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BRØDESKOV
BORGERAVIS
udgives af Brødeskov Borgerforening

Hvad sker der?
Dato
25.11
9.12
25.1
3.2
17.2

Tid
13.00
15.30
18.30
10.00
13.00

Sted
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Kirken og Sognegården
Forsamlingshuset

Arrangement
Julemarked
Juletræ
Familieaften
Fastelavn
Generalforsamling

Vinterklubben mødes hver mandag kl. 13.30 i Sognegården

BRØDESKOV
BORGERAVIS
Næste nr. (183) er på gaden ca. 30. januar 2008
Indleveringsfrist den 7. januar 2008 - 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

Brødeskov Skole mod
bedre tider…
Sparekniven er lagt på hylden for denne gang. Arbejdet med udbyg
ningen af Brødeskov Skole er atter gået i gang. Og Hillerød Byråd har
bevilget et stort millionbeløb til at gennemføre den plan, som skal
bringe skolen i stand til at rumme en overbygning helt til 9. klasse –
under anstændige forhold.
Stor tak til alle jer, der bakkede op om at få råbt politikerne op. Alle jer,
der i slutningen af august var med i elevrådets demonstration eller
gav jeres underskrift for en bedre Brødeskov Skole. Det var et kæmpe
fremmøde ved demonstrationen. Vi havde langt større opbakning, end
vi havde turdet håbe på, da 400-500 personer i alle aldre mødte op og
700 afgav deres underskrift for ordentlige forhold på Brødeskov Skole.
Der er ingen tvivl om, at der blev lyttet den dag…
På baggrund af vedtagelsen af budgetforliget den 10. oktober 2007
har Hillerød Kommune indgået kontrakt med HHM A/S, der skal stå for
udbygningen af skolen. Der er i alt afsat 46 mio. kr. til udbygningen.
Der bliver bygget de nødvendige faglokaler og klasselokaler. Og den
længe ønskede samlingssal er med i udbygningsprojektet.
Også cykelstien fra Uvelse til Nr. Herlev er blevet projekteret og bliver
udført i 2008. Der er sat otte millioner kroner af til cykelstien.
Og hele efteråret er der ugentligt udsendt et nyhedsbrev fra skolen og
forvaltningen, der har informeret om forholdene på Brødeskov Skole.
Jo, vi har rigtig god grund til at være glade for de mange tiltag, der nu
giver fremtiden i Brødeskovområdet en klart bedre ramme. Imidlertid
vokser træerne ikke ind i himlen. Der bliver ikke bygget nogen idræts
hal i denne omgang. Så de kommende år må eleverne indstille sig på,
at idrætsundervisningen foregår i Uvelse Fritidscenter.
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I Brødeskov Borgerforening vil vi fortsat arbejde for, at der kommer
ordentlige idrætsfaciliteter til Brødeskov Skole. Dette arbejde vil vi
dog ikke tage op igen førend så langt fremme som i 2008, idet det er
den almindelige opfattelse blandt byrådets politikere, at vi i Brøde
skovområdet vist har fået rigeligt i år…
Henover sommeren og efteråret har Brødeskov Borgerforenings
trafikudvalg i samarbejde med et tilsvarende udvalg i Uvelse Lokalråd
arbejdet grundigt med trafikstrukturen langs den projekterede cykel
sti imellem Uvelse og Nr. Herlev. Der har været kigget nærmere på
cykelstier og trafikdæmpende foranstaltninger i boligkvartererne, og
der er blevet udarbejdet en helhedsplan. Arbejdet er nu så langt, at vi
ønsker at afholde et borgermøde, som tidligere annonceret. Det bliver
i begyndelsen af det nye år. Læs mere om dette andetsteds i Borger
avisen.
Og lad os så i øvrigt glæde os over, at juletiden snart
nedsænker sin velsignelse over os alle. Brødeskov
Borgerforening ønsker alle borgere i området
en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

På bestyrelsens vegne
Jesper Skovdal Christiansen
fmd.
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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
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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Carlo Lorentzen A/S
Carlo Lorentzen
Frejasvej
23B, HillerødA/S

