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

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Debat om nybyggerier ved
Hammersholt og HOFORs
renovering af kildepladser
ved Nørre Herlev
Mød også glaskunstneren
Britt Lind Myrup og læs
mindeord om to af områdets
store personligheder.

Luksus i hverdagen
Forkæl dig selv eller giv en unik gave
Besøg myglas.dk eller book en aftale
til et besøge mit værksted i Birkerød.

Kontakt mig på:
Facebook - MyGlas by Myrup
Instagram - myglasbymyrup
www.myglas.dk.
Mobil - 28500344
Britt Lind Myrup

Til en særlig lejlighed kan du også
designe dit eget glasprodukt efter
eget ønske, og jeg laver det til dig.
Bliv inspireret af farver og form på
www.myglas.dk.
Arbejder du med glas, kan du booke
tid til brænding eller du kan deltage i
private glaskurser hos mig.

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

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.

Mobil

ePay

100 k
r.
9432
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Brøde

skov L
okalrå
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Restaurant Nysøgaard

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

Næste nr. (236) er på gaden 15. - 22. maj 2021.
Indleveringsfrist den 25. april 2021 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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Mens vi venter på
lysere tider...
Frosten forsvinder gradvist, og når I læser dette, så er de første
forårsblomster begyndt at komme frem. Det er desværre ikke også
gældende for pandemien, der for vores vedkommende kan fejre 1 års
fødselsdag.
Lokalrådet har derfor været nødt til, igen, at udskyde generalforsamlingen, og en del mødeaktivitet er gået i vasken. Og det er ærgerligt –
særligt nu. Og vi fortsætter arbejdet efter bedste evne. Der er nemlig
en del, der rører på sig i vores område, og det vil vi gerne gøre hvad vi
kan for at vi der bor her får mest mulig indflydelse på.
Hovedstadens Forsyning (HOFOR) har planlagt et større arbejde med
vandboringerne ved Nr. Herlev og Freerslev. Vi er først blevet
orienteret meget sent i processen, så vi har ikke haft mulighed for at
få en dialog i gang. Det vil lokalrådet ikke stille sig tilfredse med.
Arbejdet indebærer brug af meget tungt materiel, samt kørsel af
adskillelige læs jord, grus og brokker om dagen. Og det havde HOFOR
planlagt til at skulle transporteres gennem Nr. Herlev. Lokalrådet har
derfor iværksat en større kampagne, med det formål at finde en
alternativ rute.
Vi har orienteret via Facebook, mailliste og direkte kontakt til
naboerne i Nr. Herlev, og på baggrund af de mange mails debatter,
telefonopkald og møder, har vi forfattet et høringssvar der opsummerer de generelle holdninger blandt beboerne i byen.
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Helt kort går vores forslag ud på at grussporet fra rensningsanlægget
lægges om, så ruten lægges syd om byen, med udmunding på
Uvelsevej. Derfra kan Kommunen med fordel komme på banen, således
at der etableres en grusvej i stedet for køreplader, som senere kan
asfalteres, og dermed forbinde Uvelsevej med Lyngevej. Det vil også
være til glæde for byen i fremtiden, såvel som for kørende fra Uvelse
og Gørløse.
Vi har peget på en alternativ rute over sporene, hvor vejen tidligere har
gået mod Freerslev. Den er mindre hensigtsmæssig på flere måder, og
ikke så sandsynlig, da den vil skabe en ”farlig overgang” ved jernbanen.
Det går BaneDanmark næppe med til. Ikke desto mindre er det en
bedre løsning end at trafikken til kildeplads, mark og rensningsanlæg
fortsat går gennem byen. Både ved dette arbejde og i fremtiden.
Uanset udfaldet, opfordrer vi til at I gør opmærksom på eventuelle
gener og skader som følge af dette arbejde, så vi i fællesskab kan
hjælpe HOFOR med at passe på veje og bygninger i nærheden.
Høringssvar skulle være inde senest 5. marts 2021, hvorefter sagen
behandles i kommunen, og der vil yderligere være en klagefrist på 4
uger, inden HOFOR må gå i gang.
Som vi tidligere har skrevet om, så er der flere ønsker om at bebygge
de åbne arealer langs Brødeskovvej, og vi har da også modtaget
en del henvendelser imod byggerierne, og et par enkelte der ser
muligheder i at området får flere husstande. Vi følger sagen nøje, og
holder jer orienterede via vores mailliste. Udviklingen, og hvordan vi
håndterer det, skal ses i sammenhæng med de kommende landsby
visioner.
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Vi ville egentlig have sendt vores udkast i høring via maillisten i
december og januar, men arbejdet blev ramt af julens skærpede
nedlukning, så i stedet arbejder vi nu på at få udkastet rundsendt
til maillisten her i marts.
Som det ser ud nu, så er budskabet i landsbyvisionerne ikke
nævneværdigt meget ændret, sammenholdt med de hidtidige landsbyvisioner. Generelt hører vi at man ønsker at fastholde landsbypræget i området, men måske har vi ikke hørt mange nok endnu? Skriv
derfor til os, og kom med input og kommentarer, når vi sender udkastet i høring.
Jeg kan derfor, endnu en gang, kun opfordre til at komme på maillisten
– det er nu vi tegner vores lokalområde, og det kommer til at smitte af
på det grundlag byrådet planlægger ud fra, nemlig kommuneplanen,
der i øvrigt også er på vej i høring.
Så hvis du vil holdes orienteret om udviklingen, ønsker at se udkast til
landsbyvisionerne, har forslag eller kommentarer og spørgsmål, så
skriv til os på bestyrelsen@brodeskov.net.
Afslutningsvist vil jeg gerne sende en efterlysning: Hestehave bliver i
den grad en del af Hillerød, nu hvor byen udvides mod syd. Det påvirker
mange af de husstande der har udsigt over området, og ikke mindst
dem der bor nær Brødeskov.
Men hvordan med jer, der bor i Hestehave, eller umiddelbart i
nærheden? Hvis der skulle være en ildsjæl
i området som vil være med til at styrke
dialogen, så hører vi gerne fra dig.

