
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Forår i luften:
Læs om loppemarkeder, Skt. Hans 
aften, separat kloakering, General-
forsamling i BIF, Kunstrunden og  
en lille go’ historie... 

M A J  2 016 

N R . 216  •  4 6 .  Å R G A N G    

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



www.limousinen.dk

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

Vi har 
bilen  
til deres  
store dag!

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

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser

Velkommen i butikken på Skovkrogen 1
Torsdag 12 - 17 • Fredag 12 - 17 • Søndag 12 - 17



Huskede du at betale 

kontingent?
Ellers kan du stadig nå at overføre 100,- kr. til konto: 6300 – 1583230,  
som dækker medlemskab i et år for hele husstanden. Øvrige støttebidrag  
er også meget velkomne.

Vi modtager ikke økonomisk støtte fra Kommunen, så dit kontingent er en 
forudsætning for at vi kan udgive Brødeskov Borgeravis.

Foreninger, der ønsker at benytte Brødeskov Borgeravis til omtale af aktiviteter, 
skal bidrage til avisens økonomi via et støttebidrag.  Generalforsamlingen har 
fastsat beløbet til minimum 200 kr./år.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende sager, som du mener vi  
bør rette vores fokus på. Du kan sende en mail til Bestyrelsen@brodeskov.net, 
eller du kan kontakte en fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer med  
kontaktoplysninger findes længere inde i bladet.
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Næste nr. (217) er på gaden 9. - 16. september 2016.
Indleveringsfrist den 21. august 2016 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T  F R A  L O K A L R Å D E T

Forår!
Foråret er over os, og det er bare med at nyde alt det grønne, der pibler 
frem. Foråret er også generalforsamlingstid, og Lokalrådet har – lige-
som mange andre af områdets foreninger – afholdt generalforsamling 
i den forløbne periode. 

Der var to bestyrelsesmedlemmer på valg – Mathias Skarby og Ellen 
Godt Hansen – og begge modtog genvalg. Uffe Espersen fortsætter 
som revisor for Lokalrådet, så stor tak til Uffe, der endda ikke længere 
bor i Lokalrådets område. Ny på posten som revisorsuppleant er Claus 
Chammon. Lokalrådet siger velkommen til Claus, og samtidig mange 
tak til Anna Sofie Morell, der har haft posten i en årrække.  Lokalrådets 
regnskab for 2015 viste et lille overskud, som bl.a. skyldes at det er 
lykkedes at få forhandlet en lavere pris for trykning af borgeravisen 
igennem med PE offset. Trykning af borgeravisen er langt den største 
post på lokalrådets budget – men vi i bestyrelsen mener, at bladet er 
et vigtigt bindeled mellem områderne. En tidligere spørgeskema-
undersøgelse har desuden vist, at der er stor tilfredshed med bladet. 
Størrelsen på kontingentet ændres ikke for 2016. 

Medlemmer
Ved årets udgang var der i alt 80 medlemmer af Lokalrådet. Det er ikke 
så imponerende, når man tænker på at der er ca. 1.100 husstande i 
området. Det ville være rart med flere medlemmer – især hvis Lokal-
rådet skal repræsentere området f.eks. på møder med kommunen. På 
generalforsamlingen var der forslag om, at områdets andre foreninger 
kunne opfordre deres medlemmer til også at melde sig ind i Lokal-
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rådet. Den opfordring er hermed givet videre. Lørdag den 11. juni har 
Hillerød kommunen indkaldt alle 11 lokalråd til en hel dag, hvor 
 rammerne for det fremtidige samarbejde skal diskuteres. Brødeskov 
Lokalråd ser frem til dagen, og håber selvfølgelig at det vil være 
muligt, at få forøget vores indflydelse på udviklingen i landsbyerne 
omkring Hillerød. Hvis det lykkes at få forhandlet mere indflydelse 
hjem til lokalrådene, vil det være endnu vigtigere med en bred med-
lemsopbakning. Det kunne endvidere være praktisk hvis Lokalrådet 
havde adgang til medlemmernes mailadresser, så vigtige spørgsmål 
kunne kommunikeres rundt til alle på en nem måde. 

