
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

På besøg hos Papiruld,  
nyt fra Lokalrådet,  
dialogmøde om den  
nye hal og meget mere...

N O V E M B E R  2 015 

N R . 214  •  45 .  Å R G A N G    

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



Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Mandag til fredag:  7.00 - 20.00 
Lørdag - søndag:     7.00 - 18.00

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

www.limousinen.dk

Tlf.48 27 83 02 
Mobil 20 40 72 40 
niels@limousinen.dk

Vi har 
bilen  
til deres  
store dag!
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Næste nr. (215) er på gaden 30. januar - 5. februar 2016.
Indleveringsfrist den 11. januar 2015 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

Som vi alle kan se, når vi kører forbi på 
Kollerødvej, er byggeriet af den nye 
Brødeskovhal godt i gang. Man er ved at 
lave yderbeklædningen og snart skal 
der støbes gulv i  hallen.

Byggeriet kører helt efter planen - både 
tidsmæssigt og budgetmæssigt - så 
det ser godt ud. 

Vær med til at diskutere, hvad den nye 
hal skal bruges til på mødet torsdag  
d. 21. januar 2016, se side 6.

Nye lysmaster
Der er kommet nye lysmaster på BIF, 
som kan se meget skarpe ud.

Kommunen har nu endeligt bevilget 
penge til etablering af en kunststof-
bane på Brødeskov Idrætsanlæg, og 
lysene vil blive justeret og indstillet 
korrekt, når banen bliver lavet. Det 
bliver i sommeren 2016

Halbyggeriet  
kører efter 
planen
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N Y T  F R A  L O K A L R Å D E T

Er du medlem af en 
forening – eller en  
forretning? 
Det kommer næppe bag på læsere af Brødeskov Borgeravis, at lokal-
rådet gerne vil have flere medlemmer. Men hvad vil det egentlig sige 
at være medlem af en forening? Det har et af bestyrelsesmedlem-
merne været på kursus for at høre mere om, og det var lidt af en 
øjenåbner. For der er tilsyneladende gået inflation i medlemsbegrebet. 
Man kan dårligt gå ind i en forretning i dag, uden at blive spurgt om 
man er medlem. Det gælder Club Matas, Body Shop, Sportsmaster, 
Fitness World osv., men der er jo slet ikke tale om foreninger i traditio-
nel forstand. Du har som ”medlem” stort set ingen indflydelse på 
foreningens regelsæt, og der bliver ikke fremlagt regnskab på en 
generalforsamling for alle medlemmer. Omvendt har disse ”foreninger” 
heller ikke nogen forventning om at du skal bidrage med noget – i 
hvert fald ikke med andet end dine penge. 

Foreningens formål 
I en traditionel forening arbejder medlemmerne sammen om et fælles 
mål, der som regel vil være formuleret i foreningens formålsparagraf. 
Det kan være i spejderbevægelsen, en idrætsforening – eller et 
lokalråd. I lokalrådets formålsparagraf står der fx at vi skal: 

•  Understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets 
beboere, områdets foreninger, institutioner, virksomheder og 
Hillerød kommune ved at være i dialog med alle parter

• Koordinere og eventuelt deltage i lokale aktiviteter i området
•  Følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at 

bevare og udvikle dette som et levende lokalsamfund
•  Medvirke til bæredygtig udbygning af områdets tekniske,  

sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter
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N Y T  F R A  L O K A L R Å D E T

•  Repræsentere det samlede område over for politikere og  
myndigheder for at få indflydelse på beslutninger,  
der vedrører området og dets beboere

•  Sikre grundlaget for udgivelse af en lokal avis samt  
hjemmeside med informationer af fælles interesse

Hjælp fra frivillige 
I en traditionel forening forventer man ofte, at det til en vis grad er 
muligt at trække på foreningens medlemmer som frivillige i forskellige 
sammenhænge. Det kan være forældre, der hjælper med at køre de 
små fodboldspillere til kamp, skiftes til at vaske træningstøj eller 
frivillige, der giver en hånd med at dele Borgeravisen ud i deres 
nærområde. Sådan er det ikke i hverken Club Matas eller Fitness World. 
Det kan godt være at du bliver kaldt ”medlem” - men egentlig er du 
bare en ”kunde”, der køber en ydelse. Mange foreninger oplever at 
deres medlemmer tager denne ”kundementalitet” med sig over i det 
traditionelle foreningsliv. Pludselig er det som om medlemmerne bare 
stiller en masse krav – uden tanke for, at de måske selv skal bidrage til 
at få deres ønsker indfriet. 

