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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Endelig er
foråret kommet ...
Læs Lokalrådets beretning og hvad vi vil
arbejde med i den kommende tid.
Læs også masser af nyt fra BIF – bl.a.
FaceYoga og loppemarked – vandring
på det tidligere sjællandske granatværksområde, en lille god historie, og nyt fra
Lilleskolen og Forsamlingshuset

CAFÉ /RESTAURANT
SELSKABSLOKALE
DINNER TRANSPORTABLE
Bestil alt fra
menukortet som
take away

Vi åbner igen til April
Følg med på
hjemmesiden eller
Facebook

Restaurant Nysøgaard

Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 56 85
info@nysogaard.dk
www.hillerodgolf.dk

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

Husk kontingent for 2018!
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.
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. (225) er på gaden 8. - 15. september 2018.
Indleveringsfrist den 19. august 2018 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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Lokalrådets
beretning 2017
Vi har i løbet af 2017 afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor året endnu
engang kom i trafikkens tegn. I løbet af foråret kunne vi byde Tom
Feilberg velkommen i Lokalrådet, idet han stillede op som suppleant til
bestyrelsen. Tom bor i Nr. Herlev, og da der i øjeblikket er meget fokus
på trafikken i Nr. Herlev, er det dejligt, at han stillede op.
Vi er utrolig glade for, at beboerne stadigvæk sender os deres
e-mailadresser. Det letter vores arbejde og er en stor hjælp, når vi skal
sende noget ud til borgerne. Som det fremgår af regnskabet, har vi
desværre også i 2017 haft en nedgang i støttemedlemmer, men
økonomien løber da rundt trods alt.
Der har i årets løb været gang i en underskriftindsamling i Nr. Herlev,
idet mange gerne vil have lukket for trafikken gennem Nr. Herlev til og
fra Uvelse. Det gav ca. 300 underskrifter til at få ført trafikken syd om
byen. Underskrifterne er nu scannet og sendt til ”Miljø og Teknikudvalg” i Hillerød, men endnu er der ikke taget nogen beslutning.
Vi har modtaget nogle henvendelser over manglende parkering ved
Brødeskov Station og har været i dialog med kommunen om det. Der
er nu etableret et par grus parkeringspladser ved stationen, og
cykelskurets tag er blevet repareret.
Endvidere er der klager over støjgener fra Hanebjerg skyttecenter, hvor
129 borgere fra Nr. Herlev, Uvelse og Gørløse i den anledning har sendt
brev til Hillerød Kommune. Forvaltningen har i begge sager meddelt at
man vil se på sagen og vil se på hvad der kan gøres.
4

Brødeskovhallen
Det er en stor fornøjelse at kunne følge det høje aktivitetsniveau der i
løbet af året har været i hallen. Vi vil i den forbindelse gerne rette en
tak til foreningen Brødeskovhallen som i forbindelse med nedlæggelsen af foreningen har doneret 10.000 kr. til lokalrådet til fortsat
drift af Brødeskov Borgeravis.
Trafikken
Lokalrådet arbejder stadig med de mange udfordringer med trafikken
og miljøet i vores lokalområde, herunder:
• Mere sikker skolevej mellem Brødeskov Station og skolen – og
mellem Gl. Frederiksborgvej og Lille Skolen på Brødeskovvej.
• Udvidelse af J. Jensen med deraf øget tung trafik gennem området
• Tiltagende miljøproblemer med støj og støv fra Nordisk Perlite.
• Fartdæmpning på Gl. Frederiksborgvej i den nordlige ende af
Ny Hammersholt og meget mere.
Trafikken er jo en del af Kommuneplan 2017 der blev vedtaget den 20.
december, og vi følger naturligvis udviklingen med stor interesse.
Lokalrådet har i den forbindelse deltaget i et møde med Vejdirektoratet hvor der blev givet et oplæg til den igangværende VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Denne undersøgelse
forventes at vare ca 1,5 år.
Kommunalvalget 2017
I forbindelse med valget var der den 30. oktober arrangeret vælgermøde i samlingssalen på Hanebjerg skole med repræsentanter fra alle
11 partier i Hillerød. Det blev et vellykket møde, hvor over 100 tilhørere
var mødt frem til en livlig dialog med vore lokalpolitikere. Der blev
stillet mange spørgsmål fra salen til de udvalgte sager, som Lokalrådet
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havde bedt dem om at tage stilling til. Der var bl.a. debat om Flyvepladsen i Freerslev, J. Jensens udvidelse, og Nordisk Perlite samt den
øgede trafik i Hillerød.
Til slut vil vi igen gerne takke de mange frivillige kræfter, som har
hjulpet med, at få det hele til at køre og en stor tak til Per Christiansen,
der sætter det hele sammen til vores flotte lokalblad!
Endvidere stor ros og tak til de der skriver til bladet eller laver de
interviews, som i sidste ende bliver til de spændende artikler, vi
efterfølgende kan læse om i bladet.

