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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

No way ...
... vi ønsker ikke motorvejsramper
på Brødeskovvej! Hør mere om trafik på

Lokalrådets generalforsamling d. 23. marts.
Læs også om nye tilbud fra BIF og Vennerne,
Skt. Hans, internet, basketball, viseaften
– og en masse generalforsamlinger ...

Vi har
bilen
til deres
store dag!

Din lokale hestevogn
kører gerne...
skovture med familien, børnefødselsdage, kunstrute (til 7 lokale
kunstværksteder) eller hvad du
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere
på 2164 9866 efter kl. 18

www.limousinen.dk
Tlf.48 27 83 02
Mobil 20 40 72 40
niels@limousinen.dk

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser
Velkommen i butikken på Skovkrogen 1
Torsdag 12 - 17 • Fredag 12 - 17 • Søndag 12 - 17

Støt dit lokalråd
– betal kontingent for 2017
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster kun 100 kr. som kan
overføres til 6300 – 1583230. Som medlem støtter du indsatsen for at forbedre
forholdene i området samt udgivelsen af Brødeskov Borgeravis. Og så får du
også stemmeret på lokalrådets generalforsamling, der afholdes torsdag den
23. marts på BIF – se omtale i bladet.
Foreninger, der benytter Borgeravisen til omtale af aktiviteter, skal bidrage med
et støttebidrag på minimum 200 kr.
OG SÅ VI VIL STADIG GERNE HAVE DIN E-MAILADRESSE
Uanset om du er medlem af lokalrådet eller ej, vil vi gerne have din e-mailadresse
og oplysning om hvilket lokalområde, du bor i. Hvis vi har din e-mail adresse, kan
vi hurtigt komme i kontakt med dig vedrørende relevante sager fra netop dit
lokalområde.
Send en mail til bestyrelsen@brodeskov.net med teksten ”ja tak, jeg vil gerne
modtage mails fra Brødeskov lokalråd”. Angiv hvilket lokalområde, du bor i:
Freerslev, Nr. Herlev, Hestehaven, Hammersholt, Ny Hammersholt eller Andet.
Angiv den e-mail vi skal kontakte dig på, hvis det er en anden end den, du skriver
fra. På forhånd tak!

Næste nr. (220) er på gaden 20. - 27. maj 2017.
Indleveringsfrist den 30. april 2017 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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Endnu et år i
trafikkens tegn
Så skriver vi 2017, og selvom året ikke er helt nyt længere, vil vi fra
lokalrådets bestyrelse gerne ønske godt Nytår til alle borgere i
området. Allerede nu lader det til, at der bliver nok af opgaver, vi kan
kaste os over i 2017. Lige før jul bragte Allerød lidt af en ”bombe”,
da Venstres borgmesterkandidater i henholdsvis Allerød (Karsten
Längerich) og Hillerød (Klaus Markussen) udtrykte ønske om at
etablere til- og afkørselsramper til motorvejen på Brødeskovvej.
Hvis man følger debatsporet under artiklen på nettet, kan der ikke
herske tvivl om at det er et forslag, som de fleste i området er imod.
Emnet har allerede været debatteret på et møde, som du kan læse
mere om inde i Borgeravisen. Heldigvis nyttede det noget, at så
mange mødte op for at protestere. I en pressemeddelelse udgivet få
dage efter mødet, trak Venstre støtten til ramperne tilbage.
Tak til alle jer, der kom og tog del i debatten! Ramperne er tilsyneladende afværget – men der er stadig masser af udfordringer med
trafikken, som lokalrådet vil arbejde videre med.
Hvis du vil være med til at diskutere trafik, så mød op på lokalrådets
generalforsamling den 23. marts, hvor vi igen sætter emnet på
dagsordenen.
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Generalforsamlingstid
Foråret er generalforsamlingstid, som det også vil fremgå af dette
nummer af Borgeravisen. Foreningerne er en central del af fællesskabet i vores lokalområde. Men hvis de skal fungere, er det afgørende,
at nogen gider engagere sig og bruge en del af deres fritid på netop
foreningsarbejde.
Så støt op om de foreninger hvis aktiviteter, du nyder godt af. Uanset
om det er idrætsforeningen, lokalhistorisk forening, lokalrådet eller
noget helt andet, så betyder det faktisk rigtig meget for bestyrelserne,
at du som borger eller medlem bakker op om det arbejde, de udfører.
Vi ved jo godt, at det kan være svært at forlade den lune stue en mørk
aften i marts for at gå til generalforsamling.
”Åh nej” - tænker du måske – ”til en generalforsamling skal der altid
vælges nogen – og så opstår der pinlig tavshed, når ingen melder sig”.
Hvis du dukker op til en generalforsamling, er det selvfølgelig altid helt
op til dig, om du vil deltage i bestyrelsesarbejdet. Men måske skulle du
overveje at kaste dig ud i det? Det giver f.eks. mere baggrundsviden og
indsigt, nye erfaringer og mulighed for at få indflydelse på din forening
eller dit lokalområde. Og så giver det en masse gode sociale kontakter,
der er en uvurderlig del af det, at være borger i et mindre lokalsamfund.
Vel mødt til forårets møder
Brødeskov Lokalråd
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Hvad skal der ske
med Skt. Hans i
Nr. Herlev?
Af Helle Friis Proschowsky

