
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

N O V E M B E R  2 018 

N R . 2 2 6  •  4 8 .  Å R G A N G    

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

Læs om Lokalrådets arbejde  
– trafikudvalg, ny motorvej, 
Brødeskov Station mm.

+ nye tiltag fra Brødeskov 
Idrætsforening og diverse  
julearrangementer



Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

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

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

Events !!! 
Følg med på 

hjemmesiden 

Bestil vores  
Julefrokost  

og Nytårsmenu 
”ud af huset” 

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser

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



Støt Brødeskov Lokalråd  
med 100 kr. om året

Nu kan du (forhåbentlig) 
betale med MobilePay  
på 94329
Vi reklamerede allerede for denne mulighed i sidste nummer af Borger-
avisen, men der har desværre været problemer med at få det til at 
fungere. Vi har arbejdet intenst på at få det løst og ud fra de meldinger, 
vi har fået, skulle mobilepay løsningen meget gerne fungere, når dette 
blad udkommer. 

Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster 
kun 100 kr. Hvis du betaler på MobilePay, skal du skrive 
dit navn i beskedfeltet. Du kan selvfølgelig også stadig 
overføre dem på 6300 – 1583230.  

Som medlem støtter du indsatsen for at  
forbedre forholdene i området samt udgivelsen af 
Brødeskov Borgeravis.  

MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd
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Næste nr. (227) er på gaden 16. - 23. februar 2019.
Indleveringsfrist den 27. januar 2019 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T  F R A  B R Ø D E S K O V  L O K A L R Å D

Så er endnu et år gået, og det er blevet tid til at runde af. For lokal-
rådet har det været et travlt år, men også et år med mange nye tiltag.
Ikke mindst er vi blevet flere, og dækker nu bredt over hele området, 
bortset fra Freerslev. Så hermed en opfordring.

Vi er som noget nyt også begyndt at forme arbejdsgrupper. Ikke 
mindst den nye trafikgruppe, som er kommet godt fra start. Mere om 
det inde i avisen. Dertil kommer en bedre dialog med områdets 
græsrodsbevægelser, hvor særligt industrien i Hammersholt næppe er 
gået nogens opmærksomhed forbi.

Organiseringen har medført at der altid vil være én i lokalrådet, der har 
specialiseret sig i netop det område, når vi modtager en henvendelse.

Flere har spurgt til aktuelle sager i vores lokalområde. Blandt andet til 
den snarligt afskaffede haveaffaldsordning. Det er en beslutning der 
er taget politisk, og der er ikke noget vi umiddelbart kan gøre ved det.
Anderledes ser det ud med projektet med den nye motorvej. Der har 
været en forhøring, og igen en høring sidst i oktober. Lokalrådet har 
bemærket at en velfungerende motorvej vil aflaste vores mindre veje 
ganske betydeligt. Det er positivt. Der er dog fortsat udeståender 
omkring vejstøjen. Flere steder langs strækningen bliver der etableret 
støjværn, men trods to høringssvar fra lokalrådet, er der set bort fra 
dette i det seneste oplæg. Der henvises til at afstanden fra bolig til 
motorvej er for stor, og nogle steder er der for få boliger. Begge dele 
anses for at begrænse effekten af afskærmningen, i forhold til 
omkostningerne.

Trafik, haveaffald, motor-
vej og Brødeskov station ...
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N Y T  F R A  B R Ø D E S K O V  L O K A L R Å D

Vi vil opfordre alle med interesse i projektet, til at besøge 
 vejdirek toratets hjemmeside. Her er alle høringer, og man kan få  
den samlede plan præsenteret online. Skulle man have gode idéer 
eller klagepunkter, kan disse også afleveres der. Der er høringsfrist  
den 1. december 2018.