På vegne af bestyrelsen
Mathias Skarby
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HOFOR renoverer Attemose
kildeplads ved Nørre Herlev
HOFOR renoverer Attemose kildeplads frem til 2024.
Kildepladsen strækker sig fra øst for Skævringe til vest for
Nørre Herlev i Hillerød Kommune.
Kortet viser områderne, der er omfattet af renoveringen. Når der arbejdes på den
østlige del af kildepladsen ved Nørre Herlev, vil HOFOR benytte Enghavegårdsvej
som adgangsvej til kildepladsen, hvilket i kortere perioder kan give en forøget
trafik i Nørre Herlev.
HOFOR forventer at arbejde på den østlige del af kildepladsen fra uge 8 til uge 14
i 2021, hvor Enghavegårdvej benyttes som adgangsvej.
Hvis du ønsker at vide mere om HOFOR og projektet, kan der findes yderligere
information på hjemmesiden: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/
udviklingsprojekter/renovering-af-attemose-kildeplads/
Du kan også kontakte følgende kontaktpersoner hos HOFOR:
Projektleder:
Jonas Iversen
2795 4666 (direkte)
jonive@hofor.dk

Byggeleder:
Kenneth Vilhelmsen
2795 4658 (direkte)
kevi@hofor.dk
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TRAFIKUDVALGET ORIENTERER

læse andetsteds i denne avis. Hvis I følger linket i indlægget, kan I
læse en beskrivelse af hele projektet. Det er et kæmpestort grave/
bore-arbejde, der vil vare i 4 år. Det vil begynde her ved Nr Herlev og
strække sig helt over til Gørløse og Skævinge.
I HOFOR´s projektbeskrivelse kan man bl.a. læse:
”HOFOR forventer ikke større gener for naboer til kildepladsen, fordi
den ligger i det åbne landskab uden nogle nære naboer.

Nyt fra trafikudvalget
Region Hovedstaden havde oprindeligt afsat midler i 2019-budgettet
til at flytte Brødeskov Trinbræt over på den anden side af Lyngevej. Der
er hverken gang- eller cykelsti langs Lyngevej, så ved flytningen vil
man skabe en langt mere sikker skolevej for de mange børn, der skal til
og fra trinbrættet hver dag, idet de naturligt vil tage den mere sikre
vej gennem Bygaden og under viadukten. Vi ser det også som en stor
fordel for borgerne i landsbyen, at de ikke skal over Lyngevej, når de
skal med toget.
Det viser sig desværre, at midlerne først vil blive udløst samtidigt med
anlægget af den nye Favrholm Station, som er forsinket af det forsinkede supersygehusbyggeri. Vi må væbne os med tålmodagtighed og
prøve at tro på, vi får flyttet vores trinbræt.
Et andet større entreprenørarbejde har vi først lige hørt om. HOFOR,
Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skal totalrenovere og udbygge boringer og rørlægninger gennem Attemosen vest for Nr Herlev. Vi
har fået HOFOR til at lave et lille indlæg til Borgeravisen, som man kan
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Den største gene forventes at være øget trafik i forbindelse med
transport af materialer til og fra kildepladsen, som primært vil foregå i
første halvdel af 2021. Det forventes at være beboere i Nørre Herlev
og enkelte andre naboer til projektet, som kan risikere at opleve disse
gener.
HOFOR arbejder kun i dagtimerne på hverdage og tilstræber, at materialer transporteres uden for myldretiden, så vi undgår at belaste
trafikken i lokalområdet.”
Mit (Tom Feilberg) gamle hus fra 1722 kan ikke lide tunge transporter,
så jeg har sat et skilt op, hvor jeg opfordrer tunge køretøjer til at køre
stille og roligt for at undgå revnedannelser i huset. Dette skilt har
projektledelsen reageret på, selv om deres transporter ikke kommer
helt tæt på huset. Der vil køre en borerig på 42 tons og dertil en del
lastbilkørsel med grus-materialer, især i ugerne 8 – 14, tror vi. De vil
komme for at fotografere ydervæggene, så de kan følge med i evt.
skader. Jeg vil derfor opfordre alle husejere langs ruten ad Enghave
gårdsvej til at holde øje med nye skader på deres huse, f.eks. om der
kommer revner i husfundamenterne i denne periode.
På udvalgets vegne
Mathias Skarby (mathias@brodeskov.net)
og Tom Feilberg (tom@brodeskov.net)
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Indlæg fra NyH-Ll. Sverige Gruppen:

Det er nu vi skal
kæmpe for at bevare
Landsbyerne og det
unikke åbne land
udenom Hammersholt
og Ny Hammersholt
Derfor opfordrer vi til, at det er nu vi sikrer vores
stemmer som borgere i området bliver hørt sådan, at vi
gør det klart for vores politikere, at vi ønsker bevarelse
af vores områdes unikke natur og landsby karakter.
Ej start af en glidebane og udvikling som bidrager til
øget trafikkaos, ødelæggelse af landsbyerne, den
unikke natur og åbne landskab.