Det er efterhånden blevet en tradition, at fejre Skt. Hans aften i
Nr. Herlev med bål på engen ved Engparken. Det plejer at være en
hyggelig aften med båltale, sange, skumfiduser og en fin heks fra
Nr. Herlevs børnehave. Men meget tyder på, at det ikke bliver sådan i
år. I Engparken er de godt trætte af, at nogen har benyttet bålet som
alternativ til en tur på genbrugsstationen. Der er blevet smidt alt fra
gamle cykelhjul til brugte plantesække fra drivhuset på bålet, og den
slags kan altså ikke brænde! Det har givet en masse ekstra arbejde til
de personer, der har stået for afholdelsen af Skt. Hans aften, og de har
derfor sagt stop.
Spørgsmålet er derfor hvad der skal ske med Skt. Hans i år? Vi efterlyser gode idéer, alternative placeringer eller nye ”ildsjæle”, der kunne
have lyst til at være med til arrangere aftenen. Det kunne f.eks. være,
at nogle af områdets andre foreninger havde mod på opgaven?
I Ny Hammersholt er det f.eks. spejderne der står for at afholde Skt.
Hans aften på ”Flower Farm”. Alternativet er, at der ikke bliver Skt.
Hans aften i Nr. Herlev i år.
Har du en idé, så skriv til bestyrelsen@brodeskov.net
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GENERALFORSAMLING I
BRØDESKOV LOKALRÅD
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 i BIF’s lokaler på
Kollerødvej 1
Dagsorden ifølge vedtægterne (se brodeskov.net)
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for den forudgående periode
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående
regnskabsår til godkendelse
4. Forelæggelse af forslag til budget og størrelse af medlemskontingent
for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse
5. Indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år)
7. Valg af op til to suppleanter (vælges for 1 år)
8. Valg af revisor (vælges for 1 år)
9. Valg af revisorsuppleant (vælges for 1 år)
10. Eventuelt
Stemmeret og valgbarhed har alle, som har tegnet medlemskab i 2016
eller 2017
Forslag skal sendes til bestyrelsen@brodeskov.net eller til et af bestyrelsesmedlemmerne. Se navne og adresser på sidste side i borgeravisen.
TRAFIK DISKUSSION
Efter generalforsamlingen vil lokalrådet gerne diskutere de trafikale problemstillinger i området. Udgangspunktet for debatten er lokalrådets egen
trafikstrategi samt kommunens prioriterede liste over trafiktiltag. Begge
dokumenter kan findes på lokalrådets hjemmeside: www.brodeskov.net.
Vel mødt!
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Venstre kom i
”rampelyset”
– og lyttede til
vores bekymringer
Af Helle Friis Proschowsky

Mon ikke vi var en del, der fik kaffen galt i halsen, ved
synet af Allerød Nyt op til jul. Her udtrykte Venstres
borgmesterkandidater i henholdsvis Allerød (Karsten
Längerich) og Hillerød (Klaus Markussen) et fælles
ønske om at der i forbindelse med en forlængelse af
Hillerødmotorvej blev etableret til- og afkørselsramper
på Brødeskovvej.
Trafikmøde på BIF
Som en del af forberedelsen til kommunalvalget i 2017 er Venstre
Hillerød i gang med en rundtur til de forskellige lokalområder, for at
komme i dialog med borgerne. Den 12. januar var turen kommet til
Brødeskov Lokalråds område, og her var mange borgere mødt op, for at
diskutere de famøse ramper. Stemningen i salen var præget af stor
frustration over de to politikeres udmelding, som kom før der overhovedet har været en ordentlig debat om emnet. De fremmødte
repræsentanter for Venstre påpegede at det gjaldt om at finde ”de
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rigtige løsninger”, men de kan næppe have været i tvivl om indstillingen hos deres publikum, da de gik fra mødet. Formanden for Venstre
Hillerød, Jakob Bring Truelsen, lovede da også at tage forsamlingens
input med tilbage til sit bagland: ”Det gør indtryk, at forsamlingen
taler med én stemme imod ramperne”, som han sagde.
Ulemperne står i kø
Bekymring for den øgede trafikmængde på Brødeskovvej gik igen i
mange af indlæggene. Vejen er allerede nu belastet af tung trafik, og
når to lastbiler skal passere hinanden, kommer de faretruende tæt på
cykelstien, der ikke er afskærmet. Vejen går desuden forbi to skoler og
igennem Brødeskov. Der er ingen tvivl om, at vejen vil skulle udvides,
hvis ramperne bliver en realitet. Alene broen over banen vil udgøre en
helt umulig flaskehals, hvis al pendlertrafikken fra Allerød nord skal ad
Brødeskovvej.
Det er klart at beboerne fra Hammersholt og Ny Hammersholt vil få en
nemmere adgang til motorvejen, men prisen er, efter de flestes
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mening, alt for høj. Der er heller i tvivl om, at en del beboere i den nye
Hillerød syd bydel vil benytte ramperne på Brødeskovvej, såfremt de
etableres, hvilket vil skabe endnu mere trafik ad Lyngevej og forbi
Hanebjerg skoles Brødeskov afdeling.
Alternativt forslag
Foreningen ”Rent Miljø i Hillerød syd” har været meget aktive i debatten om ramperne, og deres repræsentant (Janna Espenhain) medbragte et konstruktivt alternativt forslag. Her føres trafikken fra Allerøds
nordlige del, samt fra erhvervsområdet, til motorvejen via en ringvej
nord om byen langs det område, der er udlagt til transportkorridor.
Der var enighed om, at det er lige lovlig smart af Allerød kommune at
eksportere deres trafikale problemer til nabokommunen. Hvis de
ønsker færre biler gennem midtbyen, må de selv yde en indsats for at
få løst denne problematik. Ringvejen er faktisk allerede en del af
Allerød kommunes lokalplan, og det bør kommunen holdes fast på.
Der blev lyttet til os
Kort efter borgermødet udsendte Venstre Hillerød en pressemeddelelse, der viser, hvor vigtigt det er at møde op, og tage dialogen med
vores lokalpolitikere. ”Jeg har sagt, at vi ønsker dialog om mulige
løsninger når den nye motorvej kommer” siger Klaus Markussen. ”Den
dialog har vi nu haft i Brødeskov, og lad mig sige det så klart som jeg
kan. Venstre i Hillerød støtter ikke ramper på motorvejen ved Brødeskov, når det betyder, at trafikmængden i Brødeskovområdet stiger.
Mere tydeligt kan jeg ikke sige det.” slutter Klaus Markussen. Tak - det
er vi glade for.
Må vi kontakte dig?
På mødet lovede lokalrådet at oprette en ”Ramper Nej Tak” gruppe.
Sådan en gruppe af borgere, der hver især bidrager med læserbreve,
henvendelser til politikere etc., var yderst effektiv, da vi kæmpede
imod en placering af det nye supersygehus ved Hammersholt. Lige nu
ser det ud som om ramperne er taget af bordet – men hvem ved –
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idéen kan måske pludselig poppe op igen, og så vil lokalrådet gerne
være klar til at gå i aktion.
I løbet af det sidste halve år har knap 60 borgere sendt os deres
mailadresse og sagt ”ja” til at blive kontaktet vedrørende sager af lokal
interesse. Disse mailadresser var bl.a. årsagen til, at vi kunne sende en
orientering ud om mødet med Venstre 12. januar. Hvis du sender din
mailadresse til bestyrelsen@brodeskov.net – gerne med angivelse af
det lokalområde, du bor i (f.eks. Hammersholt, Ny Hammersholt,
Nr. Herlev) – så vil vi kontakte dig hvis ramperne kommer i spil igen –
eller hvis der opstår andre problemstillinger, som vi mener, at borgerne
i området skal have kendskab til.
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Nyt fra Brødeskov
Idrætsforening
Først lidt status her i starten af året.

