
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

S E P T E M B E R  2 018 

N R . 2 25  •  4 8 .  Å R G A N G    

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

Mød Brødeskov 
Lokalråds nye formand, 
Mathias Skarby,
og læs, hvad han 
brænder for ...

... og hør mere om  
hvad der ellers sker i  
Brødeskov-området



Støt Brødeskov Lokalråd  
med 100 kr. om året

Nu kan du betale med 
MobilePay på 94329
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, 
koster kun 100 kr. Hvis du betaler på MobilePay, 
skal du skrive dit navn i beskedfeltet. Du kan 
selvfølgelig også stadig overføre dem på 
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. 

MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd
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Næste nr. (226) er på gaden 817. - 24. november 2018.
Indleveringsfrist den 28. oktober 2018 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

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 

Vi åbner igen til April 
Følg med på 

hjemmesiden eller 
Facebook 

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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Tekst og foto: Per Christiansen

Borgerinddragelse 
og landsbymiljøer
Mød her Brødeskov Lokalråds nye formand, Mathias 
Skarby, som bor i Nr. Herlev. Læs hvad han brænder for, 
hvilke mærkesager han har og hvad han håber for  
Lokalrådet fremover.

Efter en længere periode uden formand og næstformand i Brødeskov 
Lokalråd, er det nu lykkedes at få overtalt Mathias Skarby fra Nr. Herlev 
til at være formand, og Svend Beeck er valgt til næstformand. Svend 
er kendt i området for sin store indsats i Brødeskov Idrætsforening og 
BIFs venner. Her kan du høre mere om vores nye formand, Mathias.

Vejen gennem Nr. Herlev
Det var vejen udenfor Mathias’ dør, der fik ham til at gå ind i Lokalrådet 
i 2014. Vejen, der går fra Nr. Herlev til Uvelse var larmende og fyldt 
med tung trafik og sendte mange biler, busser og landbrugsmaskiner 
gennem de snævre gader i Nr. Herlev. Og det gør den sådan set stadig. 
Og det viste sig faktisk at Hillerød Byråd en gang i 70’erne havde 
vedtaget, at vejen af samme grund skulle føres uden om Herlevgård og 
Nr. Herlev - direkte ud på Lyngevej. 

Det var bare aldrig sket. Det var blevet udsat og udsat - og glemt af de 
nye, efterfølgende byråd, selvom at den tunge trafik er både farlig og 
ødelæggende for landsbyen. Børnehaven og vuggestuen Nr. Herlev 
Børnehus (tidligere Dønnehuset) ligger lige rundt om hjørnet, kirkens 
mure er ved at smuldre og store landbrugsmaskiner og busser klipper 
dele af hjørnehuses grund og ryster husmurene...

Det er blot én af de sager, som 
 Mathias stadig vil kæmpe for bliver 
ændret – vejen fra Uvelse bør føres 
udenom Herlevgård på Lyngevej. 

Der er flere steder, man kan placere 
vejen til Lynge - enten tæt ved Nr. 
Herlev, næsten under højspændings-
ledningerne, eller længere nede ved 
krydset, hvor Hanebjergvej støder til, 
hvilket gør krydset mere sikkert. Det 
er en sag, hvor Lokal rådet vil blive 
ved med at være efter byrådet, så 
det kommer til at ske.

FA C T S  O M  M AT H I A S

• Mathias Skarby, 39 år
•  Oversergent - arbejder som 

Logistic Controller hos Forsvarets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse i 
Hvidovre

•  Gift med Joan og far til to børn på 
5 og 0 år

•  Tidligere udsendt til Bosnien, 
Afganistan og Kosovo.

• Oprindelig fra Vestjylland.
• Flyttet til Nr. Herlev i 2013
• Med i Lokalrådet siden 2014



Mathias er i øvrigt medlem af Venstre og stillede op til kommunal-
valget uden at blive valgt – men han er ikke bange for at tale sine 
partifæller i byrådet imod, når der skal kæmpes for vores lokalområde.

Det er vigtigt med borgerinddragelse
Overordnet er Mathias drevet af en større sag: Borgerinddragelse i 
lokalmiljøerne. Det står endda skrevet ind i kommunens vedtægter, og 
Lokalrådet har en stor rolle her. “Vi kan være kontakten til kommunen, 
hvis der er borgere eller foreninger, der vil fremføre deres holdning og 
vi kan være med til at påvirke byråd og kommune - selvfølgelig, hvis 
det er en sag, som Lokalrådet kan bakke op omkring”.

Derfor var det også nødvendigt for Lokalrådet, at der blev valgt en 
formand og næstformand, så der er nogle personer, der kan være 
ansigtet udadtil og være kontaktpersoner, som man kan henvende  
sig til.  

