
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Læs om

Placering af nyt sygehus, Ring 5, 
ny skolestruktur, skolens nye 
samlingssal, borgermøde  
og generalforsamling
Læs om

Borgermøde om Ring 5, Skt. Hans bål,  
visioner for BIF, landsbyvisioner og  
fejring af Borgerforeningen/Lokalrådets  
40 års jubilæum. 
Læs også vedlagte jubilæumsskrift

J U N I  2 011 

N R .19 6  •  41 .  Å R G A N G    

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige,  Hammersholt, 
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!
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Næste nr. (197) er på gaden ca. 10.-16. september 2011
Indleveringsfrist den 21. august 2011 - husk at overholde den!
Husk også at Brødeskov Borgeravis har ændret e-mail adresse til BBavis@brodeskov.net

     
     Galleri Malling Beck 

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød    ℡ 4826 9991 

www.gallerimallingbeck.dk 
 
 

December:  2006 
Aftenfernisering   

1.december   19 – 21 
  Helene Stigel     (Unika keramik) 

1/12 til 17/12 
 

2007 
 

Januar 
Billedkunstner  Jan Wessel 

 
Februar 

Billedkunstner   Knud Erik Sørensen (KES) 
 
 

Marts 
Billedkunstner   Stina Stærfeldt 

 
 

April 
Fødselsdagsudstilling med Naivisten  Ib Meyer 

 
 

Maj 
Billedkunstner    Lene Lundgaard 

 
 

Hammersholt byvej 21 • B 3400 Hillerød
48 26 99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Dagli’Brugsen 
Uvelse Brugsforening

Åbningstider
Alle dage: 07.00-18.00

Uvelse Byvej 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20

Skt. Hans aften  
i Nørre Herlev
Torsdag den 23. juni er der Skt. Hans bål i Nørre Herlev med fællessang, 
snobrød og hyggeligt samvær. 

Det store bål tændes kl. 20.30 – men allerede fra kl. 20.00 er det muligt 
at bage snobrød og riste skumfiduser ved et lille børnebål. 

Aftenens båltaler er Jesper Skovdal Christiansen, der bl.a. vil fortælle om 
de nye Landsbyvisioner.

Der vil være en afmærket plads på engen hvor bålet skal være, og alle er 
velkomne til at bidrage med grene, haveaffald eller andet brændbart. 
Hvis det er brædder, så husk at fjerne søm, skruer og andet metal før de 
lægges på bålet. 

Vel mødt!  

Frederiksborg Tømmerhandel
Industrivænget 16, 3400 Hillerød
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O R I E N T E R I N G  F R A  B E S T Y R E L S E N

For 40 år siden helt nøjagtig den 30. april 1971 blev Brødeskov Borgerforening og 
dermed Brødeskov Lokalråd dannet. Nogle vågne og engagerede borgere fandt, 
at det ville være en god ide at danne en forening der bl.a. kunne være bindeled 
imellem borgerne og Hillerød Kommune. Anledningen var, at Brødeskovområdet 
- det gamle Nr. Herlev Sogn - nu skulle lægges ind under Hillerød Kommune. Og 
for at sikre, at Brødeskovområdets behov blev formuleret, hørt og ikke glemt, 
dannede borgerne Brødeskov Borgerforening. Jeg tillader mig her for nemheds 
skyld efterfølgende at skrive Brødeskov Lokalråd og ikke at skelne imellem 
Brødeskov Borgerforening og Brødeskov Lokalråd, skønt jeg ved at det kan falde 
nogle for brystet.

Sammen med denne borgeravis nr. 196 udkommer der et jubilæumsskrift. Vi er 
meget glade for, at Anders Bohn, Valborg Sandberg og Karen Werchmeister fra 
Lokalhistorisk forening har haft tid og lyst til at lave et jubilæumsskrift. En stor 
tak til jer. Det er spændende for os, der først er blevet en del af Lokalrådets 
historie langt senere, at få lidt indblik i, hvad der har rørt sig igennem tiden.

En af de ting, som vi bemærker, er at Lokalrådet tilbage i tiden har været initia-
tivtagere eller medarrangører af mange forskellige typer af tilbud, langt flere end 
i dag. Skovfester og andre sociale arrangementer fyldte mere, end de gør i dag, 
og bidrog til at skabe en fælles platform. Ordet kvalitetstid er ikke længere et nyt 
ord, men et ord der bruges fordi de fleste har en følelse af ikke at have nok tid. 
Tidsånden var naturligvis en anden i 70’erne. Fællesskabet var i højere grad en 
del af tiden. Men havde man mere tid til rådighed? 

I Lokalrådets bestyrelse i dag, kender vi i alle tilfælde alle til oplevelsen af ikke at 
have tid nok. Til gengæld giver glæden ved et godt bestyrelsesmøde, eller 
tilfredsheden ved at opnå et mål, energi. Og det giver mening. Det var tydeligt, da 
vi brugte kræfter på hospitalets placering, at der i arbejdsgruppen var garvede 
kræfter, som havde positiv erfaring med i bagagen. Det var ikke første gang de 

stod overfor at skulle kæmpe for vores område. Og de vidste at det kunne lade 
sig gøre. Et sådan arbejdsfællesskab kan også skabe en fælles platform. 