Badminton
Fjerboldene flyver tæt og lyden af hurtige fødder, der pisker rundt på
halgulvet er intens. Der bliver gået til den på badmintonbanerne i
Brødeskovhallen – men der er stadig plads til flere. Interesseret?
– kontakt straks Claus Chammon på clauschammon@gmail.com.

Floorball/Hockey
Holdet for voksne drenge og piger har for alvor fundet sit fodfæste og
en fast tilslutning – men der er naturligvis plads til flere på banerne –
mød op torsdage kl 21.30 og få en unik sportslig og social oplevelse.

Yoga i Brødeskov
Yoga kan være et tiltrængt åndehul fra hverdagen. Til yoga i BIF vil du
komme til mærke du har en krop, opleve glæde og nærvær, og til sidst
vil der altid være afspænding, hvor kroppen får mulighed for at give
fuldstændig slip på spændte muskler.
Holdet henvender sig til både nybegyndere og let øvede. Undervisningen vil være en blanding af både langsomme og hurtigere øvelser, og
der vil være øvelser, der kan være fysisk krævende. Det vil ofte være
muligt at tage individuelle hensyn, og man behøver ikke at være
smidig for at starte.
Der vil være en grundig introduktion til nybegyndere. Yogaen er en
blanding af Hatha og vinyessa yoga.
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Undervisning har følgende fokuspunkter:
1. At de fysiske øvelser udføres i bedst mulig overensstemmelse
med vores anatomi. Dermed kan vi rette op på gamle skader (f.eks.
fra løb eller megen computerarbejde) og eliminere smerter f.eks. i
ryg, knæ og skuldre.
2. At yogaen er et helle i hverdagen og at du bagefter føler dig fornyet,
glad og afstresset.
3. En blanding af både styrkeøvelser, smidighedsøvelser og meditative
øvelser – dette giver dig større kropsbevidsthed og en oplevelse af
indre stilhed fri fra tankemylder.
Du er velkommen til at kontakte yogalæreren, hvis du er i tvivl om
dette hold er noget for dig, på mobil: 22 65 75 70.
Påklædning: Blødt tøj, du kan bevæge dig i.
Medbring: et tæppe og gerne din egen yogamåtte.
Måtte kan lånes, skal dog hentes
og afleveres i hallen.
Undervisningen foregår på 1. sal
i klubhuset
Mandage kl. 18.00-19.30.
Yogalærer: Karin Bonde Johansen
Se hendes hjemmeside: Tadasana.dk
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Fodbold
De to senior hold i hhv. serie 3 og 4 er på nippet til at tage hul på
forberedelserne til en spændende forårssæson. Holdene træner hele
sæsonen sammen, og som noget nyt i opstarten er det på den nye
kunstgræs bane i Brødeskov, træningsopstarten er mandag d. 30/1
kl. 20.30-22.00.
De to hold har vidt forskellige forudsætninger og muligheder, de har
begge spillet halvdelen af deres turneringer og der tegner sig efterhånden to forskellige turneringsforløb, hvor alt er muligt. For 1. holdet,
gælder en tilværelse i den sjove ende af deres serie 3 pulje. Holdets
træner Tobias Ambs-Thomsen vil fortsat sætte sit præg på holdet i
2017, hvor holdet gerne skulle spille med helt til det sidste om
oprykning.
2. Holdet der for tiden er at finde i den tunge ende af deres serie 4
pulje, vil fra den nye sæson blive styret af en ny træner, Morten
Hansen, som er blevet hentet ind, bl.a. for at få integreret de unge som
netop er rykket op som senior, på holdet med de spillere som allerede
er at finde på holdet. Morten har trænet en masse hold i ungdomsrækkerne lige under senior niveau i bl.a. B1903 og han bliver en vigtig brik
i at få holdet til at overleve i serie 4.
I Brødeskov er fodbolden også for de ældre generationer. Vi forsøger
at gøre meget ud af at alle føler sig velkomne, og derfor tilbyder vi
også holdtræning til næsten alle aldre, så ledes har vi i Brødeskov hold
på omtrent n alle alders trin, helt op til 60-70 årsalderen hvor man
bliver betegnet som Gran super Veteran.
Skulle man have lyst til at prøve fodbolden af, er man altid velkommen
at henvende sig til de forskellige holdledere eller trænere for at forhøre
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sig om trænings tider. Disse informationer fremgår
af oversigten andetsteds her i avisen og kan altid hentes
på broedeskov.dk eller facebook, hvor Brødeskov if
også har en side med nyheder fra foreningen.