Som du sikkert har opdaget, er der private projektplaner i det åbne
landskab omkring Hammersholt og Ny Hammersholt. I dag ligger
arealerne i landzone og kan ikke bebygges, men det kan ændre sig.
Byrådet skal snart vedtage planstrategien, der senere i år bliver til den
nye Kommuneplan 2021. Hvis arealerne i det åbne landskab optages
som perspektivarealer, så er processen med at omdanne landzone til
byzone i gang.

Hvad er konsekvenserne hvis disse projekter tages
ind som perspektiv områder?
BYPLANLÆGNING OG TRAFIKALE UDFORDRINGER;
• Øget Trafikkaos
	De nye projektplaner med hundredvis af boliger omkring Hammersholt og Ny Hammerholt vil stramme trafikknuderne yderligere, da
erfaringen er minimum 2 biler pr. husstand. Og det er ikke kun et
lokalt trafikproblem for landsbyerne, men et kæmpe trafikproblem
for det centrale Hillerød, og netop i det udfordrede område ved
Milnersvej/Carlsbergvej. Vi mener, at Hillerød skal udvikle sine
kvaliteter, ikke sine problemer.
• Manglende stationsnærhed
	Stationsnærhedsprincippet skal sikre en tæt kobling mellem
byudvikling og infrastruktur. Således skal de stationsnære områder
ved Favrholm og det gamle hospitalsområde udnyttes, inden der bør
gøres overvejelser om at inddrage andre landzone arealer.
KULTURELLE, NATUR OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD
• UNESCO-Verdensarv bufferzone
	UNESCO Verdensarvs bufferzone går gennem marken mellem
Slettebjerget, Gl.Frederiksborgvej og Brødeskovvej.
• Området er erklæret geologisk bevaringsværdigt
	Et stort område startende fra nord fra Ny Hammersholt til kommunegrænsen ved Allerød på Gl. Frederiksborgvej er klassificeret som
geologisk bevaringsværdigt. Området går gennem marken mellem
Slettebjerget, Gl. Frederiksborgvej og Brødeskovvej.
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• Nationalpark Kongernes Nordsjælland og NATURA 2000
	Det samlede Store Dyrehave indgår i Nationalpark Kongernes
Nordsjælland vedtaget i juni 2020. Yderligere indgår den østlige del
af Store Dyrehave og marker, grænsende ud til Gl. Frederiksborgvej
og Ny Hammersholt/Ll. Sverige mod vest i den særlige NATURA-
2000 beskyttelse. Områder op til disse beskyttelser anses også
som kritiske for natur- og kulturbeskyttelse, efter samme princip
som UNESCO bufferzone.

Sådan er den videre proces;
•	Første afgørende milepæl var den 24. februar 2021 i Byrådet
Planstrategien (Strategi for fysisk planlægning) endelig vedtages
inkl. nye perspektivarealer.
•	Torsdag d. 25. feb. afholdte byrådet et temamøde (faglig drøftelse)
med administrationen.
•	Lørdag d. 6. marts har byrådet et seminar, hvor de træffer
beslutning om hvilke punkter/projekter, der skal med i eller ud af
kommuneplanarbejdet.
•	Dertil kommer en række møder i div. udvalg i den mellemliggende
periode.
•	Forslag til Kommuneplan 2021 kommer til beslutning i Byrådet juni
2021, hvorefter det sendes i høring.
• Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 sker til december 2021
•	Efterfølgende lokalplan proces tager ca. 9 måneder, med forslag
som skal i høring og endelig vedtagelse som politiske milepæle.
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Læs mere om projekterne her:
Carlo Lorentzen “Hammersholt Enge”
Ref.: https://sn.dk/Hilleroed/Investor-vil-bygge-ny-landsby/
artikel/677723
Jakob Evart projekt
Ref.: https://sikkerskolevej.nu
Ref.: https://sn.dk/Hilleroed/Udvikler-og-kommune-i-krig-om-
halmballer/artikel/1390287
Jan Kreiberg Larsen/Simon Verbik ”Brødesølund”
Ref.: https://sn.dk/Hilleroed/DN-foeler-sig-misbrugt-af-
projektudvikler/artikel/1383037
Ref.: https://sn.dk/Debat-Hilleroed/DEBAT-Bevar-det-groenne-
Hilleroed/artikel/1395992
Tak for din opbakning.
De bedste hilsner
NyH-Ll. Sverige Gruppen