Brødeskov Lokalråd inviterer til fest lørdag den 13. august, og vi håber, at I har 
lyst til at feste sammen med os. Vi skal fejre vores jubilæum og vi skal fejre, at 
det lykkedes os at få flyttet et helt hospital. Vi er opmærksomme på, at jer der 
bor i Hestehave sandsynligvis ikke deler glæden, men vi må erkende, at vi med 
den placering, som vi har kæmpet for og opnået, har en forventning om, at glæde 
flest mulige i vores område. Og så håber vi at vi kan få nogle penge i kassen. Det 
vil være skønt at få føjet en vidunderlig oplevelse mere til vores historie. Vi kan 
godt allerede nu røbe, at vi får historisk besøg - nemlig af Skovfestens bakkesan-
gerinder - som vil finde hinanden igen ved denne lejlighed.

Inden i avisen kan I læse om Hillerød Kommunes ønske om, at der skal udarbejdes 
landsbyvisioner. I de dokumenter som Byrådet har sendt til Lokalrådet kan man 
læse følgende: Byrådet ønsker, at landsbyerne arbejder med at bevare og udvikle 
deres egne særpræg og kvaliteter.

Brødeskov Lokalråd skal deltage i en workshop om landsbyvisioner her vil vi blive 
præsenteret for en visionsmodel, som kommunen har udarbejdet. Visionsmodel-
len er bygget op af tre beskrivende afsnit og selve fremtidsvisionen: Fysiske 
forhold, Kultur- og naturværdier, Social kapital (Det sociale liv og fællesskab), 
Vision for Udvikling (Hvordan skal landsbyen være om 30 år).  

Det er pudsigt, at en af bevæggrundene for de mennesker, der startede Brøde-
skov Borgerforening, netop var at gøre Hillerød Kommune  
opmærksom på, at Brødeskovområdet havde sit eget  
særpræg.  Nu får vi mulighed for at gøre disse særpræg  
mere specifikke for de enkelte landsbyer i vores område.  
Vi ønsker at mange af jer vil bidrage til udarbejdelsen af  
disse landsbyvisioner, og at mindst lige så mange vil  
deltage i vores fest den 13. august.

Et stort tillykke og held og lykke til Brødeskov Lokalråd
God sommer til alle
Brødeskov Lokalråd
Annett Jakobsen formand.

Tillykke til Brødeskov Lokalråd, 
der er fyldt 40 år
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Ny bro over Øresund
12 Ministre mødtes i juni 2010 for at diskutere muligheden for at 
etablere en ny fast Øresundsforbindelse mellem Helsingør og Helsing-
borg. Sveriges formål med projektet var bl.a. realisere et ønske om 
såkaldt ”Grøn konvertering”, der betyder at varetransporten skal 
flyttes fra lastbiler til godstog. Idéen med grøn konvertering er god – 
men Troels Brandt udtrykte bekymring for om konverteringen vil 
lykkes. Sker det ikke – får man i stedet al den svenske lastbiltrafik ned 
gennem Nordsjælland. 

I forbindelse med etableringen af den nuværende Øresundsforbin-
delse ved Kastrup blev der desuden satset massivt på udvikling i 
områderne på begge sider af broen. Troels Brandt mener, at det kan 
give anledning til ”de-fokusering” hvis der kommer til at være to 
bro-nære udviklingsområder i henholdsvis Kastrup og Helsingør/
Helsingborg.

Har pendlerne brug for en motorvej mere? 
Der er ingen tvivl om at det vigtigt med gode transportmuligheder fra 
Nordsjælland til København, hvor mange har deres arbejdsplads. Al det 
blev beskrevet i fingerplanen helt tilbage i 1947. Men de byer, der 
bliver berørt at den planlagte Ring 5, har allerede motorveje. Linjeførin-
gen for Ring 5 går igennem smukke naturområder, hvoraf nogle er 
fredede og andre er udpeget som EU habitatområder. I Mølleå dalen er 
det planen at Ring 5 skal lægges ned i en tunnel – men den koster 2 
mia. kr., og Troels Brandt frygter at tunnelløsningen vil blive brugt til at 
”sælge” projektet – for bagefter at blive sparet væk. 

Danmarks Naturfredningsforening varsler sager i EU hvis Ring 5 
projektet gennemføres. Anlægget vil også give mange problemer med 
støj. Ifølge Troels Brandt bør trafikken samles i de få allerede ”ødelag-
te” korridorer i stedet for at sprede den. I disse korridorer bør man så 
lave virkelig effektiv støjdæmpning. 

Borgermøde  
om Ring 5  

Den nye samlingssal på Brødeskov skole dannede ramme om et 
borgermøde den 15. marts. Mødet var lagt i tilknytning til Lokal-
rådets generalforsamling. Aftenens taler var Troels Brandt, for-
mand for Foreningen Naturparkens Venner (FNV), der er kritiske 
overfor etableringen af Ring 5. 

Med Ring 5-projektet ønsker svenske og danske politikere at 
bygge en 4-6 sporet motorvej fra Helsingør til Køge. Motorvejen 
skærer igennem en række meget værdifulde naturområder – i 
vores område vil især Hammersholt blive berørt.  Formand for Foreningen Naturparkens Venner, Troels Brandt, fortalte om Ring 5
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Rapport om trafikudvikling
Trafikministeriet har offentliggjort en rapport om den fremtidige 
trafikbelastning i Nordsjælland. Ifølge Troels Brandt er der dog flere 
unøjagtigheder i Trafikministeriets angivelser af trafikbelastningen. 
Rapporten opererer bl.a. med en voldsom stigning i antallet af biler – 
og bruger det som argument for nødvendigheden af Ring 5. Danmarks 
statistik siger derimod at der vil ske et fald i befolkningstallet i 
områderne langs Ring 5 – hvilket harmonerer dårligt med en voldsom 
stigning i antallet af pendlere. 

