
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Nyt fra møde om udvidelse af 
motorvejen, trafik i Nr. Herlev, 
byvandringer, historiske  
indslag og meget mere ...

Vælgermøde 
Kom og mød kandidater  

til kommunalvalget  
d. 30. oktober på 
Brødeskov skole

S E P T E M B E R  2 017 

N R . 2 21  •  47.  Å R G A N G    

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

Læs masser af  
nyt fra Brødeskov  
Idrætsforening



Tag med til 

Vælgermøde
Mandag den 30. oktober på 

Brødeskov skole 

– og mød dine lokale kandidater 
til Hillerød byråd. 

Arrangør: Brødeskov Lokalråd

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. 

Foreninger, der benytter Borgeravisen til omtale af aktiviteter, skal bidrage 
med et støttebidrag på minimum 200 kr. 
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Næste nr. (222) er på gaden 18. - 25. november 2017.
Indleveringsfrist den 29. oktober 2017 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser

Velkommen i butikken på Skovkrogen 1
Torsdag 12 - 17 • Fredag 12 - 17 • Søndag 12 - 17
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N Y T  F R A  B R Ø D E S K O V  L O K A L R Å D

Kommunalvalg 
2017
Det er nu fire år siden, lokalrådet sidst arrangerede møde med politi-
kerne i Hammersholt forsamlingshus. Dengang var det helt store tema 
separatkloakering – et emne, der også kom til at fylde meget i den 
efterfølgende periode. 

Den 21. november er der igen valg til Hillerød Byråd, så derfor har 
lokalrådet inviteret de politiske partier til at stille op til møde i 
 lokalområdet den 30. oktober, hvor du har mulighed for at komme og 
stille spørgsmål til partierne. Vi håber du vil møde op, og at vi får en 
konstruktiv dialog om, hvad vi syntes det er vigtigt, politikkerne skal 
fokusere på.

Kommuneplan
Kommuneplanen for 2017 er i høring indtil den 15. september. Planen, 
som findes på Hillerød Kommunes hjemmeside hillerod.dk, beskriver 
hvordan Hillerød Kommune skal udvikle sig, ikke blot i 2017, men også 
på længere sigt. Det er frem til høringsfristen muligt at komme med 
indsigelser i forhold til planen, hvis der er noget, vi ikke er enige i, eller 
der mangler noget i planen. Lokalråd såvel som enkeltborgere har 
mulighed for at indsende høringssvar. 

Trafik
Trafikken er også en del af kommuneplanen, og her følger vi med stor 
interesse udviklingen i forbindelse med Hillerødmotorvejens forlæn-
gelse, som vi forventer vil have en væsentlig betydning for trafikken i 
vores område. Den indledende høring sluttede den 1. september, og i 
forlængelse heraf udarbejdes en VVM-undersøgelse for projektet. 
Denne undersøgelse forventes at blive offentliggjort i efteråret 2018, 
hvorefter der er afsluttende høring i form af borgermøde og mulighed 
for at indsende høringssvar igen. Først på det tidspunkt vil der blive 
taget politisk beslutning om gennemførelse af projektet.

Flere hænder
I foråret havde vi den årlige generalforsamling i lokalrådet, og vi er 
rigtig glade for at Tom Feilberg stillede op som suppleant til besty-
relsen. Vi vil dog fortsat opfordre dig til at kontakte os, hvis du kunne 
have interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet – til dels fordi vi godt 
kan bruge flere at fordele arbejdet på, men også fordi vi føler der er 
geografiske områder, hvor vi er svagt repræsenteret.

Vi håber at se dig til møde med politikerne – se indkaldelse på næste 
side.

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd
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Der er valg til Hillerød Kommunes byråd  
tirsdag den 21. november 2017

Brødeskov Lokalråd inviterer derfor til 

Vælgermøde
Mandag den 30. oktober   

kl. 19.30 til ca. 22.00
i samlingssalen på Brødeskov Skole

Brødeskovvej 39 – indgang fra 
Kollerødvej

Repræsentanter for alle partier vil være til stede

Der vil blive rig lejlighed til at debattere - så mød op,  
og få svar på hvad politikerne har af visioner for Hillerød  

– og Brødeskov området - i de kommende 4 år.

Det vil være muligt at købe drikkevarer
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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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Bygaden 7 
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3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 

Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

Tlf.: 48 26 56 85 
info@nysogaard.dk 
www.hillerodgolf.dk 

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

Bestil alt fra 
menukortet som 

take away 

Følg med på 
hjemmesiden & 

Facebook 
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Ny vej til Uvelse syd om Herlevgård
I 1978 blev der projekteret en vej syd om Herlevgård til afvikling af den 
stigende trafik gennem den gamle landsby og videre mod Uvelse. Et 
nødvendigt samarbejde med Amtet forsinkede den (den gang) nye vej, 
og en midlertidig vejføring blev lavet; fra Lyngevej ind til kirken, ned 
forbi den ene side af rytterskolen og op igen på den anden side, forbi 
rytterskole, præstehuset, børnehaven og kirken, og herefter videre 
mod Uvelse. Siden er den belastning blevet mange gange større – 
både antallet af køretøjer og størrelsen af de tunge landbrugs-
maskiner.