For dem der ikke bruger motorvejen, og ikke mindst for skolebørnene, 
er der en god nyhed. Efter henvendelse fra lokalrådet, har byrådet og 
regionsrådet besluttet at genoptage dialogen om Brødeskov Station. 
Kommunen har ønsket at finde en snarlig løsning, så man kan bevæge 
sig mellem stationen og skolen, uden at skulle gå langs Lyngevej. 
Regionen har nu afsat penge til et nyt trinbræt på Nr. Herlev-siden, så 
beboerne i Nr. Herlev ikke skal krydse Lyngevej, og børnene vil få en 
naturlig rute via Bygaden. Herfra er der forbindelse til tunnelen ved 
Brødeskovvej. Datoer og den nøjagtige placering er endnu ukendt, men 
vi glæder os over at pengene nu er budgetteret.

Vi er også gået hen og blevet digitale. Man må jo følge med tiden. 
Derfor har vi tilmeldt os til MobilePay, om end de mange sikkerheds-
foranstaltninger er kommet noget bag på os. Det skulle meget gerne 
virke nu. Og så er det også på sin plads at reklamere lidt for vores 
Facebook-side. Vi er meget glade for en god dialog, så forhåbningen er 
at vi fremover vil være nemmere at få fat på.

Afslutningsvis vil vi gerne takke de mange frivillige, der ufortrødent 
trodser vind og vejr, og sørger for at Borgeravisen altid når frem. Og en 
særlig tak går til vores grafiske designer, Per Christiansen, som er 
manden bag de mange flotte numre af bladet.

På vegne af Brødeskov Lokalråds bestyrelse.
Rigtig hjertelig glædelig jul, og ønsker om et godt nytår.

Mathias Skarby
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I sidste udgave af avisen inviterede vi interesserede 
borgere i vores område til at deltage i et udvidet  
trafik udvalg. Det er nu oprettet med deltagere fra  
Ny  Hammersholt, Gl. Hammersholt/Brødeskovvej,  
Nr. Herlev og Freerslev.

Vores opgave er at kortlægge og præsentere trafikale problemstill-
inger, og evt. dertilhørende løsninger, overfor offentlige myndigheder 
og politikere.

De enkelte deltagere laver en prioriteret liste over trafikale problemer i 
deres eget nærområde. På møderne kan vi så gå listerne igennem, 
diskutere muligheder for løsninger, og beslutte hvilke sager, vi skal 
arbejde videre med, og hvordan vi skal gøre det. Skolevejsproblemer, 
meget trafik, tung trafik, hurtig trafik, manglende fortov- og/eller 
cykelsti, for smalle veje, dårlig skiltning, hastighedsbegrænsninger, 
behov for fodgængerovergange osv. kan være eksempler på lokale 
trafikproblemer.

Trafikudvalget  
orienterer
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Vi vil også kortlægge hvilke overordnede trafikplaner og politiske beslut-
ninger, der findes for vores områder. Vi står stærkere med vores argu-
menter, hvis vi kan referere til allerede eksisterende planer.

Ved at følge med i høringer om nye bydele, ændring af veje og lignende, vil 
vi søge at være på forkant med kommende trafikproblemer.

Trafiktællinger kan være et godt værktøj, når man skal forstå trafikken. Vi 
har fået kommunen til at lægge ekstra oplysninger om tællingerne ud på 
GIS-nettet, bl.a. oplysninger om antallet af tunge køretøjer. Interesserede 
læsere kan finde tællingerne her:  
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Hilleroed&page=VejeOgTrafik

Vi vil i kommende numre af bladet orientere om udvalgets arbejde. Har du 
kommentarer til dette eller vil du gøre os opmærksomme på særlige 
trafikproblemer, hører vi gerne fra dig.

På udvalgets vegne

Mathias Skarby (mathias@brodeskov.net) og
Tom Feilberg (tom@brodeskov.net)
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Tid - ro - opmærksomhed 
Sammen sætter vi fokus på dit problem 

Akupunktur er særdeles effektivt 
 sammen med fysioterapi til: 

Hovedpine, nakke-/ skuldersmerter, 
 rygproblemer, m.m. 