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
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Slettebjerget 174, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød
tlf: 27389848 www.fysio-aku.dk

Tid - ro - opmærksomhed
Sammen sætter vi fokus på dit problem
Akupunktur er særdeles effektivt
sammen med fysioterapi til:
Hovedpine, nakke-/ skuldersmerter,
rygproblemer, m.m.
1 time: 475 kr, ½ time: 275 kr.
Klip annoncen ud og få ½ time gratis
hvis du er ny kunde.
Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Slettebjerget 174, Ny Hammersholt,
3400 Hillerød
tlf: 27389848 www.fysio-aku.dk

Kaniner
sælges
Velegnede både
til slagtning og
som kæledyr.

Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller
tt@hillerod.dk
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Generalforsamling
i Lokalrådet
Onsdag den 21. marts blev der afholdt generalforsamling i Brødeskov Lokalråd.

Det er en jo en fast, og årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der
bliver gjort status for det foregående år og lagt planer for det næste.
Dagsordenen ligger stort set fast fra år til år, for den indeholder en
række punkter, der er bestemt af vedtægterne.
Flere medlemmer
Efter de indledende formalia skulle der også i år aflægges beretning –
og indholdet af denne kan læses i lederen. Lokalrådets regnskab, der
viste et overskud på 22.132,57 kr., blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Lokalrådet har bl.a. modtaget støttebidrag fra BIF, og
også fra Halforeningen, som jo blev nedlagt, da foreningens formål om
etablering af en Brødeskovhal var blevet realiseret.
I bestyrelsen er vi taknemmelige for disse støttebidrag, for det har i
nogle perioder været svært, at få økonomien til at løbe rundt, især
pga. omkostninger til tryk af Borgeravisen. Lokalrådet modtager ingen
støtte fra Hillerød kommune, så vores eneste indtægtskilde er medlemskontingenter og annoncer. Vi er ca. 1.000 husstande i området,
men under 100 medlemmer. For at få flere til at blive medlemmer, foreslog deltagerne på generalsamlingen f.eks.:
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“
“

Lokalrådet
skal være
mere aktivt
på Facebook

“

Nu kan du
betale kontingent
til Lokalrådet på
MobilePay

Lokalrådet har
modtaget støtte
fra BIF og fra
Halforeningen,
som er blevet
nedlagt

• At MobilePay bliver en mulighed, når man skal betale kontingent
• At gøre opmærksom hvornår kontingentet skal betales via de
e-mailadresser, vi har
• At sætte større fokus på lokalrådets arbejde, f.eks. via lokalrådets
Facebookside
• At medlemmerne prøvede at “hverve” nye medlemmer på andre
møder eller sammenhænge, de deltog i
Lokalrådet tager forslagene med i det videre arbejde, og det blev
besluttet, at størrelsen af kontingentet skal forblive uændret. Det vil
sige 100 kr. for et års medlemskab, der dækker hele husstanden.
Foreninger, der benytter Borgeravisen til omtale af aktiviteter og lign.,
skal bidrage med et støtte bidrag på minimum 200 kr. >>>
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“

Markant
forøgelse af støj
fra Hanebjerg
Skyttecenter

Valg til bestyrelse m.m.
Fra den nuværende bestyrelse var Mathias Skarby og Ellen Godt
Hansen på valg. Begge ønskede genvalg og blev valgt af forsamlingen.
Herudover blev Janna Espenhain fra Hammersholt valgt ind som nyt
bestyrelsesmedlem, og det er rigtig dejligt, for bestyrelsen længe har
ønsket, at så mange delområder som muligt var repræsenteret i
bestyrelsen. Tom Feilberg (Nr. Herlev) blev genvalgt som suppleant og
Jan Holgersen (ligeledes fra Nr. Herlev) blev valgt som ny suppleant.
Endelig blev Uffe Espersen og Claus Chammon genvalgt som hhv.
revisor og revisor suppleant af forsamlingen. >>
Støj og trafik
De emner, der blev debatteret under eventuelt, handlede især om
trafik og støj fra lokale virksomheder. Jan Holgersen fortalte f.eks. om
de støjproblemer, som beboerne i Nr. Herlev oplever fra Hanebjerg
Skyttecenter. Der er sket en markant forøgelse af aktiviteterne, bl.a.
fordi politiet bruger banerne mere til skydetræning. For nogle år siden
blev der etableret nye støjvolde, men de har ikke hjulpet tilstrækkeligt
på støjen, og naboerne er generelt generede af centerets aktiviteter.
Allan Høj fortalte om J. Jensens ønske om udvidelse af sin virksomhed
på adressen Højlundevej 8, der ligger mellem Nr. Herlev og Lynge. Der
blev uddelt en skrivelse om virksomheden, og der er udtalt bekymring
for, at et såkaldt ”upcycling anlæg” for byggeaffald vil medføre massive gener i form af støj og tung trafik.
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“