Sådan er den videre proces;
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Første afgørende milepæl var den 24. februar 2021 i Byrådet Planstrategien (Strategi
for fysisk planlægning) endelig vedtages inkl. nye perspektivarealer.
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Tanker fra Tue
De to store spørgsmål for tiden er cykelsti fra jernbane
broen til Gl. Frederiksborgvej og eventuelle nye bebyggelser i området.
Cykelstien er vurderet til at koste ca 4 millioner. Der er afsat 1 million
i år, 11 millioner til næste år, 1 million i 23 og 11 millioner i 24 til
cykelstier . Ikke meget i betragtning af at vi tidligere afsatte 10-12
millioner om året.
Arkitektur- byplan og Trafikudvalget har valgt at bruge 12 millioner på
strækningen Frederiksværksgade-Slangerupgade. En vigtig strækning,
men så er der heller ikke til andet før efter 2022.
Når vi laver budgetforlig aftaler vi også hvad vi vil bruge indtægter
som endnu ikke er kendte til. Det er mest fra jordsalg - det bliver der
først regnet med, når slutsedlen er underskrevet, og der er både
erhvervsgrunde og boliggrunde.
Derfor har vi hvert år mulighed for at bevilge penge til sager ”på
venteliste”, og det er aftalt mellem budgetforligspartierne ( Ø-S-SF og
R) at vi vil se på muligheden for at fremskynde cykelstiprogrammet.
Det kunne være stien langs Brødeskovvej, det vil jeg arbejde for.
Stien vil give trafiksikkerhed for cyklister langs hele Brødeskovvej og
samtidig endelig forbinde de tre parallelveje Københavnsvej Gl. Frederiksborgvej og Lyngevej så cykelstinettet bliver langt bedre
både for folk som skal på arbejde og på fornøjelsestur.
Op til fornyelsen af kommuneplanen er der kommet adskillige forslag
til nye bebyggelser både ved Gl. Hammersholt og ved Lyngevej.
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Debatten om bebyggelse langs Brødeskovvej er ikke ny - for 12-13 år
siden var der tale om at lægge Supersygehuset på Rødegårds jorde.
Den plan var vi enige om at afvise, alle politiske partier fremhævede
at det er vigtigt at der er åbent land mellem Hillerød og Allerød. Sådan
skal det blive ved at være og jeg håber at alle husker deres holdning
fra 2009.
Personligt synes jeg at projektet ”Hammersholt Enge” er mere
sympatisk. Der er tænkt på Miljø- isolerings grund og derfra langs
jernbanen ind mod det nye sygehus, Favrholm og den nye station.
Det vil ikke tage udsigten fra nogen men med en bro over jernbanen
vil det give et sammehængende beboet område som er stort nok til at
vi kan få en dagligvarebutik herude. Det har vi savnet siden Preben
Købmand og Købmand Davidsen lukkede for snart 30 år siden.
Der vil være 5-10 minutter på cykel ad sti til den nye station så
mange vil vælge den transportform - men det vil alt andet lige også
give mere trafik, sikkret mest i retning mod Lyngevej.
Byrådet har aftalt at indkalde til borgermøde inden der træffes
beslutninger.
Flere forskellige borgergrupper arbejder på at påvirke processen, det
betyder at alt bliver set fra mange sider og det er godt for processen. I
den forbindelse er der kommet tanker om at borgerne i LL. Sverige og
omegn kunne gå sammen og købe marken fra Gl. Frederiksborgvej og
et godt stykke dernedad - måske helt til jernbanen. Så kunne man
plante frugttræer og blomstermarker, anlægge nyttehaver til dem,
der har lyst til det og have husdyr til eget forbrug.
En spændende ide som kunne give en
masse sjov og fællesskab.
Tue Tortzen
Slettebakken 1, Ll. Sverige
Byrådsmedlem for Enhedslisten
17

Fra kold
glas til
lysvarme
glasjuveler
Små stykker af glas skærer
hun ud og placerer dem forsigtigt med hænderne sammen i en lille bunke på en
plade, der står klar inde i
ovnen.
De sidste små stykker retter hun til med et pincet og en lineal. Så
bliver lågen til ovnen lukket, og glasstykkerne er dermed klar til at
smelte sammen til runde juleornamenter efter et par dage i ovnen, der
undervejs når op på 7-800 graders varme.
Glaskunstneren er Britt Lind Myrup fra Hillerød, som på sit værksted i
Birkerød bruger 15-20 timer om ugen på sin passion med at skabe
forskellige kunstværker i glas.
- Jeg er dybt fascineret af den magi, der sker, når man arbejder med
glas. Jeg er optaget af lyset, og hvordan jeg kan få lyset til at stråle
igennem glasset, så det giver et magisk skær. Det er en proces og en
forvandling, hvor glasset går fra at være hårdt og koldt til at blive let
og blød i formen, siger Britt Lind Myrup.
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Som oftest ved hun ret præcis, hvad hun går efter, når hun går i gang
med at lave fade, skåle, glasbilleder eller andre former for brugskunst.
- Men glas har en særlige evne til at overraske, og det gør at små
ujævnheder i glassets hårde overflade kan ændre min oprindelige idé.
På den måde lader jeg i sidste ende glasset bestemme udtrykket på
det produkt, jeg skaber. Under selve brændingen af glasset kan der
opstår nye udtryk ved at strukturer pludselig træder frem i farven.
Glasmaterialet er håndvalset og kan gemme på små hemmeligheder,
der første afsløres i det færdige produkt. Disse ting gør, at glasset
bliver endnu mere levende, smuk og ikke mindst unikt, siger Britt Lind
Myrup.
Hun finder inspiration til sine kreationer fra forskellige kunstværker i
form af skulpturer, malerier og tekstiler. Hendes brugskunst sælger
hun på blandt andet kunsthåndværkermarkeder og julemarkeder. Hun
sælger også til kunstforeninger og virksomheder. Og man kan også
købe gennem hendes hjemmeside: www.myglas.dk
- Folk køber gerne mine produkter til særlige lejligheder så som
housewarming, fødselsdagsgaver og nogle køber mine julekollektioner
som samleobjekter. En hel del køber mine produkter i stedet for
blomster, siger Britt Lind Myrup.
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Entreprenør
J
Christiansen

