
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

S E P T E M B E R  2 02 0 

N R . 233  •  5 0 .  Å R G A N G    

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

Læs Lokalrådets beretning for 
2019 og hør mere om arbejdet i 
efteråret. Og så er der igen gang i 
aktiviteterne på BIF, hvor der 
også er veteraner på banen



Støt Brødeskov Lokalråd  
med 100 kr. om året

Nu kan du betale  
med MobilePay  
på 94329
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

3

Næste nr. (234) er på gaden 21. - 28. november 2020.
Indleveringsfrist den 1. november 2020 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

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

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

 
 

 
 

 

Se på vores hjemmeside vedr. åbningstider. 
Du kan også sende en mail eller ringe på 40 33 03 36. 

Venlig hilsen Anders Kjergaard

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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N Y T  F R A  B R Ø D E S K O V  L O K A L R Å D

Sommerferien er slut, og efteråret er på vej. Det kan mærkes på vejret, 
men også på antallet af høringer, og øget politisk og frivillig aktivitet. 
Og det kan mærkes.

Vi har været i kontakt med en gruppe beboere i Gørløse og Øster 
Sigerslev, som vil genstarte Gørløse Lokalråd. Det vil vi gerne bakke op 
om, og vi glæder os til igen at have en samarbejdspartner som nabo. 
Det var nogle friske ildsjæle vi mødte, så håbet er højt. Gørløse Lokal-
råd vil være en vigtig medspiller i arbejdet med Hanebjergvej, Uvelse-
vej og Hovedvej 6 der på godt og ondt passerer gennem Freerslev.

Op til sommerferien fik vi en række udmeldinger fra kommunen og 
regionen, som jeg kort vil ridse op her.

Håndværkerbyen ved Solrødgård bliver ikke til noget
Lokalrådet og de umiddelbare naboer til den mulige containerby afgav 
høringssvar, og det resulterede i en reduceret og forbedret udgave af 
planerne. Det var dog langt fra nok. Derfor var der nogen, der frem-
sendte en klage, og på baggrund af afgørelsen blev det afvist at 
kommunen kunne give tilladelse til opførelsen.

Vi kan se at der skyder containerbyer op i nærheden af hvor der 
bygges, så alt i alt lader det til at tingene alligevel kommer til at 
hænge sammen for alle parter. Containerbyen skulle have huset op til 
650 håndværkere.

Stationsbyggerier udsat
Det var meningen at i 2020 skulle man have påbegyndt arbejdet med 
at flytte Brødeskov station til Nr. Herlev-siden af Lyngevejen. Arbejdet 

med den nye pendler- og bydelsstation ved Favrholm skulle ligeledes 
være sat i sving i år. Begge opgaver er desværre udsat. Det undrer os, 
for opgaverne havde været oplagte bidrag til at få gang i hjulene efter 
Coronakrisen, som regeringen har opfordret kommunerne til at bakke 
op om. Regionen og Movia har dog valgt at udskyde dette arbejde, da 
hospitalsbyggeriet er forsinket.

Vi havde ellers set muligheden for at den nye station kunne aflaste 
Hillerød, og spare mange af os for at skulle ind til byen for at nå et 
S-tog. Og så tror jeg der er rigtig mange der havde håbet på snart at 
kunne tage toget fra Nr. Herlev, uden at skulle krydse Lyngevej.
Favrholm station er forsinket 2 år, og Brødeskov Station er indtil videre 
udsat til 2021.

Støv på hjernen – det støver stadig
De fleste af os er nok bekendt med de gener man oplever i Hammers-
holt, hvor Nordisk Perlite jævnligt udsender støv og støj over naboerne. 
Det er uholdbart, og der bliver arbejdet på en løsning på mange 
niveauer.

Senest har amtsavisen haft en artikel 3. august, og udvalgsforman-
den, Louise Colding Sørensen fortæller at forvaltningen nu nærmest er 
på kald, så de kan rykke ud og registrere overtrædelserne med kort 
varsel.

Louise Colding Sørensen nævner også i artiklen at der skulle være 
noget på vej fra politisk hold, men om det får en afgørende betydning, 
det må tiden vise.