Virksomheder
i vores område
skal ikke automatisk kunne
udvide

“

J. Jensen ønsker
at udvide sin
virksomhed

Det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Janna Espenhain, understregede, at
hun gerne vil arbejde for, at de virksomheder, der ligger i vores område,
ikke automatisk bliver udvidet/vokser til større virksomheder, som
måske derved vil give naboerne problemer med støj og forurening. Der
var desuden forslag om, at lokale ildsjæle kan deltage i sager, man er
specielt interesseret i. Det kan være trafikken, Hanebjerg Skyttecenter eller Perlite i Hammersholt. Det er en god idé, og har man lyst til at
bidrage med en specifik sag, er man altid velkommen til at skrive til
bestyrelsen@brodeskov.net. Lokalrådet deltager også regelmæssigt i
dialog møder med Hillerød Kommune, hvor aktuelle, lokale sager kan
bringes op.
Nu glæder den nye bestyrelse sig til ”at trække i arbejdstøjet” (som
det vist hedder… ), og vi vil gøre, hvad vi kan, for at holde jer underrettet om de sager, vi arbejder med.

“

Den nye
bestyrelse er
klar til at trække
i arbejdstøjet
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Grønne knæ og
duften af
Græsset er omsider ved at blive grønt
Vores forårshungrende fodboldspillere længes efter græs under
støvlerne, for hold da op for en hård ”forårs-vinter”, vi har skullet
indrette os efter.
Fodbolden ruller igen på det grønne tæppe omkring den 1/5. Det er ret
præcist en måned senere end vi plejer. Vi kan kun være super glade
for, at vi er så heldige, at der er kommet kunstgræs hos os, samt at vi
har en hal at boltre os i.
Det har betydet at vores aktiviteter er blevet afviklet på eget anlæg,
og vi er i modsætning til en del andre klubber i Hillerød er sluppet for
at søge trænings- og kamptider rundt omkring i kommunen. Vi har
kunnet træne på kunst hele vinteren, samt bibeholdt vores fodboldtider i hallen, til vi kunne komme på græs.
Brødeskovhallen summer af liv
Alle de gode klub-aktiviteter i hallen går den lyse tid i møde. Hen mod
sommerferien vil der ikke ske mere på den front, end det er der i gang
og kører frem til sommerferien.
Yogaholdet, der holder til på 1. salen i vores nyrenoverede klublokaler
om mandagen fra kl. 18.00-19.30, fortsætter efter sommerferien med
samme dygtige Yoga-lærer, Camille. Det er vi superglade for og for den
fine opbakning og tilslutning.
Motionshockey giver den gas i hallen torsdage 20.30-22.00. De
fortsætter helt frem til sommerferien, og mon ikke vi kan forvente, at
de også er klar til at fortsætte efter sommerferien.
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nyslået græs ...
Krible-Krable holdet mødes hver anden lørdag
fra kl. 9.00-10.30 fortsætter til sommerferien (se
hjemmesiden). Sjov, bevægelse og leg for de helt
små og deres forældre starter op igen i september.
Badmintonbanerne er åbne til sommerferien og
gåsefjerene får tæsk og fart i aftentimerne. I
klubben arbejder vi på at kunne tilknytte en træner
efter sommerferien.
Skifitness er gået på sommerferie – starter igen til september.
Det hele skal passes ind til de hal-tider, vi får fra kommunen. Det er et
større puslespil; men vi satser benhårdt på at have et spændende og
afvekslende aktivitetsprogram for klubbens mange aktive når en ny
halsæson går i gang til efteråret.
Hvis der er nogen som brænder inde med en god idé til noget, vi skal
starte op i hallen, så skriv til mig på ks@venstre.dk.
Klubhuset på Brødeskov Idrætsanlæg
Vi har før omtalt og beskrevet planen og aktiviteterne for renovering
af klubhuset. Vil gerne her benytte lejligheden til at sige stor tak til
alle dem, som har hjulpet indtil nu. Uden jeres hjælp, ingen renovering,
ingen nymalede vægge, vinduer og pivskarpe faciliteter - så tak. Følg
os på BIF Facebook og tjek om en af de kommende nye arbejdsdage
passer i din kalender - og check ud hvor langt, vi er kommet.
>>
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Status i skrivende stund er, at vi er færdige med alle rum på 1. salen,
er gået i gang med entre og toiletrum.
Der skal håndværksmæssige evner og kunnen til meget af den opgave, men der er også behov for helt almindelige frivillige, når vi
kommer til selve kantine-rummet. Her skal der males og friskes op. Vi
håber at vi kan komme så langt at vi kan invitere til VM fodbold på
storskærm i klubhuset til juni.
Lopperne kommer – gode køb i sigte
Loppemarkedet i Brødeskovhallen er en stor indtægtskilde til idrætsforeningen og er i øvrigt omtalt andet sted i dette blad. Jeg vil opfordre til at bakke op om denne dag der foregår den 27. maj fra kl. 10.00
til 14.00 eller give en hånd med at tjene pengene.
Tak
Tak er kun et fattigt ord, men det skal lyde til alle de spillere/forældre/
bedsteforældre og gode venner af klubben, der gør alt for at vi kan
holde det høje aktivitets niveau, vi har. Det er ret unikt i sådan en lille
klub. Uden jeres hjælp ville der ikke være noget der hed Brødeskov
Idrætsforening eller slet og ret ”BIF”
Kenneth Sørensen
Formand