Nyt fra Ungdom - Fodbold
Nyt hold startes op i Brødeskov – drenge og piger årgang 2011/2012
startes op tirsdag d.17.01.2017 – træning inde i Brødeskov hallen
tirsdag 1600-1700.
Ud over den daglige træning hvor alle yder en kæmpe indsats for at
dygtiggøre sig bør lige vore U15 drenge nævnes som står i semifinalen
i DBU´s pokalturnering 26.04.17 kl.18.30 på Stensved stadion imod
Langebæk Alliancen. Lad os krydse fingre for, at Denni og drengene
kan tage det sidste stik og komme til finalen på Farum Park.
Lions Cup Kalundborg 2017 bliver igen rammen om den årlige pinsetur
for Brødeskov IF og HSV (vor pige afdeling). I år vil over 100 spillere og
ledere tage turen til turneringen, hvor vi naturligvis håber at hive nogle
pokaler med hjem - men vigtigst er det, at de sociale bånd på tværs af
holdene bliver knyttet.
Copa Mediterraneo 2017 ved Barcelona bliver i år rammen om udlandsturen for vore U15 drenge og U16 piger. Klubben har før deltaget i
turneringen ved Costa Brava kysten til stor glæde for både spillere og
ledere. 50 spillere og ledere vil i år tage turen gennem Europa og BIF´s
venner har givet et betragteligt tilskud til turen – tusind tak for det.
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En lille anekdote
fra formanden
En lille øjeblikshistorie fra en lørdag i januar 2017 ved Brødeskov.
Kom kørende i vores bil til Brødeskov IF en lørdag i den kolde tid - januar, som jo
normalt ikke er den tid på året hvor der sker noget i Brødeskov IF. Men der er da
godt nok sket en del fra sidste år til i år på sådan en januardag.
Vi skulle til vores nye badminton-tid i den nye hal. Der var ikke til at få en parkeringsplads, næsten som på en varm sommerdag. Så vi måtte køre ud i rabatten.
Der var fodboldkamp på den nye kunststofbane og da den var færdig startede en
ny kamp – der var først kamp med U-15 drenge derefter var der kamp med U-13
piger. Det havde aldrig kunnet lade sig gøre før, da klubben jo kun råder over 3
omklædningsrum, men nu hvor hallen også er, der kan der være lidt aflastning i
omklædningsdelen i hallens omklædning.
Da vi endelig havde parkeret og kom ind i hallen, var der også godt gang i hallen.
Der var basket for ungdom i den ene ende af hallen, 12 spillere der piskede rundt.
De er ca. 10 år gamle. I den anden ende af hallen var der nogle af forældrene, der
spillede en gang basket. De søger flere der vil være med til at få en gang hyggelig
motion – kom frisk!!
Så kom vi endelig i gang med vores badmintontid, der
kunne godt være plads til et par fyldte baner mere, hvis der
er nogen der kunne tænke sig det. Da vi kørte hjem igen
var der stadig kampe på den nye kunststofbane. Sikke en
oplevelse at se så meget aktivitet på et sted, hvor der ikke
plejer at ske noget i vinterhalvåret.
Kenneth Sørensen
Glad og stolt formand for Brødeskov Idrætsforening
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Sommerfodboldskole
i BIF uge 27
– en melding fra skoleleder Tommy Thomsen
Igen i år afholdes der fodboldskole i Brødeskov - en sjov og lærerig
uge, hvor vores ungdomsspillere bruger endnu flere timer sammen
med deres venner og bolden.
I år er fodboldskole-konceptet ændret fra de forudgående år. Dette
skyldes, at jeg som skoleleder mener vi trænger til lidt forandring. I
stedet for DGI afholder vi i år DBU fodboldskole. Det betyder nogle få
konceptforandringer, anderledes tøj samt andre krav til trænere.
Jeg arbejder på at trænerne i år, til alle grupper, er
nogle de ikke har haft tidligere. Således at det at
komme på fodboldskole betyder at man som spiller
får 5 dage med en træning, man ikke er vant til eller
har prøvet før.
Fodboldskolen bliver afholdt i uge 27 og er for
årgangene 2002-2009. Vi har dog fået speciel
dispensation fra DBU’s side til at alle fra
årgang 01 må deltage. Ligeledes må børn
født i 1. kvartal af 2010 også deltage.
Der kommer officielt materiale fra DBU
medio februar og salget for køb af billet
åbner 8. marts 2017 kl 10.00.
Sæt stort kryds i kalenderen
– bloker alle ferieplaner – det
bliver megasjovt!
Tommy
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Fodboldhold i BIF/HSV
og kontaktpersoner
U 6/5 drenge
Morten Munch-Andersen
Tlf. 2162 3159
morten@munch-andersen.dk
Inde Brødeskov
Tirsdag 1600-1700

U-8 Drenge (09/10)
Træner:
Brian Pedersen
tlf. 27 25 55 05
pbrian@alka.dk
Inde Brødeskov
Torsdag 1700-1800

U-10 Piger (06/07/08) BIF
Træner:
Laura Møller
lauramoeller48@gmail.com
Inde Brødeskov
Torsdag 1600-1700