Fortsættes >>

Efterårsaktiviteter
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Formøde om lokalplan for ny bydel
En del af Favrholm skal være erhvervsområde. Det drejer sig i første 
omgang om området hvor markedspladsen lå, og hvor der fortsat står 
en række bygninger op mod krydset Roskildevej/Overdrevsvejen. Vi 
opfordrer til at man holder øje med kommunens hjemmeside, da der er 
rigtig mange høringer på vej, og politikerne vil faktisk gerne have 
nogle løsninger vi alle kan være tilfredse med. For nyligt var der 
formøde, og vi var med. Der er lagt op til grønne områder, søer, sumpe 
og træer langs vejene. Om vi kan få træer der skjuler bygningerne er 
nok tvivlsomt, for forvaltningen vil gerne give kommende virksomhed-
er mulighed for at reklamere i retning af Overdrevsvejen, og dermed i 
udsigten fra Brødeskov. Men nu må vi se. Det bliver spændende at 
følge.

Generalforsamlingen er aflyst for 2020
Vi havde håbet at der ville være bedre mulighed ved at udskyde den, 
men ikke meget blevet bedre. Derfor har vi valgt at springe årets 
generalforsamling helt over, og mange ville vel ønske vi kunne gøre det 
samme med 2020 generelt. Det er på kant med reglerne, selvom der er 
tale om en særlig situation. Så hvis nogen skulle være uenige i denne 
beslutning, så hører vi gerne om det, og vi vil prøve at finde en løsning.
Ellers mødes vi til den ordinære generalforsamling i 2021.

Pakkeboks og Facebook
Vi efterlyser stadig forslag til placering af pakkebokse i Nr. Herlev og 
Ny Hammersholt. Og så savner vi et par ildsjæle der kan arrangere et 
par nye Facebook-grupper for de landsbyer, der endnu ingen har.

Jeg vil gerne lige afslutningsvist opfordre til at støtte lokalrådets 
arbejde, ved at betale et beskedent medlemsbidrag. Vores udgifter 
går stort set kun på udgivelsen af dette blad, og vi håber at dem, der 
er glade for bladet også vil bakke det op med et lille bidrag. Betalings-
informationer fremgår af faktasiden.

Husk også at du kan komme på maillisten om lokale aktiviteter, ved at 
sende et helt kort ”ja tak til at komme på maillisten”, til  
bestyrelsen@brodeskov.net.

Det er også hertil du kan skrive, hvis du har et emne vi bør tage op.
På gensyn i næste nummer, og pas på jer selv og hinanden så længe

På vegne af bestyrelsen

Mathias Skarby
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Generalforsamling 
2019 er aflyst
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2019 afholdt 3 ordinære møder, samt deltaget i et 
dialogmøde med Hillerød Kommune den 6. november 2019.

Lokalrådet økonomiske råderum er, som det fremgår af regnskabet, 
noget anspændt. Dette skyldes bl.a. øgede udgifter til gebyrer og 
færre annonceindtægter. Antallet af kontingentbetalende medlem-
mer er 76, hvilket er et væsentligt bidrag til Lokalrådets arbejde.

I løbet af året er der blevet arbejdet med at få Brødeskov Lokalråds 
hjemmeside op at køre igen. Den har ikke fungeret i en længere 
periode, hvorfor der nu er lavet en ny. Ligeledes arbejdes der også  
med at få vores Facebook-side op at køre.

I løbet af året fik vi endvidere et nyt bestyrelsesmedlem,  
Anne  Pontoppidan, som vil tage sig af papirarbejdet efter Helle 
Proschowsky.

Trafik
2019 blev endnu et år hvor trafikken igen fik megen fokus i vores 
område. På et dialogmøde med Hillerød kommune, hvor bl.a. borg-
mester Kirsten Jensen og udvalgsformand Dan Riise deltog, fik vi 
lejlighed til at fremlægge vores ønsker og beskrive de bekymringer  
der for tiden er i vores området. Dialogmødet har været nærmere 
beskrevet i Brødeskov Borgeravis.

Der er blevet sat to fartmåler op på Gl. Frederiksborgvej. Vi er dog ikke 
helt enige i placeringen af disse, men det er kommunen, der bestem-
mer.

Den tunge trafik ved Hillerød Lilleskole skaber fortsat en uholdbar 
situation, men selv om der har været skrevet en del i lokalavisen om 
netop den tunge trafik, så vil Hillerød kommunen ikke anerkende den 
findes. Men det gør den jo.

Med henblik på at få flyttet trinbrættet ved Brødeskov station havde 
Region Hovedstaden afsat midler i 2019 budgettet, men dette er nu 
udsat et år.