Hele byen er i dag belastet med meget gennemfartstrafik; men især er 
strækningen forbi Rytterskolen, Præstehuset, Børnehaven og Kirken 
meget kritisk, da det er så smalt at busser og lastbiler ikke kan 
passere andre køretøjer. Dette giver dagligt en del manøvrering frem 
og tilbage for at komme forbi hinanden. De store landbrugsmaskiner 
levner ikke en gang plads til en gående person i rabatten.

Cykelryttere bruger i udpræget grad strækningen, men også mange 
andre svage trafikanter færdes her.  To indgange til kirkegården og 
ikke mindst børnehaven giver en del gående trafikanter.

En del af børnehavens legearealer vender ud mod samme vej-
strækning, og må formodes at være belastet af især de tunge land-
brugsmaskiners dieseludstødning.

Landsbyens ældste bygninger ligger her i kirkeenden af byen, og 
ligesom kirkemuren kan de ikke holde til vibrationerne fra den tunge 
trafik. Rytterskolen får således nye revner hvert år i august/september 
i høstsæsonen, når mejetærskere og store traktorer med tunge læs 
færdes frem og tilbage.

Den naturlige landsbymidte med middelalderkirke og charmerende 
gamle huse er blevet til et trafikkaos, grundet denne ”midlertidige” 
hovedfærdselsåre til Uvelse. Allerede i 1980/81 var vejen syd om 
Herlevgård besluttet og bevilget i Hillerød Kommunes budgetter.

Synes du også, det er på tide, vi ser resultatet, så skriv under her, 
sammen med os.

  

Underskrifts-
indsamling
Lokalrådet vil i løbet af de næste uger samle underskrifter 
ind til forbedring af trafikken gennem Nr. Herlev.  
Kommer vi ikke forbi dig, og du ønsker at støtte neden-
stående, kan du kontakte Brødeskov Lokalråd v.  
Tom Feilberg, tom@brodeskov.net eller Mathias Skarby, 
mathias@brodeskov.net.

Nr. Herlev Kirke
v. Menighedsrådsformand
John Hansen

Nr. Herlev Børnehus
v. Jan Jensen

Brødeskov Lokalråd
v. Mathias Skarby
og Tom Feilberg

Eksempel på placering  
af foreslået vej



Forlængelse af  
Hillerødmotorvejen
Lokalrådet deltog i et møde med Vejdirektoratet, hvor 
der blev givet et oplæg til den nu igangværende VVM- 
undersøgelse af en forlængelse af Hillerødmotorvejen 
til og med Hillerød.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og omfatter påvirkning 
på natur, øvrige miljøforhold, og ikke mindst mennesker og samfund. 
Sidstnævnte er typisk støjgener, men kan også være mange andre 
forhold.

Undersøgelsen forventes at være afsluttet i løbet af 1½ år, hvilket er 
under halvdelen af den normale behandlingstid. Dette skyldes dels at 
man ønsker en snarlig afklaring, og dels at der i forvejen eksisterer en 
vis viden om vejen, da man allerede ved dens anlæggelse havde 
forventet, at der på hele strækningen skulle være egentlig motorvej.

Mødet var primært til orientering, og for at opfordre borgerne til at 
indgive svar på høringen. Der blev lyttet til et par kommentarer, men 
det blev også sagt at evt. indsigelser, gode råd osv. skal lægges op på 
Vejdirektoratets hjemmeside. Opfordringen er hermed givet videre.

Se www.vejdirektoratet.dk under ”projekter”. Her kan Hillerødmotor-
vejen vælges på et kort, og man kan derfra se den igangværende 
VVM-undersøgelse, og de allerede indkomne kommentarer.

Brødeskov Lokalråd har indgivet 3 høringssvar, baseret på de udmeld-
inger vi får, når vi til dagligt taler med naboer, og det vi får tilsendt fra 
borgerne i området. Svarene er derfor ikke fyldestgørende, og vi håber 
derfor at I vil supplere med egne svar, i det omfang vi måtte have 
glemt noget.

Lokalrådets svar kan I læse 
nedenfor, og de dækker primært 
etablering af støjvolde, etable-
ring af kombineret vildtpassage 
og støjdæmpning, udformning  
af støjværn, og endeligt at 
blandt andet tilkørsler etableres 
og udbygges så godt at motor-
vejen aftager trafik fra de små 
veje, og ikke omvendt.

Teksten nedenfor er kopieret 
direkte fra direktoratets hjem-
meside.

1: Vildtpassage
Brødeskov Lokalråd er af borg-
erne i området blevet bedt om at 
bemærke, at der passerer vildt i flokke over den eksisterende vej. 
Dette sker i den vestlige del af Brødeskov, såvel som i det åbne 
landskab syd for skoven. Nærmere bestemt fra Brødeskovvej til og 
med et stykke syd for Kollerød Å. 

Det foreslås derfor at dele af strækningen overdækkes, således vildtet 
kan passere frit. Henset til at vildtet tilsyneladende passerer over hele 
den nævnte strækning, foreslås det at placere en overgang i forbin-
delse med Brødeskovvej. Dermed vil overdækningen samtidigt kunne 
virke som støjværn for gæsterne i skoven, Nr. Herlev, Brødeskovbyen 
og skolen. Desuden vil det være en skånsom løsning i forhold til de 
gamle, nært liggende huse i skovbrynet.