For tre jordbærtærter
For ikke så mange år siden lå det ikke lige i kortene, at hun skulle
arbejde med og skabe glaskunst. Men hun havde længe været fascineret af en veninden, som gjorde i den kunst. Så pludselig fik hun hul
på den kreative boble.

Jørn Christiansen
Bygaden 7
- Jeg fik mulighed for at overtage en stor brugt ovn på Frederiksberg
Nr. Herlev
Tekniske Gymnasium, som jeg blot gav tre jordbærtærter for. Så fandt
3400 Hillerød
jeg mig et værksted i Birkerød. Og så var jeg i gang med mit nye
kreative univers. Så kom tiden til mig, konstaterer Britt Lind Myrup.
Mobil
51 50 00 59
Lag på lag skete tingene altså for hende som en anden
Babushka
Privat
48 24 75 68
dukke. Hun fik lært sig faget hos glaskunstner Anne Wedell-Wedellsborg, kunstnerparret bag Nowhuset på Langeland og online glaskurser
Jord & beton
i USA. Og med de andre tiltag fulgte også naturligt det at starte egen
Kloak & anlæg
virksomhed.
Udføres
- Min lyst til at have min helt egen interesse er til min egen lykkelige
overraskelse gået hen og blevet min passion.
Passion frem for pension
Hun har oplevet en pæn fremgang med salget af glas-kollektionerne
– ikke mindst med internet-salget. Og pakker med hendes produkter er
nu også skippet af sted til andre lande så som Canada.
- Der er tydeligvis en interesse for mine produkter i udlandet, som der
Lækre cremer & shampoo
generelt vist er for glaskunst her fra Danmark. af naturlige råvarer og urter

alt indenfor

fra egen have

Hun sørger også for at vise sine produkter frem på Facebook og
Besøg gårdbutikken i Hammersholt
Instagram, som hun håber kan være med til at booste salget af
lørdage
– 13 el. aftale
hendes brugskunst. Hun underviser også en tilÅben
to kursister
ad 10
gangen
på sit værksted.

Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller

- Jeg drømmer om på et tidspunkt at kunne leve –HAMMERSHOLT
ikke af min pension
BYVEJ 43
men i stedet af min passion, lyder det med et smil fra Britt48
Lind
Myrup.
17 03
71
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Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
6

15

Lars Frederiksen

Mette Wolf

Leif Jonasson

Anette Bang

v/Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.

Hovedgaden 17A, 3320 Skævinge
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

48 26 08 05

www.nord-begravelse.dk
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Affaldsindsamling
2021 - gå sammen
om at gøre jeres lokal
område pænere.
Én dag hvert forår sætter Danmarks Naturfredningsforening fokus på alt det affald, som havner uden for
skraldespandene, det affald, som vi alle ærgrer os
over at kigge på. Det sker på den landsdækkende årlige
”Affaldsdag”, som i 2021 finder sted lørdag d. 17. og
søndag d. 18. april.
DN i Hillerød tager initiativ til, at Hillerød endnu engang kommer med
på affaldskortet. Vi gør det i samarbejde med Hillerød Forsyning og
Hillerød kommune, som selvfølgelig har stor interesse i at få minimeret mængden af bortkastet affald i naturen, på gader og langs veje.

Man kan selvfølgelig samle affald på alle tider af året, men hvis I
tilmelder jer senest d. 24. marts, vil I få tilsendt materiale fra
Danmarks Naturfredningsforening, og Hillerød Forsyning vil stå for
afhentning af det indsamlede affald, og kommunen vil gøre det muligt
at låne affaldshapsere og gule veste.
Tilmelding finder sted via hjemmesiden www.affaldsindsamlingen.dk
I 2020 måtte Danmarks Naturfredningsforening udsætte affalds
indsamlingen fra april til september grundet corona. Dette kan vi
selvfølgelig også risikere i år. Imidlertid håber vi, at det kan lade sig
gøre at gennemføre indsamlingen her i foråret, inden alt gror til, og
affaldet dækkes af planter.
Har I spørgsmål, f.eks. vedr. tilmelding, kan I kontakte projektleder i
Danmarks Naturfredningsforening Charlotte Juul, 51 46 01 02,
cju@dn.dk, eller Jørgen Nielsen, DN-Hillerød, tlf. 8691 5210,
jbn.post5@gmail.com
Med venlig hilsen