I det nye Lokalråd er det også målet, at få personer ind fra forskellige 
interessegrupper, som brænder for en specifik sag. Disse personer kan 
være suppleanter i Lokalrådet, komme til møderne, og ellers arbejde 
specifikt med den sag, de brænder for.  I øjeblikket er Tom Feilberg 
med som suppleant i Lokalrådet med særlig interesse for trafik i  
Nr. Herlev, og der er også bestyrelsesmedlemmer med fokus på 
støj  forholdene omkring Hanebjerg Skyttecenter og problemerne med 
Nordisk Perlite fabrikken i Hammersholt.

Landsbymiljøer skal bevares
En mærkesag for Mathias er at arbejde for at beholde områdets 
landsbymiljøer. Brødeskovområdet er jo ikke én sammenhængende 
bebyggelse, men mange små landsbymiljøer - f.eks. Freerslev, Nr. 
Herlev, Hestehave, Hammersholt og Ny Hammersholt. Og det kan både 
være gennemgående trafik og industri, der kan ødelægge miljøet i de 
små landsbyer.

Med hensyn til trafikken vil Mathias og bestyrelsen arbejde for at den 
gennemgående trafik ikke ødelægger landsbyerne og skaber mere trafik 
i dem. Og råbe op, hvis nogle foreslår vejføringer, der f.eks. vil lede mere 
og tungere trafik hen på lokalområdets veje og skoleveje. Senest var der 
en politiker fra Allerød, der foreslog at den nye motorvej skulle have en 
afkørsel på Brødeskovvej...

Det er også vigtigt at man ikke planlægger ny industri i landsbyom-
råderne og at den industri der er, agerer efter de lovmæssige krav om 
støj og støv osv. Her kender vi problemerne med Nordisk Perlite ved 
Hammersholt.

Gode betingelser for cykler og gående
I vores område benytter mange sig af biler for at komme til og fra 
arbejde. Men der skal også være gode forhold for cyklende og gående. 
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Lokalrådet har da også gennem årene kæmpet for at få udbygget 
cykelsti-nettet i vores område - og det er lykkedes mange steder. Men 
der er stadig strækninger, hvor trafikken er farlig for cyklister, f.eks. fra 
Gl. Frederiksborgvej til Lilleskolen, som Lokalrådet også har påpeget for 
byrådet.

Flytning af Brødeskov station
Der skal også skabes bedre og mere sikre veje for gående fra Brøde-
skov station. Her skal man enten krydse den meget trafikerede 
Lyngevej, eller direkte gå eller cykle på Lyngevej, som absolut ikke kan 
anbefales - det er meget risikabelt. Mathias mener, at en god løsning 
vil være, hvis Brødeskov station bliver flyttet til den anden side af 
Lyngevej på Nr. Herlev-siden. Eller rettere sagt, så skal “stationen” - 
altså bygningen – jo ikke flyttes. Det er kun trinbrættet og signalerne, 
der skal flyttes og justeres. Så vil man naturligt gå gennem Nr. Herlev 
og under viadukten ved Brødeskovvej for at komme til Hanebjerg skole 
og Brødeskovparken.

Sig til!
Hvis du har noget, du mener at Lokalrådet skal tage op – eller hvis du 
selv er interesseret i at deltage aktivt på den ene eller anden måde 
– er du altid velkommen til at tage kontakt til Mathias eller én af de 
andre i Brødeskov Lokalråd.

Mathias ved vejen fra Lynge, der går ind i Nr. Herlev
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Bestyrelsen i  
Brødeskov Lokalråd

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
Tlf. 21 54 31 22
mathias@brodeskov.net

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 23 65 68 78
ellengodt@gmail.com

Sekretær og webmaster
Helle Proschowsky,  
Enghavegårdsvej 11
Tlf. 29 44 52 55
helle@brodeskov.net.

Næstformand 
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15 
svend@brodeskov.net

Facebook-bestyrer
Janna Espenhain
Hammersholt Byvej 1
Tlf. 28 60 70 64
janna@brodeskov.net

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

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
Tlf. 21 65 21 46
rene@brodeskov.net

Kasserer
Hanne Jensen,  
Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83
hanne@brodeskov.net

Suppleant
Jan Holgersen
Bygaden 11
Tlf. 20 68 35 25
jan@brodeskov.net

Fotografen  
er på vej...
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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 

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 

Brødeskov Lokalråds trafikudvalg har gennem et stykke tid talt 
med borgere i forskellige dele af vores område om at oprette et 
udvidet udvalg, som kan kortlægge og præsentere trafikale 
problemstillinger overfor offentlige myndigheder og politikere.

Vi vil gerne have repræsentanter fra alle dele af lokalområdet med i arbejdet,  
så vi kan skabe et kvalificeret overblik over områdets forskellige problemer i 
denne del af infrastrukturen.

Ideer til trafikudvalgets arbejdsopgaver:
•  Forskellige trafikproblemer skal registreres, - huller i vejen, skolevejsproblemer, 

meget trafik, tung trafik, hurtig trafik, manglende fortov- og/eller cykelsti,  
for smalle veje, dårlig skiltning, hastighedsbegrænsninger osv.