Hvis det stigende antal biler betyder at man forventer at der flytter 
passagerer fra den kollektive trafik til privatbilisme er det bekymrende 
- og stik imod anbefalingen. Troels Brandt pointerede at S-tognettet 
er alt for sårbart, fordi mange af togene kører på de samme spor. Hvis 
noget går galt et sted, rammes hele S-tognettet og det ser han gerne 
ændret. Foreningen Naturparkens Venner angiver at en togbane langs 
Ring 6 vil betjene byerne bedre. Med hensyn til vejnettet kan den 

nuværende vej 6 - ifølge foreningen – med fordel udbygges og forlæng-
es. Vejen kan desuden sikres, ved at anlægge et let autoværn i midten. 
Etablering af en Ring 6 i stedet for Ring 5 vil ikke ramme lige så mange 
sårbare naturområder. 

Man kan orientere sig mere om foreningen og dens synspunkter på 
hjemmesiden www.fnv.dk. Der er desuden stiftet en forening der 
hedder ”Nej til Ring 5” med hjemmesideadressen www.nejtilring5.dk. 
Her findes en masse oplysninger om Ring 5, udtalelser fra politikere, 
EU politik m.m. 

Derefter var der Generalforsamling 
i Lokalrådet. Bestyrelsens beretning 
og referatet af Generalforsamlingen 
ligger på www.brodeskov.net  

af Helle Friis Proschowsky

Deltagere ved Lokalrådets Generalforsamling
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

Annoncepriser Brødeskov Borgeravis
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75
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  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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Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 
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For tiden har vi en træningsbane og en kampbane. Begge baner har 
store huller og burde renoveres. Kampbanen bruges også til træning 
ligesom skolen bruger vores baner i idræt og fritimer. Vi har fuld 
belægning på begge baner, og vores medlemstal er inden for de sidste 
4 år er steget til over 300 aktive.

Vores omklædningsrum er stærkt pressede og antallet af omklæd-
ningsrum var fra starten tænkt i drenge. Nu har vi en stor voksende 
pigeafdeling, så de 3 omklædningsrum vi har for nuværende er ikke 
nok. Vi kunne godt bruge 2-3 mere.

En udbygning af såvel bane som omklædningsrum for klub og skole er 
en nødvendighed for at opretholde de væsentligste fritidsmuligheder i 
Brødeskovområdet.

Det er de centrale udfordringer, vi som forening står med for tiden.
Vi vil meget nødigt komme der hen, hvor vi må afvise medlemmer.
Så hvis du vil hjælpe og har energien kan du være med til at opnå 
stærkt målbare resultater for hele Brødeskovområdet. Vi hører vi gerne 
fra alle interesserede

Med venlig hilsen 
Brødeskov Idrætsforening, bestyrelsen
Tlf. 40 40 27 92

Brødeskov idrætsforening 
søger hjælp.
Vi har brug for hjælp til at afsøge og ansøge fonde om 
midler til baner og omklædningsrum.

Her kan din annonce være!

Mail på BBavis@brodeskov.net 
eller ring til Uffe på  4157 3053.
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Brødeskov Idrætsforening er præget af vækst, udsyn og vilje og til tider lidt 
mangel på ressourcer. Viljen til at forny os er klar, og udsynet sikrer, at vi søger at 
påvirke de udefrakommende udfordringer på en positiv måde. 

Foreningen fandt for et år siden, at klubbens potentiale er udviklet til at være 
interessant for alle familier i vores nærområde. Brødeskov Idrætsforening hen-
vender sig i dag til alle mellem 5 og 80 år, og vi ønsker at kunne etablere tilbud 
for såvel kvinder som mænd, piger og drenge – kort sagt for hele familien.

Der blev derfor i efteråret 2010 etableret arbejdsgrupper med deltagelse af 
forskellige personer i foreningen til at give et bud på fremtiden, og til at identifi-
cere de punkter vi skal arbejde med, for at udvikle foreningen som Hele Familiens 
Klub. Arbejdsgrupperne fik selv mulighed for at definere de forhold, som den 
fandt som de væsentlige.

Resultatet af de mange anstrengelser har været formuleringen af indhold og 
forudsætninger for virkeliggørelsen af visionerne for ”Hele Familiens klub”, der 
henvender sig til alle i familien 

De centrale områder for visionsfolkene har været flere fodboldbaner, flere 
omklædningsrum samt mere levende kommunikation.

Indholdet i disse 3 vitale spørgsmål peger på, hvordan vi kan udvikle ”Hele 
Familiens klub”. Hvad skal der så til, og hvad vi skal gøre for at understøtte 
visionen om Hele Familiens klub.

Det er klart, at arbejdsgruppen ikke har givet svar på alt såsom, hvordan vi på 
længere sigt kan få indendørs idrætsfaciliteter til vores område. Men kort sagt 
giver en vision om ”Hele Familiens Klub” os muligheden for at forbedre vores 
tilbud i forhold til vores familier, men det giver os også skyts i kampen om de 
sparsomme kommunale midler. 

Brødeskov har siden 2007 haft vildt vokseværk. Vores medlemstal er vokset med 
næsten 100 pct., antallet af hold er steget med 100 pct., hvoraf 18 ud af 23 hold 
er ungdomshold. Det er klart, at disse positive udfordringer især peger på et øget 
antal fodboldbaner og flere omklædningsrum. I den sammenhæng er det også 
centralt, at vi i perioden har fået 5 pigehold med i alt 70 piger i klubben. De 
ældste piger er nu ved at være 18 år, og det er vores håb, at vi hurtigt vil have et 
slagkraftigt kvindehold, der kan spille med på et relevant niveau, der kan være 
spændende for deltagerne og resten af familien, der er kommet for at være 
tilskuere.  