Frejasvej 23B, Hillerød
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Dyrevelfærd,
trivsel og sund
fornuft
fornuft
Foder af gårdens
egen proFoder afduktion
gårdens egen produktion
www.egehoejgaard.dk
www.egehoejgaard.dk
mobil:4084 2601.
mobil:4084 2601.
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Informations- og debatmøde
angående trafikken i Nr. Herlev
Som nævnt i seneste nummer af Borgeravisen, vil Brødeskov
Borgerforening gerne invitere alle interesserede borgere til et møde
angående trafikken i Nr. Herlev.
Trafikken har igennem en længere periode været et tema til debat.
Og som det kunne læses i Borgeravisen, har Brødeskov Borgerforening
samt Uvelse-Lystrup Lokalråd været sammen om at udarbejde en
helhedsplan.
I august blev planen fremlagt og drøftet på et møde med Marianne
Løvdal, formand for Teknisk Udvalg, og Ulrikke Klasterer, sektionsleder
vejsektionen.
Samarbejdet imellem de to lokalråd har især været vigtigt i forbin
delse med anlæggelse af cykelstier. Ikke mindst cykelstien imellem
Uvelse og Nr. Herlev. Vi er nu blevet informeret om, at netop den
cykelsti fastholdes i budgettet for 2008, samt at anlægsarbejdet kan
forventes igangsat i starten af 2008.
Vi, i Brødeskov Borgerforening, er bekendt med, at mange borgere i
Nr. Herlev er generet af den megen trafik i Bygaden. På mødet med
Marianne Løvdal og Ulrikke Klasterer har vi drøftet muligheden for en
prøvelukning af Bygaden samt en omlægning af bus 307.
Det er naturligvis vigtigt at disse tiltag har de berørte borgeres op
bakning. Derfor opfordrer vi til at deltage i borgermødet, hvor der er
mulighed for at drøfte planerne.
Vi havde håbet, at borgermødet kunne holdes inden årets udgang,
men det har ikke vist sig muligt. Vi forventer nu, at mødet kan holdes i
Nr. Herlev Sognegård i begyndelsen af 2008.
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De berørte borgere i Nr. Herlev vil modtage en invitation så snart
mødedatoen er faldet på plads. Desuden vil arrangementet blive an
nonceret på www.Brodeskov.net. Marianne Løvdal vil være til stede på
borgermødet. Desuden vil vi invitere Ulrike Klasterer og vores nær
betjent.
Med ønsket om, at rigtig mange vil deltage.
På Borgerforeningens vegne
Annett Jakobsen

Rydegaard VVS
v/Aut. Installatør Mogens Thomsen
s
s
s
s

4EKNISK EKSPErt
Alt VVS-ARBEJDE UDFrES
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Godkendt kvalitetssikringssystem
48267002 · 40621283 · rydegaardvvs@mail.dk
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INTERVIEW

af Helle Friis Proschowsky

Markvandring på
Herlevgård

Synet af Herlevgård er noget af det første der møder én,
når man drejer ind i Nr. Herlev fra Lyngevej. Gården ligger lige til
venstre for kirken, lidt tilbagetrukket bag to store egetræer der
flankerer indkørslen. Herlevgård har været i familien Falkentofts
eje siden 1950 og den nuværende ejer, Claes Falkentoft, er 3.
generation.
Claes Falkentoft flyttede ind på Herlevgård i 2003 og har gennemført
en omfattende renovering igennem de sidste 4 år. Den 1. januar 2007
overtog han ejerskabet fra sin far, Karsten Falkentoft, der driver en an
den ejendom ved Jægerspris. Herlevgård er ikke Claes’ barndomshjem,
men hans farmor og farfar boede her til Claes var ca. 15 år og han har
holdt mange ferier på stedet.
Da Claes Falkentofts farmor flyttede i en mindre lejlighed i Køben
havn blev hovedbygningen lejet ud til et kollektiv, fordi der ikke på
daværende tidspunkt var nogen i familien Falkentoft, der ønskede at
leve i det store hus. Udover hovedbygningen er der en række bygninger
der er lejet ud – de fleste til firmaet East-West Shipping.
Gårdens historie
Herlevgård er bygget omkring 1855 af Kammerråd Gammeltoft og
var oprindeligt opført i gule mursten med grønne vinduer. En af de
tidligere ejere, Christian Bolvig, vandt imidlertid en stor gevinst i klas
selotteriet i 1908 og fik lyst til at bruge pengene på at forskønne sin
ejendom. Han byggede indgangspartiet med ”trekanten” på, pudsede
gården op i hvidt og anlagde indkørslen i 1909. Det er derfor årstal
let 1909 står skrevet på huset. Claes Falkentoft har samlet en masse
oplysninger om Herlevgård på hjemmesiden www.williamfalkentoft.dk.
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Claes Falkentoft og Jeannett Vest Hammarkvist sammen
med sønnen William – og en lile ny på vej – foran Herlev
gårds hovedbygning

Naturplanen
En aften i september var en del af Nr. Herlevs beboere mødt op foran
Herlevgård, hvor Claes Falkentoft og Jeannett Vest Hammarkvist tog
imod. De havde inviteret alle interesserede på markvandring, for at
præsentere den naturplan, der er blevet udarbejdet for Herlevgårds
jorder.
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Gummistøvlerne var et klogt valg til markvandringen, hvor deltagerne blev vist rundt på Herlevgårds
jorde og firmaet Nature Consult fortalte om naturplanen