Når BIF efterlyser personer, der vil bidrage til at få aktiviteter i gang i 
den nye Brødeskovhal, er det ”medlemmer” og ikke ”kunder” de efter-
spørger. At være medlem og træne i BIF er ikke det samme som at 
være medlem og træne i Fitness World. Men alt taget i betragtning, er 
det måske ikke så mærkeligt, at mange har svært ved at skelne 
imellem de fundamentalt forskellige former for medlemskab. Som 
aktiv i en af mange lokale foreninger, kan vi kun opfordre til at du 
bliver en aktiv del af de foreninger, du er medlem af, og yder dit bidrag 
til at opfylde formålsparagraffen i netop din forening.

Med disse ord vil vi i bestyrelsen gerne sige tak for i år og på  
gensyn i 2016. 

Med venlig hilsen Brødeskov Lokalråd 



Mødedato for dialog om mulig anvendelse af hallen er fastsat til

Torsdag den 21. januar 2016 kl 19.00 
i Idrætsforeningens lokaler ved siden af skolen

Vi glæder os til at se dig.

Brødeskovhallens etablering kører planmæssigt frem

Alle kan ved selvsyn opservere, at rammerne er på plads, og det 
forventes fortsat, at vi kan tage hallen i brug i efteråret 2016.

Vi har modtaget mange svar på spørgeskemaet om brugen af hallen.  
På grund af det senere møde er det fortsat muligt at svare på  
spørgeskemaet på næste side.

Send det til jesstorgny@gmail.com

Dialog om brugen af 
den nye Brødeskovhal
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Spørgeskema
1.  Hvilke aktiviteter vil du ønske, der kommer i den nye hal

Gerne flere og mange svar

2.  Har du tanker om, hvordan det skal organiseres, i privat eller i foreningsregi

Alle ideer er velkomne

3.  Kan du tænke dig at deltage i et møde i november 2015 om de  
 fremtidige muligheder?

Ja                    Nej

4.  Svarer du for en skole, en institution eller en forening eller lignende

Ja                    Nej

5.  Kunne du tænke dig at deltage i forberedelsen af mødet i november

Ja                    Nej

Evt. navn og mailadresse

Skemaet udfyldes og afleveres senest den 9. oktober 2015 til Jess Nørgaard, 
Slettebjerget 92,3400 eller på mail jesstorgny@gmail.com
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Ved Hammersholt ligger virksomheden Papiruld Danmark A/S, 
som arbejder for genbrug, et godt miljø og bæredygtighed i 
vores byggeri.  De laver et produkt, som faktisk isolerer lige så 
godt som traditionelle isoleringsmaterialer. Firmaet er skabt af 
en tømrer og en smed, der sammen fik en god idé.

Claus Skov og Curt Andersen havde et fælles byggefirma, hvor Claus 
var tømrer og Curt var smed. På en messe i Bella Center så de et firma, 
der solgte papirisolering til at isolere bygninger med, importeret fra 
Canada. Claus og Curt spurgte hinanden: Hvorfor er der ikke nogen, der 
fremstiller det i Danmark? 

Det blev starten på en to års opbygning af en virksomhed, der kunne 
producere og sælge Papiruld i Danmark. De måtte selv finde ud af, 
hvordan man satte produktionen i gang, købe maskiner, opfinde det, 
der ikke fandtes, og gå ud og fortælle byggebranchen, hvad de kunne. 
Det tog et par år at løbe i gang, og i 1989 startede de produktionen.

I starten lå virksomheden på Lolland, men efter et par år fandt de ud 
af, at det lå lidt for langt væk fra det øvrige Danmark - og Hillerød, hvor 
Claus kommer fra. De lejede sig ind i  det gamle teglværk ved Ham-
mersholt og startede produktionen i vores lokalområde. Og bygge-
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Papiruld – fra  
overskudsmateriale 
til bæredygtig  
isolering

Tekst og foto: Per Christiansen



branchen op-dagede lidt efter lidt, at Papiruld var et godt produkt, der 
både opfyldte kravene til isolering, og samtidigt var miljørigtigt.