BIF har i flere år søgt om midler til at gennemføre projekter om flere baner og 
tilbygning med omklædning. Det giver ingen pote. 

Klubben har derfor i dag af den opfattelse, at vi selv må finde hel eller delvis 
finansiering, hvis vi vil flytte på vores hverdag. Det er klart, at det ikke er billige 
projekter, og der vil derfor også være brug for at finde delfinansiering fra fonde. 
Et større arbejde i den sammenhæng vil derfor være ligefor. 

Alt i alt har det den allerhøjeste prioritet i BIF at søge at finde løsninger på 
baneproblemet ved hjælp af kommunen men også for omklædningsrum delvis 
via egen finansiering.

Samlet set har BIF, derfor givet tilsagn om, at vi dels kan bidrage til at der 
etableres en kunststofbane i Hillerød, hvis der samtidig laves en aftale med 
kommunen om etablering af en bane i Brødeskov, hvor klubben selv bidrager med 
½ mio.kr.

Desværre har vi endnu ikke fået nogen tilbagemeldinger om kommunens syns-
punkter med dette tilbud. Det er bestyrelsens opfattelse, at det vil være 
uforståeligt, hvis kommunen ikke strækker hånden ud og tager imod tilbuddet.
Alt i alt har bestyrelsen givet tilsagn om medfinansiering for et beløb af 650.000 kr. 

Det er herefter vores opfattelse, at vi har muliggjort en løsning af klubbens 
kapacitetsproblemer, og vi tror på, at der snart vil ske noget.

Det er klubbens håb, at initiativerne vil medføre, at klubbens liv vil blive intensiv-
eret og at der vil udvikle sig helt nye samværsformer og aktiviteter i klubben, til 
glæde for alle i familierne tilknyttet klubben. 

Brødeskov Idrætsforening 
- Hele Familiens Klub
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U-9 Piger
Trænere:  
Laura Bojesen 
Tlf 40 93 79 37 
Josefine Søndergård 
Tlf 28 89 51 70
Træning: mandag kl. 16.00-17.00

U-11 Piger
Trænere:  
Kenneth Møller 
Tlf 28 44 44 44 
k.moeller@mac.com
Træning: fredag kl. 16.30-18.00

U-13 Piger
Træner:  
Kenneth Andersen 
Tlf 40 73 42 22 
nrherlev47@os.dk 
Hjælpetræner:  
Jonas Andersen 
Tlf 40 47 35 36  
Holdleder: 
Sussi Larsen 
Tlf 60 83 00 61
Træning: mandag kl.16.45-18.15

U-15 Piger
Træner:  
Kenneth Sørensen 
Tlf 30 91 00 23 
ks@venstre.dk 
Holdleder: 
Charlotte Freil 
Tlf 72 16 40 21 
Træning: 
Mandag i lige uger i Skævinge kl.17:30 -19:00 
Mandag i ulige uger i Brødeskov kl.17:00 -18:30 
Onsdag BIF’s piger i Brødeskov kl.17:15 -18:45

U-18 Piger
Trænere:  
Kenneth Sørensen 
Tlf 30 91 00 23 
ks@venstre.dk 
Claus Jensen 
Tlf 40 76 91 07 
claus@tbkj.dk  
Træning: 
Mandag i lige uger i Skævinge kl.17.30 -19:00 
Mandag i ulige uger i Brødeskov kl.17.00 -18:30 
Onsdag BIF’s piger i Brødeskov kl.17:15 -18:45

U-8 Drenge
Trænere:  
Jonas Andersen 
Tlf 40 47 45 46 
Casper Heide Ottosen 
Tlf 60 80 73 72 
Kontaktperson 
Lars Trane 
Tlf 29 78 61 01 
larstrane@mailme.dk
Træning
1.klasse: onsdag 16.00-17.00
0. + 1. klasse: fredag 16.00-17.00

U-9 Drenge
Træner:  
Holdleder 
Brian Petersen 
Tlf. 27 25 55 05 
pbrian@alka.dk
Træning: tirsdag og torsdag kl. 17.30

U-10 Drenge
Træner:  
Sebastian Pilgaard Laursen 
se.pilgaardlaursen@gmail.com 
Tlf 25 70 77 62 
Træning: mandag og onsdag kl. 16.00 - 17.30 

U-12 Drenge
Trænere:  
Kurt Nielsen 
Tlf 48 24 97 57 
Mobil 26 12 60 76 
Fam.dak@gmail.com 
Rasmus Maahr 
Tlf 28 78 53 33 
RAM@dansupport.dk 
Thomas Freil 
freil@mail.dk
Træning: mandag og torsdag kl. 17.00-18.30

U-13 Drenge
Træner:  
Lasse Vilhelm 
Tlf 23 62 48 63 
ljv@pwc.dk 
Hjælpetræner:  
Bent Søndergaard 
Tlf 40 13 94 47 
bent@permin.dk

U-16 Drenge
Træner:  
Parmo Olsen 
Tlf 48 26 83 12 
parmoolsen@gmail.com 
Holdleder
Peter Fredriksen
pf@hillerod.dk

U-19 Drenge
Trænere:  
Mikkel Schrøder 
Tlf 22 43 45 64 
mikkel.schroder@jubii.dk 
Christian Bo Nielsen 
Tlf 26 27 39 64 
christiannielsen87@hotmail.com
Træning: tirsdag og torsdag 17.30-19.00

Senior serie 3 og senior serie 4
Træner:  
Jørgen B. Olsen
Tlf 27 20 29 50
Holdleder: 
Anders W. Hansen 
Tlf 25389949 
Senior serie 4 holdleder:
Svend Beeck
Tlf 48 28 50 36
Træning: tirsdag/Torsdag  Kl. 19.00  