Det er firmaet Nature Consult der står bag planen og de to konsulenter
startede med at ridse baggrunden for planen op. Derefter gik det ud
over markerne og det viste sig snart at praktisk påklædning inklusive
gummistøvler var et klogt valg. Herlevgårds jorder omfatter ca. 200
hektar som alle er udlagt som brakmarker. Der drives jagt på ejendom
mens arealer og jagten er p.t. udlejet. Naturplanens hovedfokus er det
generelle naturindhold på ejendommens arealer herunder at skabe
gunstige vilkår for vildtlevende pattedyr, fugle, krybdyr og padder.
Vi fik at vide, at arealet indeholder flere følsomme naturtyper der
kræver særlig beskyttelse såsom områder med drikkevands-interess
er, sten- og jorddiger samt ferske enge. Som deltager på markvandrin
gen fik vi et spændende indblik i de områder der ligger lige udenfor Nr.
Herlev, og som mange af os nyder at færdes i.
Netop adgangen til Herlevgårds jorder affødte en del spørgsmål. Claes
Falkentoft understregede at man gerne må gå på arealerne men at
hunde skal holdes i snor. Dette er meget vigtigt af hensyn til vildtet,
og et krav fra det konsortium der lejer jagten. Et godt stykke ude i
området omkring Attemosen blev vi overmandet af et tiltagende
14

tusmørke og begyndte at bevæge os hjemad. Claes og Jeannett havde
inviteret alle til kaffe på Herlevgård, og her var der mulighed for at
stille uddybende spørgsmål til konsulenterne.
Hele naturplanen er beskrevet i en lang rapport som interesserede er
velkomne til at komme forbi og kigge i. Det er også muligt at se planen
i sin helhed på www.natureconsult.dk/download/np/18.pdf
Claes og Jeannett gav udtryk for, at de gerne vil holde flere arrange
menter i stil med markvandringen på Herlevgård. Lige nu har de dog
hænderne fulde med renovering af huset og med småbørn. Sønnen
William er kun lige fyldt 1 år og han skal allerede være storebror til
februar.

I naturplanen er medtaget
10 naturelementer.
1.
2.
3.
6+8.

Aktiv brak
Beskyttet dige
Fersk eng
Remise (områder med
beplantning der giver
gode vilkår for vildt)
7+9. Vandhuller
10. Kæmpebjørneklo

Herlevgård ligger her
Brødeskov skole
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INTERVIEW

af Uffe Espersen

BIF – UIF
– interessefællesskab og
samarbejde?

Borgeravisen har mødt formændene for idrætsforeningerne i
Brødeskov og Uvelse
Vi mødes i BIFs klubhus på Kollerødvej syd for Brødeskov Skole – BIFs
formand, Jess Nørgaard, UIFs formand, Bent Nielsen og overtegnede.
På væggene hænger tre faner, som vidner om foreningens historie.
Hammersholt Idrætsforening og Nr. Herlev Idrætsforening valgte i
1963 at gå sammen i Brødeskov Idrætsforening. Året før var den nye
Nr. Herlev Centralskole blevet taget i brug ved Brødeskovvej i den gamle
kommunes midtpunkt. Forgangne tiders modsætningsforhold mellem
dem fra Hammersholt og dem fra Nr. Herlev-Freerslev blev begravet
og kræfterne blev samlet i den fælles forening. En fin ramme for vores
snak.
Brødeskov Borgeravis har sat de to formænd stævne for at lodde
stemningen omkring fremtidig interessefællesskab og samarbejde
som følge af det nye fællesskab i Hillerød kommune og den naturgivne
geografiske nærhed mellem de to lokalsamfund, samt ikke mindst det
faktum, at Brødeskov Skole fremover er fælles overbygningsskole for
Uvelse og Brødeskov.
Efter indledende udveksling af faktaoplysninger om medlemstal, ak
tiviteter og faciliteter var stemningen sat – en åben og fordomsfri snak
om visioner samt fælles interesser og samarbejdsmuligheder.
Bent:
Vores hal, den selvejende institution Uvelse Fritidscenter, er et kæmpe
privilegium. Foreningens medlemstal voksede med 40% efter 2002,
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Bent Nielsen fra Uvelse Idrætsforening og Jess Nørgaard fra Brødeskov Idrætsforening

hvor hallen blev indviet. Især gymnastik er en stor succes. Til gengæld
mangler vi hårdt en ekstra fodboldbane.
Jess:
Ja, I var heldige at aftalen med Slangerup kommune holdt – vi har nu i
10 år uden held forsøgt at få etableret en hal, Brødeskov Fritidscenter,
for skolen og BIF på tilsvarende vilkår, men Hillerød kommune har ikke
indfriet forventningerne. Vi har to gode fodboldbaner, men mangler
en ekstra træningsbane – der er virkelig pres på hver eftermiddag og
aften. I forbindelse med skolens udbygning står vi så uden lokale til
gymnastikken, og de tider, vi kan få i Uvelse Fritidscenter passer ikke
med instruktørens muligheder.
Bent og Jess er enige om, at det vil være naturligt og positivt at ind
lede drøftelser for at skabe grundlag for et fremtidigt samarbejde de
to foreninger imellem. Det skal ske i et roligt tempo med respekt for de
lokale særpræg og de følelser, der lokalt naturligt knytter sig til hver af
de to foreninger.
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I første omgang vil de hver især tage emnet op til drøftelse i de to
bestyrelser. Derefter kunne det være fint at holde et fælles bestyrel
sesmøde med en fordomsfri drøftelse af muligheder for praktisk
samarbejde med udgangspunkt i de to foreningers styrker og
svagheder.
Men hvad er det egentlig, der driver værket hos en formand for en lokal
idrætsforening?
Bent:
For mig er der to ting, som er vigtigst - det sociale og interessen for de
unge mennesker.

