
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

M A J  2 02 0 

N R . 232  •  5 0 .  Å R G A N G    

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

Vi holder stadig  
afstand – og trafik, idræt  
og arrangementer begynder 
lidt efter lidt igen i  
vores område

På vej mod genåbning ...



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.  

MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd
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Næste nr. (233) er på gaden 9. - 16. september 2020.
Indleveringsfrist den 20. august 2020 – 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 

 
 

 
 

 

Se på vores hjemmeside vedr. åbningstider. 
Du kan også sende en mail eller ringe på 40 33 03 36. 

Venlig hilsen Anders Kjergaard

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
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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

Vel mødt 18. marts 2020, kl. 1900 i BIF klubhus ...
Sådan sluttede sidste nummers leder, men sådan skulle det ikke gå. 
Lokalrådet måtte, som resten af landet, indstille mødeaktiviteterne, 
og afvente situationen. Derfor rundsendte vi en udsættelse af 
general forsamlingen, i første omgang på ubestemt tid.

Nu begynder landet så småt at vågne op igen, og vi valgte derfor, i 
samråd med kirken, at udskyde dette nummer til efter regeringens 
udmelding om næste fase. Og det betyder at vi nu kan berette om de 
første spæde skridt, der skal bringe os tilbage til en normal hverdag.
Som I kan læse om inde i bladet, så sker der nu noget i BIF, og også 
kirken kan trække i arbejdstøjet igen. Nuvel, i det små, men dog en 
begyndende opvågning fra dvalen.

Pakkeboks
Lokalrådet har modtaget en henvendelse om opstilling af en pakke-
boks. Mange har, og særligt i disse tider, benyttet sig af at få pakker 
bragt ud. Hidtil har man skullet møde op ved en dagligvareforretning, 
eller andre bemandede afhentningssteder. Firmaet Nordic Infrastruc-
ture tilbyder at opstille en såkaldt nærboks. Den kan foreløbig be-
nyttes til levering af pakker med PostNord, DHL og Bring, og fungerer 
på samme måde som PostNords system ved det gamle posthus ved 
stationen i Hillerød.

Der er allerede bokse på vej i Nødebo og Gadevang, og firmaet lægger 
op til at der opstilles en boks i Nr. Herlev, og i Ny Hammersholt. Vi 
synes egentlig det er en god idé, og foreslår en placering ved Slette-

bjerget, samt omkring kirkepladsen i Nr. Herlev. Men det kræver at der 
lægges jord til at opstille boksen, som i øvrigt fungerer uden nogen 
form for tilslutninger.

Så hvis du har kendskab til et lille areal der kan bruges til en nærboks, 
så hører vi gerne fra dig.

Facebookgrupper
Lokalrådet oplever at der er en god dialog om lokale sager på Face-
book. Dette sker blandt andet i grupperne ”Hammersholt” og ”Ny 
Hammersholt”, hvor der også foregår en del udveksling af tips og 
videreformidling af alt fra haveredskaber til legetøj. Det er en super 
måde at skabe et lokalt sammenhold, og det kunne vi godt tænke os 
at arbejde videre med. Vi er derfor repræsenteret i begge grupper, 
men vi har ikke umiddelbart kunnet finde en tilsvarende gruppe for  
Nr. Herlev.

Hvis du har kendskab til en lokal gruppe for Nr. Herlev, eller måske har 
tid og lyst til at administrere en sådan gruppe, så hører vi gerne fra 
dig. Vi vil gerne bidrage med lidt reklame for gruppen, så den kan 
komme lige så godt med, som de to andre grupper.

Coronahistorier
Har du en god historie, som fortæller lidt om aktiviteter og livet i 
lokalområdet under karantænen, så send den gerne til bestyrelsen. Vi 
vil så trykke den i næste nummer af Borgeravisen.

Genstart ...



TAK til Uffe!

Efter mange år som Brødeskov Lokalråds revisor  
og annonceansvarlig har Uffe Espersen valgt  
at sige farvel og tak for denne gang.

Uffe har været os en uvurderlig hjælp i forbindelse med Brødeskov Borgeravis 
hvor han har med stort ansvar og engagement har varetaget alt omkring 
annoncerne i bladet.

Ligeledes skal lyde en stor tak for hans altid store velvillighed i forbindelse med 
momsregnskabet og opsætning af lokalrådets regnskabet, som han for flere år 
tilbage satte vores kasserer ind i. Tidligere har Uffe været en del Brødeskov 
Lokalråds bestyrelse - og tidligere Brødeskov Borgerforening i det meste af 
foreningens 50-årige historie, hvor han bl.a. har været formand.

Vi ønsker Uffe al held og lykke fremover – og tak for de mange års samarbejde.
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Vi håber det kan være med til at give andre inspiration, men også at 
det at vi kender hinanden lidt bedre, kan være med til at styrke det 
sociale liv i området.