Brødeskovhallen
Byggeriet af den nye Brødeskov skrider hastigt fremad. Hallen forven-
tes at stå færdig til sommer, så skolens børn kan benytte den fra 
skoleåret 2016/2017. Forhåbentlig bliver der også igangsat en masse 
andre spændende aktiviteter i hallen – men det kræver, som tidligere 
nævnt, at der er nogen, der engagerer sig i arbejdet. I forhold til 
byggeriet har der været lidt udfordringer med afledningen af vandet. 
Det vand, der kommer fra taget på den nye hal må ikke ledes til 
Kollerød å, men skal i stedet ledes til en sivebrønd. Der er desuden 
diskussion om hvorvidt vandet fra den planlagte kunststofbane skal til 
rensningsanlægget, fordi der kan være plastikrester i. Det er dog 
muligt, at det kan klares med et filter.

Med venlig hilsen 
Brødeskov Lokalråd
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Her bor Brødeskov  
Lokalråds bestyrelse

Sekretær
Helle Proschowsky, 
Enghavegårdsvej 11
Nr. Herlev
Tlf. 29 44 52 55

Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41,  
Nr. Herlev
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– vi vil også gerne have 
én fra dit område!

Skriv til bestyrelsen@brodeskov.net hvis du fx bor i 
 Freerslev eller Hammersholt, og gerne vil være med til  
at sikre, at dit områdes interesser også bliver  
repræsenteret i lokalrådet

Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9,  
Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15 

René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, 
Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46

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

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED 
 
 

Salg på Engfesten 11-Juni-2016 
 

Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, så 
indsamler vi effekter til 

vo res loppemarked 
(dog ikke hårde hvidevarer og alt for store møbler).  
 

DU ringer     -       VI aftaler         og        VI henter 
 

RING TIL 
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59,  

tlf. 4825 3960 / 2691 6777eller  

mail til hanna@brodeskov.dk/ 

hanna.lieberkind@gmail.com  

Hilsen Brødeskov-spejderne 



Lokalrådet indbyder traditionen tro til Skt. Hans aften i Nr. Herlev,  
på engen bag ved Engparken. Vi håber, at børnene fra Nr. Herlev 
Børnehus igen i år vil hjælpe med at få lavet en flot heks – og for at  
de kan være med til at sende hende til Bloksbjerg, starter vi allerede 
kl. 19.30. Der vil mulighed for at bage snobrød og riste skumfiduser  
for børn og barnlige sjæle. 

Årets båltaler er Christina Thorholm, der sidder i byrådet for de 
Radikale.

Igen i år er det muligt at bidrage til opbygningen af bålet, men vi 
indskærper, at der kun må lægges grene, træ og andre umiddelbart 
brændbare materialer på bålet. De sidste par år har det  
været umuligt at få bålet brændt helt ned, bl.a.  
fordi der var lagt jord og fugtigt græs på.  
Husk desuden at fjerne søm, skruer og andet  
metal, hvis der lægges brædder på bålet.

Igen i år vil vi også gerne bede områdets  
hundeejere om at samle op efter deres  
hunde, når de lufter dem på engen –  
så bliver det lidt hyggeligere at slå sig  
ned på et tæppe med en kop kaffe  
Skt. Hansaften. 

Vel mødt

Vær med til at fejre 
Skt. Hans aften i  
Nr. Herlev den 23. juni
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GENERALFORSAMLING
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brødeskov 
Idrætsforening. Generalforsamlingen afholdes i klubhuset  
torsdag den 26. maj 2015, kl. 19.45

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3.  Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for  

foreningens fremtidige virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
10. Valg af en revisor samt revisorsuppleant
11. Valg af 1 medlem til stadionudvalg.
12. Eventuelt

Forslag til behandling på en generalforsamling skal fremsættes 
skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen stiller forslag om uændret kontingent

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som giver  
mulighed for at tilpasse foreningens aktiviteter til at rumme flere 
idrætsgrene

Ad pkt. 7: Formand Jess Nørgaard genopstiller ikke

Personer, der ikke er medlemmer af foreningen, må ikke deltage i 
generalforsamlingen. Medlemmer har stemmeret, når de er fyldt 15 år, 
og har indbetalt kontingent.

Alle stemmer skal afgives personligt.



Kunstrunden  
Nordsjælland  
– nu i pinsen
Kunstrunden Nordsjælland med 72 censurerede kunstnere har flyttet tids-
punkt, så det i stedet for september, er blevet de tre dage i pinsen – 14., 15. 
og 16. maj, at de mange kunstnere holder åbne døre kl. 10-17. 

I vores område er det de tre nedenstående kunstnere, der byder velkommen 
til et besøg i arbejdsværkstederne. Her har du chancen for at komme forbi og 
se på billeder og få en snak med de tre malere.