Veteran 
Holdleder: 
Eik Næhr
Tlf 28 19 61 70
Træning:  mandag: 19.00

Super veteran
Holdleder: 
Arne
Tlf 23 29 77 01 
Træning: mandag: 19.00

Grand super veteran
Holdleder: 
Ricard Bech
Tlf 24 24 19 38 
Træning: mandag: 19.00

 

Her finder du dit fodboldhold, trænere og træningstid
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Kære beboere i Brødeskov-området!
Velkommen til Restaurant Nysøgaard i Hillerød Golf Klub 
– Ny Hammersholt’s lokale bar, café & restaurant, der ligger midt 
i den skønne natur ved golfbanerne. Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Vivi & Michael Holberg

Café & Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt, telefon 48 26 56 85 eller 22 81 29 42
Åbent dagligt i perioden april-oktober fra kl. 11.00-21.00
Se det aktuelle café-kort på www.nysogaard.dk

Velkommen til Cafe & Restaurant
Nysøgaard i Hillerød Golf Klub

Vi leverer også ud af huset

Både til private og 

virksomheder

v/Kim Olsen

Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk

Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød

Tlf: 2546 4493

OK Varmeteknik

Oliefyrservice 

Olietanke

Kedelservice

Pigefodbold u-18 og u-15
Brødeskov IF(BIF) og Skævinge (ISS) har lavet hold samarbejde for 
u-18 og u-15 pigehold. Det betyder at vi kan have 11-mands fodbold 
som et tilbud til pigerne i lokalsamfundet.

Vi træner skiftevis om mandagen i lige uger i ISS og ulige uger i BIF.
Om onsdagen træner vi hver for sig.

Det betyder at vi efter sommerferien kan tilbyde kampe og træning så 
dem der skal på efterskoler og meget andet, har mulighed for at 
komme tilbage og deltage igen.

Vil I høre mere:
Kontakt Kenneth Sørensen, 3091 0023 eller på broedeskov.dk
 
 

Pigefodbold,  
årgang 2000-2005 se her:
Pigeraketten kommer 24/8
For alle piger årgang 2000 til 2005, fra 0-klasse.
Pigeraketen kommer til Brødeskov IF, Kollerødvej 1.

Sæt x i kalender onsdag den 24/8 fra kl.16:00 til 19:00
Alle kan deltage, det er gratis.
Pigeraketen er sjov leg med bold, hvor man kommer til Saturn og mange andre 
planeter.
Så mød op til en sjov dag

Flere oplysninger kommer ud til skolerne eller på broedeskov.dk



Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd aktivt med? 
Emne Start 

 
Initiativ Hvor er sagen nu Hvad skal 

gøres 
Cykelsti fra Favrholm 
til Nr. Herlev 

1980´erne Brødeskov Lokalråd Det er blevet besluttet 
i Miljø og Teknik at 
arbejdet med første 
etape af en cykelsti fra 
Favrholm til Nr. Herlev 
starter i august 2011. 
Læs mere på 
brodeskov.net 
 

Følge 
udviklingen. 

Nyt Hospital i Hillerød  2009 
 

Region - kommune 
Brødeskov Lokalråd 

Hillerød Kommune, 
Region Hovedstaden, 
miljøministeren og 
transportministeren er 
blevet enige om at 
arbejde videre med, at 
det nye hospital og 
stationen skal ligge 
ved Overdrevsvejen.  

Følge 
processen.  

Trafik i Ll. Sverige 
fartdæmpning/cykelsti 

2008 
 

Ll. Sverige gruppen Vi er blevet stillet i 
udsigt at 
trafikforanstaltninger i 
Ll. Sverige vil være på 
plads i juni 2011 

Fastholde 
forvaltningen 

Fiberkabler og 
luftledninger 

februar 
2010 

Borgerhenvendelse Formand for Uvelse 
Lystrup 
Bredbåndsforening 
skriver artikel i denne 
borgeravis.  
 

Interesseret 
borgere kan 
rette 
henvendelse 
til Carl-Otto 
Reiks 

Udvidelse af antallet af 
flyvninger fra Freerslev 
Flyveplads 

Juni 
2010 

Henvendelse fra 
borgergruppe 

Miljø og Teknik har 
besluttet, ikke at 
imødekomme ønsket 
om en udvidelse af 
antallet af flyvninger. 
Der gives ikke 
landzonetilladelse. 
Udvalget ønsker en 
undersøgelse af om 
gældende regler 
overholdes. 

Sagen 
afsluttes 

Oprensning af 
Branddam I Nr. Herlev 

Marts 
2011 

Henvendelse fra en 
borger 

Miljø og Beredskab er 
kontaktet med en 
opfordring til snarest 
muligt at få renset op. 

Fastholde 
forvaltningen 

Udarbejdelse af 
landsbyvisioner 

Maj 2011 Hillerød Kommune Lokalrådet er inviteret 
til at deltage i en 
workshop den 17. maj 

Der skal 
dannes 
grupper af 
borgere der 
ønsker at 
bidrage til 
udarbejdelse 
af landsby- 
visioner. 