2: Støjværn og æstetik
Brødeskov Lokalråd har følgende bemærkninger vedr. støj og natur-
hensyn. Af hensyn til støjniveauet i områderne Nr. Herlev, Brødeskov, 
langs Fuglebjergvej, landejendommene nær vejen (hvoraf nogle ligger 
meget få meter fra den planlagt motorvej), og ikke mindst brugere af 
Brøde skov, ønsker vi at der påtænkes en afskærmning mod støj. Fra 
syd for Brødeskov, og indtil passage af Lyngevej, ses afskærmningen 

BORGERMØDE PÅ HILLERØD RÅDHUS 14.  JUNI 2017
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Hillerødmotorvejens  
forlængelse
• Udbygning af strækningen 

mellem Allerød og Hillerød

• 4-sporet motorvej 

• Forventet hastighed 110 km/t

• Den eksisterende vej er 
forberedt til udvidelse 
(store broers tilstand, mindre 
bygværker, afvandingssystem mv.)

• 5 tilslutningsanlæg

• Meget trafik og problemer i 
nogle rampeanlæg

8. 

Allerød N

Hillerød Ø

Hillerød S

Hillerød C

Hillerød V
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Leg og mad på  
Hillerød Camping
Igen i år er Brødeskov Spejderne med på Kulturnat Hillerød, 
der finder sted fredag den 22. september. Som sædvanlig 
er spejderne fra Brødeskov at finde på Hillerød Camping, 
hvor de har både lejrplads med sjove lege og madtelt, hvor 
man kan få stillet sulten.

Svævebanen er klar, og på lejrpladsen kan man snuse til spejderlivet med 
telte, bål og pandekagebagning. I madteltet er menuen i år frikadeller med 
hjemmelavet rødkål i en sandwich, store grillpølser med brød og wraps med 
kylling. I madteltet kan man også købe rød- og hvidvin, vand og sodavand, 
og varme popcorn er klar uden for madteltet. Traditionen tro serverer 
Brødeskov Spejderne i kaffeboden the, kaffe, saftevand, kakao med  
flødeskum og hjemmebagte kager.

Hillerød Camping byder igen i år på et musikalsk opvisningstatoo med  
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps, Frederiksborg Drabantgarde og 
Flyverhjemmeværnets Tambourkorps. Der bliver også kvadrilleridning med 
frieserheste på den gamle dyrskueplads, og i parken ved hytterne, syd for 
hovedhuset, kan man beundre historiske biler og motorcykler. Hos Flyver-
hjemmeværnet kan man komme tæt på en observationshelikopter, ligesom 
man hos Falck kan se og høre nærmere om redningstjenestens brandbiler.

Kulturnat Hillerød byder på knap 150 arrangementer rundt omkring i  
den centrale Hillerød, og til at holde styr på dem kan man downloade  
en gratis app, studere det trykte program og holde sig opdateret på 
kulturnathillerod.dk.

Velkommen til Kulturnat Hillerød 2017

KULTURNATHILLER
OD.DK

FREDAG 22. SEP
TEMBER 2017GRATIS 

APP

nødvendig på begge sider af vejen. Mellem Lyngevej og hovedvej 6 
som minimum på den vestlige side af vejen. Det skal bemærkes at den 
nuværende vej er hørbar så fjernt som i den vestlige del af Nr. Herlev, 
og lyden vurderes at komme fra strækningen mellem jernbanen og 
hovedvej 6. Dette må forventes at forværres ved højere hastigheds-
begrænsning, ikke mindst med en forventet øget mindste motor-
vejshastighed til 120 km/t. 

Af hensyn til områdets natur og beskaffenhed, og i forventning om at 
det er den mest dæmpende løsning, ses en jordvold som det ideelle 
valg. Hvis denne kan være beplantet vil det være at foretrække. 
Erfaringsmæssigt har der kun i perioder været bevilget økonomi til 
lyddæmpende asfalt, hvorfor ovenstående anses som særligt vigtigt. 
Skulle der alligevel blive lagt lydsvag asfalt på motorvejen, vil dette 
blive imødekommet positivt.

3: Trafik påvirkning på de små veje
Brødeskov Lokalråd bemærker at der ved motortrafikvejens begyn-
delse, vest for Allerød, er tendens til kødannelse. Denne resulterer i 
øget trafik mod nord via Allerød og Lynge. Såfremt der ikke sker en 
effektiv “afvanding” ud for Hillerød, frygtes det at de små langsgående 
biveje vil blive hårdt belastede. 

Hillerød Kommune har desuden en miljø- og genbrugsplads samt 
kommende rensningsanlæg i trekanten motorvejen - hovedvej 6 - 
 Lyngevej. Det foreslås derfor at der etableres en frakørsel i frakørslen 
til hovedvej 6, MV nordgående spor, således tung trafik til genbrugs-
pladsen ikke belaster den i forvejen pressede trafik på hovedvej 6, og 
for at undgå at Lyngevej benyttes fordi man ikke kan komme af og på 
motorvejen uden kø ved hovedvej 6. 

Det foreslås desuden at udvide krydset mellem hovedvej 6 og MV 
markant, da det allerede i sin nuværende form skaber væsentlige 
køproblemer i myldretiden. Dette kunne f.eks. imødegås ved at trafik-
ken ledes til og fra begge veje med blødt sving og sammenfletning, 
frem for den nuværende løsning med lysregulering.

af Mathias Skarby



Kaniner sælges
Velegnede både til slagtning og som kæledyr.
Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller tt@hillerod.dk

14 1514

Begravelsesforretningen 
Hillerød

Lars Frederiksen Mette og Leif Jonasson

Begravelsesforretningen 

Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk

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 
håndværker-
fradraget er  
der stadig

Er du interesseret  
i trafikken i dit  
lokalområde?
I Brødeskov Lokalråd er vi ved at oprette en gruppe, der 
skal arbejde med lokale trafikproblemer. 