TAK!!

Seneste:
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BIF modtager 20.000 kr. fra
DBU’s Ungdomsfonds
støttemidler. De går bl.a. til støtte
til tur for 100 ungdomsspillere på
tværs af årgang og køn – og til at
hjælpe børn fra socialt udsatte
familier, så de også kan blive en
del af foreningslivet.
Stor tak!
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Kunne det ikke være en rigtig sjov ide at få en fest op
og stå i vores nye hal, måske som en koncert?
BIF bestyrelse vurderer at det vil være med til at samle vores lokalområde. At vi sammen får nogle sjove timer og morsomme oplevelser.
Har du nogle sjove/gode ideer så kom frit frem – lad os sammen bruge
vores hal og de dejlige rammer, den giver os.
Kan du selv få et arrangement op og stå eller kender du nogen, der før
har prøvet at få en koncert på benene, så kom frisk! Vi skal nok hjælpe
til med arme og ben.
Kontakt: henrik_bjerregaard@hotmail.com eller ks@venstre.dk
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Generalforsamling
Brødeskov IF’s Venner
Generalforsamling tirsdag d. 29. maj kl. 18.30
i Brødeskov IF’s klubhus, Kollerødvej 1.
Forslag sendes til formanden 4 dage før generalforsamlingen til:
Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9,3400 Hillerød.
Mail : svend.beeck@live.dk
Dagsorden til generalforsamling i Brødeskov Idrætsforening’s Venner
1.

Valg af dirigent.

2.

Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens
fremtidige virksomhed.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5.

Behandling af indkomme forslag.

6.

Valg af formand.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.

Valg af suppleanter.

9.

Valg af revisor samt suppleant.

10 . Eventuelt.
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Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling i
Brødeskov Idrætsforening
i klubhuset tirsdag den 29 maj 2018, kl. 20:00
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens
fremtidige virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
10. Valg af en revisor samt revisorsuppleant
11. Valg af 1 medlem til stadionudvalg.
12. Eventuelt
Forslag til behandling på en generalforsamling skal fremsættes
skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden.
Ad pkt. 5: Bestyrelsen stiller forslag om uændret kontingent