Vi håber, at lokalrådet vil støtte op om initiativet og med opbakning
fra de lokale vil bruge et par timer til at samle affald sammen. Her er
mulighed for at engagere hele familien og få sat fokus på affalds
ansvarlighed. Det kan evt. kædes sammen med en forårsforskønnelse
af fællesarealer og evt. et socialt fællesarrangement som afslutning.
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Vera Søchting
Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød
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N Y T F R A B R Ø D E S KOV I D R Æ TS FOR E N I N G

Corona er over os
Idræt og corona passer ikke godt sammen ... skrevet i
midten af februar
På dette tidspunkt af året plejer der at være den største aktivitet på
hele året i BIF.
Der plejer at være fuld gang på kunstbanen, alle fodboldhold ville
træne på livet løs og spille masser af kampe. Samtidigt ville hallen
emme af aktiviteter. Der ville være indendørs fodbold og stævner.
Alle vores indendørs aktiviteter som krible-krable lørdag formiddage,
vores badmintontræning fredag eftermiddag, alle dem som har en
badmintonbane, vores motionshockey torsdag aften, vores skitræning tirsdag aften, samt vores yoga mandag aften, har ikke været i
gang siden før jul. Det er meget trist for en idrætsforening.
Derfor håber vi at alle medlemmer vil bakke op omkring klubben,
så de alle sammen er klar igen, så snart vi sådan for alvor kan
komme i gang igen.
Vi tilbyder lige nu yoga hjemme fra dagligstuen, hver mandag fra kl.
17.30 til 19.00. Det foregår på følgende måde: Man skal skrive til vores
instruktør Karin på mail karin@bondejohansen.dk. Derefter får man
en kode til Zoom for at deltage. Vi tillader os derefter, når vi må mødes
fysisk, at skrive til jer alle sammen for eventuelt medlemskab. Man
skal bruge et underlag og et tæppe. Hvis man har yogaklodser, skal de
også bruges. Undervisningen vil indeholde styrkende øvelser, stræk af
muskler og bindevæv, samt pauser og meditation.
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Fodboldskole vil som verden ser ud i dag, blive gennemført i uge 26. Det
er en DBU fodboldskole, hvor der vil være masser af fodbold, sjov og lege
– men det vigtigste er det gode humør. Den er for årgange 2005-2015. Se
mere og køb billet, inden der er udsolgt. Sidste år måtte vi udvide antallet
af deltagere, så skynd jer at få jer tilmeldt. Læs og tilmeld jer på Bifs
hjemmeside og facebookside.
Alle, som vil følge med i hvad der sker i klubben, hvornår vi åbner og om de
forskellige aktiviteter igen, kan følge med på hjemmesiden og facebooksiden
Med håb om at vi kommer ud på den anden side og at der vil komme gang
i alle vores idrætsgrene, ønskes alle et godt forår!
Venlig hilsen
Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening

OBS OBS!

bning af
Læs om å
idræt på
udendørs
ov.dk
broedesk
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M IND EOR D FO R P O UL M A D S E N

Mindeord for et aktivt
foreningsmenneske
i lokalområdet
Poul Madsen sov stille ind mandag den 21. december
2020, på plejehjemmet Bauneparken, i Skævinge!
Poul blev ramt af covid 19 og var blevet for svag til at
modstå den dødelige virus!
I januar 2020 flyttede Ulla og Poul til Plejecentret Bauneparken,
Skævinge. Tiltagende sygdomsproblemer hos begge, gjorde at det
ikke længere var muligt at få hverdagen til at fungere i den flotte bolig
på Fuglebjergvej 1.
I foråret 2020 døde Ulla efter tiltagende sygdom og Poul blev alene på
plejehjemmet. Han var meget tilfreds med den omsorg og pleje han fik,
men savnede Ulla!
Ulla og Poul fik 2 piger, Anne-Marie og Charlotte. De fik en dejlig
opvækst som naboer til Gerstinggården, der gav børnene rig mulighed
for at boltre sig med alle gårdens dyr. Sikkert noget der også har
præget deres voksenliv. Ulykkeligvis mistede Anne-Marie livet til
kræften kort efter sin mors bortgang. Det blev endnu en stor sorg for
de efterladte!
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Ulla og Poul voksede op i København, og traf hinanden i en moden
alder! Poul havde i al hemmelighed sørget for, at han fik Ulla til bords
ved en middag og vandt derved Ullas hjerte.
Poul blev uddannet cand. merc., og først i 60 erne ansat hos Foss
Electric, i Hillerød, som personalechef! Herefter bosatte de sig på
Fuglebjergvej i Nr. Herlev! De sidste år af sin aktive karriere underviste
Poul på handelsskolen i Frederikssund.
Ulla havde job som direktionssekretær for Ess Food og fik derigennem
stor indsigt i landbrugserhvervet, som hun levende berettede om.
Ulla og Poul, som var opvokset i hovedstaden, blev stærkt optaget af
lokalsamfundet!
Da en gruppe borgere i 1971 tog initiativet til at oprette en lokal
borgerforening blev Valborg Sandberg valgt som formand og Poul
Madsen som kulturudvalgs-formand for Brødeskov Borgerforening. Her
satte Poul sit tydelige aftryk ved at stå bag en række kulturtilbud for
områdets beboere. Hvoraf kan nævnes, teatergruppe, Brødeskovkoret,
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Brødeskovavis, Brødeskov Jul, skovfest, bridgeklub, madklub, gymnastik hold, fodboldhold, søndagshøjskole, tøndeslag, viseaften m.m.

der ikke flere HF-kurser, men så fortsatte Poul med sin egen lille
studiegruppe på Fuglebjergvej!

