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BRØDESKOV
BORGERAVIS
udgives af Brødeskov Borgerforening

Hvad sker der?
Dato

Tid

Sted

Arrangement

15.9
6.10

18.00
10.30

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Høstbal
Petanque stævne

Hjemkundskab/sløjd i 6.B, august 2007 – i dette
lokale er der ikke skimmelsvamp – højst lidt
vådt og lidt koldt til vinter…
Læs lederen på næste side.

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Næste nr. (182) er på gaden ca. 21. november 2007
Indleveringsfrist den 29. oktober 2007 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net
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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

Trange vilkår for Brødeskov Skole
midt i vores overflod…
Den imponerende danske model, siger vores statsminister, har skabt så stor
fremgang, så stor beskæftigelse og så lav ledighed. Vi har overskud på betalingsbalancen og vores udlandsgæld er væk. Jo, det går rigtig godt i Danmark. Og de
fleste danske familier har oplevet den økonomiske fremgang.
Men her i vores mest velhavende år nogensinde er det påfaldende, at vores børns
skolegang skal foregå under, hvad vi kunne kalde mildest talt miserable forhold.
Brødeskov Skole, vores fælles skole, er demonteret. Gymnastiksalen er ikke
brugbar, nu hvor den skal ombygges til faglokaler, men byggeriet er sat i stå, fordi
Hillerøds skolebudget har fået sparekniven. 5., 6. og 7. klasserne har klasselokaler
i pavilloner. Undervisningen i fysik og hjemkundskab kommer til at foregå i containere dette skoleår. Musiklokalet er en pavillon. Der er ingen faglokaler til
undervisningen i håndarbejde, natur og teknik, biologi,
geografi og billedkunst. Boldbanen er voldsomt formindsket på grund af, at Zikzakkens afdeling Kvisten er
blevet flyttet ud på denne henover sommeren. Kvisten
har ingen legeplads efter, at den er blevet flyttet. Slut
med morgensang, kor og teater. Slut med indendørs
idræt. Der er oven i købet konstateret skimmelsvamp
i en del af skolen. Og så videre og så videre.
Vi ville sagtens kunne leve med byggekaos, hvis
vi kunne se lys for enden af tunnelen og
det færdige resultat ville blive en langt
bedre skole. Men nu skal politikerne
først til at finde flere penge for blot at
få gennemført byggeriet og det vedtagne byggeprojekt har i forvejen
nogle graverende mangler.
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Der er blandt andet ikke afsat penge til at genetablere udearealerne. Men den
allerstørste mangel er et samlingssted til skolen. Gymnastiksalen ombygges til
faglokaler og i det nye byggeprojekt indgår der ikke et sted, der er stort nok til at
samle hele skolen.
Sparekniven har ramt så hårdt, at børnene kommer hjem fra skole og fortæller, at
der desværre ikke havde været råd til bøger, så i nogle fag må man klare sig uden.
Det kan vi simpelthen ikke byde hverken vores børn eller skolens personale. Det
her er ramme alvor og det må politikerne indse. Det er fremtiden, det gælder.
Hvis ikke byrådet gør noget ved denne situation, kommer vi til at se stribevis af
folk tage deres børn ud af Brødeskov Skole og flytte dem til andre skoler med
ordentlige forhold. Og i en situation med lærermangel kommer vi til at se lærerne
flygte væk fra Brødeskov Skole. I forvejen har de nyuddannede lærere dårligt råd
til at bosætte sig i vores område, så selvom vi bilder os ind, at det må være et
stort plus at få lov til at undervise vores elskelige børn, så er det ikke tilstrækkelig løn til at vie sit arbejdsliv til en totalt ressourceudpint Brødeskov Skole, som
samtidig ligner en byggeplads på ubestemt tid.
Og hvad kommer vi så til at stå tilbage med? En god skole tiltrækker flere gode
lærere, unge aktive og progressive forældre og små børn i vores nærmiljø. Skolen er omdrejningspunkt og base for enhver form for ekspansion og den er vores
fælles samlingspunkt og nødvendig for bevarelse af dynamikken i vores lokalsamfund og vores hverdag. En dårlig skole, derimod, standser og dræner udviklingen i et lokalområde. Det er en skæv udvikling, da et af velfærdssamfundets
kerneområder jo burde være vores børn og deres folkeskole. Det fællesskab, der
har gjort Danmark til et af de tryggeste, rigeste og mest dynamiske samfund
i verden, risikerer vi at sætte over styr, hvis vores børn ikke får tilstrækkelige
udviklingsmuligheder og en ordentlig uddannelse. Et lokalsamfund uden en skole
er et døende lokalsamfund. Det er på høje tid at tage ansvar for fællesskabet - at
sikre Brødeskov Skole en værdig fremtid…
På bestyrelsens vegne
Jesper Skovdal Christiansen, fmd.
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På tur med BIF’s U-18 hold
til Italy Cup
Her kan du læse den detaljerede beretning fra turen ...