Personer, der ikke er medlemmer af foreningen, må ikke deltage i generalforsamlingen.
Medlemmer har stemmeret, når de er fyldt 15 år, og har indbetalt kontingent.
Alle stemmer skal afgives personligt.
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FaceYoga
workshop
på Brødeskov Idrætsforening
Kom til en sjov og anderledes aften på BIF. Vi får
besøg af ansigtsterapeut Charlotte Laulund fra
FaceCopenhagen.com, der vil vise dig hvordan du
kan træne dit ansigt – altså dyrke FaceYoga.
Det foregår den 6. juni fra kl. 18 – 19.30 på BIF, Kollerødvej 1.
Pris
Tilmelding sker ved indbetaling af kr. 130 på reg. 7681 konto nr.
0606087. Husk at angive dit navn. Frist for indbetaling / tilmelding
er den 30.5.2018.
Hvorfor FaceYoga?
De fleste af jer træner jeres kroppe, men af en eller anden grund
stopper træningen oftest ved halsen. Ved at træne ansigtsmusklerne, får du først og fremmest et fysisk stærkere ansigt. Men
du får også et ansigt der ser sundere, stærkere og yngre ud. Det er
dejligt at have et veltrænet ansigt.
Hvad kan du forvente at få ud af det?
Udover hyggeligt samvær og en snack, kan du forvente professionel
inspiration og vejledning i konkrete FaceYoga øvelser. Alle får
udleveret et lille hæfte med de mest basale FaceYoga øvelser, så du
kan træne videre hjemme.
FaceYoga – BIF – også for mænd
Det er også en træningsform for mænd. På grund af de mandelige
kønshormoner, reagerer mænds muskler hurtigere end kvinders, når
de trænes. Mænd vil derfor se hurtigere resultater end kvinder.
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6. juni
på BIF

Det er som om der er en ”usynlige”
linje på halsen. Neden under denne er
det blevet normalt at træne sine muskler, spise
broccoli mm. Men ikke når det gælder ansigtet. Du kan
arbejde med dit ansigt, din fysiologi og dit udtryk, så vel
som du kan arbejde med din krop.
Face Yoga er det nyeste indenfor yogatræning. I USA er FaceYoga
blevet et hit, og flere og flere ønsker et veltrænet ansigt uden kunstige indgreb. Kom og vær med – lær dit ansigt bedre at kende. Det
viser, hvem du er, og du vil opdage, at der er nogle muskler du bruger
meget og andre du næsten ikke bruger. FaceYoga, kan hjælpe dig med
at få mere bevægelse i dit ansigt, få en bedre udstråling, en fastere
ansigtsmuskulatur, samt en forbedret blodcirkulation. Det er ganske
enkelt at få et sundere og stærkere ansigt, hvis man altså lige ved
hvad der skal gøres.
Du vil blive undervist af Charlotte Laulund, der er Face Reader og
ansigtsterapeut. Hun er en af de første i Danmark, som introducerer
FaceYoga som en seriøs træningsform. Charlotte har baggrund som
sygeplejerske og er i stand til at læse dit ansigt, og vejlede dig i og
inspirere dig til at se, hvilke styrker og udfordringer det har. Du kan
finde mere information på www.facecopenhagen.com.
Evt. spørgsmål til arrangementet kan stilles til Anne Kathrine Jensen
på akj@kathrineliving.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
håndværkerfradraget er
der stadig

Vi træffes alle dage
- hele døgnet -

48 26 08 05
Frejasvej 17
3400 Hillerød
Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk

Leif Jonasson
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Mette Wolf

Lars Frederiksen

BIF Loppemarked
27. maj kl 10.00-14.00
Søndag d. 27. maj kl 10.00 slår Brødeskov Idrætsforening dørene op
til årets store loppemarked.
Mange frivillige har været ude med loppe-vognen det seneste år og i
disse dage og timer knokles der for at få gjort alting klart og fint til
loppemarkedets gæster.
OBS:Vi indsamler loppevarer helt indtil onsdag d. 23. maj
Send en mail til svend.beeck@live.dk så kommer vi til dig
Loppemarkedet er smukt opstillet i den nye Brødeskovhal; så der er god
plads og tørvejrs-garanti, når man skal rundt og finde sit loppefund.
Overskuddet fra loppemarkedet bliver brugt til at støtte ungdomsarbejdet i klubben og som tilskud til udgifter ved deltagelse i stævner.
Så kom endelig og kig selv – hvem ved hvilke ”skatte” der kan findes
blandt de tusinder af loppevarer.
Hjælp til loppetjanser
• Fredagshjælp 25. maj kl 10.00-14.00 - frokost til de aktive.
• Oprydning lørdag 14.30-18.00 - du er også velkommen i hele perioden – lidt hjælp er også meget velkomment
• Salg og opstilling - to timers hjælp
er bedre end ingenting
(lørdag 10-12) og (søndag 9-14)
• Kantinehjælp søndag 09.00-14.00
Send en mail til svend.beeck@live.dk