U-10 Drenge (07/08)
Træner:
Anders Nyholm
tlf. 25 94 59 93
andersnyholm@hotmail.com
Ude Kunst Brødeskov
Onsdag 1630-1730
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U-12/U-11 Piger (05/06)
Trænere:
Janni Galting Frederiksen
tlf. 22 18 78 70
morjan@cool.dk

HSV U-13 Piger (04/05)
Trænere:
Carsten Ciljeborg
tlf. 30 64 38 62
carlo-riksen@ofir.dk

Martin Utoft
tlf. 31 17 74 08
martin.utoft@live.dk

Carsten Viksøe
tlf. 22 98 46 49
famviksoe@gmail.com

Holdleder:
Heidi Utoft
tlf. 22 38 26 56
heidi.utoft@live.dk

Holdleder:
Pernille Løvenhøj
tlf. 22 58 06 46
pernille.loevenhoej@regionh.dk

Inde Skævinge
Mandag 1700-1800

Ude kunst Brødeskov
Tirsdag 1630-1830
Inde Brødeskov
Torsdag 1800-1815

U-12 Drenge (05/06)
- Træner team:
Steen H. Matthiesen (kontaktperson)
tlf. 30 10 41 30
sh.matthiesen@gmail.com

U-15 Drenge (02/03/04) :
Træner:
Denni Mytysia
tlf. 52 58 15 62

Ude Kunst Brødeskov
Onsdag 1700-1830
Inde Brødeskov
Fredag 1730-1900

Holdleder:
Lars Trane
tlf. 29 78 61 01
larstrane@mailme.dk
Inde Brødeskov
Tirsdag 1900-2030
Ude kunst
Torsdag 1630-1830

HSV U-16/U-15 Piger
(01/02/03)
Trænere:
Hold 1
Jonas Andersen
tlf. 40 47 35 36
jlannrherlev47@gmail.com
Martin Ungermand Bichel
tlf. 26 25 81 41
martin.ungermand@
hotmail.com
Olivia Brink
tlf. 20 76 46 09
e-mail oliviabangbrinck@
gmail.com
Hold 2
Thomas Dahl
tlf. 29 47 41 23
Thomas_Dahl@hotmail.com
Holdleder:
Marianne Nielsen
tlf. 24 26 75 55
nybo@nielsen.mail.dk
Inde Brødeskov
Mandag 1630-1900
Ude kunst
Onsdag 1800-2000
Fredag 1630-1800

U-17 Drenge
Trænere:
Rasmus Nøddegaard Hansen
tlf. 27 51 66 84
rasmus0306@hotmail.com
Kunst Brødeskov
Torsdag 1700-1900
Inde Brødeskov
Tirsdag 2030-2130

HSV U-18 Piger (99/00)
Trænere:
Kenneth Andersen
tlf. 50 46 90 70
kea@lochtec.dk

Senior 1 – Serie 3
Træner:
Tobias Ambs-Thomsen
tlf. 60 25 30 22
tambsthomsen@gmail.com

Kenneth Sørensen
tlf. 30 91 00 23
ks@venstre.dk

Senior 2 – Serie 4
Træner:
Morten Hansen
tlf. 22 36 94 97
04hansen@gmail.com

Kunst Brødeskov
Mandag 1900-2030
Inde Brødeskov
Torsdag 1915-2030

HSV Kvindesenior
Trænere:
Poul Thillemand
tlf. 30 82 31 37
poul.thillemand@hotmail.com
Anders Juul Jensen
tlf. 28 58 41 07
juleulven@hotmail.com
Holdleder:
Claus Jensen
tlf. 40 76 91 07
claus@tbhj.dk
Kunst Brødeskov
Torsdag 1800-1930
Inde
Fredag 1930 (Skævinge hallen)

Kunst Brødeskov
Mandag 2030-2200
Torsdag 1930-2130

Veteraner
Holdleder:
Arild Rasmussen
tlf. 31 15 65 47
arildr@gmail.com
Ude kunst Brødeskov
Mandag 1900-2030 (træning)
Onsdag 2000-2200 (kamp)

Super Veteraner
Holdleder:
Arne Sørensen
tlf. 23 29 77 01
wood@vip.cybercity.dk
Mandag 1900-2030

Gran Super Veteraner
Holdleder:
Richard Bech
tlf. 24 24 19 38
richardbech1@gmail.com
Mandag 1900-2030
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Drømmen om tidssvarende
internetforbindelse
i Ny Hammersholt
Da vi købte en grund på Hulvejen for at bygge et nyt hus der, havde vi
ingen idé om at, at grunden ligger i et område med virkelig dårlig
internetforbindelse. Ej heller vidste vi, at Hillerød kommune valgte at
få nedgravet elkablerne i området uden at få ført fiber ud i området
(eller i det mindste lagt føringsrør ned).
”Heldigvis” er der mange steder stadig luftledninger til noget der
ligner forældet gadebelysning, så der er chance for at kommunen vil
renovere belysningen og i den forbindelse er der måske håb for at vi
kan få lagt fiber eller tilsvarende ud i området.
Der findes sandsynligvis et projekt i kommunen på området, men det
ligger formodentligt langt nede på prioriteringslisten. Forhåbentlig kan
vi skabe opmærksomhed nok omkring sagen til at få kommunen til at
opprioritere modernisering af gadebelysningen i området.
Støt projektet ved at skrive under her:
www.skrivunder.net/bedreinternet
Og giv din mening til kende på Facebook siden:
fb.me/BedreInternet
”Vil man have ting til at flytte sig må man skubbe til dem
– og jo flere man er jo lettere bliver det”
Thor Østergaard
Kommende beboer på Hulvejen 11.
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Alt tømrerarbejde udføres af
din lokale tømrer
Mange års erfaring i udskiftning
af døre og vinduer
Ekspertise i energirenovering
Kvalitetshåndværk
til fair priser
Ring til
Tømrerfirmaet
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk
håndværkerfradraget er
der stadig