Vi vil gerne have repræsentanter fra alle dele af vores område.  
Indtil videre er vi fint dækket ind med borgere fra Nr. Herlev og  
Ny Hammers holt; derimod mangler vi repræsentanter fra Freerslev, 
Brødeskovparken og Hammersholt Landsby (Gl. Hammersholt). 

Interesserede kan henvende sig til Tom Feilberg, tom@brodeskov.net 
eller Mathias Skarby, mathias@brodeskov.net.

Hvis du blot ønsker løbende at blive orienteret om hændelser i  
dit lokalområde, kan du sende din mailadresse til  
bestyrelsen@brodeskov.net. Husk at oplyse hvilke områder  
du vil orienteres om.
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Vi starter ved Hammersholt Forsamlingshus. Vi går mod nord til 
Ellegården rundt om Tjørnegården, et kig ind på Storbækgården –  
tilbage af den gamle byvej – et smut ned ad vejen, hvor Beth’s kjoler  
lå – tilbage forbi Karen Holms hus. Derefter sydpå - Bagge’s ejendom, 
hvor der i sin tid også var skole. Glædesholm og til Børstingerød 
gadekær – Ravnsbjerg gård og Damgården.

Tilbage igennem byen til forsamlingshuset, hvor det vil være muligt  
at købe en forfriskning. Pris 25 kr.

Turen varer ca. to timer. Alle kan deltage. Vi går i et adstadigt  
tempo. – en kort skitse fra det gamle bysamfund med få gårde vil  
blive udleverede.

Leif Sørensen som er født og opvokset i Hammersholt vil være  
guide på turen.

Brødeskov lokalhistoriske forening

Byvandring i Hammersholt
Fredag den 22. september 2017 kl. 14.00

Kunne du tænke dig at gå på en anderledes skole,  hvor  
du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt? 

   En fri grundskole for de ældste elever; 
7., 8., 9. og 10. klasse. 

Den Alternative Skole kan tilbyde dig et spændende skoleår med rejseoplevelser, projektun-
dervisning på tværs af de traditionelle fag, tid til fordybelse, praktisk-musiske linjefag, tilhørs-
forhold i aldersintegrerede klasser (hjemmegrupper), frokostordning, fællesmøder, planlæg-
ningslejrskole, indflydelse på din egen skolehverdag og et rigtig godt sammenhold.  

  Åben Skole 

    -  
 

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 

”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 
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Hej igen, jeg håber alle har haft en god sommer for  
nu er vi godt i gang med efterårets aktiviteter i BIF. 
Fodbolden ruller og aktiviteter i Brødeskovhallen starter lige om lidt.

Vi nærmer os nu ambitionen om at kunne kalde BIF hele familiens klub med 
god samvittighed, for der er efterhånden ved at være aktiviteter for alle 
aldersgrupper og køn.

Vi har brug for alle til at deltage og hjælpe, med de aktiviteter vi har sat i 
søen; så derfor: stil op når vi har brug for lidt hjælp.

Vi har sendt vagtplan ud til de fodboldhold, der har rengøringstjans på 
kræmmermarkedet.  Så meld jer til, når træner/holdledere kontakter jer.
Piger og kvinder fra HSV (Hillerød Syd Vest, vores kvindeafdeling i fodbold) 
har styr på indgangskontrollen til kræmmermarked.

BIF’s venneforening har brug for hjælpende hænder andre steder ved samme 
lejlighed – kontakt Svend Beeck på svend.beeck@live.dk eller 26636515 – og 
tilbyd din hjælp.

De penge, idrætsforeningen tjener på de frivilliges arbejde og aktiviteter, 
anvendes til forskellige fællesture eksempelvis for de unge fodboldspillere til 
pinseturnering i Kalundborg, materialer, træningsrekvisitter og meget andet 
godt; så støt op om aktiviteterne og brug et par timer i fællesskabet 

Tak
Kenneth Sørensen

Nyt fra formanden  
i Brødeskov  
Idrætsforening Fodbold-fitness for kvinder 

– med opstart den 21/8 kl. 18.30 på Brødeskov Idrætsanlæg.

Idrætsforeningen vil gerne tilbyde fodbold-fitness kun for kvinder med 
opstart som nævnt herover, derefter onsdage 18.30. Der kommer 
konsulent fra DBU og underviser de første 3 gange og får sat holdet i 
gang og derefter skal  vi være selvkørende – og finde én der vil lede 
holdet.

Vi rækker derfor ud nu til jer for at høre om nogle kunne være inter-
esseret i at deltage? Træning 1 gang om ugen à 1 1/2 time. Fodbold-
erfaring er ingen forudsætning – prisen for at deltage er meget 
konkurrencedygtige 400,- kr. indtil jul - 

Skriv gerne en mail til kamj68@gmail.com om I er interesseret  
i at prøve og være med

 
Leg for de 2 til 5 årige
Vi arbejder på at starte et hold til leg og bevægelse lørdag  
morgen kl. 9.00 til 10.00 i Brødeskovhallen.