Omkring vejføringen syd om Herlevgård er der forsat ingen afklaring.

Til slut vil vi igen gerne takke de mange frivillige kræfter, som hjælper 
til med at få Borgeravisen ud til alle i området. En stor tak til Per 
Christiansen for opsætningen af det flotte blad. Også tak til Uffe 
Espersen, vores mangeårige revisor, som nu har valgt at sige stop.

Obs! Hvis der er nogen, der har kommentarer eller indsigelser til 
beretningen og regnskabet er man velkommen til at kontakte os.

Du kan se regnskabet for Lokalrådet for 2019 på næste side >>

Brødeskov Lokalråds beretning 2019
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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





HHiilllleerrøødd  LLiillllee  SSkkoollee  **  BBrrøøddeesskkoovvvveejj  33  **  33440000  HHiilllleerrøødd
TTllff..  4488226666558866  **  wwwwww..hhiilllleerroodd--lliilllleesskkoollee..ddkk  

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

Brødeskov IF og Brødeskov IF’s Venner

STORT LOPPEMARKED 
2021  Kollerødvej 1, Hillerød

Vi samler lopper ind til de stort loppemarked i 2021. Vhar ikke afholdt loppe-
marked i 2020 ( Corona ), så det bliver i maj 2021.

Loppemarked afholdes i Brødeskovhallen. Kollerødvej 1, Nr. Herlev

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, porcelæns-
figurer, køken udstyr, møbler, smykker og alt elektronik.
METAL : Gl. kabler, sodavands- og øldåser, 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. Eller send en SMS på 26636515
Husk adresse 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.

Hilsen
Brødeskov IF og Brødeskov IF’s Venner

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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Velkommen tilbage, håber alle har haft en god sommer med de 
forbehold der er for covid 19.  Vi i BIF er glade for at alle aktiviteter er i 
gang igen her efter sommerferien.

Lidt nyt fra sidste borgerblad: Vi fik lov til at holde fodboldskole i uge 
27, og vi endte med at være 90 deltagere, så det var helt fantastisk. 
Tak for alle, der deltog og gjorde det til en kæmpe oplevelse til del-
tagerne.

Fodbolden ruller igen for fuld udblæsning. Senior 1 er rykket op i serie 
2 – stort tillykke til holdet.  Vi har hele 3 seniorhold, det er helt fanta-
stisk. På damesiden er vores senior blevet udvidet med stor tilgang fra 
spillere, der har spillet ungdomsfodbold, så der kan nu mønstres 2 
dameseniorhold.

Ungdommen er også kommet i gang: Der er hold fra U-16 og ned til 
U-7. Alt dette kan der ses mere om på hjemmesiden brodeskov if. Alle 
hold skal ud og spille turneringer, så der er kommet liv tilbage på 
banerne. Kom ud på BIFs anlæg, og støt vores hold!

Vi kan i klubben glæde os over at alle aktiviteter i hallen  
kan starte op igen. Vi har følgende aktiviteter i hallen:

Mandag 
Yoga med Karin Bonde foregår i klubhuset fra kl. 17.30 til 19.00. Opstart 
den 7. september. Hvis man ikke har måtter mm., kan det lånes. Pris frem 
til jul: 800 kr.

Tirsdag 
Badmintonbaner til leje. Vi har følgende tider og antal baner:
19.00 til 20.00: 3 baner 
20.00 til 21.00: 6 baner 
21.00 til 22.00: 6 baner 
Pris frem til jul 500 kr. pr, bane, opstart 25 august
Ski-fitness. Kom i form til skituren eller bare få bevæget kroppen 
Tirsdag kl.19.00 til 20.00. Pris til jul: 250 kr. Opstart er 22. september.

Onsdag 
Badmintonbaner til leje. Vi har følgende tider og baner: 
20.00 til 21.00: 6 baner 
21.00 til 22.00: 6 baner 
Opstart 26. august 

Torsdag 
Motionshockey. Kom og spil med hver torsdag kl. 20.30 til 22.00. 
Pris til jul 500 kr. Opstart 27 august

Fredag
Badmintontræning med Josephine fra kl. 16.30 til 18.00. Her er 
 muligheden for at forbedre sin teknik og lære at spille rigtigt, 
Pris frem til jul 800 kr. Opstart 28. august.