Se den fulde statusliste på www.brodeskov.net 
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Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

2 

 

LokalBrugsen Uvelse Brugsforening  
Byvej 1, Uvelse,   3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20  
 
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen  
 
Formand: Ove Nielsen 
 
Butik Åbningstider 
Mandag-Fredag:  07.00-18.00 
Lørdag: 07.00-13.00 
Søndag:  07.00-18.00 
 
 
 
 

Serviceeftersyn 
Forsikringsskader 
Klargøring til syn 
Frontruder 
Udstødning 
Dæk / Fælge 
Alt i reparationer 

Bo’s Autoservice 
V / Bo Hansen 
Frederiksborgvej 72 - 3450 Allerød 
Tlf. 48 17 32 14 - Fax 48 17 32 14 

     
 
 
 
 
 
      
     Flere glade bilister 

Auto Mester® 

                                           

Hammersholt Byvej 21 B 
3400 Hillerød 
 48 26 99 91 

Åben lørdag / søndag 13 - 
17  
Kunst-erhverv@e-mail .dk 
www.gallerimallingbeck.dk  
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Hold da helt fest i 

UVELSE 
FRITIDS 
CENTER

Firmaer, 
organisationer, 

private 
(20-800 pers.)

Alternative 
muligheder

Rimelige priser

Tlf. 48 27 88 44 
www.ufc.dk

NB! Dagens ret hver 
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i 
www.Brodeskovkoret.dk

Brødeskov 
Lokalråd har 
modtaget et 
støttebidrag
Nr. Herlev Antenneforening er lukket ned, og 
ved deres sidste generalforsamling den 29. 
marts 2011 besluttede de at overføre
restbeløbet i foreningen til Brødeskov Lokalråd. 

Vi er meget glade for, at I valgte at støtte vores 
arbejde. Mange tak.

Det fejrer vi sammen med vort finske venskabskor i 25 år �Lovisakören�  
ved to store koncerter i

Støberiallen fredag den 4. november kl. 19.30
og Nr. Herlev Kirke lørdag den 5. november kl. 16.00

Er du glad for at synge, og har du lyst til at deltage sammen med Brødes-
kovkoret og Lovisakören i to store korkoncerter, så har du her en en-
estående mulighed.

Du er hermed inviteret til at deltage i forberedelserne, der starter 
torsdag den 25. august kl. 19.30 i sognegården.

Er du en øvet korsanger, kan du eventuelt deltage efter aftale med vores 
dirigent: Maiwy Frimand-Meier.  Er du interesseret i at vide mere, beder vi 
dig kontakte:
Jørgen Sandberg, Tlf.48 26 01 53  – brodeskovkor@mail.dk eller
Ole Nisbeth  Tlf: 54 43 61 86 el. 40 16 61 86 – ole@nisbeth.dk
 
Vi vil gerne vide   allerede nu,  om du kan og vil, så find din kalender frem 
og find ud af, om vi kan glæde os til sammen  at dele de to store koncer-
toplevelser og et festligt samvær.
 
En ”Syng dig glad” hilsen fra   
Brødeskovkoret

Invitation til sangglade –
Den 3. november har  
Brødeskovkoret 40 års jubilæum
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Et moderne Danmark med udviklingsmuligheder for offentlig virksomhed, under-
visning og uddannelse og et privat erhvervsliv fra enkeltmandsvirksomheden til 
de større industrielle foretagender har en klar forudsætning: hurtig og smidig 
intern og ekstern udveksling af alle former for data. Altså digitale bredbånds-
forbindelser på tværs af vores lille i forvejen gennemorganiserede land. 

Den målsætning er allerede på vej til at blive gennemført efter regeringens og 
folketingets prioritering af denne netværksudbygning, hvor målet er en over 90 
procents dækning af alle danske husstande i 2020. 

Det betyder at f.eks. den Østjyske elforsyning systematisk lægger fibernet i 
jorden helt ud til de små husmandssteder langs Kattegatkysten. Midtvest Bred-
bånd har tilsvarende aktiviteter f.eks. langs Limfjorden, hvor i tusindvis af 
husstande nu bruger fibernet bredbånd til at hente tv-pakker, internet og telefon 
i meget høj kvalitet. 

Herovre var DONG for et år siden i gang med en tilsvarende udbygning af fiber-
nettet i Nordsjælland og København. Nu har TDC købt DONGs fibernet og nu er 
der ikke længere nogen sikkerhed for at det vil blive yderligere udbygget. 

I Blovstrød og senest i Uvelse-Lystrup nåede vi lige at få DONGs fibernet bokse 
sat op i mange husstande og i hvert fald at have en hovedfiber i fortovet de fleste 
steder, hvis man skulle føle sig fristet på nuværende tidspunkt. 

Udgangspunktet for DONGs tilbud til vore to områder var at områdernes gamle 
elnet og gadebelysning skulle udskiftes alligevel og så valgte man naturligvis at 
bruge lejligheden til at lægge såvel tomme rør som at trække fiberkablerne, fordi 
der i lokalbefolkningen var en stor tilslutning til at aftage et abonnement. 

Nu står Brødeskov lokalråd med en tilsvarende mulighed for Hammersholt, 
Brødeskov og Nørre Herlev. Vi i Uvelse får vores fibernet fra Nørre Herlev, så hvis I 
kunne få ordnet at der blev lagt kabler eller i det mindste tomme træk rør i de 
kabelnedgravninger, der allerede er gået i gang, så kunne endnu et større område 
sikre sig en plads i den digitale fremtids netværk. Men selv om DONG er entre-
prenøren på kabelgraveriet så er det altså nu TDC, der afgør om der skal laves 
fibernet i også dette område. Det har det store selskab absolut ikke hastværk 
med at påtage sig. Og Hillerød Kommune har hverken lyst eller penge til at betale 
gildet. 

Men der er kræfter i regeringen og blandt partierne på Christiansborg, der er på 
vej med pålæg til telemonopolet TDC. It- og Telestyrelsen vil i sommerens løb 
udarbejde klare dekreter til selskabet om, at det aktivt skal påtage sig udbre-
delsen af fibernettet i hele deres dækningsområde. Fra regeringspartiet Venstre 
er der kommet et klart trompetstød til telebranchen om at få orden på denne 
fibernet udbygning med tydelig adresse til TDC: se så at få gang i nedlægningen 
af tomrør, der hvor der alligevel skal graves. 