•  Alle de vigtigste veje skal vurderes for trafikbelastning.
•  Vi skal selvfølgeligt især arbejde med vores eget lokalområde, men vi skal  

også søge samarbejde med naboområderne om at løse fælles problemer. 
•  Ved at følge med i høringer om nye bydele, ændring af veje og lignende, skal  

vi søge at være på forkant med kommende trafikproblemer.
•  I en klumme i Brødeskov Borgeravis skal vi orientere om vores arbejde.

Vi inviterer hermed alle, der er interesserede i at deltage i et udvidet  
trafik udvalg til at møde op hos Tom Feilberg i Rytterskolen, Kirkepladsen 2,  
Nr Herlev tirsdag d. 18. sep. Kl 19.00.

Er du interesseret i at deltage, men ikke kan komme til dette arrangement,  
kan du skrive til Mathias Skarby (mathias@brodeskov.net)
eller Tom Feilberg (tom@brodeskov.net)

Invitation til  
deltagelse i et nyt  
udvidet trafikudvalg

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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I de seneste nummer af Borgeravisen var overskriften ”Grønne knæ og 
duften af nyslået græs”. Den følelse varede ikke så længe. Vores 
græsbaner blev først åbnet 1. maj mod normalt 1. april pga. et vinter-
ligt forår; men forårsturneringen nåede trods alt at blive spillet færdigt 
på græs. Nu er banerne lukket igen, på grund af den massive sommer-
tørke – de forventes at være åbne igen når denne udgave af Borger-
avisen udkommer. Klimaforandringerne giver mange udfordringer – vi 
er trods alt taknemmelige og super glade for at har adgang til en ny og 
lækker kunstgræsbane.

Renovering af klubhuset er i fuld gang!
Nu ruller den runde bold igen efter sommerferien; så kig forbi Brøde-
skov Idrætspark og se hvad der sker. Når I kommer forbi kan I samti-
digt se, hvor langt vi er kommet med at renovere klubhuset. Der er nu 
mulighed for at lave klubaftener med sportsbegivenheder på stor-
skærm, akustikken er blevet bedre, klublokalet er malet, nu står 
gangen for tur, der er vi i gang. Det næste step er indkøb af møbler til 
klublokalet; så man ikke kun kan sidde på kantinemøbler. Så kom 
endelig forbi en dag og kig ind.

Tak til de frivillige!
Der skal igen lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, der tager et nap 
på den ene eller anden måde. Det kunne være som hjælper til reno-
veringen, dem der hjælper et hold så det kan fungere, dem der hjælper 
på fodboldskole, dem der hjælper i bestyrelser eller andre udvalg, dem 

der har hjulpet på det sidste kræmmermarked. Dem der hjælper på 
loppemarked, og alle andre steder – uden jeres hjælp var der ikke 
noget tilbud til jer i nabolaget – tak!

Alle de frivillige vil vi gerne fejre den 26/9 fra kl. 18.00 på BIF –  se 
mere andet sted i bladet.

Nyt fra hallen  
Vil nøjes her at omtale det nye i hallen. Der vil fra starten af september 
måned være badmintontræning for hele familien eller enkeltperson-
er; så alle kan deltage. Det sker om fredagen fra kl. 16.00 til kl 17.30. 
Prisen vil være 150 kr. pr. deltager for en sæson. Er man under 16 år 
koster det kun 100 kr. Tilmelding kan ske på mail til klubbens kasserer 
Jesper på mail: jesper.devantier@gmail.com 

Der er mere information om de forskellige aktiviteter i hallen andet 
steds i denne avis. Bemærk at der kan være kommet nye tider på 
nogle af de kendte aktiviteter

Håber der nu er ved at være aktiviteter for hele familien og for enhver 
smag, hvis der er noget der mangler man godt kunne tænke sig, er 
man mere end velkommen  
til at kontakte mig 

Kenneth Sørensen
Mobil 3091 0023
e-mail ks@venstre.dk

Glæd dig til at se  
det nyrenoverede 
klubhus

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING
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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 Brødeskov har vi aktive spillere i alle 
aldre, fra de yngste seniorer på 16-17 år og helt op til de ældste drenge 
på 60+ motions holdet. 

”Nye” ansigter i trænerstaben på seniorholdene.
Den eneste genganger fra forårs-
sæsonen er Benno Bergmann, der 
fortsætter sit gode arbejde med at få 
førsteholdet kørt i stilling til at kæmpe 
med om oprykning til serie 2, når vi når 
slutningen af sæsonen 18/19. Benno 
han fået en assistent ved sin side, den 
nyligt knæskadede Lasse Christensen,  
der i forårssæsonen var frontløber på 
holdet. Han har desværre måtte lægge 
fodboldstøvlerne på hylden til fordel for 
trænergerningen. Vi er meget glade for at Lasse fortsat vil være en del 
af klubben.