Brødeskov Idrætsforening
Formand:

Jess Nørgaard

Bestyrelse

7 personer

Mail:

brodeskov@get2net.dk

Web:

www.broedeskov.dk/bif

Medlemstal
oktober 2007: 340
Fodbold:

300 fordelt på 18
aldersklasser fra U6
til superveteraner

Gymnastik:
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40, alle over 25 år

Jess:
Ja, lige præcist – der også det, der betyder noget for mig. Når banerne
syder af ivrige unge menneskers aktiviteter og entusiasme, så har jeg
det godt.
Sådan slutter 1½ times snak mellem de to formænd Jess fra Brøde
skov og Bent fra Uvelse. Ingen tvivl om, at de er på bølgelængde.
Nu bliver det spændende at følge, om denne indledende snak vil føre
til yderligere udbygning af fællesskabet mellem vore to lokalsamfund.
Det vil vi følge nøje.

Uvelse Idrætsforening
Formand:

Bent Nielsen

Bestyrelse

12 personer

Mail:

formand@uif.dk

Web:

www.uif.dk

Medlemstal
oktober 2007: 398
Fodbold:

95, heraf 42 unge

Håndbold:

43

Badminton:

70

Gymnastik:

178, heraf 82 unge

Volleyball:

12
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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
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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Af Anders Bohn

Del 3

Brødeskovområdets
kulturelle og sociale
forandring 1945-2008

Ekstra Bladet beskrev situationen i august 1971, da mødre og børn besatte
“Dønnehuset”, som det hedder i dag. Søren Jensen til venstre ville ikke forlade
alderdomshjemmet.

Læs her 3. del af Anders Bohns historiske føljeton.
Husk at de 8 midtersider kan tages ud og gemmes sammen
med de andre afsnit
21

3. del

Skoler og institutioner.
Kirken. Sporten

Skolen på Fuglebjergvej fra 1928 blev biavlsstation fra 1962 og er nu privatejet.

1800-tallets små landsbyskoler blev i 1898 afløst af en sogneskole på Bygaden
32 i Nr. Herlev, men der var dog også skole i lejede stuer i Hammersholt. I 1924
blev der bygget en skole for børnene, der boede øst for Brødeskov. Denne er nu
Lilleskole. Sogneskolen i Nr. Herlev blev i 1928 afløst af en ny skole på Fugle
bjergvej, midt mellem Nr. Herlev og Freerslev. Den blev solgt i 1962, hvor den blev
ombygget til Biavlsforsøgsstation. Fodboldbanen blev udnyttet til forsøg med
bier og blomster. Bygningen på Bygaden blev alderdomshjem fra 1939 og fra
1972 børnehave og ungdomsklub . 1
Nr. Herlev Centralskole, der fra 1981 hed Nr. Herlev Skole og i dag hedder
Brødeskov Skole, blev bygget 1962 på en åben mark vest for Brødeskov. De gamle
stridigheder mellem beboerne øst og vest for skoven var forinden blusset op igen.
Man kunne ikke i sognerådet i 60ernes første år enes om en placering i en af de
to byer, Nr. Herlev eller Hammersholt, men fandt altså dette kompromis. Skole
vejen fra Freerslev og fra det hastigt voksende Ny Hammersholt blev længere,
så der blev etableret en skolebus. I 1962 var der seks lærere og ca. 120 børn.
Allerede midt i 60erne blev der oprettet to klasser på nogle klassetrin. I løbet af
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Nr. Herlev Centralskole fik i 1974 tilføjet
blok C, som ses i baggrunden.