Lørdag den 30/6 og søndag den 1/7 (Turen derned)
Folk mødtes kl. 13.00 ude på Brødeskov Stadion, men bussen kom
først kl. 14.25, selvom det var aftalt at den skulle køre kl. 14.00.
Vi kom endelig af sted og ved ankomsten til Gedser, skulle vi have ny
chauffør – 2 endda. De hed Anders og Bosse, og de var nogle meget
friske chauffører. Der var dejligt stille i bussen, ingen råbende stemmer, men nogle gange skulle man lige tysse på hinanden. Og fordi folk
respekterede hinandens støjniveau, blev det efter omstændighederne
en meget hyggelig tur. Ned gennem Tyskland var folk meget trætte, så
derfor gik tiden mest med at sove.
Da vi søndag morgen kørte over grænsen til Italien skulle vi have en
spisepause. Det første sted vi stoppede var der for lang kø, så vi kørte
lidt videre og fandt et andet sted.
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I den bageste del af bussen var der meget varmt, da airconditionanlægget ikke virkede optimalt. På grund af varmen og den dårlige
nattesøvn, blev folk lettere irriterede på hinanden under de sidste 2
køretimer. Vi var heldige kun at holde i kø på motorvejen en enkelt
gang, så derfor ankom vi søndag eftermiddag 2 timer tidligere end forventet. Da vi nåede til hotellet, blev vi indlogeret, men nogle fik først
deres værelser lidt senere på grund af rengøring.
Mandag den 2/7
Vi blev vækket kl. 7.30 og var klar til morgenmad kl. 8.30, som bestod
af tørt brød og lidt pålæg. Kl. 10 mødtes vi inde i byen Cesenatico med
de andre hold fra alle mulige forskellige lande til åbningsceremonien.
Der var samba-dansere og alle var glade. Alle de 16 deltagende landes
nationalmelodier blev spillet efter en velkomsttale. Da vi kom tilbage
til hotellet spiste vi frokost.
U-16 holdet spillede deres første kamp kl. 15.00 og vi så den første
halvdel af kampen. Derefter tog vi ud og spillede vores kamp, som vi
vandt med 3-0 mod et italiensk hold. U-16 holdet skulle spille endnu
en kamp og den tog vi så ud og så på – de vandt 2-1, også mod et italiensk hold. Aftensmaden blev serveret og efter den gik de fleste ned i
byen, og vi var en del der fik lyst til minigolf, så det spillede vi så, indtil
vi skulle hjem og i seng.
Tirsdag den 3/7
Dagen startede med, at nogle morgenfriske spillere tog på stranden.
Kl. 8.30 var begge hold samlet til morgenmad. U-16 holdet tog derefter til et stort indkøbscenter, som lå i nærheden. Samtidig ladede U-18
holdet op til et brag af en kamp mod Cleveland fra USA. Ved kampstart kom U-16 holdets spillere, som bakkede U-18 holdet godt op, og
skabte en god stemning. Dette medvirkede trods rodet spil til en 1-0
sejr til BIF.
Herefter tog begge hold tilbage til hotellet og spiste frokost. U-18
holdet skulle nu restituere sig til topkampen i puljen mod det svenske
hold. Spillerne blev dog aldrig helt klar til kampen, hvor svenskerne fik
alt for meget plads. Resultatet blev at vi tabte med 1-6. Holdet tog
tilbage til hotellet, hvor aftensmaden stod på ris og fisk!
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Kl. 21 var der holdlederkampe på stadion, med bl.a. U-18 holdets
ledere Svend og John M., der viste deres ”skills” for det gule hold. Desværre gav det kun et 1-1 resultat, hvorefter de tabte på straffesparkskonkurrence. Herefter tog vi tilbage til hotellet og afsluttede dagen
med en omgang ”røvhul”.
Onsdag den 4/7
Vækning kl. 7.30 efterfulgt af morgenmad kl. 8.30. U-16 holdet var
kørt tidligt, da de skulle spille allerede kl. 9.00 og efterfølgende havde
2 kampe mere. Det udnyttede U-18 til at tage en tur til det store
shoppingcenter. Inden vi kørte tilbage til hotellet spiste næsten hele
holdet på McDonald’s for at undgå hotellets fisk. Efter frokost var der
hvile på hotellet, inden vi skulle spille vor sidste puljekamp, der kunne
bringe os i semifinalen med en sejr. Vi kom næsten for sent til kampen
og fik kun ti minutters opvarmning. Vi vandt dog kampen med 2-0
på mål af Tommy Thomsen og Anders Schrøder. Efter kampen var der
planlagt udflugt til Rimini, men den blev aflyst på grund af tidsmangel
og dårligt vejr, så resten af aftenen blev brugt på kortspil og hygge på
hotellet, eller en lille tur ned i byen eller spillehallen.
Torsdag den 5/7
I dag skulle vi spille semifinale kl. 11.00 i A-slutspillet. Vi mødte et
polsk hold der spillede skide godt. Vi kom dårligt fra start, og kom
hurtigt bagud 0-3. Vi blev ramt af skader her og der. Nicolai fik sparket
en polak under foden, og måtte selv udgå med en hævet fod. Derefter
var vi under pres, og vi tabte 0-3, men det er ikke en skam at tabe til
et hold, der er bedre end os selv. Så vi må nøjes med at spille om 3. og
4. pladsen i morgen fredag kl. 12.00. Da vi kom tilbage til hotellet fik
vi et bad og en gang frokost. Efter frokost kl. 14.00 kørte vi til Mirabilandia, som er en stor forlystelsespark / badeland, med en kæmpe
rutschebane (Europas største). Da klokken blev 18.30 skulle vi mødes
og være klar til at gå til bussen, da vi skulle videre på udflugt til Rimini.
I Rimini skulle vi tilbringe hele aftenen. Vi ankom til Rimini ca. kl. 20.00.
I Rimini fik vi udleveret penge, og skulle så selv sørge for aftensmad.
Ellers gik vi rundt i Rimini by nede ved strandpromenaden og kiggede
på butikker. Da klokken blev 23.15 skulle vi mødes ved bussen. ALLE
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drengene var der til tiden. De voksne og Svend kom ca. 2 min. for
sent (dårlig stil, Svend, ha-ha). Vi kørte tilbage til hotellet, og var
fremme lidt over midnat.
Fredag den 6/7 og lørdag den 7/7
Vi stod tidligt op for at pakke vores ting til hjemrejsen. Derefter
spiste vi morgenmad og forberedte os til bronzekampen mod
et italiensk hold. Det blev et brag af en kamp, der både indeholdt rødt kort til Brødeskov i første halvleg, samt scoring til
begge hold. Slutresultat 1-1. Derfor skulle kampen afgøres med
straffesparkskonkurrence. Efter 8 spark til hvert hold, med vigtige
redninger af John H. Hansen, og flotte straffespark af Brødeskov,
vandt Brødeskov! Sejren gav stor glæde, der resulterede i fællessang og vand til Svend med flere. Holdet tog tilbage til hotellet
og spiste frokost. Herefter så vi finalekamp i vores aldersgruppe
på stadion – og også pigernes finale. Efter det gav holdlederne
en omgang i byen. Vi afsluttede dagen på stadion, hvor vi fik
overrakt 3.-plads pokalen. Derefter tog vi tilbage til hotellet hvor
personalet havde lavet en madpakke til hver, som vi kunne spise
i bussen. Vi tog af sted fra Italien kl. 20.45. Mens vi sad og spiste
så vi film (Blinkende Lygter). Lige efter den var slut, holdt vi ind på
en rasteplads, så vi lige kunne børste tænder inden natten. Efter
det kørte vi videre og sov.
Da vi vågnede lørdag morgen var det lyst, og vi var i Tyskland.
Omkring kl. 9.00 holdt vi ind på en rasteplads med morgenmadsrestaurant og en Burger King. Burger King var desværre lukket.
Vi kørte hurtigt videre, så vi kunne nå en tidligere færge og vi
sejlede fra Rostock ca. kl. 15.30. På færgen blev Michael
Steffensen valgt til U-18 holdets bedste kammerat på turen.
Da vi kom til Danmark tog vi
afsked med vore 2
chauffører, og vi fik en
ny til at køre os det sidste
stykke vej. Vi ankom til
Brødeskov omkring kl. 20.00.
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DUUS

OLIEFYR & KEDELSERVICE
* Årligtalthovedeftersyn
* Oliefyr service
indenfor
* Cirkulationspumper * Ekspert i kedeludskiftning
Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Telefon 21 21 11 09
Hammersholt Byvej 41 . 3400 Hillerød
Forfriskende
anderledes
Tlf. kontor 48 14
11 09 . Fax
48 14 11 30 . Tlf. privat 48 17 38 68
Gå til fagmanden
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Trafikken i Uvelse og Nr. Herlev
En cykelsti fra Nr. Herlev langs Lyngevej til Favrholm
har i mange år været et stærkt ønske fra borgerne i 
Nr. Herlev, og i forbindelse med kommunesammen
lægningen er det besluttet at lave en cykelsti fra
Uvelse til Nr. Herlev, så børnene fra Uvelse kan cykle til
Brødeskov Skole.
Brødeskov Borgerforening vil naturligvis gerne have indflydelse på
udviklingen for at sikre en sammenhængende og fornuftig plan, som
tager hensyn til helheden.
Uvelse-Lystrup Lokalråd og Brødeskov Borgerforening har derfor
dannet en fælles arbejdsgruppe omkring trafikken i Uvelse og
Nr. Herlev med hovedvægt på at sikre cykelstiforbindelsen fra Uvelse
til Nr. Herlev og videre til Favrholm, så vi kan cykle trygt til Hillerød.
Derudover foreslår vi nogle tiltag for at fredeliggøre trafikken gennem
bygaden i Nr. Herlev for at sikre cyklister og fodgængere samt gadens
beboere.
Arbejdsgruppen
Deltagerne i arbejdsgruppen er Bo Holm Jensen og Freddy Dichmann
fra Uvelse-Lystrup Lokalråd. Annett Jacobsen, Henrik Nørrelund og
Uffe Espersen fra Brødeskov Borgerforening.
Arbejdsgruppen har lavet et motiveret oplæg, som vi har drøftet med
Marianne Løvholm, formand for Teknisk Udvalg, og Ulrike Klasterer,
som er den ansvarlige for disse områder i Teknisk Forvaltning.
Oplæggets indhold kan kort gengives i efterfølgende resumé og kort
skitse, der ses på de næste sider:
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Resume
Cykelstier:
• Den besluttede cykelsti fra Uvelse føres over Uvelsevej ind til
Enghavegårdsvej ad sidste sidevej før Nr. Herlev Kirke
• Cyklende mod Brødeskovvej kører ad Herlevgårdsvej til tunnel
• Cyklende mod Hillerød kører ad Bygaden
• Cyklende fra Hillerød kører ad Bygaden – evt. Strædet
• Cykelstiføring ved krydset Enghavegårdsvej - Bygaden - Kirkepladsen
markeres med blå stimarkering
• Der anlægges dobbeltrettet cykelsti langs Lyngevejs vestside til
Favrholmkrydset Roskildevej/Overdrevsvej
• Blå cykelstimarkering over Lyngevej ved Roskildevej/Overdrevsvejkryds fra ny cykelsti langs Lyngevej til cykelstiunderføring under
Overdrevsvej til Roskildevej mod Hillerød
• Blå cykelstimarkering over Roskildevej ved Roskildevej/Overdrevsvejkryds fra cykelsti langs Roskildevej fra Hillerød til ny cykelsti
langs Lyngevej
Bustrafik – omlægning af busrute I Nr. Herlev:
• Bus 307 omlægges, så den kører ad Kirkepladsen i stedet for ad
Bygaden
• Der indrettes stoppesteder i begge side af Kirkepladsen
• Der indrettes stoppesteder i begge sider af Lyngevej ved jernbanebroen i tilknytning til lysregulering for gående til stoppested og
station.
Trafikregulering I Nr. Herlev:
• Bygaden spærres for biltrafik umiddelbart nord for Strædets
udmunding
• Der indføres generel fartbegænsning til 40 km/t i bymæssig
bebyggelse i Nr. Herlev.
Næste fase bliver naturligvis at drøfte disse forslag med de berørte
beboere i specielt Nr. Herlev og omegn her i løbet af efteråret. Mere
om udviklingen i næste nummer af borgeravisen.
Uffe Espersen
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INTERVIEW