Succes’ en kom efterhånden. Efter nogle år med en årlig vækst på 
30%  blev virksomheden kåret til Gazelle-virksomhed i 2009 og 2010. 
Og efter nogle år med nedgang efter finanskrisen, er det nu begyndt 
at gå den rigtige vej igen med vækst for firmaet. Der er i øjeblikket 17 
medarbejdere i Hammersholt, og der er 41 forhandlere fordelt i hele 
landet. Forhandlerne og deres håndværkere kommer på kursus i 
Hammersholt, hvor de instrueres i produktet og brugen af Papiruld.

For Claus og Curt har det hele tiden handlet om at opbygge en virk-
somhed med noget, de brænder for: At bruge overskudsmateriale til at 

Man skulle tro at Papiruld er 
brandfarligt - men den brand-
hæmmende imprægnering gør, 
at ilden ikke tager fat, når Claus 
prøver at sætte ild i det.
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gøre byggeriet mere bæredygtigt og miljørigtigt. Og tilmed sælge et 
produkt, der er mindst lige så effektivt som andre isoleringsmaterialer.

Papiruld Danmark køber deres råvare - brugt avispapir - på en speciel 
“papir-børs” som findes on-line. De brugte aviser bliver leveret i 
kæmpe baller flere gange om ugen. 

Der findes i alt 40 forskellige kvaliteter af  papirfibre, men det er 
udelukkende papir fra aviser, som bruges i produktionen af Papiruld. 
Det er de bedste fibre, som isolerer langt bedre end en glittet reklame-
brochure.

Når vi allesammen smider papir i vores særlige affaldsspand, bliver 
det sorteret hos indsamlingsfirmaerne, så man kan adskille de forskel-
lige papir- og paptyper. I vores mere og mere digitale verden skulle 
man tro, at papirudbuddet bliver mindre, men der er stadig masser af 
avispapir, der ikke bliver brugt, så der bliver ikke mangel på råvaren i 
den nærmeste fremtid.

Der er fire mand i produktionen, og her bliver de gamle aviser revet i 
mindre stykker i maskineriet, kværnet flere gange og tilsat en brand-
hæmmende imprægnering, så der ikke er fare for at isoleringen går op 
i røg. Tværtimod udvikles der vand, hvis Papiruld bliver udsat for høj 
varme. Claus har bunsenbrænderen klar til at vise, hvad der sker, når 
man prøver at antænde Papiruld. Det har han gjort utallige gange,  for 
det er et naturligt spørgsmål, når det gælder papir som isolering. Men 
det er tydeligt, at ilden ikke vil tage fat - og papiret føles fugtigt efter 
få sekunders forsøg på antænding.

Papiruld anvendes både i det private byggeri og i det offentlige. Lige 
nu er der gang i 370 rækkehuse  i Næstved som skal efterisoleres, en 
del rækkehuse og lejligheder i Esbjerg som skal isoleres i kælderen og i 
andre 100 nye typehuse, som Papiruld Danmark hvert år isolerer. 
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Hvis man gerne vil gøre noget for at bygge miljørigtigt og bæredygtigt, 
er Papiruld en slags “kapital” i CO2-regnskabet. Det er lavet af gen-
brugsmateriale, og Papiruld Danmark gør hvad de- kan, for at produ-
cere så miljørigtigt som muligt. F.eks. køber de strøm fra vand og 
vindkraft.

I øjeblikket arbejder de på  at opbygge et forhandlernet i Norge, for at 
komme ind på dét marked. I udlandet markedsføres produktet under 
navnet “Envinsu” - det er lettere at udtale end “Papiruld” for udenland-
ske tunger. Og virksomheden kan med lethed producere mere end de 
gør i dag, så de vil gerne ud og forøge salget.

Papiruld Danmark gør meget ud af at udvikle nye varianter af produk-
tet. F.eks. Papiruld til særligt tykke mure, hvor der er andre krav til 
materialets beskaffenhed. Der er også udviklet en særlig slags 

Kommunikationsansvarlig Rikke Henningsen 
Herrguth og Dan Hansen ved produktionen
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Flere gange om ugen modtager Henrik Hartvigsen   
store baller med gamle aviser

Papiruld, der isolerer særligt godt mod lyd. Det kunne være til lydstudi-
er eller boliger med særlige støjforhold.

Curt Andersen, der er hjernen bag meget af innovationen i virksom-
heden, har bl.a. udviklet en patenteret metode til at lave fugemasse til 
døre og vinduer af Papiruld. Det er ét af mange udviklingsprojekter, 
som måske bliver til konkrete produkter i fremtiden. 