70erne blev skolen fuldt tosporet indtil 7. klasse, hvorefter børnene fortsatte på
Byskolen i Hillerød. Hertil kom oprettelse af en børnehaveklasse fra 1970. Fra ca.
1980 havde skolen lidt over 300 elever, og i 1982 var der 23 lærere. Altså stadig
en forholdsvis lille skole med den nærhed mellem børn og voksne, som måske var
sværere at finde på Hillerøds andre skoler .2
Brødeskov Skole består af bygninger i forskellig stil. De er tilføjet efterhånden
som befolkningen og dermed elevtallet voksede. Der blev opført en midlertidig
bygning i 1970, som stadig anvendes, idet den blev istandsat i 1987. I 1974 blev
blok C bygget, den såkaldte ”halve Trollesmindeskole” – en halv bygning mage
til de bygninger, der var opført ved Trollesminde, og som afspejlede nye tanker
i skolearkitekturen. I 1980 blev der med blok A og B gennemført en væsentlig
udvidelse. Som antydet ovenfor arbejdes der netop nu med byggeplaner, der vil
muliggøre 8. og 9. klasse i Hillerød Syd, hvorved teenagernes skoleskift til en
større by vil falde tilsvarende senere.
Det hører med til omtalen af skolen at nævne, at der i begyndelsen af 60erne
blev stiftet en forældreforening, som tog livligt del i skolens planer om organiser
ing og vækst. Den eksisterede ved siden af forældrenes deltagelse i skolenævn
og –bestyrelse samt forældrerepræsentanter til hver klasse, men den er nu op
hørt. Denne forening er kun èt eksempel på det nye foreningsliv, som opstod med
de mange nye borgere, der var særligt socialt aktive ca. 1960 – 80.
Der var ingen offentlige børneinstitutioner i Brødeskovområdet før 1972. Men fra
1970 fandtes en skovbørnehave med udgangspunkt i Ny Hammersholt. Den blev
etableret på privat initiativ og med private, ulønnede hjælpere. Kun en leder fik
løn. Den fungerede om formiddagen på hverdage.3 Kvindernes stigende indtog på
arbejdsmarkedet siden 1950erne forhindrede ikke, at mange mødre endnu i 1970
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havde ¼ eller ½-tids arbejde, medens mændene typisk arbejdede fuldtid.
En halvdags børnehave kunne således medvirke til, at de nye familier fik hver
dagen til at fungere. Børnene fik et friskt supplement til deres leg på vejen, og
mødrene fik en praktisk løsning på et kontaktbehov.
Den nævnte offentlige børnehave i Nr. Herlev i det nedlagte alderdomshjem fik
en langsom og på et tidspunkt dramatisk start i 1972. Den fik både en halvdags
og en heldags afdeling. Ombygningen af huset havde været planlagt i et par år,
men endnu i august 1971 var intet fysisk arbejde begyndt. Der havde vist sig
et stort behov for disse pladser, så borgerne kunne slet ikke forstå, at det skulle
tage så lang tid at få den istandsættelse udført. Der var netop i de år en opti
mistisk pionerånd blandt de 4 nye familier. En ”Vi kan selv” ånd, der kan sam
menlignes med ånden i foreningstiden i slutningen af 1800-tallet. Men nu var
det overvejende folk fra storbyer, der havde etableret sig i landsbyer, som havde
denne selvtillidsfulde indstilling. Vi skal senere se, at meget gjorde man selv, men
her var altså et pasningsområde, som man mente hørte under det offentlige.
Man fandt ineffektivitet hos den kommune, man nys var blevet en del af. Mødre
og små børn besatte de endnu ikke ombyggede lokaler. Byrådsmedlemmer, der
tidligere havde deltaget i lokale møder om planerne, mødte op for at tale de
aktionerende til rette. Aktionen varede kun et par dage, men sagen kom i Ekstra
bladet med store billeder og med overskriften ”Ulovligt liv i gammelt alderdom
shjem”. Da politiet kom næste dag, gik man roligt hjem.5 Børnehaven blev en god
nær service til det lille lokalsamfund. På 1. sal blev der indrettet en kommunal
ungdomsklub, der som sin forløber havde haft en privat ditto for 14- til 18-årige.
Også her kan det private initiativ ses som en forudsætning for, at kommunen
løste et ungdomsproblem. Der var samtidig en privat fritidsklub på Høvelsgård,
Ny Hammersholt. 6
To institutioner med vuggestue og børnehave i Ny Hammersholt startede også
på privat initiativ. Det første boligkollektiv, Sættedammen – fem år ældre end
ovennævnte Lerbjerg Lod – byggede 27 individuelt ejede huse og et fælleshus
med køkken og spise- og møderum. Sættedammen blev det første eksempel i
Danmark på en praktisk udførelse af på den ene side ideen om at eje sit eget
hus og på den anden side om at være fælles om spisning, havearealer, lege
plads, carport o. a. Her blev etableret en midlertidig børnehave, hvor nye ideer om
moderne børneopdragelse blev udfoldet. Man manglede kun lokaler, hvor børnene
kunne lægges til at sove. Løsningen blev en Red Barnet børnehave på en grund,
som kommunen havde købt ved de store friarealer omkring Slettebjerget. Den
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Nr. Herlev Skole i årene 1900-1928, alderdomshjem
1939-1971 og børnehave og ungdomsklub fra 1972.