I flere af aktiviteterne, var Ulla og Poul selv aktive deltagere. Ulla
bidrog ofte med sekretærbistand og sang i Brødeskovkoret i fire årtier.
Ved koncerterne sad Poul altid som tilhører, og gik gerne forrest med
fanen når koret var på tourne i den store verden. Vi kunne altid regne
med fuld opbakning fra Poul!

Poul var også en ihærdig havemand og passede i mange år sin store
have. Husets små vinduer vedligeholdte han omhyggeligt med kit og
maling. Poul var både flittig og klog. Ulla og Pouls interesse for litteratur var stor og biblioteket blev ofte besøgt. Flere gange om ugen
mødtes Poul med gamle venner i svømmehallen, som blev afsluttet
med et hyggeligt besøg i cafeteriet!

Efter alle koncerter, rejser, store runde dage m.m. var vi sikker på et
skriftligt referat af Ulla, med udførlige detaljer om forløbet, som vi kan
glæde os over den dag i dag.
Da Valborg blev valgt til borgmester for Hillerød Kommune overtog
Poul formandposten for Brødeskov Borgerforening, som han varetog i
mange år. Foreningen hedder i dag Brødeskov Lokalråd og et vigtigt
talerør for Brødeskov området.

Både Ulla og Poul har bidraget meget til kulturlivet i Nr. Herlev sogn.
Og vi er dem stor tak skyldig for deres indsats gennem mange år!
Æret være deres minde!
Judith og Lasse

Herefter påtog Poul sig endnu en formandspost i Nr. Herlev menighedsråd i flere perioder, hvor mange vigtige opgaver blev udført. Blandt
andet renovering af kirken, ny sognegård, nyt orgel, ansættelse af
flere skiftende præster og også vores nuværende sognepræst
Charlotte Chammon.
Ulla og Poul interesserede sig levende for verden omkring os og
foretog mange rejser, også oversøiske!
De etablerede også en lille lokal rejsegruppe, hvor rejser, både indenog udenlands blev planlagt! Poul var unik som rejseleder, og satte sig
altid grundigt ind i de steder der skulle besøges!
Ulla og Poul var begge meget videbegærlige, og tog en række HF
eksaminer, hvoraf spansk blev studeret i mange år. Efterhånden var
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Hillerød Lilleskole er en fri grundskole, som ligger smukt
placeret i den nordsjællandske natur. 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 hjemmesiden,
Facebook og Twitter.
Hillerød Lilleskole · Brødeskovvej 3 · 3400 Hillerød
Tlf. 48 26 65 86 · www.hillerod-lilleskole.dk
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M IND EOR D FO R K N UD M A L L I N G B EC K

Et stort kulturelt
menneske er gået bort!
Lørdag den 2. januar 2021 sov Knud Malling Beck stille
og roligt ind, efter kort tids sygdom, på plejehjemmet
Skanselyet i Hillerød!
Et langt og virksomt liv er afsluttet, godt 95 år gammel! For små 2 år
siden døde Knuds kone Lis, dagen før deres 71. bryllupsdag, ligeledes
på plejehjemmet Skanselyet!
Lis og Knud, som begge er opvokset i Aars, i Himmerland, faldt for
hinanden i en tidlig alder! Efter brylluppet, flyttede de til Hillerød, hvor
Knud blev ansat på slagteriets kontor, i Hillerød!
Sælgergenet og opfindsomheden har altid luret i Knuds DNA! Snart fik
han job hos en bogforlægger, på Vesterbro, i København! Her gik det så
strygende, at han sammen med Lis, startede deres eget forlag i en lille
lejlighed i Skindergade og dernæst til Vesterbrogade! De var først med
nytænkning omkring udarbejdelse af store folie ark til revisorer, over
hele landet.
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eneste dag. Heldigvis var Lis meget god til at sortere i mængden, og
rigtig mange blev en realitet og succesfyldt!
Sidst i halvtredserne købte Lis og Knud den nedslidte landejendom
Høvelsgård i Ny Hammersholt.
Her startede de sammen med Lis’ forældre en hønsefarm, som forældrene skulle passe. Da faren døde måtte ideen med høns dog opgives
og Høvelsgårdens marker blev derfor udstykket til parcelhusgrunde og
beboerkollektivet Sættedammen.

Udviklingen gik stærkt, og snart kom undervisningsbøger ind i firmaet!
Der blev udviklet bøger for de større klasser i matematik, fysik, kemi
o.s.v Firmaet Malling Beck A/S blev efterhånden meget stort, så nyt
kontor domicil måtte bygges i Albertslund!

Sideløbende med opbygningen af firmaet, havde Lis og Knud en meget
stor interesse i lokalsamfundet! De moderniserede Høvelsgården ved
en gennemgribende ombygning, hvor en af længerne blev indrettet
med en stor koncertsal.