Se mere om de øvrige kunstnere på kunstrunden.dk

Louise Thygesen
Hammersholt Byvej 43,
3400 Hillerød 
Tlf: 28 69 96 85
www.louiset.dk

Klas Fernblad
Hammersholt Byvej 19,
3400 Hillerød 
Tlf: 48 14 07 66
www.kunstrunden.dk

Per Christiansen
Skovkrogen 2, Nr. Herlev,
3400 Hillerød 
Tlf: 22 26 97 94
www.perchristiansen.com

Lørdag, søndag og mandag kl. 10-17
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Hillerød Posten skrev d. 7. april, at Hillerød Forsyning anbefaler Byrådet 
at sætte planerne for separatkloakering på standby grundet nye 
tekniske resultater. Det har resulteret i, at Byrådet kigger på 
spildevandsplanen igen i maj -16. Så langt så godt. Men ifølge for-
mand for Hillerød Forsyning, Louise Colding Sørensen, har den 
igangværende underskriftindsamling mod tvungen separatkloakering 
på privat grund, som for nogle husejere kan betyde udgifter på 
90.000,- kr. eller mere, ikke haft indflydelse på forsyningsselskabets 
beslutning. Desuden skal de berørte borgere ikke vide sig for sikre, da 
man ifølge Louise Colding sandsynligvis skal tilsluttes.

Når man som jeg og de andre fra styregruppen samler underskrifter 
ind mod separatkloakering møder vi dybt bekymrede borgere, som 
ligger søvnløse om natten, da de ikke kan skaffe alle disse penge. Som 
et ældre ægtepar sagde: ”Vi er begge 81 år og har ikke andet end 
vores pension”. Så er der det unge par, der lige har købt hus og skal 
have deres første barn – de kan ikke få et nyt lån. Nogle nærmer sig 
pensionsalderen, er blevet arbejdsløse eller ramt af sygdom. Det er 
virkelige mennesker, der risikerer at gå fra hus og hjem. Men det gør 
ikke indtryk på de ansvarlige politikere.

 Vi synes, det er en god ide at beskytte vores natur mod kloakovers-
vømmelser. Vi synes bare, løsningen skal betales af alle, da vi alle er 
ansvarlige for de klimaændringer, der er skyld i øgede regnmængder. 

Lokalrådet har modtaget nedenstående input til debatten om 
separatkloakering fra Dorte Konradsen. Hun sidder i styregruppen 
for en gruppe borgere fra Hillerød, der har startet en underskrift-
indsamling. 

Underskriftindsamling 
mod tvungen separat-
kloakering på privat grund
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Det er en forskelsbehandling af borgerne, at kun enkelte husejere  
skal betale.

Vi beder Byrådet tænke spildevandsplanen helt om: 1. Lav nogle 
grundige undersøgelser før I melder så indgribende projekter ud 
overfor borgerne. Det skaber en masse utryghed. 2. Separatkloakering 
på privat grund bør være frivillig, ligesom man gjorde i Hørsholm. Jeg 
tror, mange husejere gerne vil separatkloakere også for at klimasikre 
deres huse. 3. Sørg for en direkte kommunikation til den enkelte 
berørte borger, så man ikke skal læse noget på Hillerød Kommunes 
hjemmeside, noget andet i avisen og noget tredje, når man ringer til 
Hillerød Forsyning. 4. De, der allerede har fulgt kommunens påbud om 
at separatkloakere, skal naturligvis have kompensation fra kommunen 
for deres udgifter.

Så kære alle Hillerød borgere!
Vi har mere end nogensinde brug for din underskrift. Hvis du vil støtte 
vores protest så gå ind på dette link på nettet:

http://www.skrivunder.net/vi_protesterer_mod_separatkloakering_
pa_privat_grund_i_hillerod

•  Husk, du kan også stemme, selvom du ikke selv er ramt, men blot vil 
støtte vores sag.

•  Husk, alle stemmeberettigede i husstanden kan stemme.
•  Husk, at bekræfte din underskrift via en mail, du vil modtage lige 

efter, du har underskrevet.
•  Husk, du kan kun stemme 1 gang.

Tak for din støtte! Det haster!
På vegne at styregruppen
Dorte Konradsen, Birkehaven 26, 3400 Hillerød 
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STORT LOPPEMARKED 
22. maj 2016 kl 10.00, Kollerødvej 1, Hillerød

Vi samler lopper ind til det stort loppemarked  
helt frem til dagen.