fik senere navnet Enghuset. I 1980 blev der på nabogrunden bygget endnu en
børnehave, Nyhammeren. Ejendommen ved siden af blev kaldt ”Petras hus” efter
ejerens navn. Her blev der indrettet en fritidsklub på et privat initiativ i 80erne.
I øvrigt blev der i 90erne oprettet en naturbørnehave på Egely, en landbrugs
ejendom lige vest for Brødeskov. 7
Skolefritidsordningen ved Brødeskov Skole blev etableret i 1987. Den fik til huse
i den nævnte midlertidige bygning, men senere fik den sin egen bygning i sko
lens udkant syd for blok C. Den har sin egen forhistorie, der viser noget om det
folkelige engagement, når det gjaldt om at udvikle området til at blive egnet til
at opfylde især de yngre familiers forestillinger om at kombinere ”det gode liv” i
landlige omgivelser med begge forældres udearbejde og med børnenes trivsel. I
april 1979 holdt skolenævnet et større møde med forældre, hvor et af emnerne
blev pasning af børn efter skoletid. Der var en politisk præget debat om valget
mellem et lovstyret fritidshjem under socialudvalget eller en skolepasningsor
dning uden entydigt lovmæssigt grundlag under udvalget for skole og kultur.
Politikerne tvivlede på, at der var behov for nogen af delene. I Maj besluttede fem
borgere at gennemføre en seriøs undersøgelse af behovet. Med ca. 15 hjælpere
og med et detaljeret spørgeskema blev alle hjem i området med børn i relevant
alder besøgt og udspurgt. En rapport på 25 sider med skemaer og bilag blev
sendt til kommunen. Her blev behovet påvist ved forskellige løsninger, fordelt
geografisk, på børnenes alder, og på arbejdstider blandt forældrene. Gruppen
fik ingen respons, og den opløste sig. Men syv år senere var løsningen dog en
kendsgerning. 8
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Kirken
Nr. Herlev kirke fra ca. midten af 1100-tallet voksede med tilbygninger mod såvel
øst som vest gennem middelalder og renæssance, idet bl.a. materialer fra den i
1555 nedrevne Freerslev kirke blev brugt til korforlængelse kort efter. Kirken har
gotiske hvælvinger fra ca. 1425 og senere, der i skibet er helt udmalede med
kalkmalerier af ”Isefjordsværkstedet” fra ca. 1450-1475. Kirken står næsten
uændret som den så ud i 1600-tallet. Pastoratet blev nedlagt i 1655, hvorefter
kirken blev betjent af Hillerøds præster, indtil Nr. Herlev sogn igen fik sin egen
præst i 1966. Før da kunne præsten fra Hillerød stalde op og nette sig i det lille
”Præstehus” overfor kirken før gudstjenesten.
Den ledige administrationsbygning fra det sammenlagte Nr. Herlev sogn blev fra
1966 brugt til Præstebolig. Som nævnt fik kirken i 1988 sin sognegård og parker
ingsplads ved siden af kirken. Det kirkelige arbejde i sognet fik nu bedre kår. Der
skete herefter en forøgelse af aktiviteterne udover de faste kirkelige begivenhed
er: Konfirmand- og ældreklub, studiekredse, foredrag m. v. Sognegården bliver
også udlånt eller udlejet til visse formål som teater, korsang, andre foreningers
møder etc. 9

Nr. Herlev Kirke.
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Et ambitiøst forslag til
hal for sporten, skolen og
kulturen fra 1973 faldt.
Nutidens tilsvarende
forslag har det svært.

Sporten
Sognets to idrætsforeninger blev slået sammen i 1963 og fik navnet Brøde
skov Idrætsforening eller B.I.F. Medlemmerne samledes på den nye Nr. Herlev
Centralskole, hvor skolens sportsplads blev anvendt til kampbane. Men fodbold
træningen foregik stadig på den gamle bane i Hammersholt. Efter træningen
måtte man cykle de fire km. til skolen for at bade. I 1977 kunne B.I.F. indvie sit
nye klubhus og baneanlæg lige syd for skolen. Det blev i udstrakt grad bygget
af frivillig arbejdskraft blandt medlemmer og andre borgere. Kommunen bidrog
til finansiering af jordkøb og materialer m. v. B.I.F. fik således flere medlem
mer, flere aktiviteter og i det hele taget et vældigt skub fremad. Der var blevet
startet en støtteforening, Brødeskov Idrætsforenings Venner, som hjalp med
arrangementer og kørsel, med drift af klubhusets kiosk og med afholdelse af
store bankospil. Selv en march, Brødeskovmarchen, arrangerede Vennerne et
enkelt år, 1975.
27