Se hvad der sker om lørdagen på næste side:

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

Gang i den på BIF 
– både udendørs 
og indendørs
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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

Lørdag 
Krible krable for det 2 til 5-årig sammen med mor/far. Her får 
man øvet motorik og bevægelser. Der vil også være baner som der 
kan leges på. Der skal være nogen forældre, der kommer og 
hjælper med opsætning kl. 9.00 sammen med underviser. 
Aktiviteten starter kl. 9.30. Pris frem til jul: 400 kr.  
Opstart 5. september
Badmintonbaner til leje 12:00 til 13:00 6 baner 13:00 til 14:00 6 
baner pris pr bane 500 kr frem til jul opstart 28 august
Tilmelding eller andet kontakt@broedeskov.dk 

BIF vil gerne ønske alle et godt efterår – husk at passe på hinan-
den!

Vi håber snart at komme over denne covid, så der bliver plads til 
de sociale begivenheder samt de aktiviteter, som klubben del-
tager i og som vi tjener penge på til gavn for de unge aktive i 
klubben.

Venlig hilsen
Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening



BIF-veteraner  
på banen!
Der er også mulighed for at spille fodbold i BIF, hvis du 
er en mand på cirka 45 år og opefter.

Knæene er stivere, toppen mere tynd/grå, og hastigheden ikke helt 
hvad den var - men lysten til fodbold er intakt, når der bliver spillet 
fodbold i Brødeskov for mænd på +50 – sådan cirka. 

Og der er stadig temperament og gejst, når der bliver spillet bold og 
diskuteret spillestil, fightervilje og hinandens løbepensum. Men frem 
for alt er det sociale vigtigt, og der afsluttes ofte (= hver gang) med en 

øl (alternativt sodavand) efter kamp eller træning, hvor dagens indsats 
evalueres og bearbejdes åbenhjertigt.

Der er spillere fra omkring de 50 år til over de 70. Mange af spillerne 
har været med i mange år, men der også nytil komne, der har fået tid 
og lyst til at løbe efter en bold igen. Seneste nye transfers er et par 
spillere fra hhv. Italien og Brasilien, så der er lagt op til international 
stemning på BIFs anlæg.

Det er ofte mandag aften, der bliver trænet på BIF eller spillet kamp 
ude eller hjemme – der er tilmeldt et 11-mands hold og et 8-mands 
hold i turneringer for samme aldersgruppe.

Intens fight i Frederikssund
Her på siderne kan du se et par stemningsglimt fra en intens 
11-mands kamp mod et hold fra Rørbæk ved Frederikssund. Allerede 
ved opvarmningen på banen vurderes modstanderholdet til at være en 
del år yngre end BIFs start-11’er, og det kommer til at holde stik – de er 
lettere på benene. 

Tekst og foto: Per Christiansen

Spændt stemning i omklædningsrummet inden kamp, hvor den vigtige fordeling af trøjenumre 
foretages under seriøs diskussion

BIFs veteraner spiller efter taktikken “grøn omstilling”, hvor der løbes og tackles over hele banen.
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For at holde væskebalancen ved lige afsluttes der med en bajersk øl

Til torsdags-træningen er der oftest mellem 8 og 12 spillere. Her ser de friske ud inden træningen.Få minutter før kampstart bliver dagens holdopstilling offentliggjort af 
dagens indpisker, Finn Haugsted. Han afslører opstilling og spilsystem, 
hvor han selv ligger på toppen. Som fødselar på kampdagen viser det 
sig som en god beslutning, da han sparker et par kasser ind som en 
gave til sig selv. Nogle af BIFs erfarne spillere mener at banen, der skal 
spilles på, ser meget lille ud (modsat denne artikels skribent, der 
faktisk synes at banen ser betænkelig stor ud...).

Skribenten er taknemmelig over at måtte starte som eneste udskifter 
på BIFs sidelinje. Det holder dog ikke længe, da første mand fra BIF 
tidligt i kampen bliver nødt til at lade sig udskifte pga. en skade - og 
det bliver ikke den sidste på BIFs hold.

Kampen bølger frem og tilbage og BIFs taktik med totalfodbold har 
visse udfordringer. Både dagens modstandere (usandsynligt unge, 
veltrimmede og voldsomme), den dårlige bane og selvfølgelig domme-
ren er utvivlsomt skyld heri. I pausen forventningsafstemmes der til 
anden halvleg, hvor taktikken er at “nu spiller vi bare vores eget spil”. 