1 time: 475 kr, ½ time: 275 kr. 
Klip annoncen ud og få ½ time gratis 

hvis du er ny kunde. 
Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. 

Slettebjerget 174, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød 
tlf: 27389848     www.fysio-aku.dk 

Tid - ro - opmærksomhed 
Sammen sætter vi fokus på dit problem

Akupunktur er særdeles effektivt 
 sammen med fysioterapi til: 

Hovedpine, nakke-/ skuldersmerter, 
 rygproblemer, m.m. 

1 time: 475 kr, ½ time: 275 kr. 
Klip annoncen ud og få ½ time gratis 

hvis du er ny kunde. 
Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Slettebjerget 174, Ny Hammersholt,  
3400 Hillerød 

tlf: 27389848     www.fysio-aku.dk 

Kaniner 
sælges
Velegnede både  
til slagtning og  
som kæledyr.

Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller  
tt@hillerod.dk
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Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

Hovedgaden 17A
3320 Skævinge

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen
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Siden jeg sidst var i spalterne her i Borgeravsien er der igen sket 
meget på Brødeskov Idrætsanlæg og i hallen.

Hvis vi tager klubhuset først; så har jeg før skrevet om de nye tiltag, 
der laves. Vi er nu nået i mål med maling af entreen og nu er der nye 
møbler på vej til kantinen. Med den nye indretning er der rammer for 
lidt forskellige hygge- og aktivitetsformer der. Vi håber det bliver vel 
modtaget og anvendt – og naturligvis godt passet på. Husk at der via 
vores Facebookside bliver inviteret til fodboldaftener med storskærm 
og andet godt i fremtiden; så det er bare at gå ind og ”Synes godt om”, 
så i får vores nyheder. Hvis der er nogen der har ideer til hyggeaftener, 
fællesspisning,  spillearrangementer eller andet så sig til på  
ks@venstre.dk eller kontakt Svend Beeck.

Men kig ind i klubhuset en dag og oplev de nye rammer – vi skal 
hjælpes ad med at fylde dem ud.

De grønne græsbaner har ikke har været brugt så meget som normalt 
her i efteråret. Det er heldigvis ikke udtryk for dalende aktiviteter – det 
er noget vi kan takke kunstgræsbanen for.  Efter den meget varme og 
tørre sommer har det været super fint at give de grønne baner lidt 

Fantastiske 
 faciliteter  
– brug dem og  
pas på dem!

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING
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fred, så de kan stå flot, når den nye udendørs sæson starter. Alt imens 
er de fleste af fodboldholdene trukket indendørs og måske en enkelt 
udendørs tid i ny og næ. I den mørke tid, vi kigger ind i, vil der igen 
være lys over BIF hver aften, da kunstbanen vil blive brugt flittigt af 
BIFs medlemmer og andre klubber i Hillerød.

Når vi går indendøre i hallen, må man bare glæde sig over denne 
fantastiske facilitet, vi har fået – lad os i fællesskab bevare den flot. Vi 
skal alle sammen passe godt på den, både børn og voksne, og vi gør en 
ihærdig indsats for at hindre unødig slitage og hærværk inde som ude. 
Alle der låner og er i hallen skal rydde pænt op efter sig selv og den 
aktivitet, man har haft, fjerne affald o.lign. Vi skal fortsætte den gode 
stil med at værne om hallen, ligesom vi alle gør det nu. Dette vil vi 
gerne takke alle for.

Der er masser af muligheder for alle for at deltage i aktiviteter i hallen. 
Se vores hjemmeside eller tidligere udgaver af Borgeravisen, eller skriv 
til mig hvis der er noget i mangler/efterlyser.

Klubbens ve og vel
Tak til alle der deltog i årets kræmmermarked, som jo var det sidste. 
Tak til alle der igennem årene har givet en hånd på de mange kræm-
mermarkeder vi har været en del af. Nu skal vi så se om vi kan tjene 
penge til aktiviteter på andre måder –  det må tiden vise. 