I nr. 180 fra maj fik vi ikke plads
til dette sjove foto:
Danmarks første luftcirkus!
Sylvest Jensen fik sin egen
“flyveplads” på en mark syd for
Herlevgård i 1950. Her trænede
hans piloter, før deres optræden
rundt i Danmark. Sylvest Jensen
drev også et luftfotofirma i
mange år.
Billedbladet 1950.
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Kirkens folder ”Nørre Herlev Kirke” fra 1995. Poul Madsen: Nørre Herlev kirke og sogn – glimt fra de sidste 50 år.
Annelise Poulsen: En sognegård bliver til. Begge i ”Fra landsbysamfund…1999”, s. 35ff og 40ff. Siden 1989 har
menighedsrådet haft et samarbejde med borgerforeningen, så der i BB findes kirkesider siden da. Kirken blev restau
reret indvendig i 1974/75, se BJ 1975, s. 6ff: Rolf Graae og Erling Jessen: Nr. Herlev Kirke. Se også Hans Jensmark:
Præstegerning i Nr. Herlev Sogn og Judaskysset i BJ 1982, s. 26ff. Samt BJ 1985, s. 2ff.
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Jytte A. Madsen 1999, s. 55. Også i BB`s numre i årene forud for 1977 findes stof om emnet. Se også BJ 1976, s. 24.
En papmodel, der kunne klippes ud og limes, var indlagt i juleheftet, hvis overskud gik til klubhuset.
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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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Vinterklubben 39.sæson
Så er det tid til at byde jer velkommen til sæsonen 2007/2008.
Vi glæder os meget til at møde jer alle igen, og forhåbentlig
også nye medlemmer. Alle er meget velkomne.

Vores sammenkomster holdes som sædvanlig mandag (se program
met), og foregår i Sognegården lige overfor Nr. Herlev Kirke. Vi begyn
der klokken 13.30 og slutter klokken 15.45. Tiderne er indpasset efter
busserne til og fra Hillerød.
Pris for servering af kaffe med bred er 25 kroner pro medlem, og for
ikke medlemmer koster det 30 kroner. Kontingentet for hele sæsonen
er 150 kroner per medlem. Vi beder jer betale ved første mødedag.
Nye medlemmer kan tilmelde sig på et af nedenfor nævnte telefon
numre, og I er meget velkomne i vinterklubben. Vi håber på mange
gode og hyggelige eftermiddage sammen med jer i den kommende
sæson.
Med venlig hilsen og på gensyn
Iben
tlf.nr.: 48 26 50 53
Ina
tlf.nr. 48 26 32 08
Astrid
tlf. nr. 48 26 87 52
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Tove
tlf.nr: 48 26 50 76

Jytte
tlf.nr: 48 25 09 86

Program for Vinterklubben
39. sæson for 2007/2008

01. oktober

Sang og musikalsk underholdning ved Sisse, Grethe og Jørgen

15.oktober

Finn Jensen fortæller om sit liv og sin bog “Børnefabrikken.”

05. november Pens. politibetjent Poul Fjeldgaard fortæller om sit ophold
(Amk. lotteri) i KZ-lejr
19. november Knud Erforth Larsen fortæller om skov og jagt. Desuden vil han
synge og spille på jagthorn og trompet
3. december

Juleafslutning og pakkefest. Underholdning ved Ernst på flygel,
Jørgen og Bent spiller på sav

7. januar
(Amk. lotteri)

Ena Marker underholder med sang og musik:

21.januar

Forhenværende kammerjomfru hos Dronning Magrethe;
Margith Fritzner fortæller om hendes rejser med Dronningen

4. februar

Besøg på plejecenteret “Bauneparken” i Skævinge

18. februar

Forhenværende politifaglig chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen
fortæller om sin bog “Mennesket i ondskaben.”

3. marts

Musikalsk underholdning.

17. marts

Mariana (Elise Guldager) Hun er muslim og er tredje kone til en
bondeleder i Senegal.

7. april

Besøg på det nye Rådhus i Hillerød

21. april
(Amk. lotteri)

Afslutning og underholdning. Husk, vi mødes 12:30 denne dag.

5. maj

Udflugt

Vi mødes i Sognegården, Nr. Herlev kl. 13:30
Med venlig hilsen
Vinterklubbens bestyrelse
31

Juletræer sælges
Juletræer
sælges
Brødeskov
GruppenGruppen
sælger igen isælger
år Juletræer
fra Spejderhytten,
Hulvejenfra
29 i Ny
Brødeskov
igen
i år Juletræer
Hammersholt.

uletræer sælges
Spejderhytten, Hulvejen 29 i Ny Hammersholt.

ov Gruppen
sholt.