af Per Christiansen

Verden set fra
Fuglebjergvej 2

Brødrene Kaj og Viggo Hansen har altid boet på deres fødegård
“Gerstensgaard” på Fuglebjergvej ved Nr. Herlev. Det er her,
mange fra egnen køber æg, halm eller andet fra gården.
Læs her hvordan Kaj og Viggo har oplevet, hvordan forandringerne
har præget området og folks hverdag.
Søren Ryge ville ikke have gået forgæves, hvis han havde planlagt en
udsendelse til DR1 om Kaj og Viggo. De har altid boet på deres fæd
rende gård, lever stort set som de altid har gjort – og de har nok at
fortælle.
Født i henholdsvis 1927 og 30 er Kaj og Viggo blevet et par ældre
herrer. 5 drenge var de på gården, hvor forældrene drev landbrug, og
havde en karl og en pige i huset i deres barndom. De var tre brødre, der
blev på gården – Kaj købte dog sin egen ejendom på Brødeskovvej, men
har altid boet derhjemme. Og nu er de to tilbage, og en lillebror på Sydsjælland. For udenforstående er det ikke helt klart, hvordan fordelingen på gården er, men det er Viggo, der ejer størstedelen af gården,
inklusive kødkvæg, høns og grise, men Kaj har da også et par køer, og
har af og til æg til salg med på cyklen. Kattene er vist fælleseje. Men
det varer ikke så længe, så må det være slut med at have kvæg, er de
enige om.
På Gerstensgaard er der stadig et par stuer, som ser ud, som forældrene havde indrettet det, men i det daglige bruges mest køkkenet og
et værelse, hvor man som gæst ikke sådan får adgang – det er privat.
Og i køkkenet skiftes de til madlavningen. Viggo kan godt lide at lave
en streg om søndagen.
14

Kaj og Viggo spiser altid i køkkenet, hvorfra man kan holde øje med, om der kommer besøg.

Barndom og skolegang
De 7 års skolegang foregik i Nr.Herlev-Freerslev Skole, der lå på Fugle
bjergvej 10A, hvor der nu er produktionsskole. Man var to årgange i 1.
og 2. klasse og tre årgange i 3. klasse. Hvis man skulle gå et år om, så
fik man ikke 7. klasse med, da alle gik ud af skolen som 14 årige.
Børn fra Hammersholt og Lille Sverige gik i skolen, som nu er Hillerød
Lilleskole. Og man skulle være varsom med at blande sig med de unge
fra Hammersholt og Lille Sverige, da der dengang var krig på kniven og
øretæver i luften. Først senere begyndte idrætsforeningen at samle de
unge fra begge steder.
De andre unge fra Nr. Herlev-området mødte man i Forsamlingshuset,
hvor sognegården ligger nu. Her var der gymnastik, hvor man om
vinteren måtte gå ordentligt til den i starten, da der ikke var opvarm
ning, bortset fra en gammel kakkelovn, hvor vandet løb ned ad siden.
Så var det bare om at løbe til og lave armbøjninger. Der blev også spillet dilletant-teater et par gange om året, hvor der var bal bagefter, så
der var man også med.
Dengang og nu
Hvad er den største forskel fra dengang og til nu? “Man var jo fattige dengang – man havde ikke meget. Vi legede med kastanjer,
som vi bandt snore i. Og om vinteren kunne vi få lov til at lege med
tøjrepælene, som køerne stod ved på marken om sommeren. Nu har
folk jo mange flere penge, og børn har bjerge af legetøj.”
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Arbejdet på landet var hårdt dengang, meget mere manuelt end i dag.
Med heste, der pløjede og høstede, og der var mange flere, der arbej
dede på gårdene.
Men alle kendte alle dengang i Nr. Herlev-området. Når man blev
konfirmeret fik man op mod 50-60 telegrammer fra egnens folk. Men
der boede jo også færre her dengang, nu er der flyttet en masse mennesker til.
Og så kom man ikke så meget rundt dengang. Nu kører man bare i sin
bil, men dengang var det med hestevogn, og det gik jo ikke så stærkt.
Så man kom ikke på de lange ture. Og der kom en lærling fra købmanden i Hillerød ud for at tage imod bestillinger og senere kom så et bud
ud med varerne. Der kom også jævnligt sælgere med brød fra bageren,
en fiskemand og en slagter.
“Men sådan noget, som kartofler spiser folk jo heller ikke så meget
mere. Det er mere en gang færdiglavet ret, der skal varmes eller en
pizza, som de yngre spiser”.
At leve er at...
Kaj og Viggo har gennem livet holdt sig til egnen, og det er ikke blevet
til udlandsrejser i den store stil. Det var ikke muligt i barndomstiden og
nu er der jo meget, der skal ses til derhjemme. I 1964 var de dog på tur
til Stockholm, hvor de sammen med familien kunne låne en lejlighed
af deres svigerindes morbror. Men der var godt nok langt op, nikker
brødrene, og de blev undervejs stoppet af det svenske politi, som dog
lod dem køre uden yderligere anmærkninger. Men det var også dengang, da svenskerne kørte i venstre side af vejen, så det var jo noget
anderledes.
Ellers har både Kaj og Viggo været i Tyskland som soldater. Viggo nød
opholdet i Padborg, hvor man var på øvelse langt ude i skovene både
nord og syd for grænsen. Men københavnerne, der var med, syntes
godt nok at det var for langt fra alting. De kunne også finde på at
stjæle halm fra landmændenes marker, så der var lidt blødt at sove
på i felten, men det var Viggo ikke med på. Man stjæler altså ikke fra
landmænd.