At der er stor interesse for udvikling af bæredygtieg materialer til 
byggeriet, mærker virksomheden ofte.  Private investorer viser inter-
esse og fonden Realdania vil gerne støtte udviklingen af nye miljø-
rigtige projekter. Det danske forskermiljø er også på banen. Der er lige 
blevet tildelt 400 forskertimer fra DTU, til at forske i nye impræg-
neringsmetoder til Papiruld.
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FACTS OM PAPIRULD DANMARK

•  Der kører omkring 3-6 lastbiler om dagen  
med Papiruld fra Hammersholt

•  Papiruld bruger omkring 3000 ton avispapir  
om året

•  Til et hus med et loftareal på 100 m2 bruges 
der 6.840 stk. af onsdagsudgave af Hillerød-
posten til at isolere i 300 mm tykkelse

•  Papirisolering blev opfundet i  1892 i England. 
Claus og Curt var de første, der startede 
produktion i Danmark

•  I udlandet markedsføres Papiruld Danmarks 
produkt under navnet Envinsu som er en  
forkortelse af ”Environmental Insulation”  
– det er lettere at udtale i udlandet.
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Mere energi - bedre velvære 
for dig og hele familien

Tilbring et par hyggelige timer sammen med 
indbudte gæster til en smykkefremvisning og få 

som tak en flot Energetix-gave.

Stort udvalg af flotte smykker - 
til ham og hende, samt hest, hund og kat

Anne Kühne
Tlf.: 40 37 51 55

ak-magnet@hotmail.com
www.anne.energetix.tv

Helsesmykker med 
magneter

Begravelsedanmark.dk

Vi ved, at det er den lille omvej, 
der gør den store forskel

Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet.

Frederiksværksgade 4 
(på Irmatorvet), 
3400 Hillerød
Tlf. 48 24 01 00

Vestergade 25, 3200 Helsinge
Tlf. 48 76 10 18

Kongevejen 87, 3000 Helsingør
Tlf. 49 26 11 83Birgit Mortensen Bjarne Jensen Mette Pedersen



Jul på

åbent begge dage
14 - 18

åbent begge dage
14 - 20

Skovkrogen
Fredag d. 11. december og lørdag d. 12. december

Kom til julehygge i Nicolas butik og i Pers værksted på Skovkrogen  
ved Brødeskov, Nr. Herlev, syd for Hillerød. 

Kom og kig på boliginteriør, møbler, delikatesser, keramik og malerier  
– og få en kop varmt at drikke, noget sødt til ganen og slut af med  

en pølse fra grillen...

Åbent hus i værkstedet, hvor der er 
 store og små abstrakte malerier.

Om eftermiddagen er der dejlige kager 
og kaffe/the, og senere et glas vin og en 

grillpølse.

www.perchristiansen.com

Kom og kig på interiør, møbler, tøj, 
brugskunst og delikatesser.

Der er smagsprøver på delikatesser 
fra Nicolas Vahe og der serveres varm 

gløgg og vafler.

PER CHRISTIANSEN
MALERIER
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Mangler du et ekstra par øjne og ører, når du skal til 
møde med f.eks. banken, statsforvaltningen, lægen 
eller skifteretten så kan en bisidder være løsningen. 

Mange vil nu tænke: hvad er en bisidder? En bisidder er en person, der 
går med til møder, hvor en borger har brug for støtte. En bisidder er en 
”medlytter”, der kan høre og se ting, som borgeren ikke kan, i en 
situation, hvor følelserne, angsten eller usikkerheden begrænser 
overblikket.  Alle borgere i Danmark har ret til at tage en bisidder med 
til møder med det offentlige. 

Her i Nordsjælland er der en gruppe frivillige bisiddere, der har været 
på kursus i, at være ”gode bisiddere”, og i at kende lidt til dine ret-
tigheder Det er gratis at tage en bisidder med fra Bisiddergruppen 
Nordsjælland. Bisidderen har tavshedspligt.

Et forløb med en bisidder består som regel i, at borgeren og bisidderen 
har et formøde, hvor de tager en snak om det forestående møde og 
aftaler, hvordan det helst skal forløbe.  Derefter er der selve mødet, 
hvor bisidderen er med, og sørger for, at borgeren får stillet de aftalte 
spørgsmål, og samtidig tager notater. Efter mødet følges der op på, 
hvad der blev aftalt på mødet.