Jeg kan oplyse at der næste år d. 12. maj vil være endnu et stort 

Kenneth Sørensen
formand BIF
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loppemarked i hallen, dette kommer der mere information om.
Vi har haft vores årlige frivillighedsaften i klubhuset i slutningen af 
september, dette vil vi fortsætte med, så alle har en mulighed for at 
høre/deltage i det vi laver. Her var ca. 35 af klubbens frivillige samlet for 
at høre om de væsentlige bidrag, som de frivilliges indsats medvirker til 
og en drøftelse af hvordan vi gør det attraktivt for flere at være med i 
frivillig-fællesskabet.

Bestyrelsen står med en del nye udfordringer efter at vi er blevet en 
flerstrenget idrætsforening. Derfor kommer vi til at udvide bestyrelsen. 
Det bliver med nye roller og ansvarsområder. Eksempelvis søger vi efter 
en hal-koordinator, som kan koordinere foreningens aktiviteter dér og 
stå for bookning af tider mv.. For den rette er det en spændende opgave 
og for klubben en uvurderlig hjælp til at få tingene til at gå op i en højere 
enhed. Kontakt mig, hvis du er blevet nysgerrig og interesseret af at 
læse disse linjer.

Klubben skal have ny ungdomsformand i fodboldafdelingen. Denne 
opgave varetages nu af Kenneth Andersen. Vi overvejer om der skal 
være en formand for de mindre 3-5-8 mands fodbold samt en der står 
for 11-mands fodbold. På den måde kan opgaver og ansvar fordeles på 
to med forskelligt fokus. Hvis der kunne være nogen der ville give lidt tid 
til BIF, så sig til. 

Vi er jo frivillige allesammen og uden de frivillige, ville der ikke være de 
tilbud, som vi har skabt i klubben. Jo flere hænder og hoveder, jo mere 
overkommelig er opgaven for os alle sammen.

Lige om lidt er det jul og vi går ind i 2019. Det medfører lidt praktik; så 
der skal tilmeldes til de forskellige sportsgrene igen. Allerede nu kan I 
tilmelde jer til anden del af indendørssæsonens aktiviteter. Igen i 
foråret vil vi se, hvor mange aktive, der er i de forskellige timer i hallen. 
Det gør vi for at udnytte tiderne effektivt og sikre plads til at tilbyde 
andre aktiviteter der. 

Kenneth Sørensen,  formand BIF 
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Hit Fit Dance
Vi tager udgangspunkt i musikken og den dansestil, som  
var fremme på det givne tidspunkt. 

-  Vi danser rock’n roll til 50-ernes rockede rytmer.
- Twist til 60-ernes Beatles. 
- 70-ernes discotrin i bedste John Travolta stil. 
- Pop og grandprix fest fra 80-erne, 
-  samt de mere moderne funk og showdance moves fra 00-erne og 

10-erne. 

Alle de største hits er med, og det er svært ikke at skråle med på 
sangene, der brager ud af højttalerne!

En Hit Fit Dance-time er for alle aldre og alle niveauer, da der vil være 
musik og trin for enhver smag. Så glæd dig til en super varm og 
lærerig dansetime, hvor både pulsen og humøret ryger helt i top.... 
- det kan ikke undgåes...!!

Koreografierne er forholdsvis simple, så I behøver ikke at få dem 
gennemgået først, men derimod blot følge med instruktøreren. 
Vi holder en Hit Fit Dance-time og et brag af en fest på 50 min. 

Vi danser i Brødeskovhallen hver tirsdag fra den 8. januar 2019 
kl. 20. Det koster kr. 25,- pr. gang, som kan betales via MobilePay 
60 12 27 60.

Glæder mig til at holde en  
fest med jer.

Vi ses på gulvet😊
Anni
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BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at skaffe 
midler til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft til 
de mangeartede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan 
være fodboldturneringer i ind- og udland, miniputstævner på eget 
anlæg eller de årlige afslutningsfester for både små og store medlem-
mer.Vennerne har også ansvaret for kioskens drift.
 
BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør 
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i 
Frederiksborg Slotshave og Byfesten i Hillerød. Vennerne er altid på 
udkig efter nye indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse kon-
certer og plakatophængning.

BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ung-
domsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med. Som 
medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes med at 
støtte vennerne med en årlig indbetaling på 100 Kr.

Ønsker du at blive medlem?
Så kan du betale på MobilePay nr. 71090
 
Husk at angive navn og adresse, så er du medlem.
 
Kontakt eventuelt Svend Beeck på mail svend.beeck@live.dk 

Hilsen
Bestyrelsen
Brødeskov IF Venner

Støt Brødeskov IFs 
Venner
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Vi samler lopper ind til det stort loppemarked helt frem til dagen.

Loppemarked afholdes i Brødeskovhallen. 
Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

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,  
rejsevaluta, porcelænsfigurer, køken udstyr, møbler, smykker  
og alt elektronik. METAL : Gl. kabler soda og øl dåser, aluminium  
og rustfri stål som vi kan realisere til fordel for det gode formål.

Afhentning
Svend Beeck, Gl. Frederiksbogvej 9, 3400 Hillerød

send en mail svend.beeck@live.dk. 
Husk Adr. og tlf. nr. Så vi kan ringe til dig.
Eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

ALT OVERSKUD GÅR TIL VORES MEDLEMMER   
I BRØDESKOV IF.

BRØDESKOV IF OG BRØDESKOV IF’S VENNER

STORT 
LOPPEMARKED  
12. maj 2019 kl 10.00, Kollerødvej 1
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9. klasse på Hillerød Lilleskole afholder for første 
gang julemarked i weekenden d.1 & 2 december 
2018 fra 10.00 – 17.00. 

Eleverne i 9 klasse står selv for arrangementet, som 
en del af fagene entreprenørskab og kulturfag. 

Listen af boder tæller Barrique Vin, ølbutikken 
Ragna satu, lokale gårdbutikker og producenter, 
keramik, kunst, gaveartikler, klippe og klistre, 
livemusik og meget mere. 

Det bliver afholdt i skolens nye glashus og overskud-
det går til 9 klasses tur til Vietnam i februar 2019. 

Vi håber at se jer d. 1 og 2 december.

Hillerød Lille Skole, Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød.

Julemarked  
på Hillerød Lille skole  
d. 1. & 2. december
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JUL
SKOVKROGEN

PÅ
Kom til hyggelig juleweekend på Skovkrogen ved Brødeskov, Nr. Herlev.  

Kig på boliginteriør, møbler, maleri, tøj, keramik og delikatesser.

Nyd en kop gløgg, et glas vin, vafler, julekager og andre julegodbidder.

SKOVKROGEN 1 OG 2 • NR. HERLEV

Åbent:
Lørdag 12-17 • Søndag 12-17

Åbent: 
Fredag 14-18 • Lørdag 11-17 • Søndag 11-16

MARIANNE CHRISTIANSEN
keramik

Åbent: 
Fredag 14-18 • Lørdag 11-17 • Søndag 11-16

PER CHRISTIANSEN
maleri

FREDAG D. 30. NOV.  •  LØRDAG D. 1. DEC.  •  SØNDAG D. 2. DEC.



Vores gå-gruppe  har nu rundet 2 års dagen for opstarten i oktober 2016. 
Dengang var vi 4 pensionister,men er nu det sidste år blevet til 6. Det er da en 
stor forøgelse, der er værd at nævne. 

Gåturene foregår mest i Store Dyrehave fra Gl. Frederiksborgvej til Kongeve-
jen, men i denne del er der mange stier, der kan tilfredsstille vores behov. Vi 
har dog også taget turen til Fantasiens Ø og haft kaffen med til Syvstjernen. 
For tiden er det de smukke efterårsfarver vi nyder på vores ture, og de sidste 
par måneder  har vi samlet af de mange spisesvampe skoven var fyldt med.
Gruppen samles hver mandag kl. 10 på Slettebjerget nr. 64.  Så går vi en 
times tid, og vender tilbage til en kop kaffe og en bid brød, og for det betaler 
hver deltager 10 kr.