Her sad Lis og styrede hele økonomien! Det var ikke det Knud interesserede sig mest for! Derimod brugte han sin energi på at udtænkte
nye ideer til salg og udvikling! Nye ideer fik han rigtig mange af hver

Her arrangerede Lis og Knud fine koncerter, med bl.a. musikere fra det
kgl. Kapel, der anvendte koncertsalen til afprøvning af deres musik!
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De mange tilhørere fik i pausen serveret vin og hjemmelavet leverpostej af Lis. Det blev et kæmpe aktiv for lokalbefolkningen, som
flittigt benyttede sig af Lis og Knuds store gæstfrihed, hvor hjemmet
var åbent for alle.
I 1971 tog en gruppe interesserede borgere ideen op med at etablere
en Borgerforening, med tidligere borgmester Valborg Sandberg, som
driftig formand!
En række kulturelle underudvalg blev etableret, og det skabte meget
liv på Høvelsgård, med alle de nye aktiviteter. Hvoraf kan nævnes:
Bedegedemarked, Sankt Hans fester, fastelavsfester, viseaftener,
foredrag, litteraturgrupper, sangaftener, runde fødselsdage m.m.
Koncertsalen blev i en periode også anvendt som kirkerum for sognet.
I 1971 var Knud med til at starte Brødeskovkoret sammen med Jørgen
Sandberg som formand. Det blev ligeledes en kæmpe succes, takket
være at koret kunne benytte Høvelsgården både som øvelokale og til
koncerter !
Uden Lis og Knuds meget store interesse for menneskers trivsel, var
området Ny Hammersholt, ja hele sognet, Nr. Herlev, ikke blevet det
kulturelle levested, som det blev gennem mange, mange år! Knud og
Lis var begge meget musikalsk- og kunstbegavede og underholdt
gerne med viser og kunne begge male de fineste billeder.
Samtidig med alle aktiviteterne udlevede Knud sin helt store passion
som havemand og skabte en vidunderlig park omkring søen ”Sættedammen”.

På plejehjemmet var Lis og Knud aktive lige til det sidste! Her deltog
de i foredrag, koncerter og strikkeklubben, hvor Knud underholdt med
sang og oplæsning.
Deres indsats har været unik og vi er rigtig mange, der er Lis og Knud
taknemmelige for deres store bidrag til et godt fællesskab!
Lis og Knud efterlader et stort tomrum, som bliver meget svært at
udfylde! Heldigvis efterlader de sig 2 døtre, som har arvet mange af
forældrenes dejlige egenskaber. Men også svigersønner, børnebørn og
oldebørn, som i den grad har fyldt Lis og Knuds liv med stor glæde og
kærlighed.
Æret være Lis og Knuds minde
Judith og Lasse

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
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

Indtil Lis og Knud flyttede på plejehjem var Knud aktiv i haven, som
han kaldte sin legeplads og glad og stolt åbnede for alle.
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST
Øv… der er ikke sket noget siden sidst, og det
skyldes udelukkende corona situationen.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vores fastelavnsfest er aflyst.
Generalforsamlingen er foreløbig udskudt til april. Der er sendt indkaldelse
ud til alle de medlemmer, der har betalt kontingent for 2020.
Heldigvis støtter rigtig mange stadig op med et medleskab – så vi klarer den
fortsat Hvis alt går vel, så satser vi på at afholde Høstfest den 1. og 2. oktober
2021 med optræden, spisning, musik og dans …

Husk
håndværkerfradraget er
der stadig

Udlejningen ligger lige nu helt stille, men der er stor efterspørgsel på leje af
huset i resten af 2021 og også i 2022.
Hermed en hilsen fra Bestyrelsen i Forsamlingshuset . Vi håber, at vi snart
må ses igen.

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt
Næstformand Brian Jørgensen
Kasserer Ove Chr. Sørensen
Udlejer Gitte Pedersen
Sekretær Iben Theakston
Vicevært/diverse Niels Bagge

23 82 17 35
22 42 91 34
40 19 36 80
26 79 87 51
31 41 37 30
40 43 18 59

Vicevært/diverse Jan Bast
Suppleant/hjælpeudlejer
Annette Novotni
Suppleant Niels Clausen
Forsamlingshuset er åbent hver
torsdag 17.30 - 19.00

50 57 89 58
24 67 79 09
22 23 18 48
2136 16 50

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

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, 22 26 97 94.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Svend Beeck, 26 63 65 15

Annonceansvarlig: Svend Beeck,
svend@brodeskov.net

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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Aut. Skorstensfejermester

Christian Bast
Ring på 47 17 00 08

Næste nummer på gaden
15. - 22. maj 2021
Deadline
25. april 2021
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer.

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, H
 ammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.

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

Se mere på www.skorstens-fejer.dk

Distribution
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet,
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige
hjælpere.

Brødeskov Lokalråd

Bestyrelsen:

Rensning af kedler, brændeovne
og ventilation og rådgivning
om alt vedrørende brandsikring,
skorstene og ildsteder.

Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230

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

Kaniner
sælges

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen

Næstformand
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Webmaster
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
rene@brodeskov.net

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

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

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

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