Der vil være boldlege og bevægelse, aktiviteter hvor forældre deltager.
Der kommer mere information, når vi har klarhed over om vi kan 
disponere over hallen i det ønskede tidsrum.

MEN I må meget gerne allerede nu skrive til mig om dette er noget,  I 
og jeres poder vil prøve/deltage i, så vil vi helt uforpligtende sende 
mere til jer, når det er på plads.

Mail til Kenneth Sørensen på ks@venstre.dk

Nye idrætstilbud
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Fodbold for de rigtigt gamle drenge på BIF 
Fodbold for 60+/- en gang om ugen om torsdagen  
kl. 16.00 - 17.00 

Her mødes vi, som stadig synes det er sjovt, at lege  
med bolden. Det foregår på BIF Brødeskov Stadion, Kollerødvej 1, 3400 
Hillerød.  Vi træner på kunstgræs, så vi kan træne hele året rundt. 

Vi bruger Holdsport, så man melder sig til/fra, fra gang til gang, da vi 
gerne skal være mindst 8 mand pr. gang for at få noget ud af trænin-
gen. Det er ikke svært at bruge, vi sætter dig hurtigt ind i det.
Der er samtidigt også mulighed for at deltage i den almindelge 
træning mandag aften kl.19 

Vi startede den 10. august 2017, så vi er i fuld sving.
Tilmelding til Richard Bech, på mail: richardbech1@gmail.com    
Mobil: 2424 1938 

Da vi kun træner er kontingentet sat til 300 kr.  
for halvåret frem til jul. 

Mød blot op og prøv det inden du melder dig ind,  
skulle du ikke være + 60; så kom alligevel, da vi  
jo kun spiller for sjov. 

Med sportslig hilsen 
Richard Bech

Ski-fitness
Vi ved at være klar til en ny sæson i ski-fitness  
– man behøver ikke at stå på ski for at deltage.  
Det foregår tirsdag kl 18.00-19.00 og starter tirsdag den 12/9.

Træningen foregår i den nye lækre Brødeskovhal. Vi kommer hele 
kroppen igennem på en time, der er øvelser for alle og det foregår i 
eget tempo, så det drejer sig ikke om at lave et bestemt antal dit og 
dat – men det man selv kan nå inden for den tid, øvelsen varer. Meget 
fleksibelt og for alle.

Prisen for at deltage indtil jul er meget konkurrencedygtige 250,- kr.

Vil du vide mere så ring til Kenneth Sørensen på 30 91 00 23. 
Tilmelding sker meget let ved at sende en mail til  
clauschammon@gmail.com

Yoga
Yoga starter den 11/9 kl. 18.00 til 19.30
Pris til jul 750 kr. Det foregår på 1. sal i klubhuset hvor der  
er ro og plads. For prisen får du mulighed for at deltage i 14 gange 
yoga. Det skyldes at vi har startet et samarbejde op med Uvelse 
Idrætsforening - så man kan komme til deres træning også.  
Det foregår om tirsdagen kl.20.00 til 21.30 i Uvelsehallen.

Vi har fået ny yogainstruktør med læs mere her: 

Yoga med Kathrine Skovdal
Yoga er en invitation til at tage en pause fra en hektisk hverdag, til at 
vende opmærksomheden indad og ned i kroppen og finde det rolige 
sted, hvorfra vi kan være mere til stede – i vores krop, sind og liv. 

Opstart på kendte og  
populære idrætstilbud

60+
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Du behøver ikke at være hverken specielt fleksibel eller have prøvet 
yoga før for at være med. 

Kathrine Skovdal er certificeret yogalærer fra Hamsa Yoga i 
 København og har undervist i København og på Frederiksberg siden 
2014. Hendes undervisning er dynamisk og hun tager udgangspunkt  
i de elever, der er på holdet.

Så det er bare med at komme til tasterne!!
Tilmelding til clauschammon@gmail.com

Badminton
– er i gang igen på flere af ugens dage i hallen.  
Der er fortsat ledige tider i tidsrummet tirsdag 18-20  
og onsdag 20-22. Mail til clauschammon@gmail.com for at høre om 
mulighederne

Hockey
Plastikkuglen ruller igen på hallens gulv torsdag aften kl 20.30 - 22.00

Den nye sæson er efterhånden kommet i gang for klubbens ældste 
hold. Og der er nu træninger og kampe for holdene på Brødeskov 
stadion, næsten alle dage i løbet af ugen. I år har vi aktive spillere i 
alle aldre, fra de yngste seniorer på 16-17 år og helt op til de ældste 
drenge på 60+ motionsholdet. 

I år deltager seniorholdene i henholdsvis serie 3 og Serie 5. Begge  
hold er kommet i puljer, der på papiret gerne skulle ende ud med 
top-resultater, når sæsonen slutter til foråret 2018.

Begge hold spiller i år, på nye tidspunkter. Senior 1 spiller, med en 
enkelt undtagelse (4/11), lørdag kl. 10.30 og senior 2 spiller hoved-
sageligt søndag kl. 12.00.

Træningstiderne for senior er: Tirsdag og torsdag kl. 19.15-21.00
Veteranerne træner mandag kl. 19.00-20.30
60+ holdet træner torsdag kl. 16.00-17.00

Blandt de ældste i Brødeskov mangler vi således kun et oldboys-hold. 
Det er dog forhåbningen af dette snart vil lykkedes at få samlet. For da 
der d. 5 august i år, blev spillet en kamp mellem Brødeskov IF og 
Annisse IF, var det med deltagelse af flere af klubbens tidligere 
spillere på BIF holdet. Holdets gennemsnitsalder var således 30+ og 
dermed næsten fuldgyldigt oldboys hold, hvor deltagerne som mini-
mum er fyldt 32 år.