Gå-gruppen er en del af KOM MED projekt, startet af frivillige fra Frivilligcenter 
Hillerød og Hillerød Kommune. Vi bruger  vandrestave eller stok, når der er 
behov for det.

Kender du nogen , som er interesseret og gerne vil deltage andre steder i 
Hillerød, findes der foldere på Frivilligcenteret,som oplyser om de øvrige 
gå-grupper.

Har du lyst til en gåtur hver mandag, så mød os på Slettebjerget nr 64.
Har du spørgsmål? Kontakt Tovholder Ellen Godt Hansen
23 65 68 78  Mail: ellengodt@gmail.com

Gå-gruppe

18
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 





Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk 

Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et 
samlet grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og 

forældre.

Skolen har ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt fagligt 
niveau og en stærk kultur. Vi arbejder på tværs af klasser og fag med plads 

til nysgerrighed og fordybelse. 

Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante 
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.

Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og 
Twitter.
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Fastelavn  
til hest
Oprindelig faldt fastelavn aftenen før den kristne faste, som begynder 
onsdagen i den syvende uge før påskedag, askeonsdag. Snart kom 
fastelavn dog til at betegne de tre forudgående dage, hvor man åd og 
drak for at have noget at stå imod med: flæskesøndag, flæskemandag 
og hvide tirsdag (”hvide”, fordi man fik mælkemad og fastelavnsboller). 

Med reformationen (1536 i Danmark) ophørte fastepligten, men helt 
op til 1800-tallet bevarede fasten sit præg af bods- og andagtstid. 
Men fastelavn sluttede ikke altid askeonsdag. Mange steder fortsatte 
festlighederne helt til om søndagen i ”den gale uge”.  

Den mest almindelige skik var ”at ride fastelavn”. Unge mænd red 
rundt til sognets gårde, hvor de blev beværtet med brændevin og 
samlede ind til fastelavnsgildet, som alle beboere blev indbudt til. 
Rytterne var i hvide skjorter og hestene pyntede med kulørte bånd og 
bjælder. Der var forskellige festligheder i fastelavnstiden, hvor vin-
deren blev kåret til konge, prins eller greve. Man slog katten af tønden, 
holdt ringridning eller stak til stråmanden (udstoppet figur). 

Vold mod dyr var et fast element i ældre fastelavnsskikke. Katten i 
tønden var oprindelig en levende kat. Man trak hovedet af en gås eller 
en hane, som var ophængt i benene og havde fået halsen indsmurt i 
sæbe. Eller man slog en potte itu, med bind for øjnene og en hane 
under potten, levende begravet, så kun hovedet ragede op. 

Fastelavnsmandag var helt frem til 1960-erne en skolefridag, men 
med lørdagsundervisningens afskaffelse 1.8.1970 blev den inddraget. 
At slå katten af tønden, bide til bolle og rasle ved dørene er stadig en 
levende skik, der ofte finder sted på fastelavnssøndag.
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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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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



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST

Loppemarked søndag den 19. august
Som altid var loppemarkedet meget velbesøgt, og der var masser af 
boder både ude og inde. Men mon ikke stadeholderne godt kunne have 
tænkt sig lidt større købelyst. Huset solgte kage, kaffe og kolde 
drikkevarer , samt pølser fra grillen.

Petanquestævne søndag den 23. september
Der var desværre ikke så mange, der kom og  stillede op, men Hillerød 
holdet havde nogle rigtig gode kampe mod hinanden gennem hele 
dagen. Efter stævnet blev der uddelt præmier til første-, anden- og 
tredjepladsen. Baren var åben, og det samme var grillen ved frokosttid.