Det resulterer i et stensikkert uafgjort halvlegsresultat på 2-2, 
hvilket må betegnes som både en heroisk fighterindsats og et 
endeligt udtryk for BIF-spillernes elegante teknik. For at kunne 
opretholde en balanceret væskebalance, afsluttes med en kold øl 
efter kampen.

Kom bare med!
Har du lyst til at være med - og er en fodboldglad mand på ca. 45 
år eller ældre – så mail til  kontakt@broedeskov.dk eller ring til 
Kenneth Sørensen på  30 91 00 23 og hør nærmere.

Torsdagstræning 60+/-
Om torsdagen er der også mulighed for at spille fodbold for mænd 
over 50 (lad dig ikke forvirre over navnet). Vi spiller en trænings-
kamp en times tid på en mindre bane. Richard deler to hold, og der 
spilles året rundt –  i alt slags vejr.

Skriv en mail til kontakt@broedeskov.dk eller ring til Richard Bech 
på 24 24 19 38. Her er alle også velkomne.
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Støt Brødeskov IFs 
Venner
BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at skaffe midler 
til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft til de mange-
artede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan være fodbold-
turneringer i ind- og udland, miniputstævner på eget anlæg eller de årlige 
afslutningsfester for både små og store medlemmer.Vennerne har også 
ansvaret for kioskens drift.
 
BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør 
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i Frederiks-
borg Slotshave og Byfesten i Hillerød. Vennerne er altid på udkig efter nye 
indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse koncerter og 
plakatophængning.

BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ungdoms-
medlemmer, 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  
Eller overfør på reg. nr. 1551 konto nr. 8214239
 

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



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt 23 82 17 35
Næstformand Brian Jørgensen 22 42 91 34 
Kasserer Ove Chr. Sørensen 40 19 36 80
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30
Vicevært/diverse Niels Bagge 40 43 18 59

Vicevært/diverse Jan Bast 50 57 89 58
Suppleant/hjælpeudlejer  
Annette Novotni 24 67 79 09 
Suppleant Niels Clausen  22 23 18 48 
Forsamlingshuset er åbent hver  
torsdag 17.30 - 19.00   2136 16 50

SKET SIDEN SIDST

Corona har betydet, at vi ud over det aflyste bankospil i marts, teater/
revy festerne i april og ”Veteraner i Hammersholt” i juni desværre også 
måtte aflyse loppemarkedet i august. Høstfesten den første weekend 
i oktober bliver heller ikke til noget, da vi ikke kan overholde de krav 
om antal og afstand, der gælder ved offentlige arrangementer. 

Der er heldigvis rigtig godt gang i udlejningen til private fester, og der 
kommer fortsat mange forespørgsler.

Bestyrelsen og en række frivillige har været sammen om nogle 
arbejds dage. Huset er blevet kalket, der er sat nye vinduer i salen, der 
er kommet ny belysning ved baren, legeredskaber mv. på legepladsen 
har fået træbeskyttelse og køkkenet har fået en ekstra rengøring. 

Desuden er salen blevet malet, så alt i alt fremstår huset flot og 
vedligeholdt – det får vi også fine tilkendegivelser om fra vores lejere  

To af vores lokale kunstnere Louise Thygesen og Klas Fernblad har 
sørget for en fin udstilling af deres flotte malerier på væggene. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Hvis alt går, som vi håber, vil der være følgende arrangementer i huset:

• Bankospil fredag den 13. november 2020
• Julemarked søndag den 22. november 2020
• Juletræsfest søndag den 6. december 2020

Leje af stand til julemarkedet kan ske ved henvendelse til Gitte  
Pedersen på tlf. 26 79 87 51.
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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
21. - 28. november 2020

Deadline
1. november 2020

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

Bestyrelsen: 

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
Tlf. 21 54 31 22
mathias@brodeskov.net 

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

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
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, 22 26 97 94.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Svend Beeck, 26 63 65 15 

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

Annonceansvarlig: Svend Beeck,  
svend@brodeskov.net 

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net 

Kasserer
Hanne Jensen,  
Slettebjerget 15,
hanne@brodeskov.net

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

Medlemskab
Henv. til kasserer 
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Mobilepay 94329
hannemaarjensen@hotmail.com

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.
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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 

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 