Begravelsesforretningen
Hillerød
Vi træffes alle dage
- hele døgnet -

48 26 08 05
Frejasvej 17
3400 Hillerød

Lars Frederiksen
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Mette og Leif Jonasson

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk
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Velkommen til
Brødeskov Idrætsforenings Venner
BIFs venner (eller vennerne i daglig
tale) har til formål dels at skaffe
midler til idrætsforeningens drift, dels
at skaffe frivillig arbejdskraft til de
mangeartede små og store opgaver,
som idrætsforeningens drift kræver.
Det kan være fodboldturneringer i
ind- og udland, miniputstævner på
eget anlæg eller de årlige afslutningsfester for både små og store
medlemmer. Vennerne har også ansvaret for kioskens drift.
BIFs venner står for planlægningen af en række arrangementer, som
til sammen udgør Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige
haveudstilling i Frederiksborg Slotshave samt biksemadboden og
renholdningsopgaverne på kræmmermarkedet. Vennerne er altid på
udkig efter nye indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse
skoncerter og plakatophængning for politiske partier.
BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere
ungdomsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med.
Som medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes med
at støtte vennerne med en årlig indbetalimg på 100 Kr.
Benyt GIRO konto 8214239 eller e-indbetalingskort Net-bank rreg.
1551 konto 8214239. Husk at angive navn og adresse i meddelelsesfeltet, så er du medlem.
Hilsen Svend Beeck
Brødeskov IF´s Venner
Mail : svend.beeck@live.dk
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Kom og prøv
basketball
lørdag kl. 10.00 til 11.30
Her i Brødeskov har Nordsjællands Basketball haltid om
lørdag formiddag. Det er for drenge født 2007+2008.
Samtidigt med at drengene spiller i
den ene ende af hallen, så spiller
nogle af forældrene i den anden ende.
Der er plads i “begge ender” både til
nye drenge og til voksne, som har lyst
til lidt uformelt motionsbasket.
Drenge U10 (årgang 2007 og 2008)
Hvis du har lyst til at prøve basket så
kom forbi hallen næste lørdag kl. 10.
Træner for drengene er Torstein
Kristensen, som kan træffes på
22 26 77 68.
Husk indesko og godt humør!
Motionsholdet for voksne
Har du har lyst til at spille på et
“old boys” motionshold for voksne, så
dukker du bare op samme tid, som
drengene. Har du spørgsmål, er du
velkommen til at ringe til Anders på 61 77 37 71.
23

EN LI LL E G O’ HISTOR IE

Gitte – en frimodig
og kraftfuld dame
Vi har jo aldrig haft landsbyoriginaler i Nr. Herlev, Men Gitte Lorensen,
der ikke lever mere, og som boede i Præstehuset i 2. del af 1970-erne
og begyndelsen af 1980-erne, kunne med sit ligefremme og dog søde
væsen gøre indtryk, så hun stadig huskes. En sygdom, som ikke var
synlig eller mærkbar for os andre, forhindrede hende i at tage et
lønnet arbejde men ikke i at deltage i landsbyens liv og beboernes
bedste.
Størst opmærksomhed vakte Gitte nok den dag, da hun stoppede en
militærkolonne, som hun ikke mente skulle forstyrre den stille, hyggelige landsby Nr. Herlev. Hun stillede sig midt på vejen, hvor den fører
ind til byen mellem kirke og børnehave. I klare vendinger sagde hun sin
mening om militæret til chefen for kolonnen, som måtte køre tilbage
til Uvelse og finde en anden vej derfra. Også på anden måde oplevede
vi beboere Gittes følelse af ansvar og interesse for andre.
Hun kunne i klare vendinger påtale fyrværkeri nytårsaften for nær ved
stråtækte huse. Hun tog sig også af den enkeltes fysiske form, f. eks.
da hun ved tunnellen under Lyngevej råbte ”Sådan en stærk, ung
mand, kan du virkelig ikke komme op af tunnellen uden at stå af?”.
Ikke bare sagde Gitte ofte, det hun mente. Hun genoplivede en
hyggelig gammel skik, at gå på visitter, hvor hun kom i hyggelig snak
med mange mennesker. Hun kunne også møde op til en vejfest for
nogle få huse på det vestlige Enghavegårdsvej, hvor hun blev budt
indenfor og deltog hele aftenen. Gitte fulgte med i beboernes, børnehavens og kirkens liv på en i virkeligheden venlig måde.
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Præstehuset, Bygaden 30, hvor Gitte boede.

Jeg benytter lejligheden til at fortælle om Præstehuset, der formentlig
blev bygget på et tidspunkt mellem midten af 1700-tallet og 1783
som et arbejderhus under anneksgården, den tidligere præstegård.
Slotspræsten fik i 1783 kongelig tilladelse til at sælge anneksgården
til Amtsforvalter F. C. Brammer mod at han vederlagsfrit holdt sognepræsten fra Hillerød med værelse, stald og vognremisse, når han kørte
til sogns. Denne forpligtelse overtog Herlevgård, da den blev samlet i
1840-erne.
Jeg ved ikke, hvornår forpligtelsen ophørte, men antager, at det skete i
begyndelsen af 1900-årene. Ifl. ”Gamle dage i Nr. Herlev” boede Johan,
smed på Herlevgård, og senere hans søn Ahlmann der. Der nævnes fire
andre, som senere boede i Præstehuset, der nu nok var kommet i
privat eje. Hvorefter som nævnt Gitte boede i huset.
Anders Bohn.
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Kunne du tænke dig at gå på en anderledes skole, hvor
du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt?