Vandring på det
tidligere Sjællandske
Granatværks område
Brødeskov Lokalhistorisk forening arrangerer en vandring på det
tidligere Sjællandske Granatværks område fredag den 1. juni
kl. 14.00, varighed ca. 1½ time. Mødested ved porten på sidevejen
fra Brødeskovvej til Brødeskov Kaserne.
Max deltager antal 30. Tilmelding nødvendigt til Stig Jørgensen,
e-mail stig.jorg@adslhome.dk eller telefon 2173 2088. I tilfælde at
heldagsregn vil arrangementet blive aflyst.
Sjællandske Granatværk historie strækker sig fra 1953 til 1963.
En kort periode i efterkrigstiden, hvor Danmark satsede på at blive
ammunitionsproducent i stor skala.
Deltagerpris: kr. 20,00, medlemmer dog gratis.
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Færdigt arbejde, tak
Dengang i 1998 da vi fik cykelsti langs med det meste af Brødeskovvej
var der ikke penge til stykket fra Gl. Frederiksborgvej til Banedæmningen. Der var heller ikke sti langs Gl. Frederiskborgvej længere end til
Slettebjerget, så tanken var at man skulle cykle ad Slettebjerget eller
Ll. Sverigevej til Hulvejens forlængelse og så møde cykelstien ved
banedæmningen.
I 2013 fik vi så cykelsti helt til kommunegrænsen og videre til Lillerød.
Et stort fremskridt, men så virkede det til gengæld forkert at man ikke
kan cykle sikkert fra gl. Frederiksborgvej ad Brødeskovvej til Lilleskolen
og videre mod Banedæmningen.
Derfor er tiden inde til at vi får dette stykke cykelsti med i budgettet
for 2019 - og samtidig må vi se på bedre sikkerhed omkring Lilleskolen.
Der er som bekendt mange andre steder i kommunen, hvor der
mangler sikre forhold for cyklister og fodgængere, så byrådet må hele
tiden vælge. Men det er en god ide at gøre de strækninger færdige
man er begyndt på, og derfor bør nogen af cykelsti-pengene gå til
at fuldende forbindelsen mellem den nordlighe og sydlige del af
Brødeskovområdet.
Med venlig hilsen
Tue Tortzen
byrådsmedlem, Enhedslisten (Ø)
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Hillerød Lille Skole udvider
med innovativt byggeri
Da Hillerød Lille Skole for et par år siden besluttede at
udvide skolen til et samlet skoleforløb fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, og ikke længere sige farvel
til eleverne allerede efter 7.klasse, var det med et
ønske om også at udvide de fysiske rammer.
Det nyeste byggeri, som kaldes Væksthuset er dermed resultatet af en
proces med nytænkning af fremtidens fysiske undervisningsrammer.
Byggeriet er blevet til i et spændende samarbejde med byggerådgiver
Jesper Zethner. Med en hurtig og smidig sagsbehandling i Hillerød
Kommune modtog skolen byggetilladelse i november 2017, til stor
begejstring for alle – nu blev projektet synligt! I december gik de første
håndværkere i gang med fundamentet, i marts blev de første spær
rejst og i april blev tømrerarbejdet påbegyndt. Byggeriet skal stå
færdigt til skolestart i august 2018, hvor der holdes indvielsesfest.
Væksthuset og undervisningen
Den nye bygning etableres som et stort væksthus med facader i både
glas, sten og træ. Byggeriet rummer undervisningslokaler, garderobe
og toiletter foruden væksthusets indre have, som er bygningens
fællesrum for eleverne i 7.-9. klasse. Her indrettes der et tropisk miljø
med træer, planter, insekter, udekøkken og små hyggelige oaser. Oven
på de isolerede bygninger etableres tagterrasse, så huset kan bruges
på mange måder afhængigt af årstiden.
Væksthuset er en del af de fysiske rammer om undervisningens rød
tråd: de yngste elevers undervisning tager udgangspunkt den natur,
der omgiver os, og muligheden for vekselvirkning mellem praktisk og
teoretisk læring, bevægelse og eksperimenteren – også i væksthuset.
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På mellemtrinnet rettes udsynet mod verden, gerne i samarbejde med
eksterne parter, så læringen sker i pendulet mellem ”ude og hjemme”.
Skolens rammer giver rig mulighed for både små og større projektforløb og arrangementer sammen med andre skoler, institutioner og
virksomheder, hvilket også er en væsentlig del af overbygningens høje
engagement: at tage aktiv stilling til, hvad skoleåret kan og skal
indeholde, hvor og med hvem, så vi griber de idéer og muligheder, der
opstår i løbet af året – og gerne lægger hus til.
I øjeblikket har skolen fokus på indretning af de nye lokaler og den
indre have, hvor både arkitekter, virksomheder og kunstnere bidrager
med inspiration og sparring. Der skal tages stilling til alt fra farver og
materialer til havens løvfald og nyttedyr, en proces hvor både elever,
forældre og skolens ansatte løbende inddrages.
Der er stor interesse for byggeriet, både lokalt og nationalt. Det er da
også skolens håb, at inspirere til nye undervisningsrammer og lokale
samarbejder, herunder hvordan vi kan styrke det natur- og biovidenskabelige undervisningstilbud i grundskolerne.
Åben Skole - samarbejde og inspiration
Skoler, virksomheder og andre, som er interesserede i samarbejde eller
inspiration, er velkomne til at kontakte skolen. Skolen er åben for
besøg de fleste af årets dage, hvor man kan følge hverdagen og få et
indblik i kulturen. Evt. henvendelser kan stiles til skoleleder Sanne
Wiedemann.
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EN LI LL E G O’ HISTOR IE