Hvis du vil vide mere, så gå ind på ”dinlokalebisidder.dk” eller ring til 
koordinatoren for Bisiddergruppen Nordsjælland Erik Hendriksen  
på 28 26 43 21.

Susanne Holter
Marianne Philipp

Fire ører hører  
bedre end to ører!



Kunne du tænke dig at gå på en anderledes 
skole, hvor du får mulighed for at udvikle 

dig både fagligt og personligt? 

Den Alternative Skole kan tilbyde dig et spændende skoleår med rejseop-
levelser, projektundervisning på tværs af de traditionelle fag, tid til fordy-
belse, praktisk-musiske linjefag, tilhørsforhold i en hjemmegruppe, fro-
kostordning, fællesmøder, planlægningslejrskole, indflydelse på din egen 
skolehverdag og et rigtig godt sammenhold.  

Den Alternative Skole - Rønbjerg Allé 2 - 3400 Hillerød - Tlf.: 48 26 86 97 / 40 22 02 32 mail: das-adm@mail.tele.dk  

Find os på facebook: facebook.com/DenAlternativeSkoleHill 

www.denalternativeskole.dk 

”Jeg skal gå i 10. klasse på DAS, fordi her er 
plads til kreativitet og udvikling.”  

Signe 9. årgang 

”På DAS er lærerne søde, man kan tale med 
alle de andre elever - og så lærer man noget.” 

Jonathan 7. årgang 

”Man lærer at tage ansvar.” 

Freja 9. årgang 

”Man skal opleve  stemningen, før man forstår 
det.” 

Ciara 9. årgang 

En skole for de ældste elever; 7.-10. klasse 
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Skovfester, fastelavn, 
ringridning, skole- og  
gymnastikbilleder
Brødeskov Lokalhistoriske Forening inviterer til møde  
mandag d. 30. november 2015 kl. 14 i Hammersholt 
 Forsamlingshus, Hammersholt Byvej.

Har du nogle gamle fotos liggende derhjemme, som du synes kunne  
være sjove/interessante for andre. De behøver faktisk ikke være  
særlig gamle. Det, der skete i går eller sidste år, er også historie. 

Vi er interesserede i fotos og andre arkivalier fra dengang mor var ung, der 
viser livet eller lokaliteter i Brødeskov området. Det er ikke kun den fjerne 
fortid, der har vores interesse. Vi låner gerne dine familiefotos til affoto-
grafering. Vi er et lille arkiv, der meget gerne vil være større. På sigt håber vi 
på, at arkivet kan være med til at kaste lys på områdets historie og bl. a. 
hjælpe de mange, der dyrker slægtshistorie. 

Derfor er vi interesseret i alt – fotos, arkivalier, artikler m.v. der har med 
Brødeskov området at gøre. Vi søger også hjælp til at få navne på f.eks. 
skole- og idrætsbilleder. Vi kan også være behjælpelige med at finde ud af 
hvor et bestemt foto er taget, da bestyrelsen består af nogle personer, der 
har boet i området i mange år, og derfor har et stort lokalkendskab.

Vi medbringer et par pc’er, så du kan se, hvad man kan bruge arkiver til. Vi 
har lagt mange fotos på nettet, som du faktisk kan se på din p.c. der-
hjemme. Kom og hør mere mandag d. 30 november i Hammersholt Forsam-
lingshus. Der vil være mulighed for at købe en kop kaffe eller en øl/vand.
Skulle du være forhindret i at møde op eller vil du gerne have besøg hjemme, 
så kontakt os. 

På vegne af Brødeskov Lokalhistoriske Forening
Margrethe Krogh, tlf. 30 11 72 32
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Din lokale hestevogn
 

kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale 
kunstværksteder) eller hvad du 
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere 
på 2164 9866 efter kl. 18
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Viseaften 
i Nørre Herlev Sognegård
Fredag den 26. februar 2016, kl. 18

For 25. gang åbner Nr. Herlev sognegård velvilligt sine døre for den 
årlige traditionsrige viseaften.

Igen i år håber vi at rigtig mange vil bidrage til underholdningen med 
visesang, barbershop, musik, gode historier, digte mm. 
Altsammen præsenteret i tidsrammer på 8-10 min. 

Tilmelding til underholdning skal ske til Lasse tlf. 48265885, som vil 
planlægge aftenens forløb!
 