Kom til infoaften
Onsdag d. 22.2 kl. 19-21
eller
Torsdag d. 27.4 kl. 19-21
Den Alternative Skole kan tilbyde dig et spændende skoleår med rejseoplevelser, projektundervisning på tværs af de traditionelle fag, tid til fordybelse, praktisk-musiske linjefag, tilhørsforhold i aldersintegrerede klasser (hjemmegrupper), frokostordning, fællesmøder, planlægningslejrskole, indflydelse på din egen skolehverdag og et rigtig godt sammenhold.

”Jeg går i 10. klasse på DAS, fordi her er plads til
kreativitet og udvikling.”
Signe 10. årgang

”På DAS er lærerne søde, man kan tale med alle de
andre elever - og så lærer man noget.”
Jonathan 8. årgang

”DAS er en skole, hvor der er plads til at man kan
være sig selv.”
Emilie 10. årgang

En fri grundskole for de ældste elever;
7., 8., 9. og 10. klasse.
Den Alternative skole - Rønbjerg Allé 2 - 3400 Hillerød - Tlf.: 48 26 86 97/40 22 02 32 - mail: das-adm@mail.tele.dk
Find os på Facebook: www.facebook.com/DenAlternativeSkoleHill
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Støt Dagli’ Brugsen
i Uvelse
Den 25.12.2016 bragte sn.dk en artikel om Brugsen i Uvelse. Ifølge
brugsuddeler Nikolaj Overballe skal omsætningen op på 27.000 kroner
i gennemsnit om dagen i 2017, for at butikken kan fortsætte. ”Vil man
beholde Dagli’ Brugsen, må man handle her”, siger han. ”Som det er nu,
mangler der 2.500 kroner dagligt, og hvis målet ikke er nået til august,
så lukker butikken”.
I Uvelse er der oprettet en støtteforening kaldet ”Uvelse Brugs’
Venner” som skal hjælpe med til at sikre Brugsens overlevelse. Da der
er knap 1.000 indbyggere i Uvelse, er støtteforeningens budskab, at
hver indbygger bare skal lægge 25 kroner mere om dagen i deres
lokale brugs, for at den kan overleve.
Rigtig mange beboere i Nr. Herlev bruger også Brugsen i Uvelse til
småindkøb, morgenbrød i weekenden eller til afhentning af pakker.
Lad os derfor give dem en hånd med at få øget omsætningen, for
ellers mister vi også muligheden for at handle i Uvelse!
Se mere på https://www.facebook.com/Daglibrugsenuvelse
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Foreningen Brødeskovhallen indkalder til

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i BIF’s lokaler
- Kollerødvej 1 , torsdag d. 16. marts 2017 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Det er bestyrelsens indstilling, at
• foreningen opløses på generalforsamlingen iflg. Vedtægterne
• eventuelt overskydne midler bliver disponeret ifm. generalforsamlingen iflg. Vedtægterne
• øvrige aktiviteter forventes fortsat i Venneregi, hvis der der er
opbakning til det
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest
14 dage inden generalforsamlingen.
Forslagsstillere skal være til stede på Generalforsamlingen for at få
behandlet forslaget.
Henvendelse til: Formand Jess Nørgaard, Slettebjerget 92, 3400
Hillerød, tlf. 52 11 53 00.
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CAFÉ /RESTAURANT
Entreprenør
SELSKABSLOKALE
hristiansen
DINNER TRANSPORTABLE

CJ

Vi åbner igen til April
Følg med på
hjemmesiden eller
Facebook

Bestil
alt fra
Jørn
Christiansen
menukortet
som 7
Bygaden
take
Nr.away
Herlev
3400 Hillerød

Restaurant Nysøgaard

Mobil 51 50 00 59
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød
Privat 48 24 75 68

Tlf.: 48 26 56 85
Jord & betoninfo@nysogaard.dk
Kloak & anlæg
www.hillerodgolf.dk
Udføres

nør

n

en

d

59
68

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

6
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Brødeskov teater
lukker og slukker
I november måned besluttede Brødeskov teater at lukke
efter næsten 39 år. Foreningens første forestilling var
”Vidner i køkkenet” i marts 1978 og den sidste forestilling blev ”Dagbog fra Damaskus” i januar og maj 2015.
I 2016 har der ikke været nogen forestilling.
Jeg selv har været med i alle årene og timerne i Brødeskov Teater har
givet både Morten og mig mange gode, sjove og spændende timer.
Vi har gennem årene lært mange dejlige og kreative mennesker at
kende. Brødeskov teater har lavet scrapbøger med materiale fra alle
forestillinger. Det er god historiefortælling. Det er endnu ikke endelig
besluttet hvor scrapbøgerne skal opbevares i fremtiden.
Anders Bohn og jeg har sammen skrevet boge ”Sceneliv i Brødeskovområdet siden 1907”, som fortæller både om Brødeskov Teaters
forestillinger og mange andre teater, revy og kabaret arrangementer
gennem de mange år.
Brødeskov Teater har gennem årene skabt en del værdier, som vi nu
har afviklet. Lysanlægget som har mange år på bagen forbliver i
Hammersholt Forsamlingshus sammen med nogle få kostumer. En
stor del af de øvrige kostumer inklusiv nogle gamle folkedragter har
Klaverfabrikken overtaget. Scenepodierne har Brødeskov Idrætsforening fået. Og rigtig mange ting er kørt på genbrugsstationen.
Brødeskov Teater siger tak til alle dem der har fulgt og støttet os
gennem årene og vi ønsker held og lykke til dem der vil bruge scenen
i Hammersholt Forsamlingshus
Mange hilsener Anna Sofie Morell
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Generalforsamling