Kaj var udstationeret et halvt år i Tyskland efter krigen, som en del af
NATO-styrken, der skulle holde øje dernede. Man måtte godt nok ikke
have projektiler i geværerne, for at man ikke kom til at skyde nogle
forkerte, men holde vagt, det gjorde de. Da han senere blev sendt
hjem til Danmark, blev Kaj sat af toget i Roskilde, hvorfra han måtte
gå det meste af vejen hjem til Nr. Herlev. “Man bli’r sgu træt i benene
efter sådan en gåtur”, siger Kaj.
Nu bliver det til en tur til Jylland hvert 2. eller 3. år, for der har brødrene
familie. Men det er også noget af en køretur.
Fortællelysten trives
Kaj og Viggo kender Nr. Herlev-området bedre end de fleste – og er du
heldig kan der falde en historie af. Det kan være den om vildsvinet,
der var løs i Brødeskov og blev gode venner med en hest, eller den om
dansktop-sangerinden, der måske fik ændret navnet på en vej. Der var
også noget med en søn af en kongelig, der har boet her et sted ...
Og hvis du bor i et gammelt hus i området omkring Nr. Herlev, kan Kaj
og Viggo sikkert fortælle om husets historie og tidligere beboere.

Viggo og Kaj kan se skolen, de gik på, fra deres hjem på Fuglebjergvej.

Hold da helt fest i

Få en vurdering
Deltag i konkurrencen om et
nyt køkken (kr. 150.000)
Giv dit hus et økonomitjek.
Vi tilbyder en gratis og uforpligtende
vurdering - således at I har et
fuldstændigt billede af Jeres friværdi.
Ring eller send en mail.

PI Design

UVELSE
FRITIDS
CENTER
Firmaer,
organisationer,
private
(20-800 pers.)

handler med omtanke..!

Det der gør tøndeslagning festlig, er deltagernes udklædning,
hvad enten vi laver det selv eller køber det færdigt ude
i byen.
Alternative
Nogenlunde det samme gør sig gældende for tøjet tilmuligheder
konfirmanden. Men her er det nok de færreste som selv syr.
RealMæglerne
Hillerød
På hammersholt
byvej 27,
PI design, kan du købeRimelige
festtøj og priser
Statsaut.
ejd.mæglere
MDE
kostumer, præcis som du vil have det.
Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Alt indenfor






18

Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk

BLOMBERGS
BLOMSTER
Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød

48 26 00 91

Brødeskovkorets koncerttur
til Lovisa
Brødeskovkoret var i begyndelsen af juli på en korrejse til
Lovisa, Hillerøds venskabsby i Finland. Kormedlem Knud Malling
Beck har forfattet nedenstående indlæg.

Koret var inviteret af Lovisakören, og det er 7. gang de to kor mødes
og afholder fælleskoncerter, men denne gang har, ifølge kormedlemmerne, været den mest vellykkede. Hovedkoncerten i den store smukke Lovisa Kirke havde et meget afvekslende indhold. Skiftevis sang
korene hver for sig, og sammen, og Brødeskovkoret havde derudover
solo numre på orgel, harmonika og klaver med solister. Den lokale avis,
Östra Nyland refererede koncerten med overskriften “Vacker vänortskonsert gav rysningar av välbehag”. Koncerten blev optaget på en
DVD, som vi glæder os meget til at høre.
Derudover sang Brødeskovkoret 3 gange, hvoraf vi især mindes den
i Tempelkirken i Helsingfors, hvor vi fik opmærksomme og begej
strede tilhørere og applaus. Alle kordeltagerne og ti pårørende var
indkvarteret i private hjem og blev meget gæstfrit modtaget. Disse
tilbagevendende private indkvarteringer har skabt mange hjertevarme
venskaber.
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Vore værter sørgede også for, at vi fik nogle store oplevelser. Vi blev
bl.a sejlet ud til en meget smuk skærgårdsø “Svartholmen”, med et
gammelt fæstningsanlæg. Her blev vi guidet rundt på borgen og på
øen af to skuespillere, som opførte tidsbilleder, der levendegjorde
borgens historie, og de arrangerede festlige kædedanse, hvor vi alle
begejstrede deltog. Alene skærgårdsøens vildtvoksende flora var en
oplevelse.
Den sidste aften inviterede korets tidligere dirigent gennem mange
år, Jan Erik Slätis os alle ud til sit landsted. Først kørte han os ad små
skovveje langt ind i sin kæmpestore skov til en skovhytte, som ligger aldeles pragtfuldt, og da vi kom tilbage til gården, var der dækket
festborde med den lækreste mad, og vi festede til langt ud på natten
til musik, sang og dans.
Hele rejsen foregik med bus og med de kæmpestore ruteskibe mellem Stockholm og Åbo, gennem den smukke skærgård. Rejsen gav et
dejligt samvær og blev på båden festliggjort af et overdådigt måltid
og af de mange tilbud på festlige arrangementer.
Det har ikke skortet på ros og tak til arrangørerne for den veltilrettelagte korrejse, men den største glade begejstring og tak modtog vor
meget inspirerende korleder Maiwy Frimand-Meier. Hun kan få os til
at synge. Når Hillerød næste år er vært ved venskabsbystævnet vil
vi i nvitere Lovisakören til at give koncerter sammen med Brødeskov
koret, og det vil vi glæde os til. Lovisakören og Brødeskovkoret har vist
et godt eksempel på venskabsbysamarbejdets berettigelse – siger
Knud Malling Beck.
Koret starter efterårssæsonen torsdag den 23. august i Nr. Herlev
sognegård kl. 19.25, og vi opfordrer herved sangglade – navnlig alter
og tenorer til at slutte sig til koret.
Henvendelse kan ske til:
Jørgen Sandberg, tlf: 4826 0153
Maiwy Frimand-Meier, tlf: 2611 3162 eller
via vores hjemmeside pr. email til web-masteren:
www.brodeskovkoret.dk
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Kloak & anlæg
Udføres

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale
Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71

Entreprenør
J
Christiansen

6

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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Pinseskovtur 2007

Af Uffe Espersen

Pinsemorgen den 27. maj 2007 kl. 7 samledes en stor flok - mere end 30 morgenduelige Brøde-skovborgere på kirkens P-plads for at deltage i borgerforeningens og menighedsrådets årlige pinsemorgenskovtur.
Det er syvende gang, vi skal ud at mødes med skovløber Carsten Carstensen for
at lytte til hans kyndige og medrivende forklaringer om skoven og dens minder
– alle de mange spor på menne-skelige aktiviteter fra før og efter, at de Nordsjællandske skove blev grundlagt i 17-hundredetallet af von Langen. Disse spor, som
man kun ser og forstår betydningen af, når de bliver forklaret af en kyndig person.
I år går turen til Præstevangskoven med mange gamle træer – enkelte helt
tilbage fra den tid, hvor præsten ved Frederiksborg Slotskirke havde sine husdyr
gående på græs i dette område – deraf navnet – før skoven blev anlagt i sidste
halvdel af det 18. århundrede.
Og så er der naturligvis Brededam med Fantasiens Ø, hvor Fr. VII byggede sit lille
lystslot for sig og grevinde Danner – nu er der kun en gavl og nogle murbrokker
tilbage, heriblandt kongens toilet.
Efter skovturen, som varer ca. 1½ time kører vi tilbage til sognegården til lækker og velfortjent morgenmad efterfulgt af en inspirerende og stemningsfyldt
højmesse med ”Se nu stiger solen …” i kirken. Så er det pinse!
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Af Anders Bohn

Del 2

Brødeskovområdets
kulturelle og sociale
forandring 1945 -2008

Læs her 2. del af Anders Bohns historiske føljeton om
Brødeskovområdet. Denne gang handler det om kommune
sammenlægninger, trafik og forsamlingshuse.
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2. del