Høstfest fredag den 5. oktober
Høstfesten blev en forrygende succes. Der var så mange tilmeldinger, 
at der måtte sættes telt op, så både ”Palmehaven” og salen var fuldt 
besat med glade gæster. Menuen bestod denne gang af flæskesteg 
med det hele fra Skævinge Kro samt kaffe, is og kage. Derefter var der 
super god underholdning (med Dansktop tema) med vores perlerække 
af lokale syngepiger (og spillemand). Under desserten blev der solgt 
lodder (amerikansk lotteri), og der var virkelig mange flotte sponsor-
gaver. Tusind tak til alle som bidrog. Bagefter spillede Buffer Classic 
op til dans. Som altid en stor succes.



BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt 23 82 17 35
Næstformand Palle Christensen 26 84 22 41 
Kasserer Ove Chr. Sørensen 40 19 36 80
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Hjælpeudlejer Niels Bagge 40 43 18 59
Øl-mand Henning Nielsen 23 21 33 26 

Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30 
Suppleant/vicevært
Brian Jørgensen 22 42 91 34
Suppleant/vicevært Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30 - 19.00  48 17 18 61

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Julemarked den 25. november kl. 10 - 16
Igen i år er der julemarked, hvor der kan købes masser af flotte julet-
ing. Hvis du har lyst til at have en bod på julemarkedet, skal du ringe til 
Gitte på tlf. 2679 8751 og høre om der er ledige pladser.

Baren er åben for salg af drikkevarer, gløgg og æbleskiver. 

Juletræsfest den 9. december kl. 15 - 17
Husk også den årlige juletræsfest, hvor nogle af de lokale børn opfører 
et lille julestykke. Bagefter er der dans omkring juletræet og uddeling 
af godteposer. Vi plejer at få vores lokale præst til at fortælle en god 
historie, men det er desværre aflyst i år – præster skal også have lov at 
holde fri. 

Billetter til de voksne (40 kr.) købes ved indgangen, og med i prisen er 
der et glas gløgg og 3 æbleskiver. Der er gratis æbleskiver, sodavand 
og godteposer til børnene.

Generalforsamling 2019
Der afholdes generalforsamling søndag den 24. februar 2019.

Tak
Forsamlingshuset takker for året, der snart er gået. Tusind tak for 
opbakningen til Huset og arrangementerne. Bestyrelsen ønsker alle en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
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Fredag d. 22. februar kl. 18.00 i Nr. Herlev sognegård

Vi vil igen holde en lokal viseaften her i Nørre Herlev. Kom med mad-
kurv, drikkevarer, bestik etc. og oplev et par timer i godt selskab med 
underholdning.

Jeg er visevært den aften og håber I vil byde ind med nogle indslag, 
det kan være en vise/sang, oplæsning, give et nummer på et instru-
ment, måske et trylleshow? Eller måske noget helt, helt andet!

Jeg har en aftale med Mogens Hansen, pianist, der vil komme og 
akkompagnere.

For at få styr på aftenen, vil jeg bede jer om at kontakte mig på mail 
sissebohn@gmail.com eller tlf. 48 26 03 04, mobil 29 92 43 14

Jeg glæder mig til at høre fra jer!
Sisse Bohn

Viseaften
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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 december: 
 
 
Lørdag d. 1. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 2. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 8. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 9. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 15. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 16. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 22. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 23. december  11:00 – 15:00 
 

 
 

Hilsen Brødeskov Gruppe 
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Alt tømrerarbejde udføres af  
din lokale tømrer

Mange års erfaring 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-
fradraget er  
der stadig



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
16. - 23. februar 2019

Deadline
27. januar 2019

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

Bestyrelsen: 

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
mathias@brodeskov.net 

Næstformand 
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15 
svend@brodeskov.net 

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
Tlf. 21 65 21 46
rene@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, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
41 57 30 53.
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
.

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

Facebook-bestyrer
Janna Espenhain
Hammersholt Byvej 1
28 60 70 64
janna@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.

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
Tlf. 61 28 74 07
tom@brodeskov.net

Jan Holgersen
Bygaden 11
20 68 35 25
jan@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.