Tilmelding er ikke nødvendig hvis man bare har lyst til at komme og 
hygge sig med madkurven og lytte til de glade amatører. 

Men husk foruden godt humør, at medbringe både service og 
 drikkevarer.

Der vil som altid blive masser af fællessange støttet af vores trofaste 
pianist Parno.

På glad gensyn fra aftenes viseværter som dennegang er:

Judith og Lasse
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 HOS BRØDESKOV SPEJDERNE 
 

 
Igen i år vil det være muligt at købe familiens 
juletræ hos Brødeskov Gruppen.  
Overskuet fra salget går til indkøb af nyt materiel 
til spejderne. 
 
Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende 
weekender i november/december: 
 
 
Søndag d. 29. november  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 5. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 6. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 12. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 13. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 19. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 20. december  11:00 – 15:00 
 

 
 

Hilsen Brødeskov Gruppe 
 



De 13-årige fodboldspillere, Lukas Stendal Hansen og 
Michael Thomsen, brugte deres efterårsferie på Totten-
ham fodboldakademi nord for London for at dygtiggøre 
sig og få en oplevelse ud over det sædvanlige.

I sommerferien var Lukas og Michael på Tottenham-fodboldskole, som 
blev afholdt i Birkerød. Her blev de trukket til side af én af de engelske 
trænere, og spurgt om de havde lyst til at kommer over og træne med 
på Tottenham Hotspurs fodboldakademi i efterårsferien. Det var de to 
drenge - og deres familie - klar til.

De to drenge spiller til dagligt i Brødeskov Idrætsforening på det 
bedste U-14-hold, som her i efteråret spiller i række 2. De to drenge 
tog deres familie med til London, hvor de var med til tre dages træning 
på det topmoderne anlæg nord for London. Anlægget var det samme, 
som Tottenhams Premier League-hold med den danske landshold-
sspiler, Christian Eriksen, og alle klubbens elitehold træner på. Det var 
ikke alle og enhver, der kunne komme ind på anlægget, der var beman-
det med security-vagter, men deres familie fik lov til at komme med 
ind og se dem træne.

De to drenge var de eneste udlændinge på det 14-mands store 
elitehold, alle andre drenge var lokale. Deres træner, Anton Blackwood, 
havde selv været en lovende spiller, før han blev skadet og tog træ-
nervejen. Han havde bl.a. spillet i Arsenal sammen med Niclas Bendt-
ner og i Tottenham sammen med stjernerne Gareth Bale og Luka 
Modric. Anton tog sig godt af drengene og gav dem gode råd om deres 
spil.

Lukas og Michael  
på Tottenham  
fodboldakademi
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I de tre dages træning fik drengene at mærke forskellen fra en stor Premier 
League-klub til en lille klub som Brødeskov. Foruden de store forhold på 
anlægget med plæner, der blevet slået hver dag, security, styrketrænings-
faciliteter og en indendørs hal, var der også markant forskel til 
træningerne. Der er altid høj intensitet med meget højt tempo, og man 
bruger sin fysik maksimalt med hårde, glidende tacklinger - også til 
træning. Der er meget fokus på at der er fart i afleveringerne og at give den 
gas hele tiden. Foruden træning med bold bruger man også tid på styrke-
træning for at gøre kroppen stærkere og hurtigere.

Bydelen Tottenham var i øvrigt i fattigt område, der viste hvordan England 
også kan tage sig ud med hensyn til trøstesløshed og hjemløse mennesker. 
Det store træningsanlæg lå et stykke uden for byen, hvor de to familier 
også boede under opholdet.

Lukas og Michael i deres Tottenham-trøjer
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Foruden træningen var Lukas og Michael med familier også inde og se 
Tottenhams stadion, White Hart Lane. De fik lov til at sætte sig på trænerens 
sæde og på Eriksens plads i omklædningsrummet. Det er et gammelt stadion, 
og man er ved at bygge et nyt, moderne stadion, som skal ligge i nærheden. 

Drengene havde en kæmpe oplevelse i dagene sammen med Tottenham 
Hotspurs’ drengespillere og trænere. Og både Michael og Lukas’ favoritklub i 
England er selvfølgelig – Liverpool...