Store og små planer.
Forsamlingshuse.
Kommunesammenlægninger
Egentlig ser jeg ikke den offentlige sektors sammenlægninger til større enheder
eller denne sektors etablering af organer til planlægning og styring af udviklingen som det vigtigste til forklaring af lokalhistoriske ændringer. Det, der er
foregået på lokalt initiativ og udført med fortrinsvis lokale kræfter, er og vil vel
fortsat være nok så vigtigt. Men jeg kan jo ikke nægte, at et lille fattigt sogneråd
kan f. eks. ikke anlægge en motorvej eller ændre på en togforbindelse. Nord
sjællandske lokalområder må nødvendigvis blive mere påvirket af overordnet
planlægning på grund af sine placeringer i det folkerige og højproduktive hovedstadsområde end en typisk landsby i provinsen.
Tilpasning til kommunesammenlægningen pr. 1/1 2007 har været et aktuelt
emne de sidste par år, og jeg vil nok berøre dette i senere afsnit. Her kunne det
være interessant at se på Nr. Herlev sogns sammenlægning med Hillerød pr. ¼
1966. Den lokale holdning skiftede i processen frem mod den sammenlægning,
der de fleste steder i Danmark først fik virkning fra 1970. Det fremgår af debatten i pressen i 2. halvår 1965 og 1. kvartal 1966, at holdningen – i det mindste i
sognerådet – var ret negativ. Sognerådet havde 11 medlemmer, hvilket var usædvanligt mange i forhold til befolkningstallet, som sidst i 50-erne og først i 60-erne
var sunket til bare 11-1200. Et flertal af disse 11 satsede på at forblive selvstændige. Men da kommunallovskommissionen fremkom med et forslag om at dele Nr.
Herlev kommune mellem Lillerød, Lynge-Uggeløse og Gørløse-Skævinge ændrede
situationen sig. Man gik da ind for den hurtige sammenlægning med Hillerød 1.
Folketallet kunne næppe begrunde nævneværdig repræsentation i et af de kommende mulige byråd, så kommende kandidaters dygtighed ville blive afgørende,
selv når befolkningsvæksten – som man ikke kendte til i 1965 – tages i betragtning. Der kom faktisk typisk 2-3 repræsentanter i Hillerød byråd i resten af det
årtusinde.
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Hammersholt Forsamlingshus i 2004, hvor der blev lagt nyt tag.

Trafik
De mange nye beboere medførte nye behov for transport. I næsten alle huse
havde en, ofte to eller flere, brug for at komme på arbejde udenfor området.
Også indkøbene krævede i højere grad en transport til nabobyer som Hillerød,
Allerød, Lynge m. fl., efterhånden som lokale købmænd gav op. Bilismen blev her
som overalt i danske landdistrikter hovedløsningen. To biler pr. husstand blev
ganske almindeligt fra 60-erne. Hillerødmotorvejen blev bygget fra 1976 gennem
Brødeskov med tilkørsler lidt nord og lidt sy for området. Kort efter kom Overdrevsvejen i områdets nordlige udkant. Der blev lavet vejforlægninger af såvel
Brødeskovvej som Lyngevej og Roskildevej 2.
Også den offentlige transport blev forstærket hen imod 1900-årenes slutning,
om end i mindre grad for beboerne øst for Brødeskov. De betjenes ligesom
Nr. Herlev af en ringbus fra Hillerød station hver time i dagtimer på hverdage.
Ny Hammersholt har dog også en busforbindelse, der kører fra Farum over Lynge
til Allerød og Hillerød. Nr. Herlev har også glæde af en bus fra Frederikssund alle
ugens dage. Desuden passerer en hurtig S-bus Freerslev. Den private togbane
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Motortrafikvejen, hvor den kører under Brødeskovvej, anno 2007.