Ligeledes er der kommet nye navne på trænerposterne hos senior 2.
Nikolaj Worch, kunne af personlige årsager ikke fortsætte, i stedet for er 
det blevet til et trænerteam bestående af Jesper Schrøder, Christian Bo 
Nielsen og Thomas Boie Claussen. De tre vil fordele de praktiske opgav-
er imellem sig på bedste vis og forhåbentlig vise sig at være en 
styrkelse af holdet. Det forventes at holdet kan være med i den bedre 
halvdel af serie 5 i år.

I år spiller seniorholdene deres hjemmekampe på nye tidspunkter. 
Senior 1 spiller lørdag kl. 12.00 og senior 2 spiller hovedsageligt 
hverdagskampe kl. 19.30.

Hillerød Syd Vest (HSV) / Hillerød Fodbold (HF) 
HSV har nu indgået samarbejde med Hillerød Fodbold, således at vore 
U18- piger og U16-piger spiller i samarbejdet under navnet Hillerød 
Fodbold. Samarbejdet skal ses i lyset at manglende spillere i de to 
årgange bl.a. pga. mange af piger er på efterskole. Vi ser alle frem til 
samarbejdet og der vil løbende være evalueringsmøder således at 
pigerne får de optimale forhold. 

Kvindesenior og U14 piger spiller stadig selvstændigt under HSV. 
Kvinde senior har fået ny træner over sommeren i Palle Lerbeck, som 
tidligere har været træner for bl.a. talentholdene hos BSF. Vi ser meget 
frem til samarbejdet med Palle, som er 25 år og meget lovende og 
talentfuld indenfor trænerfaget. Holdet og Palle har fået en fin start 
med 3-2 sejr i første kamp.

Nyt fra BIF senior

Nyt fra pigeafdelingen  
og kvindesenior

Træningstiderne for senior er: Tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.00
Veteranerne træner mandag kl. 19.00-20.30 
60+ holdet træner torsdag kl. 16.00-17.00

Til de ældste i Brødeskov mangler vi således kun et oldboys hold. Det 
er dog forhåbningen af dette snart vil lykkedes at få samlet, da der 
efterhånden er et større antal ældre seniorspillere, der har alderen til 
dette. Der mangler dog lige et par spillere mere, før man har basen for 
et helt oldboyshold.

Er man en 32-40 årig med mod på at spille fodbold, kan man rette 
henvendelse til senior formand Thomas Boie Claussen, pr. mail.: 
Boie_claussen@hotmail.com
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Til alle de mange dejlige frivillige i BIF
Fra foreningens side vil vi rigtig gerne invitere dig som frivillig i BIF til 
et lille arrangement, som tak for din indsats i det forløbne år. Dette 
gælder for alle der har ydet en større eller mindre indsats - din indsats 
er værdsat! Det kan være at du har deltaget omkring loppemarked, 
været med til at male, oprydning omkring klubhuset eller banerne, 
haft en holdledertjans, træner mm.

Andre der også gerne vil være med og ønsker at tilbyde hjælp er 
naturligvis også velkomne.

Ligesom sidste år vil vi rigtig gerne i dialog med dig og høre hvordan 
du mener, at vi som idrætsforening  under BIF og med klubhuset som 
naturligt samlingspunkt kan blive endnu bedre. Meget er sket i klub-
huset i det forløbne år og der begynder, at danne sig nye hyggelige 
rammer for socialt samvær. 

Så kom ud og se hvad der er gennemført, kom med nye ideer og tanker. 
Sidst men ikke mindst kom ud og tilbring et par hyggelige timer 
sammen med andre frivillige i klubben.

Vi foreslår følgende dagsorden:
•  Velkomst (formanden) 
•  Hvor stor er idrætsforeningen nu, hvor mange idrætsgrene  

dækker vi faktisk?
•  Evt. rundvisning. Særligt 1. sal har fået en overhaling
•  Fælles spisning
•  Hvad er gennemført og tænker vi skal gennemføres ifølge planen 

(prioritering) 
•  Økonomi til istandsætning, ansøgning fonde m.v.
•  Invitation til åben dialog omkring hvad planen for nærmeste 

fremtid skal indeholde
•  Evt. CL fodbold på storskærm (hvis der en kamp??)

Af hensyn til planlægning af arrangementet vil vi gerne modtage et 
svar fra dig om du deltager. 