En Rose med idealer
og med spræl i
Om skuret på den nedlagte banevold i 1972.
Denne rose hedder egentlig Rose Klinkby. Som ung pige kom hun til Nr.
Herlev i 1971. Hun boede i et af de første huse på Enghavegårdsvej
hos en tømrer. Ældre beboere kender hende bl.a. for hendes rolle i
besættelsen af alderdomshjemmet i august 1971. Andre kender
hende måske fra min historie fra aug. 2016: ”Pæne damer på
krigsstien i Nr. Herlev-”.
Rose er søster til tømrerens kone. De kaldte Rose hjem fra Wales, hvor
hun boede i et kollektiv med hallucinerende stoffer. De ville hjælpe og
afvende Rose. Det gik lidt op og ned med fravendingen, så de aftalte
sammen, at nu skulle hun bo i et ret isoleret skur, som tømreren
byggede på banevolden i Nr. Herlevs nordlige udkant, hvor der jo aldrig
blev bygget nogen jernbane. Stor var de andre beboeres forbavselse,
da de så dette skur på 5x5 meter på toppen af volden med piller og
trappe op ad voldens sider. Enghavegård, som ejede arealet, havde
tilladt byggeriet, som kommunen forholdt sig tøvende overfor men dog
ignorerede, da men fik det indtryk, at der skulle være hønsehus i
skuret.
Rose skulle selv tænde op i skuret, hvis hun frøs, og hun skulle selv lave
mad af de råvarer, som hun fik bragt, hvis hun blev sulten. Hun blev
efterhånden rask og befandt sig godt i skuret, hvor hun boede et halvt
års tid i 1972. Hun inviterede børn fra flere af landsbyens familier til at
besøge sig, hvilket de fandt spændende og hyggeligt. Mindst et af
børnene overnattede en nat i skuret. Rose havde en abe boende i
skuret, som hun og gæster kunne underholde sig med. Der havde
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gennem 1960-erne og 70-erne bredt sig mange nye tanker og idealer i
Danmark, såsom ideen om og nødvendigheden af at beskytte naturen,
og nogle – såsom Rose – ikke bare så et liv i naturen som et ideal, men
også tillagde naturen en særlig kraft. Illustrationen til min historie,
malet af Rose i 1972 ved skuret, siger beskueren en del om hendes
tanker. En nøgen, bevæget mand, knæler i naturen og med sine tynde
arme appellerer han til halvmånen – ikke til solen, som vi ellers anser
for den livgivende kraft. Til noget andet, noget farligt, der vises med
den forstørrede, giftige, røde fluesvamp.
Men Rose blev rask, mødte en sød fyr og forlod Nr. Herlev med ham.
Kærligheden sejrede. Men det gør den ikke altid. I får nu en lille ekstra
historie om livet på græsset på volden. >>
27

Den eksploderende legeplads
Midt i 1970-erne fik en gruppe mænd blandt tilflytterne på
Enghavgårdsvej den ide, at børn skulle have bedre, større og
mere fantasifulde legepladser. Børn skulle ikke bare lege på
skolen. Der skulle bygges en anderledes legeplads på græsset mellem banevolden og husene. K. P. Jensen, Viggo
Sadolin, Orla Svendsen og andre byggede bl.a. et amfiteatralsk teater med en rund scene og siddepladser på terrasser
rundt om, hvor børn kunne spille teater for hinanden.
Mange voksne indviede den med et kæmpe bål i midten en
Sct. Hans aften. Det havde regnet lidt tidligere på dagen, så
der blev hældt en del benzin på bålet. Børnene blev bedt om
at flytte op blandt de voksne på terrasserne, og K. P. smed en
tændstik på bålet, der eksploderede med et brag. Mange
blev kastet tilbage, men ingen kom alvorligt til skade.
Derefter blev ideen om legeplads droppet.
Anders Bohn, Brødeskov lokalhistoriske forening.