Hillerød – Hundested stopper på Brødeskov station nær Nr. Herlev. Dette tog, der
også kører om aftenen, er blevet forbedret flere gange m.h.t. både hyppighed og
vognkvalitet. I øvrigt var der fra stationens åbning i 1950 indtil 1981 posthus og
personlig baneekspedition 3.
Dette tog fortsætter mod vest på sin egen jordvold til bl. a. Gørløse, Skævinge,
Frederiksværk og Hundested. Tæt ved denne vold er der en anden vold og en
nu opfyldt slugt, som har sin egen historie. Planen om en ”Midtbane” Næstved
– Helsingør var siden 1908 tænkt som en aflastning af godstrafikken gennem
København, men den blev aldrig gennemført fra Frederikssund mod nordøst. Det
blev dog en konsekvens, at Frederiksværkbanen overtog visse forarbejder og
omlagde den direkte toglinie Skævinge – Hillerød til en sydligere rute. Således
kan Nr. Herlev den dag i dag profitere af en togforbinelse. Den ikke anvendte
banevold nord for Enghavegårdsvej, der skulle have båre togene mod Frederiks
sund, ligger der endnu som et monument over en opgiven plan 4.
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Byplaner
Der blev i 1972 vedtaget en byplan for Ny Hammersholt området. I den forud
gående debat mellem kommunen, Hammersholt Grundejerforening og Brødeskov
Borgerforening m. fl. diskuterede man bl. a. førstnævntes ønske om mulighed for
at bebygge Slettebjerget og de sidstnævntes ønske om en cykelsti til Hillerød.
Denne sti, der delvis blev udført det år og senere videreført i begge ender, har en
morsom lille forhistorie. Der var endnu sidst i 60-erne mørk om aftenen på
Gl. Frederiksborgvej tæt ved St. Dyrehave, så beboerne ville gerne have mere lys
og en cykelsti til Hillerød. Teknisk Forvaltning ville gerne overtage det private I/S
Hammersholt Vandværk, der havde en stor formue og store boringsrettigheder.
Bestyrelsen betingede sig i tilknytning til overdragelsen i 1969, at formuen på ca.
170.000 kr. blev brugt til en cykelsti, hvilket altså skete få år senere 5.
Også Nr. Herlev fik en byplan efter et kommunalt oplæg i foråret 1973. Her blev
debatten nok mere fredelig, idet de emner borgerne helst ville tale om lå udenfor forslagets afgrænsning. Beboerne ønskede Uvelsevejens forlægning syd om
byen, men den går stadig gennem Nr. Herlev. Man ville gerne have en cykelsti
langs Lyngevej mod nord, som stadig ikke er udført på strækningen Faurholm –
Nr. Herlev. Et indskud: Man ser i dag denne sti forberedt ved broarbejdet på Lyngevej ved Brødeskov station, men fuldførelsen af stien ser ud til at blive forsinket.
En cykelsti Uvelse – Nr. Herlev har nok fået højere prioritet på grund af kommune
sammenlægningen. I 1973 var der også ønsker om en cykelsti fra skolen til både
Nr. Herlev og Hammersholt gennem skoven. Den blev etableret med belysning i
flere omgange langt senere i 1900-tallet.
Et punkt i byplanforslaget, der rejste nogen debat, var anvendelsen af den grund,
hvorpå det nedrevne Nr. Herlev forsamlingshus havde stået. Det viste sig, at på
det tidspunkt var der ikke blandt de mange nye borgere i Nr. Herlev økonomisk
styrke, vilje og sammenhold til at købe grunden og genopføre forsamlingshuset,
så byplanen kom til at diktere boliganvendelse. Fra 1980 viste menighedsrådet
interesse for grunden. Anvendelsesbestemmelserne blev ændrede, og i 1988 blev
der her indviet en sognegård 6.
Regionplaner
Debatten om regionplanerne siden 50erne fik sit helt særlige forløb i Brødeskov
området. Den første plan, femfingerplanen, indeholdt en ”finger” (plan for vækst
i erhverv, boliger, energitransport etc.), som forløb fra København mod nordvest
gennem Hammersholt, hvor den dog ikke fik nogen særlig betydning før 1972.
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En ny plan fra det år brød med femfingerplanen, som man nu mente ikke gav
nok plads til ventet vækst i erhverv og befolkning. Den nye plan indebar en
”transportkorridor” fra Helsingør over Hillerød Syd og Høje Tåstrup til Køge, i
hvilken ny byvækst skulle placeres. Der hvor korridoren skar de gamle fingre skulle
nye erhvervsmæssige tyngdepunkter placeres, f. eks. ved Hammersholt. Bebo
erne i Brødeskovområdet debatterede kraftigt imod en sådan radikal ændring af
deres område med dets mange naturlige friområder.
Denne kamp gennem resten af 70-erne ved presseindlæg og mange store og
små møder lykkedes. I andre skæringspunkter såsom Måløv og Høje Tåstrup blev
der planlagt erhvervsvækst men ikke i Brødeskovområdet, idet ønsket herom
blev frafaldet midt i 80-erne. Konjunkturerne havde været med Brødeskov.
Behovet vist sig i 80-erne at være mindre end det i 1972 ventede, danskernes
optimisme og indtægtsstigninger faldt i 80-erne, og den ”grønne bølge” i 70- og
80-erne kom også til at påvirke den overordnede politik. I dette årtusinde ser vi
femfingerplanen komme til ære og værdighed igen. Det er i dag ”renoverings”tanker – altså investering i tilknytning til eksisterende ressourcer -, der dominerer
politikken. Dog nævnes der i HUR`s planer 2003-05 et center ved Hammersholt,
så fremtiden er uvis for Brødeskovområdets naturelskere. Ydermere har Skov- og
naturstyrelsen i et nylig tegnet kort udpeget hele området syd for Hillerød til et
muligt nyt erhvervsområde, måske en europæisk ”Medicon-Valley”. Borgerforeningen argumenterer netop nu imod en hensynsløs udnyttelse af området 8.
De første år efter krigen. Et kulturelt brud fra 60erne. Forsamlingshuse.
Efter afslutningen af 2. verdenskrig var det en udbredt tanke blandt danskerne,
at nu skulle samfundslivet genoptages på den fredelige og demokratiske måde,
man havde kendt før krigen. Der var også idealister, som ville ændre og forbedre,
åndeligt som materielt. Men der var rationering og valutaproblemer indtil et
stykke ind i 50erne. Produktionen voksede kun langsomt, og kulturen ændrede
sig mere i de store byer end på landet. På det lille, lokale plan, f. eks. i Brødeskov
området, skete der ikke så meget de første godt 15 år. Forsamlingshusene i både
Nr. Herlev og Hammersholt genoptog de samme aktiviteter, man havde kendt
før krigen. Idrætten gjorde ligeså. Hammersholt Boldklub, der var startet i 1933,
skaffede fodboldspillerne en mark på Ellegården og håndboldpigerne et stykke
jord mellem det nye teglværk og banen at spille på. Nr. Herlev Idrætsforening fra
1932 spillede på banen ved den nævnte skole på Fuglebjergvej 9.
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En af de meget aktive i bestræbelserne i at få gang i kulturlivet igen var købmand Knud Larsen, Nr. Herlev. Han og andre støttede idrætten, foreningsfesterne
i forsamlingshusene og i fri luft, dilettant og selv en forening fra 1951 til vejbelysning i Nr. Herlev blev det til.
Fra ca. 1960 skete en række forandringer af vidt forskellig karakter, hvilket i løbet
af få år medførte en ændret kultur med nye livsformer. Man kan sige, at ændringerne startede i sognerådet, som tillod de første udstykninger. Men man kan nok
bedre sige, at det var især de mange nye beboere, som skabte den nye kultur,
der også var forskellig fra den kultur, de kom fra. Dette spillede sammen med
den optimistiske indstilling i både økonomiske og andre forhold, der opstod lidt
ind i 60erne i hele Danmark. Man turde nu gældsætte sig og investere. Et befolk
ningspres fra de store byer – ikke mindst fra København og Nordsjælland – resul
terede i, at mange unge og yngre familier slog sig ned i f. eks. Brødeskovområdet.
Grundene var billigere end grundene nærmere København eller nærmere Øresund.
Grundprisen betød nok noget for den sociale baggrund hos de folk, der flyttede til

Ridning ved sommerfest
i Nr. Herlev i 1950´erne.
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området. Man skal dog ikke lægge for meget i denne betragtning, idet det faktisk
var folk fra alle samfundslag, som købte hus eller grund syd for Hillerød: Arbejdere, håndværkere, funktionærer og ganske mange yngre akademikere. Nogle
af de gamle foreninger, institutioner, vaner etc. forsvandt i overgangsperioden i
60erne, andre tilpassede sig til de nye befolkningsgrupper, og endelig opstod der
en omfattende række af nye kulturelle tiltag.
Nr. Herlev Forsamlingshus blev som nævnt nedrevet og grunden solgt i 1967.
Når der i det følgende tales om forsamlingshuset, refereres der til Hammersholt
Forsamlingshus, som forsatte med et ansat værtspar indtil 1982. Herefter overtog bestyrelsen selv driften af huset. Fjernsynets udbredelse gjorde det sværere
at samle fulde huse til arrangementerne, men på den anden side virkede det
større befolkningsunderlag positivt. Sporten forsvandt ud af forsamlingshusene
i løbet af 50- og 60erne, bl. a. fordi centralskolens nye gymnastiksal fra 1962
tiltrak gymnastikken. Skydning, som blev arrangeret af en lokal skytteforening,
forsvandt også efterhånden. Dilettantforestillingerne ophørte i 60erne og blev
genoptaget i 1984. Men der kom andre former for teater i huset fra begyndelsen af 70erne, hvilket omtales senere. En væsentlig ændring af husets drift
blev de private udlejninger. Disse forekom stort set slet ikke før begyndelsen
af 60erne, men herefter tog de fart og blev en stor indtægtskilde. Det var ikke
bare de nye tilflyttere, som nu i større grad havde råd til at holde store fester.
Velstandsstigningen i det danske samfund kom selvfølgelig også til de gamle
beboere, som jo følte noget for deres gamle hus og derfor gerne festede der 10.

Orla Larsen oplyste mig om sit resumè efter læsning i FAA 1965-66 i sin nævnte kildesamling.
Poul Madsen: Motorvejen Nr. Herlev – København. I Brødeskov Borgeravis dec. 1975 (herefter BB), 5ff.
3
BJ 1981, s. 7f.
4
Knud Jensen: Midtbanens historie. I BJ 1991, s. 24ff.
5
Oplyst af Kaj Agerholm Christensen. Om debatten i Ny Hammersholt se i øvrigt BB, dec. 1972,s. 6f og BB, juni 1973,
s. 6f. Det kan tilføjes med mig selv som kilde, at områdets eneste tilbageværende private vandværk er I/S Nr. Herlev
– Freerslev Vandværk. Dette afslog senere i 70-erne et forslag om sammenlægning, da man mente fortsat at få
bedre og billigere vand til Freerslev og de ældre dele af Nr. Herlev ved selvstændighed.
6
BB, april 1973, s. 5. Samt Annelise Poulsen: En sognegård bliver til. I ”Fra lansbysamfund…1999”, s. 40ff.
7
Blandt lokale debattører i kampen mod et Hammersholtcenter var navne som Valborg Sandberg, Poul Madsen,
Olfert Andersen og Poul Walbjørn Christensen. Jeg har gjort brug af en samtale med sidstnævnte, for hvilken jeg
takker.
8
I både dette blad, ved møder, og i lokal ugepresse (f.eks. Slotsbyerne 26-4-2007) er betænkelighederne blevet
fremført af borgerforeningens formand.
9
Jytte A. Madsen: Idrætslivet i sognet. I ”Fra landsbysamfund…1999”, s. 55.
10
Jubilæumsskrift Hammersholt Forsamlingshus 1904-200. Heri ni små artikler, skrevet af redaktionen: Anders
Bohn, Anna Sofie og Morten Morell samt Solveig og Jytte Duus.
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• Murerarbejde
• Tømrer– og snedkerarbejde
• Beton
• Anlægsarbejde, herunder

vej-, jord og kloakarbejde
• Diamantboring og –skæring

• El
• VVS
• Ventilation
• Smed

Carlo
Lorentzen
Alt indenfor
byggeri,A/S

Frejasvej
23B, Hillerød
reparation
og vedligeholdelse

Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50
E-mail: Cl@cl-as.dk
• Murerarbejde
www.cl-as.dk
• Tømrer– og snedkerarbejde