Det er jo mildest talt tosset at fremture med de kendte hovedløse gravearbejder i 
vore gader og veje. Når vandværket har været der, så kommer kloakfolkene og til 
sidst elfolkene. Den slags har vi som samfund ikke råd til mere. 

Men der skal bruges tid og kræfter på sagen, hvis befolkningen i området skal 
trænge igennem med budskabet: Få så lagt de tomrør ned, så den i det mindste 
kan regne med senere at kunne hægte sig på den digitale motorvej. Ellers 
kommer det til at gå meget stærkt med kommunikationen i resten af landet med 
os her i Nordsjælland som måbende tilskuere. 

Det er denne satsning bredbåndsforeningerne i Blovstrød og Uvelse-Lystrup har 
gjort sig i noget der er kommet til at minde og et slagsmål med TDC siden det 
overtog vores udmærkede fibernet. 

Se nærmere på vore hjemmesider: 
www.ulbf.dk – Uvelse-Lystrup Bredbåndsforening og www.bbbf.dk – Blovstrød 
Bredbåndsforening. 

Carl-Otto Rieks
Formand for Uvelse-Lystrup Bredbåndsforening 

Hvor bliver fibernettet af
i Brødeskov og Nr. Herlev?
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ENGFEST PÅ SPEJDERGRUNDEN 
Hulvejen 29D, Ny Hammersholt, Hillerød 

 

Lørdag 18-Juni-2011 
fra kl. 11 til 21 

 

Kom og støt et godt formål 
Sæt X i kalenderen 18-juni-2011 

 

 

Starten går klokken 11 i Ny Hammersholt til: 

 

• loppemarked  
• hoppeborg og diverse boder 

 
Eng-restauranten har som sædvanligt kaffe/te 
– øl/vand og ved frokosttid er der noget 
spiseligt til at stille sulten med og senere 
tændes grillen.  
 

 

KOM til Engfest – hele overskuddet går til Brødeskov 
Gruppens spejderbørn.   
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
                  Hilsen Brødeskov-spejderne 
 
Arrangør er: 

 

INDSAMLING TIL LOPPEMARKED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salg på Engfesten 18-Juni-2011 
 
Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, så 
indsamler vi effekter til vores loppemarked (dog ikke 
hårde hvidevarer og alt for store møbler).  
 
DU ringer     -       VI aftaler         og        VI henter 

 
RING TIL 
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, tlf. 4825 3960 / 

2691 6777eller mail til hanna@brodeskov.dk  

 

Hilsen Brødeskov-spejderne 
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I indbydelsen fra Hillerød Kommune står bl.a. følgende:” I 2013 skal der 
vedtages en ny kommuneplan, og Landsbyvisioner, der er klar inden 1. 
januar 2012 vil kunne indgå direkte i udarbejdelsen af den nye kom-
muneplan, men Landsbyvisioner vil også kunne indgå som høringssvar 
til forslag til Kommuneplan 2013.

Det skal understreges, at Hillerød Kommune ikke nødvendigvis sætter 
fokus på den aktuelle landsby, selvom borgere og andre interessenter 
bruger visionsmodellen på landsbyen. Hillerød Kommune vil i det 
enkelte tilfælde vurdere om der efterfølgende skal ske ændringer i 

kommuneplanen, udarbejdes lokalplan eller gennemføres andre tiltag 
ud fra landsbyvisionen.
 
Landsbyvisioner vil ikke være udtryk for den ”lovgivning”, der gælder 
for landsbyerne. Derimod vil Landsbyvisionerne være en vejviser for, 
hvordan landsbyen ønsker at lokale kræfter og kommunen skal udvikle 
landsbyen.”
 
Brødeskov Lokalråd ønsker, at du vil bidrage til udarbejdelsen af Lands-
byvisioner.  Vi vil derfor opfordre dig til at kontakte os på mailadressen 
bestyrelse@brodeskov.net , hvis du ønsker at deltage i arbejdet

Vi har tidligere annonceret et møde med foreningerne i vores område 
fastsat til den 24. maj 2011. Vi har ændret datoen til den 6. oktober 
2011.

Lokalrådet vil gerne vide mere om ideen Landsbyvisioner og finde en 
form at arbejde ud fra. Bl.a. derfor har vi valgt at udsætte mødet med 
foreningerne. Vi ønsker at foreningernes visioner kan være et bidrag til 
det materiale, som lokalrådet sender til Hillerød Kommune.

Mødested og dagsorden for mødet imellem Brødeskov Lokalråd og 
foreningerne i området vil fremgå af næste borgeravis. Men sæt 
allerede nu et kryds i kalenderen.

af Annett Jakobsen

Landsbyvisioner 
og mødet med forenin-
gerne i vores område
Når denne avis er på gaden har Brødskov Lokalråds 
bestyrelse deltaget i en workshop, som har Landsby-
visioner som tema. I kan læse mere om dette tiltag på 
www.brodeskov.net
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Nyt fra Hammersholt Forsamlingshus

Siden sidst

D. 28. januar var der fredagscafè med vinsmagning v/ Kim fra Skjold 
Bourne i Allerød, som præsenterede 8 vine for os. Efterfølgende var 
der pølsebord og det blev en rigtig hyggelig aften med flot fremmøde.

