
Bestyrelse 
Margrethe Krogh, formand og arkivleder 

Kildedalen 3 

3400 Hillerød tlf. 48267232 eller 30117232 

margrethekrogh@gmail.com 
Svend-Erik Pedersen, næstformand 

Lille Sverigevej 9 

3400 Hillerød  tlf.  48265965 eller 40251859 

gils@post.tele.dk 
Valborg Sandberg, kasserer 

Helledammen 12, 3400 Hillerød 

Mobil 2331  4732 

valborgsandberg@gmail.com  
Anders Bohn, sekretær 

Engparken 43 

3400 Hillerød tlf. 48260304 eller 29924514 
andersbohn@youmail.dk 
Birgit Larsen 

Ålholmparken 7 

3400  Hillerød  tlf. 4826 6826 

birgula@webspeed.dk 
Leif A. Sørensen 

Postmosen 86 
3400 Hillerød   tlf. 4826 4619 

leif.a.soerensen@mail.dk 
Henrik Havemann 

Enghavegårdsvej 53 

3400 Hillerød – tlf. 4826  6916 

henrik-havemann@mail.tele.dk 

 

Foreningens interesseområde er  Nr. Herlev 

sogn samt Faurholm-  og Hestehaveområdet. 

I de senere år er Brødeskovområdet brugt 

som en fællesbetegnelse for dette område. 

 

Hjemmeside: 

www.brodeskov.net/index.php/brodeskov-

lokalhistoriske-forening 

 

Vi er en del af Hillerød kommune, men vi 

har vores egen historie. 

 

Lokalarkiv findes i Brødeskov Idræts 
Forenings klubhus, Kollerødvej 1    i 

mødelokalet på 1. sal.  For registrering og 

opbevaring her kan du til et af bestyrelses-

medlemmerne aflevere - eller låne os til 

kopiering og returnering – fotos og andre 

arkivalier, som du synes kan have interesse 

for de generationer, der kommer efter os. 

Begrænsede pladsforhold sætter dog en 

grænse for,  hvad vi kan modtage. 

 

Du er også velkommen til at kontakte et af 

bestyrelsesmedlemmerne for at få en lokal- eller 

slægtshistorisk snak. Efterhånden som vort arkiv 

vokser, bliver det muligt at søge oplysninger i 

arkivet. Vi arkiverer vore fotos og arkivalier i 

det landsdækkende computerprogram Arkibas. 

 

Vi modtager også arkivalier fra lokale foreninger, 

institutioner og firmaer så vidt pladsen 

tillader det. 

 

 

 
 

Foreningen er godkendt af Hillerød kommunes 
folkeoplysningsudvalg. 

Foreningens  CVRnummer  er 32021603 

Kontingent 100 kr. pr. år pr. person indbetales til  vores 

bank:  Nordea, Slotsgade 44, 3400 Hillerød, konto nr. 

2276 6881678274 eller kontant til kassereren eller  

formanden. 

 
   Hans Peter Andreasen, Krogen, fra Birthe Feilbergs 

   bog     ”Gamle dage i Nr. Herlev” 

 

 
 

Hammersholt teglværk ca. 1953 

 
Bendtsgaard, Freerslev             
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Er du interesseret i lokalhistorie så bliv 

medlem 

 

Udfyld indmeldelsesblanketten og aflever 

den til et  bestyrelsesmedlem eller send dit ønske 

om medlemskab på mail til kassereren. 

 

 

 

Indmeldelsesblanket 

 

 

 

Navn 

 

 

Adresse 

 

 

Telefon 

 

 

e-mail 

 

 

ønsker at blive medlem af Brødeskov lokalhisto-

riske forening. 

 

 

 

 

 

       

         

 

 

 

 

 

Vore aktiviteter 

 

Indsamling og registrering  af oplysninger og 

arkivalier. 

 

Lokalhistoriske udstillinger og andre arrange-

menter, som normalt vil foregå i Brødeskov-

området. 

 

Gruppearbejde omkring forskellige lokalhisto-

riske emner. Vi har en registreringsgruppe, der 

også passer arkivet og vi etablerer gerne andre 

grupper, når medlemmer ytrer ønske om at 

tage del i  arbejdet. 

 

Medvirken til forskellige udgivelser bl.a. bo-

gen ”Gamle dage i Nr. Herlev” af Birthe Nor-

dentoft  Feilberg. Vi skriver desuden artikler i 

tidsskrifter, herunder Brødeskov Borgeravis 

og nok senere på brodeskov.net 

 

Desuden har vi 2014 udgivet en CD/R med 

avisudklip  om Nr. Herlev sogn 1901-1940 

samlet af Leif Sørensen og 2. udgave af Orla 

Larsens CD fra 2009 Historier fra Nørre-Her-

lev Sogn 1940-1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 30.- juni 2015 

       

 
 

BRØDESKOV LOKALHISTORISKE 

FORENING 

                       stiftet 23. marts 2009 

 

Foreningens formål er: 

 

   1.  at bevare kulturarven fra sit interesse-

område ved indsamling,  registrering og ar-

kivering af fotos og arkivalier m.v. 

    

   2.  at gøre disse tilgængelige for offent-

ligheden 

   

   3.  at  formidle lokalhistoriske oplysnin-

ger og sammenhænge ved møder, udstillin-

ger og i publikationer,  artikler i egne og 

andres udgivelser m.v. 

 

   4.  at engagere sig i kultur- og slægtshi-

storiske emner. 