• Beton
• Anlægsarbejde, herunder

Når alting vokser
en over hovedet,
er det rart, at der
er en mindre bank,
der ikke føler sig
større end sine kunOkse- og
af høj
derkalvekød
- og samtidig
er
kvalitet
sælges
stor nok til de fleste
Dyrevelfærd, trivsel og sund
fornuft
Foder af gårdens egen produktion
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.
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vej-, jord og kloakarbejde
• Diamantboring og –skæring

• El
• VVS
• Ventilation
• Smed

Okse- og kalvekød af høj
kvalitet sælges

Carlo Lorentzen A/S
Frejasvej 23B, Hillerød

Tlf 48 22 80 40 - Fax 48 22 80 50
E-mail: Cl@cl-as.dk
www.cl-as.dk
14

Dyrevelfærd, trivsel og sund
fornuft
Foder af gårdens egen produktion
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.
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Foreningen ”Styrk din Krop” Hillerød, Uvelse

Styrk din krop
Tilbud til 60+
Styrk din Krop begynder nu sin 2. sæson i Uvelse
Foreningen tilbyder borgere fra 60 år og derover i områderne Lystrup, Uvelse og
Nørre Herlev fysisk træning. Træningen er beregnet for de borgere, som af en
eller anden årsag ikke kan finde et brugbart tilbud i idrætsforeningerne. Måske
er man hæmmet af et nyt knæ, en ny hofte, en dårlig ryg, balanceproblemer eller
lignende.Transporten til og fra træningen må man klare selv.
Træningen indeholder alsidig fysisk aktivitet af forskellig art. Der arbejdes med
grundtræning, styrke, balance, smidighed, koordination m.v. i en stor times tid.
Hver gang sluttes af med hyggeligt samvær over en kop kaffe. Vi er i gang 8
måneder, nemlig fra september til og med april
Første gang: torsdag den 6. september kl. 9.30-11.00
Det foregår i Uvelse Fritidscenter, Gørløsevej 6 A.
Underviser: senioridrætsinstruktør Bent Høholt.
Instruktøren arbejder frivilligt uden løn.
Yderligere information eller tilmelding hos
Ulla Houman 30 35 16 04
Birthe Ivarsson 48 27 86 84
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Annonce

Værkstedsudstilling
hos Per Christiansen
Lørdag den 29. september og søndag den 30. september kl. 13-17
Kom forbi til en gang kunst, kage og kaffe på Skovkrogen 2 ved Brødeskov.
Der er nye abstrakte malerier i både stor og lille størrelse.
Tjek evt. malerier på www.perchristiansen.com
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BYRODEN BERETTER

Hilsen fra en travl byrådspolitiker
Jeg vil starte med, at sige tak for invitationen til at komme med et indlæg til
Borgeravisen. Det første møde jeg har været til, efter sommerpausen, var i torsdags den 9. aug. i Handicaprådet. På tirsdag den 14. aug. gælder det Fritids- og
Kulturudvalget. Sidste onsdag i aug., er det så dagen for møde i Byrådet. Der
bliver også lige tid til et møde i Klagerådet for Hjemmehjælp, et budgetseminar,
et weekendmøde i Fredericia med partitoppen og alle lokalformænd, byrødder og
folketingskandidater.
Når jeg går tilbage i min kalender og tæller antallet af møder, kurser, seminarer,
indvigelser og ikke at forglemme, receptioner af den ene eller anden art, ja, så
forstår jeg godt, at der er notater i op til 15 dage hver måned, med påmindelser
om ovennævnte. Men jeg har jo selv valgt det og fortryder heller ikke. Jeg har
mødt en masse dejlige mennesker, som jeg nok ikke ville have mødt, hvis jeg ikke
var gået ind i lokalpolitik. Dog er det heller ikke altid en dans på roser. Kommunesammenlægningen var bestemt ikke ”lige ud ad landevejen”. Hvordan deler man
sol og vind lige, når en mindre kommune og et bysamfund på 1.200 borgere bliver
en del af en kommune som Hillerød? Kan alle gøres tilfredse? Nej, det er nok en
umulig opgave. Men vi kan gøre vores bedste for, at tilgodese alle borgere i den
nye Kommune. Og det ligger alle 27 byrødder på sinde.
Med det gode samarbejde der er, på trods af partifarver, gør alle i byrådet et stort
og energisk arbejde for, at få Hillerød til at fungere til størst mulig glæde for borgerne. Godt hjulpet af Direktionen, forvaltningerne og det øvrige personale.
Vi ved vist alle godt, at økonomien ikke er noget at råbe hurra for. Ikke fordi der er
blevet ruttet unødigt med finanserne, men ganske enkelt fordi Staten har pålagt
kommunerne store besparelse. Efter kommunesammenlægningen skulle vi finde
26 mill. kr. Senere på året blev det til yderligere 89 mill. kr. som alle efterhånden
er klar over, skulle ”sendes” til de mindre bemidlede kommuner. Det var et stort
indhug i kommunekassen. Men vi fik budgettet på plads, for 2007, selvom det
gjorde ondt. For mit vedkommende, var det vigtigt, at kunne friholde Ældre og
Handicapområdet for store besparelser. Og helst ingen. Det blev en ”blød landing.
Værestedet for Demente, kom atter på budgettet, og det glæder mig, at der
var enighed om, at afsætte 1 mill. om året til drift af dette meget nødvendige
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værested. Noget der har min store opmærksomhed er bl.a. de anbragte børn
og unge. Jeg ser gerne, at vi kan mindske anbringelser af børn og unge uden for
hjemmet, hvis det er hensigtsmæssigt og forsvarligt, og i stedet sætte ind med
hjælp til familien. Ligeledes er det vigtigt, at børnefamilierne er sikret gode institutionspladser til deres børn og at kommunen fortsat kan sikre pladsgaranti.
På nogle af skolerne er renoveringen i gang. Andre må desværre vente lidt endnu.
Og for Brødeskov Skole, ja, det er der vist ingen grund til, at bore mere i. Det er
bare ikke godt nok. Jeg håber inderligt, at der meget hurtigt kan findes nok penge
til, at opføre den længe ønskede hal mm. Sikre cykelstier til skolebørnene. Ja,
listen er lang.
Jeg går også meget ind for vedvarende energi. Det lykkedes også her, at få afsat
penge, 2 mill. årligt, til projekteringer i fremtiden. Den nye Ullerødby, har fået
glæde af dette tiltag. 20 % af energiforbruget kommer fra vedvarende energi.
Målet må være, at Hillerød Kommune, over en overskuelig årrække, kommer så
tæt på 100 % som muligt. Det er et meget ambitiøst ønske, det ved jeg, men ikke
umuligt.
Vi skal også sikre en god integration, for de borgere, som enten er flygtet til
Danmark eller har valgt, at indvandre til landet. Borgere som har valgt Hillerød,
som deres nye hjem, skal vide, at de er velkomne og at vi vil give dem gode
naboer. Og for at det ikke skal være løgn, så har Staten kun givet Hillerød 25 mill.
kr. ud af de 100 mill. som vi skulle indefryse i.f.m kommunesammenlægningen.
100 mill. kr. som vi havde forventet at have på budgettet i 2007. Resten får vi
over de næste 3-5 år.
Så, som man kan se, er det ikke altid let at få ting gennemført, hvor gerne
man end vil. Sommer har vi ikke haft meget af, men masser af regn og dermed
ødelæggende oversvømmelser. Mange husejere, har mærket følgerne af de
enorme mængder regn, som væltede ned over os.
Også de kommunale veje stod for skud. Overdrevsvejen var
lukket i 4-5 dage. Alle var vi berørte af regnen. Nu viser det
sig også, at badmintonhallen har lidt skade.
Der er mange ting, at tage fat på. Vision 2020 er en
samlet arbejdsplan, som vi vil gøre alt for, skal lykkes.
Med venlig hilsen,
Peter Lennø.
Dansk Folkeparti.
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Akupunktur
Zoneterapi
Hanne Jensen