Michael og Lukas sammen med 
deres træner, Anton

På Christian Eriksens plads i 
omklædningsrummet på 
White Heart Lane
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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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  
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Bygaden 7 
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STORT LOPPEMARKED
SØNDAG DEN 22. MAJ 
2016 kl. 10.00
Loppemarkedet afholdes på Kollerødvej 1, Nørre Herlev, Hillerød ved 
Brødeskov Idrætsforening, som sædvanligt.

Vi holder åbent fra kl.10.00 til kl. 14.00. Auktion afholdes kl. 12.00
 Det plejer at være ret underholdende, og der gøres altid nogle gode 
køb. 

I kantinen kan der købes kaffe, kage, øl, sodavand og lidt let at spise. 

Vi har udvidet det overdækkede areal så uanset vejret, kan vores 
gæster færdes tørskoet på det meste af salgsarealet.

Kørselsvejledning:
Hvis du har en GPS kan du indstille den efter Brødeskovvej 39, Hillerød. 
Så lander du i den rigtige ende af Kollerødvej. Skolen er nabo til 
fodboldklubben. 

Det gode formål.
Ultimativt vil vi gerne medfinansiere en sportshal og aktuelt har 
Hillerød Kommune startet byggeriet af Brødeskovhallen. Det er vi 
meget glade for. 



Vi samler lopper ind til et stort loppemarked søndag  
den 22. maj.

Hvis du mangler plads på loftet, så kommer vi gerne og afhenter oversky-
dende ting og sager, tøj, møbler, legetøj, Lp´er osv.  Hvis familien skal flytte, 
kommer vi gerne og henter flytterester.  Vi rydder også gerne hele dødsboer, 
hvis dette er aktuelt. 

Vi modtager også gerne samlerobjekter som f.eks. frimærker, mønter, gamle 
postkort, porcelænsfigurer, smykker, antikviteter, gamle reklameskilte, 
veteranbiler osv. som vi kan realisere til fordel for det gode formål. 

Ring eller mail så laver vi en aftale om afhentning

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.

SKROTMETAL
Det har vist sig at alle metalpriser er steget så meget, at vi nu kan tjene lidt 
til foreningen ved at samle metalskrot. 
Har du gammelt jern, aluminium, kobber, bly, ledninger eller andet, henter vi 
det gerne. Vi står selv for sorteringen, så udbyttet bliver maksimalt.    
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk

Tak til alle, som gav deres bidrag i 2015, der igen blev rekordår for vores 
loppemarked. Det er lidt sjovere, når resultatet er tilfredsstillende.

VI SAMLER HELE 
TIDEN LOPPER IND
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En lille go’ historie: 
Det gamle dansegulv 
I foråret 1972, da borgerforeningen kun var et år gammel, forberedte man 
den store august-skovfest på mange måder. 

Man fik ideen selv at fremstille et dansegulv, så vi kunne danse på festp-
ladsen i skoven ved Rågårdshus. Anders Bohn kontaktede tømrermester 
Gunnar Holck, Nr. Herlev og bad ham – gratis – at tegne elementer til et 
sådant gulv. Det gjorde han på den smarte måde, at lægterne under 
gulvbrædderne blev placeret sådan, at elementerne kunne skydes helt 
sammen og danne en cirka 35 m2 stor gulvflade.

I en dyb udgravning på Gl. Frederiksborgvej (nu Slettebjerget 1-20) havde 
slagter Ejnar Larsen dengang et stor udsalg af brugte byggevarer fra 
nedrivninger. Man fik lov til at tage, hvad der skulle bruges af meget billige 
brædder og tømmer og til at stå der og samle elementerne. Men kun en 
enkelt frivillig mødte op til arbejdet. Anders spurgte, om der i nærheden 
skulle bo en flink, kyndig mand, der måske kunne lede arbejdet? 

Det blev oplyst, at Svend Erik Pedersen (”Gelændersnedkeren”) havde været 
spejder, så han ville nok gøre ”dagens gode gerning”. Det ville han gerne. 
Der blev samlet en lille gruppe af frivillige. De arbejdede 3-4 gange, hvore-
fter elementerne og tømmer til underlag blev kørt i en lånt lastbil til 
festpladsen. Der var i 1970-erne en ekstrem positiv stemning for at 
deltage i frivilligt arbejde blandt de mange tilflyttere. Dette gulv blev brugt 
til mange fester gennem de følgende 12-15 år.