Loppemarked afholdes det sædvanlige sted ved BIF´s klubhus.

Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter 
overskydende ting og sager.  Hvis familien skal flytte kommer vi gerne 
og henter flytterester.  Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette 
er aktuelt. 

Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, overskydende 
rejsevaluta, porcelænsfigurer, designermøbler, almindelige kontanter 
og smykker, som vi kan realisere til fordel for det gode formål.

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 skal 
nok selv stå for sorteringen så udbyttet bliver maksimalt. 

Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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Generalforsamling BIFs venner
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

Brødeskov IF’s Venner indkalder til generalforsamling  
onsdag d. 26. maj kl. 18.30 i Brødeskov´s klubhus,  
Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød. 

Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag sendes til formanden. Svend Beeck, Gl. Frederiks-
borgvej 9, 3400 Hillerød, 4 dage før generalforsamlingen.
 
Hilsen Brødeskov IF ’s Venner
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Kom og støt et godt formål 
 

Sæt X i kalenderen 11-juni-2016 
 

Til ENGFEST på spejdergrunden 
Hulvejen 29D, Ny Hammersholt, Hillerød 

 
 

Det foregår fra kl. 11 til 17 : 

 

• loppemarked  
• hoppeborg og diverse boder 

 
 

Der bliver salg af:  
Kaffe/te 
sodavand/øl 
Pølser og burger 
 

 

KOM til Engfest – hele overskuddet går til Brødeskov Gruppens 
spejderbørn.   
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
                  Hilsen Brødeskov-spejderne 
 
Arrangør er: 
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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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Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
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Mobil 51 50 00 59 
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Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

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 

Vi åbner igen til April 
Følg med på 

hjemmesiden 



EN LILLE GO’ HISTORIE:

Retterstedet  
ved Rågårdshus
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I sidste nummer skrev Anders om en mulig morder, måske begravet på 
Langebjerg ved Uvelse. Det var ikke muligt at finde ud af, om han var 
blevet henrettet på retterstedet ved Rågårdshus SØ for Lille Sverige. 
Ifl. kulturarv.dk var der også rettersteder på Anehøj og på Stejlebakke 
ved Frederikssund, i Slangerup by og på Hanghøj ved Allerød, men nu 
vil vi skrive lidt mere om ”vores” rettersted. 
 
Tegning af Svend Erik Pedersen i Brødeskov Jul 1985 af rettersted, her 
placeret på Rågårds Bakke nord for Rågårdshus. I dag mener vi, at 
retterstedet snarere har ligget sydvest eller syd for Rågårdshus. 

Kulturstyrelsen og Museum Nordsjælland omtaler retterstedet som et 
lille indhegnet område på ”Østre Galge Agre”, der på et ÆO-kort fra 
1784 ligger syd for ”Roggers Hus” (raggerens hus). Navnet ”Roggers 
Hus” må skyldes en fejlopfattelse hos korttegneren og ligeså tolknin-
gen Rogger = raggeren. I artiklen ”Raagaards Bakke” af Nils Gustafs-
son i Brødeskov Jul 1985 er det oplyst, at såvel Christian 5’s matrikel 
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fra 1688 som jordebogen fra 1662 kalder huset for Raagaardshus.  
Det gamle danske ord Raa betød stang eller pæl med betydningen 
grænsepæl. Her har der været et vangemandshus og et vangeled til et 
gammelt stutterivænge. Skovløberstedet Rågårdhus fra 1846, afløste 
det gamle vangemandshus. På Videnskabernes Selskabs kort 1768 er 
ordet ”Rætterstæd” anbragt syd for ”Rogers H”. Det er sandsynligt,  
at retterstedet har ligget her i Rågårds Vænge eller lige SV for 
Rågårdshus, synligt fra Gl. Frederiksborgvej til skræk og advarsel for  
de forbipasserende. 
 
Kort fra ”Vandreture i Statsskovene” 1970. NØ for Rågårdsvænge ses 
det gamle jorddige, og SV for vænget ses stendiget opført 1780-1790. 
Rågårdsvænge er nok først blevet beplantet senere. 

Det oprindelige rettersted lå ved tinghuset i Møllestræde i Hillerød.  
På grund af Hillerøds størrelse havde man ikke egen skarpretter men 
tilkaldte denne fra Helsingør eller Roskilde. Han blev assisteret af den 
lokale natmand. Flytningen til Rågårdshus skete sandsynligvis tidligt i 
1600-tallet. 