Brødeskov Lokalhistoriske Forening
Brødeskov Lokalhistoriske Forening afholder
generalforsamling torsdag d. 9. marts kl. 19 i
Brødeskov Station, Stationsvej 1.
Foreningen har her fra januar 2017 fået mulighed for at flytte arkivet
til den gamle station og også afholde vores arrangementer der. Det er
vi meget glade for, da det hen ad vejen giver os mulighed for at være
mere aktive. Lokalet er ikke stort, men brugbart.
Efter generalforsamlingen vil Hanne Omø vise billeder fra området og
fortælle om livet i Nr. Herlev/Hammersholt i gamle dage.
Hilsen Margrethe
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STORT LOPPEMARKED 21. maj
2017 kl 10.00, Kollerødvej 1
Vi samler lopper ind til det stort loppemarked helt frem til
dagen.
Loppemarked afholdes i år i Brødeskovhallen.
Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter overskydende
ting og sager.
Hvis familien skal flytte kommer vi gerne og henter flytterester.
Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette er aktuelt.
Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, overskydende rejsevaluta, porcelænsfigurer, designermøbler, almindelige kontanter og smykker, som vi kan realisere til fordel for det gode formål.
Afhentning
Svend Beeck, Gl. Frederiksbogvej 9, 3400 Hillerød er kontaktperson
send en mail svend.beeck@live.dk eller kontakt en fra bestyrelsen når du
møder os på din vej.
SKROTMETAL
Det har vist sig at alle metalpriser er steget så meget at vi nu kan tjene lidt til
foreningen ved at samle metalskrot. Har du gammelt jern, aluminium, kobber,
bly, ledninger eller andet henter vi det gerne. Vi skal nok selv stå for sorteringen så udbyttet bliver maksimalt.
Vores hjemmeside: www.broedeskov.dk
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Viseaften
i Nørre Herlev Sognegård
Fredag den 24. februar 2017, kl. 18
For 26. gang åbner Nr. Herlev sognegård velvilligt sine døre for den
årlige og traditionsrige viseaften. Igen i år håber vi på, at rigtig mange
vil bidrage til underholdningen med visesang, musik, gode historier,
digte og hvad man ellers kan finde på!
Altsammen præsenteret i tidsrammer på 5-10 min.
Tilmelding til underholdning skal ske til Judith eller Lasse
tlf. 48 26 58 85, som vil tilrettelægge aftenens forløb!
Tilmelding er ikke nødvendig, hvis man blot har lyst til at komme og
hygge sig med madkurven og lytte til de glade amatører.
Men husk foruden godt humør, at medbringe madkurv, alt service og
drikkevarer. Der vil som altid blive masser af fællessange støttet af
vores dygtige pianist Mogens Hansen.
På glad gensyn fra aftenens viseværter som er:
Judith og Lasse
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Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde
alt indenfor

Størrelse

PRIS

MOMS

Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
1/2 omslag inderside
2.100
525
Borddekorationer
1/4 omslag inderside
1.400
350
Kranse/Bårebuketter
1/1 tekstside
2.800
700
Kistedekorationer
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

1.800

450

Forfriskende
1.400 anderledes
350
Gå til fagmanden
1.100
275
15

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75

Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Søndag den 20. november 2016 blev der afholdt vores årlige julemarked med
mange forskellige juleting m.m. Da vejret var med os blev det en rigtig dejlig dag
med godt salg i boderne og af gløgg og æbleskiver.
Årets sidste arrangement var vores juletræsfest der blev afholdt søndag den
4. december 2016 med en masse glade børn og deres forældre. Igen var der
juleoptræden af egnens børn, juleeventyr fortalt af vores præst Charlotte
Chammon og dans om juletræet. Børnene fik julegodter og sodavand. De voksne
fik æbleskiver og gløgg.
Kommende arrangementer
Søndag den 19. februar 2017, kl. 13.00 afholdes forsamlingshuset årlige
generalforsamling. Alle er velkomne men det er kun medlemmer der har stemmeret. Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være spisning.
Søndag den 26. februar 2017, kl. 14.00 er der fastelavnsfest med tøndeslagning
både for børn og voksne. Vi glæder os til at se rigtig mange fantasifulde, sjove og
fantastiske udklædte børn og voksne.
Reserver allerede nu fredag den 7. april 2017, kl. 18.00, hvor årets første fredagscafe løber af stablen.
Lørdag den 10. juni 2017, kl. 18.00 er der midsommerfest hvor der bliver tændt
op i grillen til det medbragte kød og vi sørger for et fantastisk salatbord.

BESTYRELSE
Formand Carsten Stål Hansen
Næstformand Niels Bagge
Kasserer Henriette Hansen
Udlejer Gitte Pedersen
Vicevært Palle Christensen
Øl-mand Henning Nielsen

20 95 68 02
40 43 18 59
20 62 68 02
26 79 87 51
26 84 22 41
23 21 33 26

Sekretær Henriette Hansen
Hjælpeudlejer Lillian Schmidt
Suppleant/vicevært
Jan Bast
Forsamlingshuset er åbent
torsdage 17.30 - 19.00

20 62 68 02
23 82 17 35
50 57 89 58
48 17 18 61

Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et
samlet grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og
forældre.
Skolen har ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt fagligt
niveau og en stærk kultur. Vi arbejder på tværs af klasser og fag med plads
til nysgerrighed og fordybelse.
Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.
Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og
Twitter.
Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk
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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 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, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
41 57 30 53.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net
Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53
uffe@brodeskov.net
.

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen
Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet,
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige
hjælpere.
Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
20.-27. maj 2017
Deadline
30. april 2017
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer.

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.
Bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
rene@brodeskov.net
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
ellen@brodeskov.net
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41, Nr. Herlev
mathias@brodeskov.net

Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83
hanne@brodeskov.net
Sekretær og webmaster
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 29 44 52 55
helle@brodeskov.net.
Kontingent
Husstande kr. 100,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net
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