Der skal derfor lyde en opfordring, om at hvis man er i lige netop denne 
aldersklasse, og har mod på at spille fodbold, til at rette henvendelse 
til senior formand Thomas Boie Claussen, pr. mail.  Adressen findes på 
Brødeskov.dk

Nyt fra BIF senior
– er du old-boys spiller?

Fodbold senior-bold – se næste side: 
Billedet her er taget efter kampen, som var arrangeret mod 
Annisses seniorer i forbindelse med deres sommer opstart, 

endte i øvrigt med et knebent 2-3 nederlag til Brødeskov.
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I uge 27 afholdt vi i Brødeskov IF den årlige fodboldskole. I år valgte vi at det 
skulle være DBU fremfor DGI. Det skal være uklart om det skyldes denne 
ændring eller andre faktorer – men faktum er at vi endte med at være 62 
deltagere, hvilket næsten er en fordobling af antallet fra 2016. I år havde vi 
både piger og drenge fra årgang 2001 til 2010, som både kom fra vores egen 
klub, men også fra andre klubber i Nordsjælland. Helt specielt havde vi også 
en dreng fra Madrid, hvilket var en stor oplevelse for os alle sammen.

Fodboldskolen var en stor succes med mange glade børn og unge, forældre 
samt trænere. Trænernes kvalitet er det vigtigste for at få en succesfuld uge, 
og i år var vi heldige at have en kompetent og proaktiv trænergruppe. Vi 
inddelte de 62 deltagere i 4 cirka lige store grupper, hvor der var fleksibilitet 
til at man kunne rykke til en anden gruppe for at matche alle på deres niveau. 
De 9 trænere sørgede for at alle deltagere fik en lærerig uge i fodboldens 
tegn, hvor der også var fokus på godt kamme ratskab på tværs af alle grupper. 
En kæmpe tak til trænerne for deres fantastiske indsats!  

Også en stor tak til alle de frivillige, der i løbet af ugen hjalp til i køkkenet.  
Vi havde i år fokus på at tilbyde en frokostordning, der var sund og samtidig 
kunne tilgodese deltagere med allergi eller andre 
særlige behov. Dette lykkedes til fulde – specielt 
med en kæmpe indsats af Anne Kathrine Jensen. 

Vi håber på at vi næste år kan afholde en fodbold-
skole med endnu flere deltagere, men gerne det 
samme vejr og samme fantastiske humør  
– på gensyn.

Tommy Thomsen – DBU Fodboldskoleleder

DBU Fodboldskole 
2017 i Brødeskov IF

Vi samler lopper ind til et stort loppemarked i 2018

Hvis du mangler plads på loftet, så kommer vi gerne og afhenter 
overskydende ting og sager, tøj, møbler, legetøj, LP’er osv. Hvis familien 
skal flytte, kommer vi gerne og henter flytterester. Vi rydder også 
gerne hele dødsboer, hvis dette er aktuelt. 

Vi modtager også gerne samlerobjekter som f.eks. frimærker, mønter, 
gamle postkort, porcelænsfigurer, smykker, antikviteter, gamle 
reklameskilte, veteranbiler osv. som vi kan realisere til fordel for det 
gode formål. 

Mail så laver vi en aftale om afhentning!

Send en mail.
Svend Beeck. 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,  
aluminium, kobber, bly, ledninger eller andet, henter vi det gerne.  
Vi står selv for sorteringen, så udbyttet bliver maksimalt. Mail til  
svend.beeck@live.dk 

Tak til alle, som gav deres bidrag i 
2017, der igen blev rekordår for vores 
loppemarked. Det er lidt sjovere, når 
resultatet er tilfredsstillende. Det var  
i vores nye hal. 

Hilsen Brødeskov IF’s Venner

VI SAMLER HELE  
TIDEN LOPPER IND
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Pinse i BIF/HSV er lig med Lions Cup i Kalundborg for 
alle klubbens ungdomsspillere

Fredag aften før pinsedag drog mere end 100 spillere, trænere og 
ledere afsted i to tætpakkede busser mod Kalundborg for at deltage i 
det traditionsrige fodboldstævne Lions Cup.

Det blev heldigvis som sædvanligt en rigtig god oplevelse for store og 
små med masser af fodbold, heppekor for de andre hold, kammerat-
skab og hygge på kryds og tværs af hold og aldersgrupper.

Der var også sportslige succeshistorier med finalepladser og gode 
placeringer, så BIF/HSV fik vist sine fodboldmæssige kvaliteter på 
fornemste vis.

Læsset med trætte og glade spillere ankom busserne til Brødeskov 
Idrætsanlæg 2. pinsedag til afsked med kammeraterne og god dag til 
de ventende forældre.

Tak til Venneforeningen for økonomisk støtte til  
busrejsen – og tak til de frivillige trænere og ledere, 
der gør denne begivenhed til noget  
helt særligt for ungdomsspillerne i klubben  
år efter år.