D. 20. februar afholdtes så den årlige generalforsamling for medlem-
mer af forsamlingshuset. Der var 42 fremmødte og generalforsamlin-
gen sluttede af med, at dirigenten, som sædvanlig, takkede for god ro 
og orden og samtidig inviterede de fremmødte på gule ærter.

Der har også været afholdt den traditionelle fastelavnsfest i forsam-
lingshuset d. 6. marts.  Huset var fyldt med glade og flot udklædte 
børn og deres voksne og der blev slået hele 3 tønder ned- én for små 
børn, én for større børn og én for de voksne, og efterfølgende uddeling 
af præmier. Der var gratis fastelavnsboller og cacaomælk til børnene, 
og de voksne måtte købe af de lækre boller.

Så har der været afholdt endnu en fredagscafé - nemlig en familie-
aften d. 15. april. Menuen stod på koteletter i fad flot pyntet med 
bacon m.m. De fremmødte havde en hyggelig aften med underhold-
ning i form at nogle sider med nogle sjove opgaver, som vi skulle løse 
gruppevis og med efterfølgende præmieuddeling.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 21. FEBRUAR 2011

Formand Per Hansen,  26 56 96 10 

Næstformand Bo Hansen,  40 25 32 14 

Kasserer Svend Erik Pedersen,  40 25 18 59 

Udlejer Gitte Pedersen,  26 79 87 51 

Vicevært Jan Bast,  61 61 72 11 

Vicevært Carsten Stål Hansen,  20 95 68 02 

Øl-mand Henning Nielsen,  23 21 33 26 

Suppleant/hjælpeudlejer  

Bibi Pedersen,  28 68 62 51 

Suppleant/sekretær 

Dorte Meelby,  26 71 86 41 

Rengøring Hans Ove,  48 17 43 68 

Forsamlingshuset, torsdage  

17.30 - 19.00,  48 17 18 61.

Hammersholt Forsamlingshus, Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød.

Kommende arrangementer

Næste arrangement i forsamlingshuset er sommerfesten lørdag d. 25. 
juni, hvor man selv medbringer kød til grillen, revygruppen optræder og 
der er dans til levende musik.

Se nærmere oplysninger på vores plakater, når de bliver sat op.”
Den nye bestyrelse fra 21/2-11:
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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Distribution 
ved omdeling

Bankkonto 
Lokalbanken, Hillerød Reg. nr. 6300 
Konto nr. 1583 230

Næste nummer på gaden
10.-16. september 2011

Deadline
21. august 2011

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, 
 medlemmer samt beboere at notere sig  
disse datoer.

Bestyrelse: 

Formand
Annett Jakobsen
Bygaden 8B, Nørre Herlev 
Tlf. 38 87 46 03

Næstformand
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43

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

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

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov 
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne 
og alle husstande i foreningens område

Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et 
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om, 
hvad der rører sig i området, at trykke læser-
breve fra alle i området - eller fra andre om os/
vort område samt at give rum for områdets 
foreningsliv

Redaktion 
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.

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

Webmaster
Henrik Nørrelund, 
tlf. 48 24 08 85

Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 48 25 21 45

Tobias Ammitzbøll
Hammersholt Byvej 33, Hammersholt 
Tlf 31 10 05 75

Kontingent
Husstande kr. 100,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-. 
Foreninger kr. 200,-.

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

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem  områdets 
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige,  Hammersholt, 
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.

Lokalhistorie
Vores historiske udstilling om 41 gårde i Brødeskovområdet i Sognegården 15. til 
20. marts blev en stor succes. Ved to arrangementer og fem åbningsdage blev vi 
besøgt af 235 gæster, både fra vore by- og fra vore landområder. Mange af vores 
medborgere bor på de gårde, som nu næsten alle drives som fritidslandbrug af 
folk, der samtidig arbejder i større byer. Også de viste stor interesse for den helt 
anderledes udnyttelse af gårde og marker gennem de 200 foregående år. Vores 
gårdgruppe arbejder videre på at opnå et endnu dybere kendskab til vor gårdhis-
torie, som vi måske kan præsentere om nogle år. I mellemtiden vil foreningen 
lave arrangementer om andre emner. 

Vor generalforsamling blev holdt 18. maj. På Brodeskov.net kan man læse om 
resultatet af dette møde. Der blev da også givet et foredrag i forsamlingshuset 
om broncelurernes fantastiske produktion  for 2500-3000 år siden og deres 
anvendelse i Danmark i de sidste 200 år. Det forhold, at det første og det største 
fund af lurer blev gjort 1797 kun 1-2 km. syd for vores område, er en af grundene 
til vores interesse for disse. 

Vort arkiv på 1. sal i B.I.F.’s klubhus, der har holdt åbent i et år den første mandag i 
hver måned kl. 16 til 18 er lukket i juli og august. Det åbner igen mandag 5. 
september kl. 16 til 18. I mellemtiden kontakt gerne en af bestyrelsesmedlem-
merne, hvis du har noget på hjerte. 

Vort næste arrangement skal handle om Rytterskolen i Nr. Herlev, der i år har 290 
års jubilæum i år. Vi vil invitere alle interesserede til at møde op foran Rytter-
skolen søndag 9. oktober kl. 14. Der vil blive en kort rundvisning i mindre grupper 
af bygningens indre ved skolens nuværende beboere. Vi vil nok tilbyde andre, 
ventende grupper en kort rundtur gennem Strædet og tilbage ad Bygaden med 
en fører. Derefter bliver der et arrangement i Sognegården, nok ca. kl. 15 med 
kaffe og mere oplysning om skolegangen i disse meget gamle dage. Nærmere 
herom i næste nummer. 

Brødeskov lokalhistoriske forening.

Brødeskov lokalhistoriske 
forening


