulle hans hold møde BIF, og 
Brødeskov-eleverne kom imponerede og spurgte om han var kommet for at se 
dem spille? Jon måtte indrømme, at han var træner for modstanderholdet og 
BIF-drengene tog det vist meget pænt, selvom de vist fik tæv på banen af 
Melbys drenge ...
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INVITATION TIL  
SANGGLADE
I anledning af Brødeskovkorets 40års jubilæum den 3. 
november 2011 får vi besøg af vort finske venskabskor 
igennem 25 år -  ”Lovisakören”.

Vi fejrer jubilæet ved to  koncerter i
Støberihallen fredag den 4. november kl. 20.00
og
Nr. Herlev Kirke lørdag den 5. november kl. 16.00

Du inviteres til at deltage som gæstesanger fra midten af 
september. Er du en øvet korsanger, kan du deltage efter 
aftale med vores dirigent. Det koster ikke noget at være 
med i efteråret. Skulle du have lyst til at fortsætte i koret 
koster det kun 700 kr. pr. halvår for ca. 50 timer.

Vi har allerede 12 sangere, der har meldt sig, men vil gerne 
have flere.

Henvend dig til:
Jørgen Sandberg, Tlf. 48 26 01 53 eller på  
brodeskovkor@mail.dk 
 
”Syng dig glad hilsen”  fra  Brødeskovkoret
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Sket siden sidst:
Lørdag d. 25/6 var der midsommerfest i huset. 
Der var tændt op i den store grill og efter spisningen var der underholdning v/ 
den lokale revygruppe samt dans til levende musik.
En rigtig god aften med god underholdning, god musik og god stemning.

Søndag d. 14/8 havde vi det traditionelle loppemarked i huset. 
Vejrguderne var med os og mange interesserede lagde vejen forbi boderne, 
ligesom der var god salg i grillpølserne og kaffen og kagen.

Kommende arrangementer:
Forsamlingshusets årlige pentaque-stævne løber af stablen 
søndag d. 11/9. Der er indskrivning fra kl. 08.30 og alle er velkommen til at 
deltage eller bare til at kigge forbi.

Fredag d. 28/10 er der oktoberfest i huset. Vi starter med spisning kl. 18 og 
efterfølgende vil der være et underholdende indslag. Opslag i byen med nærmere 
information følger senere.

Andre kommende arrangementer er vores julemarked søndag d. 20/11 samt 
juletræsfesten søndag d. 11/12.

Alle er velkommen til vores arrangementer, 
så “vel mødt”.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 21. FEBRUAR 2011
Formand Per Hansen,  26 56 96 10 
Næstformand Bo Hansen,  40 25 32 14 
Kasserer Svend Erik Pedersen,  40 25 18 59 
Udlejer Gitte Pedersen,  26 79 87 51 
Vicevært Jan Bast,  61 61 72 11 
Vicevært Carsten Stål Hansen,  20 95 68 02 
Øl-mand Henning Nielsen,  23 21 33 26 

Suppleant/hjælpeudlejer  
Bibi Pedersen,  28 68 62 51 
Suppleant/sekretær 
Dorte Meelby,  26 71 86 41 
Rengøring Hans Ove,  48 17 43 68 
Forsamlingshuset, torsdage  
17.30 - 19.00,  48 17 18 61.
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290 års jubilæumsarrangement 
for Nr. Herlev Rytterskole
På Kirkepladsen nr. 2 ligger Nr. Herlevs næstældste hus efter kirken. Det var 
sikkert også byens næst mest ansete hus, da det blev bygget for snart 290 år 
siden, anset fordi det var grundmuret og smukt tegnet af kong Frederik 4.`s 
arkitekt. Det er Rytterskolen, der fungerede som skole indtil for cirka 110 år 
siden. Den kom da privat eje. Nu ejes den af Birthe og Lars Feilberg, der trods 
visse ombygninger før deres tid har vedligeholdt huset smukt. Vores rytterskole 
er en af de første, der blev bygget i Danmark, og Nr. Herlev er formentlig den 
eneste placering, der konkret blev nævnt for kongen og fik hans tilsagn 2-3 år før 
byggeriet af 240 skoler begyndte.

I kan nu få en rundvisning i denne gamle skolebygning ved Lars og Birthe, der vil 
fortælle om de mange originale dele af denne bygning, om dens anvendelser og 
om nogle af de mennesker, der har boet og virket i huset. Mød op søndag 9. 
oktober kl. 14 foran Kirkepladsen 2, hvor I bliver delt op i et antal små hold 
(afhængig af hvor mange vi bliver). Vi arrangerer en spadseretur med en vejleder 
for ventende hold gennem Strædet og tilbage ad Bygaden, hvor vi ser på de huse, 
der er omtalt i Birthe Feilbergs bog: Gamle dage i Nr. Herlev. Efter den ret korte 
rundvisning i Rytterskolen skifter holdene osv. Arrangementet er gratis og der 
er adgang for alle.

Cirka kl. 15 fortsætter arrangementet i Sognegården, der ligger på den anden 
side af gaden. Birthe og Lars Feilberg taler først 15 min. supplerende om Rytter-
skolen og svarer på flere spørgsmål. Derefter serveres kaffe, te og kage for et 
beskedent beløb. Dernæst taler Anders Bohn i 15 min. om skoler i Danmark fra 
middelalder til 1720, altså ikke bare om rytterskolerne, som kun blev bygget  i de 
12 kongelige rytterdistrikter i i årene 1722 til 1725. Han vil også berøre undervis-
ningen i Danmark frem til vor første egentlige skolelov i 1814. Til sidst hyggesnak 
og evt. flere spørgsmål. 

Brødeskov lokalhistoriske forening
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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution 
ved omdeling

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

Næste nummer på gaden
18 -25. november 2011

Deadline
30. oktober 2011

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 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, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.

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

Webmaster
Henrik Nørrelund, 
tlf. 48 24 08 85

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

Tobias Ammitzbøll
Hammersholt Byvej 33, Hammersholt 
Tlf 31 10 05 75

Kontingent
Husstande kr. 100,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. 
Foreninger kr. 200,-.

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.