Kontakt enten Kenneth Sørensen ks@venstre.dk eller  
Henrik Bjerregaard henrik_bjerregaard@hotmail.com eller en  
anden fra bestyrelsen

Frivillige-
aften  
26. september
kl. 18
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Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

Hovedgaden 17A
3320 Skævinge

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

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

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

Vi har fået tildelt haltider til badminton fra kommunen 
og kan nu tilbyde dem til jer.                                                                                                                 

Denne halvsæson har vi følgende åbninger:
Mandag: 19-20, 20-21, 21-22
Tirsdag:  19-20, 20-21, 21-22
Onsdag:  20-21, 21-22
Torsdag:  20.30-22
Fredag:  16-17.30 – her er tale om holdtræning med instruktion
Lørdag:  12-13, 13-14

En banetid reserveres ved at skrive en mail til undertegnede og  
efter først til mølleprincippet. Prisen per halvsæson er uændret  
og således 500,- per bane. 

Vi tilbyder også badmintontræning med instruktion på fredage 
mellem 16 og 17.30. Prisen for dette er 150,- per voksen og 100,-  
for børn på 15 år og yngre.

Jesper Devantier/Kasserer
Jesper.devantier@gmail.com

Badmintontider i 
Brødeskovhallen

Tider til yoga, ski-fitness,  
hockey og krible-krable
Yoga i klubhuset mandag kl. 18 til 19.30

Ski-fitness tirsdag kl 19 til 20 i hallen

Hockey torsdag kl. 20.30 til 22 i hallen

Krible-Krable lørdag med start den 15/9 kl. 10.15 til 13.15
Dette er hver anden Lørdag for børn 2 til 5 år.
Bevægelse og boldlege med forældre
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Vi har spejdere i alle aldre 
 
Information om grenene og medlemskab kan fås ved at kontakte lederen i grenene.  

Mikrobe/Famil iespejd 
Mikrobe/Familiespejd	er	for	børn,	der	er	fyldt	3	år	og	indtil	de	starter	i	0.kl.	
Vi	holder	møder	med	forældre	hver	anden	søndag.	Børnene	deltager	med	mindst	én	af	deres	forældre.	
For	info	om	familiespejd	kontakt	Mette	Sørensen	–	mette@brodeskov.dk	

Mikro  
Mandag fra kl. 17.30 – 18.45 
En	mikrospejder	hos	Brødeskov	Gruppe	går	i	0.	eller	1.	klasse.		
Mikroleder:	Lone	Neve	–	lone@brodeskov.dk	

Mini  
Onsdag fra kl. 19.00 – 20.30 
En	minispejder	hos	Brødeskov	Gruppen	går	i	2.	-	3.	Klasse.		
Minileder:	Anita	Kauffmann	–	anita@brodeskov.dk		

Junior 
Mandag fra kl. 19.00 – 21.00 
En	juniorspejder	hos	Brødeskov	Gruppen	går	i	4.	-	5.	Klasse	
Juniorleder:	Nicolaj	Neve	–	nicolaj@brodeskov.dk	

Trop 
Torsdag fra kl. 19.00 – 21.00 
En	tropspejder	i	Brødeskov	Trop	er	går	i	6.	–	9.	Klasse	
Trops	leder:	Jesper	Løwe	–	jesper@brodeskov.dk	

Klan 
Klanen	er	for	spejdere	fra	16	-	24	år	

Klan N°n@m3 (NoName)	er	Brødeskovs	klan.		
Gruppeleder:	Niels	Liberkind	–	niels@brodeskov.dk	
	

www.brodeskov.dk	

Skal du til  
Hillerød Kulturnat  
fredag den 21. september?
 
Så kan det være , at du løber ind i nogle af de mange 
 lokale kræfter fra Brødeskov-området, der er aktive. 

Du kan f.eks. spise hos Brødeskov spejderne på Hillerød camping, 
 besøge klaverfabrikkens dramaskole, eller lytte til musik med  
Malling Beck Band, Leerbjerg Lyd og Rummelpot. 

Tjek programmet ud – enten i den trykte udgave eller  
på kulturnathillerod.dk

Malling Beck Band  
underholder I Buddhas  
bar kl. 18.00 
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Forslaget om at flytte Brødeskov station om på den anden side af 
Lyngevej er fornuftigt, og det har da også været med i Lokalbanens 
strategi i nogle år. Men de har ikke kunnet finde penge til det endnu.

Hvis der laves et nyt trinbræt mellem Engparken og Lyngevej får det 
forbindelse til cykelstien under Lyngevej og videre til skolen. Det løser 
problemet for de børn som kommer fra Gørløse og  Hillerød til Hane-
bjerg skoles Brødeskov afdeling eller omvendt – og for mange andre, 
der bruger toget.

Vi har i flere år arbejdet med en stiløsning fra den nuværende Brøde-
skov station, men det har ikke været til at finde en god vej over 
markerne mellem Stationsvej og Brødeskovvej/Skolen. Derfor har der 
været arbejdet med en løsning, hvor der skulle etableres en forlæn-
gelse af cykelstien langs Lyngevej op mod Brødeskovvej. Det ville dog 
betyde, at eleverne skulle krydse Lyngevej to gange. 