Akupunktør • Zoneterapeut
Kostvejleder
Slettebjerget 136

Ny Hammersholt
48 26 33 36 også aften
Ring efter en folder eller gå ind på
www.akuzoneklinik.dk
Medlem af PA Medlem af FDZ
Klinikken er under tilsyn af en læge

Italiensk
Vin

Rydegaard VVS

v/Aut. Installat¯ r
Mogens Thomsen
ï Teknisk ekspert
ï Alt VVS ñ arbejde udf¯ res
ï Gas ñ og Oliefyrsservice
ï Blikkenslager
Godkendt
kvalitetssikringssystem
48267002 ∑ 40621283
rydegaardvvs@mail.dk

Egen import af bedre
vine fra Toscana
(Chianti) og Umbria.
Hofa v/Erik Hodal
Tlf. 4824 3433
e-mail hofa@adr.dk
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Af Annett Jakobsen

Sankt Hans i Nørre Herlev
Aase Svendsen og Sisse Bohn havde taget initiativet til afholdelse af Sankt
Hans arrangementet i Nørre Herlev. Det blev et vellykket arrangement, hvor
sommerregnen holdt en pause og bålet brændte livligt.
Mange var mødt op, og båltalen blev holdt af Brødeskov Borgerforenings
formand Jesper S. Christiansen. Han talte engageret bl.a. om betingelserne
på Brødeskov Skole.
Det var en smuk aften og flere formulerede ønsket om at gentage arrangementet til næste år.
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Nyt fra Hammersholt
Foramlingshus
Sket siden sidst
Vi havde i maj måned vores årlige Pinsebal. Et brag af en fest, en forrygende s ucces må vi sige. Der var tændt op i grillerne, hvor vi grillede
vores medbragte kød. Huset havde lavet en overdådig salat buffet
og andet tilbehør. Buffer Band kom og spillede, og der blev danset til
langt ud på de små timer.
Her henover sommeren, har der også været godt gang i Petanque
banerne, ja – hvis det da altså ikke lige har regnet! Primært er vi
samledes torsdag aften, og har spillet og fået os en snak om alt og
intet. Rigtig hyggeligt. Vi fortsætter naturligvis med det, indtil vi ikke
længere kan se kuglerne på banerne.
Som noget helt nyt i år afholdte vi i starten af august loppemarked
på parkeringspladsen ved Hammersholt Forsamlingshus. Vi var rigtig
heldige med vejret, og der var 10 – 12 boder med alt mellem himmel
og jord til salg. Igen blev der tændt op i grillen, og Per sørgede grillede
pølser til de handlende. Naturligvis havde baren også åbent. Et overraskende godt arrangement, som vi overvejer at gentage.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Kommende arrangementer
Lørdag den 15. september kl. 18.00
Høstbal
Reservér allerede billetter nu. Der bliver god underholdning. Gruppen
’Hot Shot’ kommer og spiller.Til høstballet serverer vi en Varm Luksus
Buffet. Prisen for arrangementet er kr. 225,-/person.
Lørdag den 6. oktober kl. 10.30 – 17.00
Petanque stævne
I samarbejde med vores bank - Arbejdernes Landsbank i Hillerød, afholder H
 ammersholt Forsamlingshus petanque stævne lørdag den
6. oktober. Banken sponserer præmier og er med ved arrangementet.
Og mon ikke vi finder ud af noget fællesspisning efter turneringen…..?
Ændringer i programmet kan forekomme. Kig på vores plakater!!
Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus

TELEFONLISTE
Forsamlingshuset, udlejning

4817 1861

Best.medlem Per Hansen

4814 6904

Forsamlingshuset

4817 0417

Suppleant Morten Morell

4817 5471

Formand Svend Erik Pedersen

4826 5965

Suppleant Marianne Johanson

4814 0069

Næstformand Vibeke Fernblad

4814 0766

Best.medlem Bo Hansen

4817 0944

Best.medlem Knud Pedersen

2759 3729

Best.medlem Henning Nielsen

4826 5067
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Støt vores sponsorer – de støtter os

OPTIKER
Synoptik A/S
Slotsgade 22 B
3400 Hillerød
Tlf. 4826 0935
GAS- OG VANDMESTER
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
KROPSMASSAGE
lægeexam. massør
Bodil Dufva
Helsingørsgade 54C
3400 Hillerød
Tlf. 4825 4673
LANDINSPEKTØR
Landinspektørgruppen
v/J. Brun Andersen
Blismosen 2
3400 Hillerød
Tlf. 4817 6766
MASKINVÆRKSTED
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4226 6447
Fax 48241944
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MENSENDIECK
GYMNASTIK
exam. mensendiecklærer
Bodil Dufva
Helsingørsgade 54C
3400 Hillerød
Tlf. 4825 4673

SMEDEMESTER
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944

MURERMESTER
Lars Kruse
Slettebjerget 120
3400 Hillerød
Tlf. 4826 5995
Mobil 2183 9109

VVS
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944

OLIEFYR
Bent Sørensens Eftf.
Mogens Rasmussen
Åbrinken 3
3400 Hillerød
Tlf. 4826 6447
Fax 4824 1944
OLIEFYR
Duus Oliefyr &
Kedel Service
Hammersholt Byvej 41
3400 Hillerød
Tlf. 2121 1109
Fax 4814 1130

ZONETERAPI /
KINESIOLOGI / MASSAGE
Margit’s Helseklinik
v/Margit Lund
Lille Sverige Vej 2
3400 Hillerød
Tlf. 4826 3136

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Borgerforening og udsendes gratis til medlemmerne og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom borgerforeningen et almennyttigt formål.
Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i
området, at trykke læserbreve 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, Kirkepladsen 5, 48 25 30 53.
Jesper Skovdal Christiansen og Bent
Søndergaard er også med i redaktionen
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net
Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen

Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
via Post Danmark
Bankkonto
Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 Konto nr.
1583 230
Næste nummer på gaden
21. november 2007
Deadline
29. oktober 2007
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.
Gør brug af Borgeravisen

Brødeskov Borgerforening
Brødeskov Borgerforenings 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.
Bestyrelse:
Formand
Jesper Skovdal Christiansen
Dønnegårdsvej 3, Nr. Herlev, tlf. 48 22 14 23
redaktion@brodeskov.net

Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15

Næstformand
Anett Jacobsen, Bygaden 8B,
Tlf. 38 87 46 03

Bestyrelsesmedlem
Bent Søndergaard
Dønnegårdsvej 10A, Nr. Herlev
Tlf. 48 24 52 11

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

Kontingent
Husstande kr. 75,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 150,-.

Webmaster
Henrik Nørrelund, Enghavegårdsvej 62A,
tlf. 48 24 08 85

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