Mailliste og generalforsamling
Slutteligt vil vi gerne gøre lidt reklame for vores mailliste. Dels fordi 
den er en god kilde til nyheder i netop din del af lokalområdet,  
men i høj grad også fordi vi endnu ikke kender datoen for general-
forsamlingen.

Vi kan endnu ikke samlet mere end 10 personer, og derfor kan vi 
endnu ikke sætte en dato. Der vil derfor blive indkaldt til generalfors-
amling via vores mailliste, straks vi kan gennemføre den på forsvarlig 
vis. Du kommer på listen ved at sende et helt kort ”ja tak til at komme 
på maillisten”, til bestyrelsen@brodeskov.net  Og det er også hertil 
du kan skrive, hvis du har et emne vi bør tage op.

På gensyn i næste nummer, og pas på jer selv og hinanden så længe

På vegne af bestyrelsen
Mathias Skarby
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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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I de sidste par måneder har vi oplevet, at infrastruktur og trafik-
mængde har passet godt sammen, med andre ord har der været en 
meget fin afvikling af trafikken i vores lokalområde.

Der har dog været et par borgerhenvendelser, der kan begrunde at 
holde udvalget kørende lidt endnu. Der er observeret usædvanlige 
kødannelser fra Solrødgård ud på Lyngevej. Vi overvejer et Skype-møde 
om situationen; der bliver transporteret uidentificerbart gods i større 
mængder, så måske er der grundlag for en nærmere under søgelse.

Spøg til side, der er stadig nok at tage fat på. Vi har desværre kunnet 
læse i dagspressen, at projektet med at flytte trinbrættet ved Nr 
Herlev er udskudt til næste år. Det vil vi følge op på. 

Vi håber, i kommende numre af bladet, at kunne orientere mere om 
aktuelle trafikprojekter. Vil du gøre os opmærksomme på særlige 
trafikproblemer, hører vi gerne fra dig.

På udvalgets vegne
Mathias Skarby (mathias@brodeskov.net)
ogTom Feilberg (tom@brodeskov.net)

TRAFIKUDVALGET  
ORIENTERER

... ikke så meget i denne borgeravis. 
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

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
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Kære alle – på trods af massiv nedlukning og et brat stop i aktivite-
terne i BIF – så er vi her stadig!

Vi er i fuld sving med at gøre klar til at igangsætte de aktiviteter, der 
løbende bliver åbnet mulighed for. Fodbolden kommer snart til at rulle 
igen; mens der nok er længere udsigter for de indendørs udfoldelser.
Betingelser og regler for eksempelvis fodboldtræning er markant 
ændret i forbindelse med genåbningen; men der vil være råd og 
vejledning på vej til alle; så vi kan gøre det på en betryggende og 
korrekt vis.

Tak for støtten
I ”Corona-pausen” har vi oplevet en massiv opbakning til foreningen på 
trods af manglende udbytte af kontingentbetalingerne. Det er særligt 
vigtigt da store dele af foreningens øvrige indtægtsgrundlag er 
forsvundet i takt med aflysning af Hillerød Byfest, Loppemarkedet og 
andre større arrangementer hvor vi normalt deltager med frivillige 
hænder og tjener mange penge til vores forening. Det er vi meget 
taknemmelige for, da vi har kunnet holde på trænere og planlægge 
med udgangspunkt i tilslutning til de enkelte aktiviteter – TAK.

Enkelte aktiviteter har der dog været i pausen, om end de først bliver 
synlige for jer, når vi kan mødes som normalt igen. Der er sket opgra-
deringer i klubhusets omklædningsrum med renovering af klinker og 
brusevægge – det glæder vi os til at I kan få glæde af.

På den korte bane er eksempelvis Lions Cup i Kalundborg i pinsen 
aflyst og der er mange andre aktiviteter vi ikke kan sætte dato og 

starttidspunkter på; men vi vil  
gøre vores yderste for at holde  
jer velinformeret via diverse 
medlemsplatforme.

Generalforsamlingerne i  
både Idrætsforeningen og 
Venne-foreningen er udsat  
på ubestemt tid.

Vi håber på fodboldskole!
Én af de aktiviteter vi planlægger efter  
at gennemføre; selvom vi ikke er sikre endnu,  
er Fodboldskolen i uge 27. Vi håber inderligt at den kan afvikles, 
trænere og skoleledelsen er på plads. 60 ud af 64 pladser er solgt  
– så skynd jer hvis I har nogen børn hos jer der gerne vil være med.

Sportslige hilsener
Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

BIF er her stadig!
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Støt Brødeskov IFs 
Venner
BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at skaffe midler 
til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft til de mange-
artede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan være fodbold-
turneringer i ind- og udland, miniputstævner på eget anlæg eller de årlige 
afslutningsfester for både små og store medlemmer.Vennerne har også 
ansvaret for kioskens drift.
 
BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør 
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i Frederiks-
borg Slotshave og Byfesten i Hillerød. Vennerne er altid på udkig efter nye 
indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse koncerter og 
plakatophængning.

BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ungdoms-
medlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med. Som medlem yder 
du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes med at støtte vennerne 
med en årlig indbetaling på 100 kr.

Ønsker du at blive medlem?
Så kan du betale på MobilePay nr. 71090  
Eller overfør på reg. nr. 1551 konto nr. 8214239
 

Husk at angive navn og adresse, så er du medlem.
 
Kontakt eventuelt Svend Beeck på mail svend.beeck@live.dk 

Hilsen
Bestyrelsen
Brødeskov IF Venner

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
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Jeg har skrevet en ny bog:

Anders Bohn:  
Brødeskovområdets  
historie 
som er på 104 A4sider og har mange illustrationer. 

Efter gennem de senere år at have skrevet seks A5-rapporter om 
forskellige emner, der er solgt til et lokalhistorisk interesseret publikum 
på Brødeskov Lokalhisto risk Forenings vegne, fik jeg den ide at skrive 
historien om væsentlige dele af beboernes liv og interesser mv.

Det blev en professionelt trykt bog, der i stedet for de seneste ca. 250 
år indeholder historien fra 11.000 f.v.t., hvor der på vort områdets 
vestligste punkt er fundet Nordsjællands tidligst kendte stamboplads. 
Vægten er dog lagt på de seneste 300 år. 

Bogen koster 195 kr. Medlemmer af Brødeskov Lokalhistorisk Forening 
betaler 170 kr. Efter forudgående telefonisk aftale til nr. 48 26 03 04 
betal til vor konto 2276 6881678274, og vi bringer bogen til dig, hvis du 
bor i eller nær Brødeskovområdet. Eller vi kan sende den til dig mod et 
tillæg på 35 kr. Du kan også hente og betale bogen hos mig efter 
telefonisk aftale om besøget. 

Anders Bohn, Engparken 43, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.  

Brødeskov Lokalhistoriske Forening



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt 23 82 17 35
Næstformand Brian Jørgensen 22 42 91 34 
Kasserer Ove Chr. Sørensen 40 19 36 80
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30
Vicevært/diverse Niels Bagge 40 43 18 59

Vicevært/diverse Jan Bast 50 57 89 58
Suppleant/hjælpeudlejer  
Annette Novotni 24 67 79 09 
Suppleant Niels Clausen  22 23 18 48 
Forsamlingshuset er åbent hver  
torsdag 17.30 - 19.00   2136 16 50

SKET SIDEN SIDST (før Corona)

Generalforsamling
Vores årlige generalforsamling blev afholdt søndag den 16. februar – 
med stor deltagelse af husets medlemmer. Efter generalforsamlingen 
blev der serveret Stegt Flæsk med tilbehør fra Skævinge Kro.  
Besty relsen konstituerede sig på det førstkommende bestyrelses-
møde (se nedenfor).

Fastelavnsfest 
Søndag den 23. februar var der fastelavnsfest i forsamlingshuset. Vi er 
rigtig glade for, at der igen i år var mødt rigtig mange både børn og 
voksne op med sjove og fantasifulde udklædninger. Der blev slået 
katten af 3 tønder, og der var præmieuddeling til kattekonger og –
dronninger og til de sjoveste og mest gennemførte udklædninger. 
Bagefter var der fastelavnsboller til alle og slikposer til alle børnene.

Corona
Alle planlagte aktiviteter i forsamlingshuset er indtil videre aflyst, og 
det har bl.a. betydet, at vores bankospil i marts og vores forårsfest med 
cabaret/revy ikke blev til noget. Vi håber at kunne gennemføre begge 
arrangementer i løbet af efteråret i stedet for, men vi afventer de 
kommende udmeldinger fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

Derudover har ”Det Glade Rat” aflyst årets veterantræf, som skulle have 
været afholdt lørdag den 23. maj 2020. Men vi kan heldigvis afsløre, at 
veterantræffet vender tilbage for fuld styrke i 2021.

Loppemarked
Hvis alt går vel – så husk vores loppemarked søndag den 9. august 2020. 
Leje af stand skal ske til Gitte Pedersen på tlf. 26 79 87 51.
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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
9. - 16. september 2020

Deadline
20. august 2020

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

Bestyrelsen: 

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

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

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
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, 22 26 97 94.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Svend Beeck, 26 63 65 15 

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

Annonceansvarlig: Svend Beeck,  
svend@brodeskov.net 

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net 

Kasserer
Hanne Jensen,  
Slettebjerget 15,
hanne@brodeskov.net

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

Medlemskab
Henv. til kasserer 
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Mobilepay 94329
hannemaarjensen@hotmail.com

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.

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





HHiilllleerrøødd  LLiillllee  SSkkoollee  **  BBrrøøddeesskkoovvvveejj  33  **  33440000  HHiilllleerrøødd
TTllff..  4488226666558866  **  wwwwww..hhiilllleerroodd--lliilllleesskkoollee..ddkk  

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.

Kaniner 
sælges
Velegnede både  
til slagtning og  
som kæledyr.

Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller  
tt@hillerod.dk