Det er noget af en molbo-løsning i forhold til at flytte stationen, og 
derfor vil Enhedslisten sammen med andre gode kræfter arbejde for at 
vi finder en løsning med Lokalbanen. Det vil også betyde, at de kan 
sælge Brødeskov Stationsbygning for en bedre pris, når den kommer til 
at ligge mere ugenert.

Jeg tager sagen op i budgetforhandlingerne, så vi kan komme med et 
udspil til lokalbanerne og regionen.

Med venlig Hilsen
 
Tue Tortzen
Byrådsmedlem (Ø)

Flytning af  
Brødeskov station

Rent Miljø i Hillerød syd
Tirsdag d. 9. okt. kl. 19.00 i Hammersholt forsamlingshus!

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

1  Valg af dirigent
2  Valg af referent
3  Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4  Godkendelse af regnskab
5  Fastsættelse af kontingent
6  Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer,  

suppleanter mv.
7  Diskussion af indkomne forslag
 Eventuelt

Der bliver indkaldt via e-mail til medlemmer og via forenin-
gens facebook-side. Indkomne forslag skal være foreningen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Invitation!

Generalforsamling i foreningen
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Promillerne steg  
i Nr. Herlev. 
Denne overskrift stod i FAA 11/3 1952, og artiklen 
handler bl.a. om skatteligningen af Nr. Herlev sogns 
blot ca. 1100 indbyggere. Andre artikler i denne avis fra 
1950 til 1955 viser noget mærkeligt, billigt eller fest-
ligt i Nr. Herlev sogn. Ligesom Orla Larsen gjorde det i 
en artikel i 2004 vil jeg her pege på nogle herlige træk 
fra 1950-erne. 

Grund- og ejendomsskyldpromillerne steg fra bare 20 til 24 og fra 15 til 18, medens 
ligningsprocenten blev uforandret kun 3. Kommuneskatten var sandelig lav i 50-erne. 
Sognerøddernes løn var det også: Formanden fik 1400 kr. årligt og kassereren 500 kr. De 
andre udgifter var også lave. F.eks. kostede 3 lysekroner til kirken inkl. installation bare 
1140 kr. I 1950 optog sognerådet et lån for at kunne indlægge elvarme i kirken til bare 
14.-15.000 kr. 

Men vist kunne promillerne stige rigeligt i Nr. Herlev ved festlige lejligheder. FAA skrev 
23/6 1955 (med store bogstaver, som ellers var afskaffet i 1948): ” Politiet anholdt i 
Gaar fem Berusere i Nr. Herlev, og Aftenen før maatte Politiet bortvise flere stærkt 
berusede Personer fra Byområdet. I det hele taget har det overhåndtagende Drikkeri i 
Nr. Herlev vakt en Del Forargelse hos Byens Borgere. Drikkeriet finder sted paa offentlige 
Steder, hvor der færdes Børn. Der vil nu blive sat en Stopper for dette Drikkeri”.  

25/8 1953 skrev en begejstret journalist i FAA: ”August-Eventyrdag i Idyllen Nr. Herlev. 
Byfesten blev en morsom Oplevelse og gav mange Penge til Forsamlingshuset. Nørre 
Herlevs stille Idyl blev brudt i Forgaars. Men det var kun for det godes Skyld. Til daglig 
ligger Stedet lidt borte fra Alfar Vej. Paa Grund af Tidens Krav om lige Vejlinier er der 
slaaet en ny Vejstreg udenom Byen. Ganske vist tangerer den Nr. Herlev, men det er en 
ganske upersonlig Streg. Gør man sig imidlertid den Umage at følge den gamle, bugtede 
Vejlinie finder man ind i en Eventyr-Idyl. Vejen krummer sig ind mellem straatækte, 
hvidkalkede Huse, ind mellem nysselige Partier, hvor Latyrus i hundredfold forskellige 
Farvenuancer fryder øjet, hvor der aander Ro, Hygge og Fred for Sjæl og Legeme. Men tro 
derfor ikke, at Nr. Herlev sover Tornerosesøvn. Netop den Velholdthed, Byen præges af, 
er jo et Tegn paa, at der er Liv, at der er Velstand til Huse, at der er Initiativ”.

FAA roser også forsamlingshuset ”…., som danner Rammen om nuværende og kom-
mende Slægters Virke. Det er her, man har lyttet til gode Foredrag; der er her, man har 
dyrket Fortidens Dans i Folkedanseform, det er her Ungdommen (og Old Boys med for 
den Sags Skyld) har udviklet Legemet; det er her, man har moret sig; det er her man 
også samledes i alvorlige Stunder…”. Ja, men 14 år senere blev det revet ned.

Byfesterne havde indslag som tovtrækning, stafetløb, løb hvor deltagerne med fyldte 
vandspande skulle mase over en stige, asfaltbal og tivoli med radiobiler, gynger o. s. v. 
”Der var Eventyrstemning over Eventyrbyen Nr. Herlev”, skrev FAA. Jo, man kunne feste 
med høje promiller for små penge. 