Pinse = 
Kalundborg

Store og små fodboldspillere, piger og 
drenge, forældre og trænere hygger sig 
sammen og hepper på hinanden - det 
er BIF på Lions Cup i Kalundborg!
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Et fællesskab mellem såvel de mange byfolk, der var flyttet til gennem 
60-erne som de gamle beboere af bønder, teglværksarbejdere, 
 håndværkere o.a. Avisens første redaktør blev Inge Gerd Nielsen,  
der sammen med Anne Marit Eriksen (tegninger), Bent Forsberg 
(annoncer) og Per Andersson Elbo (klichéarbejde) selv producerede 
avisen. De skrev på maskine, duplikerede, foldede og heftede et oplag 
på over 1000, der blev leveret gratis og postomdelt til alle områdets 
husstande, dog senere år omdelt af frivillige.  
                
Inge Gerd fortsatte som redaktør til februar 1977, hvorefter der var 
skiftende redaktører. Talrige beboere virkede som medarbejdere, ofte 
4-5 år ad gangen. Det var tydeligvis ikke svært at engagere frivillige 
borgere i 70- og 80-erne. Et eksempel er Karen Werchmeister, der 
leverede mange tegninger til både avisen og Brødeskov Jul (1973 til 
1992) i en lignende, enkel og sjov stil som Anne Marit`s. 

Økonomien var de første mange år baseret på foreningens medlems-
kontingenter og annoncer, medens indtægterne i de senere mange år 
er blevet suppleret med midler fra et stigende samarbejdet med 
kirkebladet, der fysisk indgår i avisen men indholds- og redaktions-

mæssigt er separat. Avisens emner og formål  
har gennem alle årene været det samme:   
Et meddelelsesorgan for alle lokale foreninger  
og institutioner, et debatforum for beboere, 
byrådsmedlemmer og andre med interesse for 
Brødeskovområdets udvikling, og en støtte for 
borgerforening/lokalråd i kampen for at nå sine 
mål. Borgeravisen har været uafhængig af parti-
politik, men det har ikke forhindret den og dens 
udgiver i at påvirke politik. 
 
Et blad som Brødeskov Borgeravis er uhyre 
sjælden i den danske medieverden. Jeg kender 
faktisk kun en enkelt i et lille  landområde NV  
for Holbæk. Når jeg hertil føjer, at den har virket 
uafbrudt som kvartalsudgivelse i 46 år, synes  
jeg, at jeg har begrundet min karakteristik af  
den som sjælden.

Anders Bohn.

Borgeravisen, 
en sjælden  
46-årig succes
Brødeskov Borgerforening – nu Lokalrådet – udgav det 
første eksemplar af Brødeskov Borgeravis i august 1971. 
Bestyrelsen havde i april nedsat en række udvalg, der 
skulle skabe en ny kultur i Brødeskovområdet.

Forside første to år.  BRØDESKOV 
BORGERAVIS
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Se hvordan vores nye hal 
kommer til at se ud,  
læs om trafikken i  
Nr. Herlev, loppemarkeder 
og meget mere...

M A J  2 015 

N R . 212  •  45 .  Å R G A N G    

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

Et eksempel på  
borgeravisens  

design- og indholds-
mæssige udvikling.  

Hvert nummer har nu 
fået en aktuel, flot 

forside. 

Tegninger i denne stil 
gennem mange år. 
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I den første uge af sommerferien havde 19 piger fra Hillerød Sydvest 
(HSV) og 22 drenge fra Brødeskov IF (BIF) valgt at deltage i den 
traditionsrige turnering Copa Mediterraneo, der bliver afholdt i en lille 
by nord for Barcelona. Turneringen har hvert år deltagelse af både 
drenge- og pigehold i alle aldre fra hele verden.
 
Humøret var højt i bussen mod syd – selvom næste tredive timer i et 
bussæde kan føles lidt hårdt. Særligt for de seks trænere og ledere fra 
de to foreninger. De hyggelige og rene tyske tankstationer, besøg ved 
Burger King, et par gamle dvd’er gav den fornødne energi og afvek-
sling, så turen føltes bare lidt kortere.

Da vi kom frem søndag eftermiddag blev vi indkvarteret i et udmærket 
hotel i feriebyen Calella. Hurtigt blev de lokale indkøbsmuligheder og 
den rigtig gode badestrand tjekket ud.

God turnering for begge hold
Begge hold spillede en god turnering. BIF’s U16 drenge spillede 
puljekampe mod hold fra Italien, Sverige, Nordirland og gjorde en rigtig 
god figur i turneringen. I B-finalen mødte de et hold i snus-alderen fra 
arvefjendelandet, der - som en lokal reporter mente – nok var fodret op 
med sild og kartofler. Desværre blev det til et knebent nederlag. Men 
en fin samlet indsats, hvor bredden og kammeratskabet spillede en 
stor rolle.

Anderledes ubetinget succesfuldt gik for HSV-pigerne, som efter 
gruppespil mod amerikanske og spanske hold, i finalen trynede et hold 
fra Elmhurst, Illinois i USA. De amerikanske piger var større, stærkere 
og hurtigere og havde allerede i puljekampen sat pigerne mat.

Men de danske piger var smartere i det lange løb, de kæmpede og gav 
ikke op, selvom de kom bagud 0-1. Efter en spændende kamp med to 
sene mål af HSV, blev det til en 2-1 sejr og stor og fortjent pokal til 
pigerne.
 