Gulvelementer og tømmer blev opbevaret i det gamle, nedlagte vandværk 
ved det gamle teglværk (nord for Brødeskovvej). Elementerne ligger det 

BRØDESKOV LOKALHISTORISKE FORENING
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stadig og kan til nød stadig bruges om end de er noget medtagne. 
Tømmeret som de hviler på, er forsvundet. (Gulvet blev faktisk brugt 
en gang i 2015). 

Svend Erik Pedersen og Anders Bohn.

PS. Hvis du har lyst til at give en af BLF`s bøger, hefter eller CD som 
mandel- eller julegave, så ring Anders Bohn 48260304 eller 29924514 
eller mail andersbohn@youmail.dk Vi aftaler besøg eller sender dig en 
oversigt med priser og muligheder.

Borgerforeningens dansegulv.  
Her spilles kegler på det i 1975.

I 1981 blev ”Det lille tehus” opført 
på gulvet på ”Petras eng”. 
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Telefonisk henvendelse hele døgnet                 
           48 26 08 05 
   Personlig kontakt i forretningen 
                     alle hverdage 
 

 www.nord-begravelse.dk 

Begravelsesforretningen Hillerød  
 
Mette og Leif Jonasson 
Poul Rasmussen´s Eftf. 
Frejasvej 17, 3400 Hillerød 

Skal du have 
– nye døre og vinduer?
– ny terrasse?
– nyt køkken?
– nyt tag?
– nyt gulv eller loft?

Ring til Tømrerfirmaet Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Alt tømrerarbejde 
udføres af den 
 lokale tømrer



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

Sket siden sidst 
Søndag den 20. september 2015 afholdte vi vores årlige petanquestævne med endnu 
flere deltagere end sidste år. Som sædvanlig en super hyggelig dag med godt humør og 
gode grillpølser.

Fredagscafeen den 2. oktober 2015. Hold da op, sikken en fest, huset fyldt af glade 
feststemte gæster, så mange, at vi var nød til at bygge ud med et telt. Som sædvanlig 
dejlig optræden af Cabarygruppen og rigtig stor danseglæde bagefter. Tusind tak til alle 
for en dejlig aften.

Kommende arrangementer 
Søndag den 22. november 2015, kl. 10 til 16 er der Julemarked. Boder kan bestilles hos 
Gitte Pedersen og på dagen kan der købes æbleskiver, kaffe og/eller julegløgg m.m.

Husk vores juletræsfest søndag den 6. december 2015, kl. 15 til 17. Børn og barnlige 
sjæle er meget velkomne. Det plejer at være superhyggeligt. Der er fællessang, børnejul-
erier, juleeventyr, julegodter, æbleskiver, sodavand, kaffe og gløgg.

Vores første arrangementer i 2016 vil være:
Søndag den 7. februar 2016, kl. 14.00, Fastelavn med tøndeslagning for både børn og 
voksne.

Søndag den 28. februar 2016, kl. 13.00, Generalforsamling med spisning bagefter. Alle er 
velkomne men det er kun medlemmer der har stemmeret.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 22. FEBRUAR 2015
Formand Carsten Stål Hansen 20 95 68 02 
Næstformand Niels Bagge 40 43 18 59 
Kasserer Henriette Hansen 20 62 68 02
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Vicevært Jan Bast 50 57 89 58
Øl-mand Henning Nielsen 23 21 33 26 
Sekretær Henriette Hansen 20 62 68 02

Medhjælp Bibi Pedersen 28 68 62 51
Suppleant/hjælpeudlejer 
Lillian Schmidt 23 82 17 35
Suppleant/vicevært
Palle Christensen 26 84 22 41
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30 - 19.00,  48 17 18 61
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Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

Tlf.: 48 26 56 85 
info@nysogaard.dk 
www.nysogaard.dk 

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

Bestil alt fra 
menukortet som 

take away 

Grillbuffet !!! 
Følg med på 

hjemmesiden 

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis  
og bliv set i dit lokalområde
 
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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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution 
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet, 
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige 
hjælpere.

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

Næste nummer på gaden
30. januar - 5. februar 2015

Deadline
11. januar 2015

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlem-
mer samt beboere at notere sig disse datoer.

Bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
rene@brodeskov.net

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
ellen@brodeskov.net

Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15 
svend@brodeskov.net

Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41, Nr. Herlev
mathias@brodeskov.net

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

Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53
uffe@brodeskov.net
.

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83
hanne@brodeskov.net

Sekretær og webmaster
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15
helle@brodeskov.net.

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

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

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

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.