Pandekageløb ved byfest i Nr. Herlev 25/8 1953. FAA skrev: ”… fire af Byens Damer i fuldt 
Firspring skulle klare den vanskelige Opgave ikke blot at tilbagelægge Strækningen, 
men ogsaa stadig vende Pandekagerne paa Panden…. Vinderen ville faa et Kys af 
Festens utrættelige Primus motor Købmand Knud Larsen”… ”Næste Etape vandtes af  
Fru Købmand Olsen. Det turde være et fuldgyldigt Bevis for den gode Aand, der hersker 
i Nr. Herlev…”. 

Anders Bohn. 

PS. Den lokalhistoriske forening har netop udgivet endnu en rapport: Anders Bohn: 
Undervisning i Brødeskovområdet 1500 til 1965. Den er på 53 A5sider og har 21 
illustrationer. Den handler om kulturelle, politiske, sociale og pædagogiske forhold, der 
fik betydning for valget af steder, bygninger, udstyr, lærere og fag. Pris 80 kr. Ring 
Anders 48 26 03 04. 
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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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Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis  
og bliv set i dit lokalområde
 
Størrelse PRIS MOMS PRIS PR. ÅR PRIS PR. NR. 

1/2 omslag inderside 2.100 525 2.625 656,25
1/4 omslag inderside 1.400 350 1.750 437,50
1/1 tekstside 2.800 700 3.500 875,00
1/2 tekstside 1.800 450 2.250 562,50
1/3 tekstside 1.400 350 1.750 437,50
1/4 tekstside 1.100 275 1.375 343,75

Hvis du har oprettet en profil på Facebook, 
kan du følge med i stort og småt i vores 
lokalområde. Brødeskov Lokalråd har sin 
egen side, som du kan følge.

Du går ind på din Facebook-profil. Skriver Brødeskovlokalråd i  
søgefeltet og trykker på ”synes godt om”/”følger”- knappen på siden. 
Så vil du fremover få en notifikation om nyheder på siden.

HUSK! det er her du kan finde sidste nyt fra vores område – længe  
før du hører om det andre steder☺ Sig det gerne videre til naboer  
og venner.

Brødeskov Lokalråd  
på facebook!

Din lokale hestevogn
 

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



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt 23 82 17 35
Næstformand Palle Christensen 26 84 22 41 
Kasserer Ove Chr. Sørensen 40 19 36 80
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Hjælpeudlejer Niels Bagge 40 43 18 59
Øl-mand Henning Nielsen 23 21 33 26 

Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30 
Suppleant/vicevært
Brian Jørgensen 22 42 91 34
Suppleant/vicevært Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30 - 19.00  48 17 18 61

Petanquestævne søndag den 23.september, hvor det er de lokale 
spillere fra byen, der står for afholdelse og tilmelding. Forsamlingshu-
set sørger for salg af pølser og drikkevarer.

HUSK, at der hver torsdag kl. 18 spilles petanque på banerne foran 
forsamlingshuset, hvor alle er meget velkommen til at deltage. Man 
skal selv medbringe kugler.

Høstfest fredag den 5. oktober kl. 18. Menuen består denne gang af 
flæskesteg med det hele fra Skævinge Kro samt kaffe, is og kage. 
Derefter er der underholdning (med Dansktop tema) ved vores perle-
række af lokale syngepiger og –mænd. Bagefter spiller Buffer Band 
Classic op til dans. 

Billetter á 225 kr. kan allerede nu bestilles og købes hos Niels Bagge 
(telefon 40 43 18 59).
 
Julemarked den 25. november og Juletræsfest den 9. december. 
Lige om lidt begynder julearrangementerne, så sæt kryds i kalenderen 
allerede nu ☺                                          

Sket siden sidst
Lørdag den 12. maj var der Veterantræf ”Det Glade Rat”. Det var en 
stor succes med masser af veterankøretøjer – der var knallerter, 
motorcykler, biler, lastbiler og traktorer mv. i en skøn forening. Og der 
kom heldigvis rigtig mange gæster forbi og kiggede på. Indenfor i 
forsamlingshuset var der nogle imponerende samlinger af modeltrak-
torer og modelbiler – og sågar fjernstyrede lastbiler.

Udenfor under teltdugen – tæt ved baren – spillede vores lokale 
musiker Ove. Stemningen var i top, og der blev solgt masser af pølser 
og vafler – og ikke mindst kolde øl og sodavand.
Succesen gentages næste år – lørdag den 25. maj.