Der sælges følgende dage:
Søndag d. 2 december 11.00 – 16.00
Lørdag d. 8 december
11.00 – 16.00
Der sælges
følgende
Søndag
d. 9 december
11.00dage:
– 16.00
sælger
igen i år Juletræer11.00
fra –Spejderhytten,
Lørdag d. 15 december
16.00
Søndag
2 december 11.00
Søndag
d. 16d.december
11.00– –16.00
16.00
Lørdag d. 22 december
10.00 – 14.00

Lørdag d. 8 december

Hulvejen 29 i Ny

11.00 – 16.00

es følgende dage:Søndag d. 9 december 11.00 – 16.00
Brødeskov Gruppen
d. 2 december 11.00 – 16.00
ønsker alle
Lørdag d. 15 december 11.00 – 16.00
. 8 december
11.00 – 16.00
En glædelig jul
Søndag d. 16 december 11.00 – 16.00 samt et godt nytår
d. 9 december 11.00
– 16.00
december
10.00 – 14.00
. 15 december Lørdag d. 22 11.00
– 16.00
d. 16 december
11.00 – 16.00
. 22 december
10.00 – 14.00

Brødeskov Gruppen
ønsker alle
En glædelig jul
samt et godt nytår
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BLOMBERGS
BLOMSTER

Alt indenfor






Brudebuketter
Dekorationer / buketter
Borddekorationer
Kranse og bårebuketter
Kistedekorationer

Frederiksværksgade 6 A
3400 Hillerød

48 26 00 91

Hold da helt fest i

Få en vurdering
Deltag i konkurrencen om et
nyt køkken (kr. 150.000)
13

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.

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

handler med omtanke..!

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejd.mæglere MDE
Frederiksværksgade 8 . 3400 Hillerød
Tlf.: 4822 1920 . Mail: real3400@mail.dk
Web: www.realmaeglerne.dk

Alternative
muligheder
Rimelige priser
Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk
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Nyt fra Hammersholt
Foramlingshus
Sket siden sidst
Vores årlige Høstbal var en stor succes. Fantastisk mad, og en masse af den. Der
blev danset til langt ud på natten. Og omsætningen i baren var rigtig god..! Sagt
på anden vis – sikke en fest.
Lørdag d. 6. oktober skinnede solen fra en skyfri himmel, man skulle næsten tro,
det var på bestilling. Netop den dag afholdte vi i samarbejde med Arbejdernes
Landsbank i Hillerød stort Petanque stævne i Hammersholt. Mange hold havde
meldt sig til, og der blev spillet hele dagen på begge baner ved Forsamlingshuset.
Midt på dagen blev der tændt op i den store grill. Arbejdernes Landsbank havde
sponseret maden, som vi spiste indimellem kampene. Stævnet sluttede sidst på
eftermiddagen.
I foråret mistede vi desværre vores kasserer, som havde været med i mange år.
Så vi har været noget hadicappet et stykket tid. Vi er nu så heldige at medlem af
Huset for kort tid siden har tilbudt at træde ind som vikarierende kasserer, indtil
vores generalforsamling i februar 2008. Så vi håber, Birgitte Hansen falder godt til.
Vi har tidliger i år haft besøg af levnedsmiddelkontrollen, der havde et par løftede
pegefingre til vores gamle køkken. Til januar har vi sat 3 uger af til at få sat et
helt nyt køkken op. Det glæder vi os meget til at kunne vise vores gæster og
lejere.

Kommende arrangementer
Søndag den 25. november kl. 13.00 – 17.00
Julemarked
Sidste år var det en kæmpe succes, så det prøver vi igen i år. Kom og køb de sid
ste julegaver, du mangler. Vi har selvfølgelig gløgg og æbleskiver i baren.
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Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Søndag den 9. december kl. 15.00
Juletræ
Traditionen tro afholder vi vores årlige juletræsfest, og hygger os med at danse
om juletræ og synge nogle af julens sange. Kig forbi til en rigtig hyggelig efter
middag.
Fredagscafé den 25. januar ’08 kl. 18.30
Familieaften
Tænk ikke på madlavning den aften. Kom over og spis, spil og hyg med alle de
andre.
Generalforsamling søndag den 17. februar ’08 kl. 13
- kun for medlemmer.
Vi kigger lidt på, hvad vi skal servere til frokost – mon dog ikke, det bliver vores
sædvanlige berømte gule ærter. Vi får se.
Det kan ske, vi ændrer lidt i programmet hen ad vejen, så hold øje med vores
plakater!!
Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Hammersholt Forsamlingshus

TELEFONLISTE
Forsamlingshuset, udlejning

4817 1861

Best. medlem Bo Hansen

4817 0944

Forsamlingshuset

4817 0417

Best. medlem Knud Pedersen

2759 3729

Formand Svend Erik Pedersen

4826 5965

Best. medlem Henning Nielsen

4826 5067

Næstformand Per Hansen

4814 6904

Suppleant Claus Eskelund

5125 4887

Suppleant Marianne Johanson

4814 0069

Vikarierende kasserer
Birgitte Hansen

4110 8808

Udlejer Gitte Pedersen

2679 8751
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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 medlem
merne og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom borger
foreningen et almennyttigt formål.
Formålet er at skrive om, hvad der rører sig i
området, at trykke læserbreve fra alle i områ
det - 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
ca. 30. januar 2008
Deadline
7. januar 2008
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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