Hygge på hotel, strand og Camp Nou
Fritiden mellem kampene blev brugt på almindelig hygge på hotellet, 
udforskning af byen og på den lokale strand, hvor temperatur og 
vandet var rigtig dejligt. Onsdag var der arrangeret bustur til Barce-
lona, hvor vi besøgte Camp Nou med stadion, museum og kæmpeshop 
og sluttede med lidt sen frokost og shopping på Ramblaen. 
 
En dejlig uge med masser af oplevelser og sportslig succes sluttede 
som den startede med en bustur på næste 30 timer, hvor forældre og 
søskende ventede på de trætte piger og drenge, der alle havde fået en 
god begyndelse på en lang sommerferie.

Tak til forældre for lån af de dejlige unger, tak til BIF’s venner og 
Grethe Christiansens Fond for støtte.

BIF og HSV’s tur til  
Copa Mediterraneo  
i Spanien 2017

af Peter Frederiksen, Brødeskov Idræ
tsforening



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

BESTYRELSE
Formand Carsten Stål Hansen 20 95 68 02 
Næstformand Palle Christensen 26 84 22 41 
Kasserer Henriette Hansen 20 62 68 02
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Vicevært Niels Bagge 40 43 18 59
Øl-mand Henning Nielsen 23 21 33 26 

Hjælpeudlejer Lillian Schmidt 23 82 17 35 
Suppleant/sekretær Iben Theakston
Suppleant/vicevært
Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30 - 19.00  48 17 18 61

Sket siden sidst 
Lørdag den 10. juni 2017, skulle der have været midsommerfest men på grund af 
diverse andre fester, herunder byfesten i Hillerød og bryllup, var der ikke tilslut-
ning nok, så vi måtte desværre aflyste og håbe på bedre tilslutning til vores 
fredagscafe/høstfest i oktober. 
Søndag den 20. august 2017 var der loppemarked med hele 16 boder som holdt 
til både indendørs og udendørs. Der var alt muligt til salg også vores dejlige 
grillede pølser. Vi vil hermed takke stadeholdere og det købelystne publikum. 
Vejret holdt lige til om eftermiddagen, hvor der kom en gevaldig byge med torden, 
slagregn, hagl og voldsom blæst. Alle der var ude blev meget våde og nogle telte 
blæste omkuld. Sikke et vejr. Bagefter var det solskin igen. Dansk sommervejr.

Kommende arrangementer 
Forsamlingshuset næste arrangement er vores årlige petanquestævne der 
afholdes søndag den 17. september 2017, fra kl. 8.30. Vi starter med morgen-
mad og tilmelding til konkurrencen. Derefter bliver der sat hold. Igen i år håber vi 
på en masse glade deltagere. Alle kan deltage, det koster det 50 kr. for morgen-
mad og for at deltage. Omkring middagstid vil vi sørge for grillede pølser, kartof-
felsalat, brød og/ eller pastasalat også til en rimelig penge.
Reserver allerede nu fredag den 6. oktober 2017, kl. 18.00, hvor der er Fredags-
cafe. Temaet denne gang er høstfest. Menuen vil være Tunmousse med brød. 
Helstegt pattegris med flødekartofler og salat. Is med vafler og kys. Der vil som 
sædvanlig kunne købes billetter hos Niels Bagge.
Vi vil lige minde om vores julemarked der afholdes søndag den 26. november 
2017, kl. 10-16 og vores juletræsfest søndag den 10. december 2017, kl. 15-17.

Vores lille gå-gruppe på 4 kvindelige pensionister kan 10 oktober fejre  
1 års jubilæum i Ny Hammersholt.      

Vi mødes ved Slettebjerget 64  kl. 10 hver mandag, og går ca. 1 time.. 
Bagefter drikker vi kaffe på Slettebjerget 64. Mangler du følgeskab, og har 
tid og lyst til at gå tur om mandagen, så mød op. Du kan sagtens være med, 
selvom du bruger stok, stav eller rollator.   
Vi går i al slags vejr - og på eget ansvar. 
Tilmelding ikke nødvendig. Medbring 5 kr  
til kaffen.

Initiativet er en del af KOM MED 
projekt,startet af frivillige fra Frivilligcenter 
Hillerød og Hillerød Kommune.

Har du spørgsmål? Kontakt frivillig tovholder
Ellen 23 65 68 78 /ellengodt@gmail.com

Gå-gruppe  
i Ny Hammersholt

3 af de 4 medlemmer af Gå-gruppen

I sidste nummer af borgeravisen stod 
der, at Engparken ikke ønskede at 
”lægge eng til” Skt. Hans arrangement-
et længere. Dette var beklageligvis ikke 
korrekt. 

Hvis nogen i Nr. Herlev ønsker at stå  
for arrangementet med efterfølgende 
oprydning til næste år, kan de  

henvende sig til bestyrelsen for 
Engparken – kontaktoplysningerne 
kan findes på engparken.net.  
Lokalrådets rolle i et eventuelt  
Skt. Hans arrangementet næste år er 
ikke fastlagt, og da det er nok de 
færreste, der tænker på Skt. Hans 
lige nu, vil vi gentage opfordringen  
til foråret. 
 

Rettelse vedr. Skt. Hans i Nr. Herlev
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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
18. - 25. november 2017

Deadline
29. oktober 2017

Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlem-
mer samt beboere at notere sig disse datoer.

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

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, 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
.

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.

Suppleant
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2, Nr. Herlev
Tlf. 61 28 74 07
tom@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

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

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

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.
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 





Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk 

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.