Lørdag den 16. juni afholdt vi vores årlige Midsommerfest. Der blev 
grillet medbragt kød, og Huset stod for kartoffelsalat, salatbar og 
dessert. Det var igen en stor succes med masser af glade og fest-
stemte mennesker. Vi siger mange tak for den store opbakning. Efter 
middagen spillede Andrikkerne op til dans, og der var rigtig gang i 
danseskoene…

Kommende arrangementer
Loppemarked søndag den 19. august kl. 10 – 16. Der vil være boder 
både ude og inde, og udover loppeting kan der købes pølser m/brød, 
kaffe og kage, samt drikkevarer fra baren. 
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Mindeord om Jørgen Sandberg

Formændenes formand, Jørgen Sandberg, sov stille ind i sit hjem i Helsinge, 
tirsdag den 1. maj i år! Jørgen nåede at fylde 85 år. For et par år siden flyttede 
Valborg og Jørgen fra Helledammen 12 til Helsinge, da huset på Helledammen var 
blevet for stort til to!

I knap 50 år prægede Jørgen og Valborg Sandberg i den grad lokalsamfundet i 
Brødeskovområdet p.g.a deres store engagement i områdets udvikling og trivsel. 
Vi er mange der mindes Jørgen, som formand i en række bestyrelser hvorfor han 
hurtigt fik tilnavnet formændenes formand! 

Det som vi her gerne vil mindes Jørgen, er hans store engagement i Brødes-
kovkoret igennem 43 år. Koret startede med Valborg som trofast fødselshjælper. 
Netop fordi Valborg havde en mand med en fantastisk basstemme som kunne 
høres over hele Ny Hammersholt. Hvad var vel mere naturligt, når man samtidig 
boede ved siden at en dygtig sangpædagog at stifte et sangkor. 

Brødeskovkoret blev en realitet i 1971. Interesserede sangere fra området 
mødtes i Bjælkehuset på Hulvejen hos Jørgen og Valborgs gode naboer Arne og 
Kirsten (et musisk hjem med et flygel). Her blev sunget og danset så det var en 
lyst. Stemmerne blev trænede og flerstemmigt kor kom op at stå. Helt sikkert 
p.g.a. en kæmpe indsats fra vores formand Jørgen, der utrættelig stod klar med 
noder til hele flokken hver torsdag aften. 

Brødeskovkoret voksede sig stort og stærkt under Jørgens vinger. Der blev 
arrangeret koncerter på plejehjem, i kirker, til sommerfester og private begiven-
heder. Noder blev trykt og uddelt som en naturlig selvfølge, noget formanden 
skulle have styr på. Han stod altid klar med sin mappe med noder. Hjemmet på 
Helledammen blev et større nodearkiv. 

Hele Danmark blev efterhånden Brødeskovkorets legeplads. Nye dirigenter blev 
ansat og afsat, men formand Jørgen blev trofast på sin post. Utrættelig sendte 
han koret rundt i verden til fantastiske oplevelser og møder med andre dygtige 
kor. Brødeskovkoret fik venner i Finland, Norge, Sverige og Polen, hele Danmark og 
Færøerne.

I 1989 tog Brødeskovkoret med familie, 50 i alt, fra Esbjerg af sted til Færøerne i 
en forrygende storm. Familien Sandberg rigt præsenteret med nyfødt barnebarn. 
I 14 dage kørte koret rundt på alle øerne og gav flere koncerter. En oplevelse vi 
aldrig vil glemme. Vi var også flere gange i Finland, hvor vi fik et fantastisk 
venskab med Lovisakoret, som også besøgte Brødeskovkoret flere gange. Det 
resulterede i at vores organist Finn her indfangede en af de smukke finske 
sangere. 

Engang fik vores formand den idé at vi skulle køre i bil til Finland. På hjemturen 
havde han arrangeret en koncert på et sted på Ålandsøerne der hed ”Uffe på 
Bjerget”. Formanden havde bare glemt at halvdelen af koret var taget med båden 
fra Helsingfors direkte hjem. 

Mange oplevelser kan nævnes fra de 43 år, hvor Brødeskovkoret eksisterede. Men 
det der har betydet allermest, er det store sociale fællesskab, der blev skabt i 
sognet, og som trives den dag i dag. Det kan vi ikke takke Jørgen nok for. 

Brødeskovkoret holdt sin sidste koncert den 27. maj 2014 i sognegården.
Vi vil mindes alle de fantastiske oplevelser Brødeskovkoret med Jørgen som 
utrættelig formand har givet os gennem årerne.

Nu er Formanden lagt til hvile på et lille urnegravsted hvor hans mor også er er 
bisat. I nærheden ligger Parno, vores bedste, ven. Og med tiden er det også 
stedet, hvor vi vil være. Så kan vi ligge der og synge og spille sammen

Æret være formand Jørgens minde.
Judith og Lasse
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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
17. - 24. november 2018

Deadline
28. oktober 2018

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

Bestyrelsen: 

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
mathias@brodeskov.net 

Næstformand 
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15 
svend@brodeskov.net 

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
Tlf. 21 65 21 46
rene@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
.

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
ellen@brodeskov.net 

Facebook-bestyrer
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

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.