28

Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

nør

n

en

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have

d

Besøg gårdbutikken i Hammersholt

59
68

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

6

Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde

poo
urter

rsholt

aftale

håndla-

Størrelse

PRIS

MOMS

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

1/2 omslag inderside
1/4 omslag inderside
1/1 tekstside
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

2.100
1.400
2.800
1.800
1.400
1.100

525
350
700
450
350
275

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

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

J 43

6
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
Søndag den 11. februar blev der afholdt fastelavn med den traditionelle ”Slå katten af tønden”. Der var masser af sjove udklædninger af
såvel børn som voksne.
Søndag den 25. februar afholdte vi vores årlige generalforsamling
med beretning og valg til bestyrelse. Der var fuldt hus. Stor tak til de
afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye.
I år prøvede vi noget nyt, nemlig stegt flæsk m/persillesovs leveret af
Skævinge Kro, og det var en stor succes.
Fredag den 6. april og lørdag den 7. april havde vi dilletantforestilling.
Det var en forrygende flot og morsom forestilling, og der var fuldt hus
begge dage. Fredag var der popcorn til alle under forestillingen, og
bagefter blev der serveret lækkert smørrebrød fra Lynge Brugs.
Om lørdagen blev der før forestillingen serveret en dejlig 2-retters
menu fra Skævinge Kro, og efter forestillingen var der kaffe og kage.
Og så var baren åben, og i år solgte vi som noget nyt Slush-Ice i baren.
DJ Marc Cano spillede op til dans.
Det skal nævnes, at der er blevet lagt et helt nyt, flot gulv i forsamlingshuset, og at der er blevet installeret et nyt musikanlæg (sponseret af lokale borgere og firmaer).

Kommende arrangementer
Arbejdsdagen den 21. april er aflyst, da huset er udlejet.
Lørdag den 12. maj kl. 10-18 gentages det succesfulde Veterantræf.
Alle er velkommen til at komme forbi og også til at vise sin gamle bil,
motorcykel, knallert eller traktor frem.
Lørdag den 16. juni kl. 18.00 er der midsommerfest, hvor der bliver
tændt op i grillen til det medbragte kød og huset sørger for et stort
salatbord. Senere på aftenen spiller Andrikkerne op til dans.
Søndag den 19. august afholdes det årlige loppemarked. Hvis du
ønsker at leje en stand, skal du kontakte Gitte på telefon 2679 8751.
Søndag den 23. september er der petanquestævne.
Fredag den 5. oktober er det igen tid til fredagscafe. Nærmere
information følger.

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt
Næstformand Palle Christensen
Kasserer Ove Chr. Sørensen
Udlejer Gitte Pedersen
Hjælpeudlejer Niels Bagge
Øl-mand Henning Nielsen

23 82 17 35
26 84 22 41
40 19 36 80
26 79 87 51
40 43 18 59
23 21 33 26

Sekretær Iben Theakston
Suppleant/vicevært
Brian Jørgensen
Suppleant/vicevært Jan Bast
Forsamlingshuset er åbent
torsdage 17.30 - 19.00

31 41 37 30
22 42 91 34
50 57 89 58
48 17 18 61

Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et
alt indenfor samlet
grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og
forældre.

Brudebuketter
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
Dekorationer/Buketter
til nysgerrighed og fordybelse.
Borddekorationer
Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante
Kranse/Bårebuketter
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.
Kistedekorationer
Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og
Twitter.

Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden

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

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
8. - 15. september 2018
Deadline
19. august 2018

Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53
uffe@brodeskov.net
.

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
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
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
mathias@brodeskov.net

Janna Espenhain
Hammersholt Byvej 1
28 60 70 64
janna@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.

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
Tlf. 61 28 74 07
tom@brodeskov.net
Jan Holgersen
Bygaden 11
20 68 35 25
jan@brodeskov.net
Kontingent
Husstande kr. 100,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