Ifølge kulturarv.dk fortælles det, at der skulle være fundet kranier 
umiddelbart indenfor ovennævnte stendige. Hvis den formodede 
morder begravet på Langebjerg er blevet henrettet her, så kan hans 
kranie altså ikke findes ved Rågårdshus. 

Anders Bohn og Svend Erik Pedersen. 

PS. Brødeskov lokalhistoriske forening sælger  
bøger, hefter og CD om mere beviselige  
emner end ovenstående. Ring eller skriv  
efter oversigt tlf. 48 26 03 04 eller  
29 92 45 14. eller andersbohn@youmail.dk  
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Endnu en spændende rapport fra BLF er netop udgivet:

Anders Bohn og Anna Sofie Morell:  
Sceneliv i Brødeskovområdet siden 1907

Den har 124 A5 sider med 86 illustrationer. Den er trykt i to hæfter. 
Samlet pris 115 kr., medlemmer af BLF dog 100 kr. 

Heri beskrives områdets hyppige, og festlige sceneliv gennem 110 år 
med genrer som dilettant, amatørteater, børneteater, revy, kabaret og 
viseaftener mm. Der har gennem 110 år været opført cirka 261 
stykker, spillet langt over 500 gange. I forhold til områdets befolkning, 
der har varieret mellem 2000 og 3000, er der tale om en særdeles stor 
lyst til selv at opføre dramatik og underholdning fra en scene. Hver 
enkelt produktion nævnes kort med forfatter, titel, indhold, aktører 
med tilføjelse af kulturelle betragtninger og oplevelser fra samtaler 
med ældre folk, der var med, enten på eller foran scenen. 

Kontakt Anders Bohn (se til venstre) eller Anna Sofie Morell  
48 17 54 71, hvis du har lyst til at se, evt. købe denne rapport. 

NYHED
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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 

Alt tømrerarbejde udføres af  
din lokale tømrer

Mange års erfaren i udskiftning  
af døre og vinduer

Ekspertise i energirenovering 

Kvalitetshåndværk  
til fair priser

Ring til
Tømrerfirmaet  
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk 
håndværker-
fradaget er  
der stadig



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

Sket siden sidst
Søndag den 7. januar 2016, var der fastelavnsfest med en masse dejlige udklædte børn 
og voksne og som sædvanlig havde vi en dejlig eftermiddag. 

Søndag den 28. februar 2016, blev der afholdt den årlige generalforsamling med spisning 
bagefter (hjemmelavede gule ærter).

Lørdag dem 12. marts 2016, var der arbejdsweekend, hvor der blev malet i garderoben, 
entre og på toiletterne. Køkkenet blev gjort rent og talt op. Der blev foretaget nogle 
reparationer på P-pladsen og der kom flere perlesten på.

Fredag den 15. april 2016 var der fredagscafe med optræden af dilettanter i et stykke om 
Robin Hood. Der var tilmeldt i alt 117 personer, så pladsen var trang men som altid, bare 
humøret er højt, så går det nok. Det var en ny gruppe dilettanter der bestod af både 
garvede revyspillere og nye unge talenter. Alle gjorde en god indsats, så vi fik en dejlig 
aften og der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til Niels Bagge for hans store 
indsats med at samle gruppen og naturligvis også en stor tak til dilettanterne. Vi håber at 
se jer snarest med en ny forestilling.

Lørdag den 16. april 2016 var der ekstraforestilling for alle dem der ikke nåede at bestille 
billet til om fredagen, dem der ikke havde tid og for børnene. Til denne forestilling var der 
tilmeldt 70 personer.

Kommende arrangementer 
Sidste arrangement inden sommerferien bliver lørdag den 18. juni 2016, kl. 18.00 hvor der 
er Midsommerfest. Der tændes op i grillen til det medbragte kød. Bestyrelsen vil sørge for 
salatbar m.m. og Andrikkerne kommer og spiller. HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN.  

Nærmere information vil komme på Hammersholt Forsamlingshus facebook side. 
Efter sommerferien vil det første arrangement være søndag den 21. august 2016, kl. 
10-16 hvor der afholdes loppemarked. Boder kan bestilles hos Gitte.

BESTYRELSE
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 Palle Christensen 26 84 22 41
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
Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30 - 19.00  48 17 18 61
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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
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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
9. - 16. september 2016

Deadline
21. august 2016

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, 29 44 52 55.

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. 29 44 52 55
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.




