
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Beretning fra Lokalrådet, ny bestyrelse,  
nyt om trafik, teater på Lilleskolen, fodtennis-
turnering og meget mere ...
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Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige,  Hammersholt, 
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!



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

3

Næste nr. (241) er på gaden 10. - 17. september 2022.
Indleveringsfrist den 20. august 2022 – 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

Galleri Louise T

Farverige malerier med både  
abstrakte og figurative elementer
Åben efter aftale på 28 69 96 85

www. louiset.dk

Malerier af  
Per Christiansen

Se mere på perchristiansen.com  
eller kontakt for aftale på 22 26 97 94
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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

Så er det blevet sommer. Det er tid til Skt. Hans og til at nyde naturen i 
vores dejlige område. I Nr. Herlev er der igen i år bål og hygge d. 23. 
juni. Forhåbentlig vil der være mindst lige så mange som sidste år, som 
vil være med til at dyrke fællesskabet i landsbyen.

Og til september holder lokalrådet et større arrangement for alle i 
området. Når man holder forsinket 50-års jubilæum, så skal det fejres 
med manér! Hold øje med lokalaviserne, Facebook og maillisten – har I 
for resten husket at skrive til bestyrelsen@brodeskov.net for at 
komme på listen?

På årets generalforsamling skete der nogle udskiftninger i bestyrelsen. 
Selvom det er trist at sige farvel til dem, der forlader os, er det alligevel 
enormt positivt, at vi nu er fuldtallige og har repræsentanter fra alle 
dele af området i bestyrelsen.

Herfra skal lyde en stor tak for nu til vores ene suppleant, Anne 
 Pontoppidan, som har valgt at udtræde af bestyrelsen. Også et af de 

længst siddende medlemmer har valgt at træde tilbage. Rene Bo 
Andersen, Lille Sverige, har arbejdet med trafiksikkerhed, cykelsti  
og landsbymiljøet i Ny Hammersholt og har længe været vores web-
master og holdt styr på maillisten. René vil indtil videre fortsat 
håndtere hjemmeside mv. Tak for det og tak for indsatsen.

Samtidig kan vi byde velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer:
Martin Mackeprang Vinther, Brødeskovparken.
Kirsten Arvesen, Nr. Herlev.
Frank Østergaard, Ny Hammersholt.

Desuden indtræder suppleant Tom Feilberg, Nr. Herlev, som  
ordinært bestyrelsesmedlem.
Nye suppleanter:
Annette Orup, Hammersholt.
Louise Meldgaard Grenaa, Freerslev Hegn.

På det konstituerende møde blev vi enige om, at Louise vil supplere 
René og forberede en samlet debatgruppe på Facebook, så vi bedre 
kan nå jer, og I kan kontakte os direkte. Det er vigtigt for både sam-
menholdet og udviklingen i området.

Vi har et stort arbejde foran os, for der er stadig meget, der skal 
forbedres på trafikområdet, hvor Tom vil være en nøglespiller.
Vi andre fortsætter med vores hidtidige opgaver.

Vi vil fortsat følge arbejdet med stationerne i Favrholm og Nr. Herlev 
og ikke mindst de stitilslutninger, der kan være på vej.

>>>

Velkommen til 
sommeren og  
nye medlemmer  
i bestyrelsen



6 7

Og med landsbyvisionerne i støbeskeen til at blive helhedsplaner 
bliver det ikke en bestyrelse, der kommer til at ligge på den lade side.

Slutteligt vil jeg gerne slå et slag for, at I følger med i udviklingen af 
Favrholm.

Lige nu er helhedsplanen for Favrholm i høring indtil 10. juni 2022, og 
der er afholdt borgermøde onsdag 11. maj kl. 1900-2100 på Hillerød 
Rådhus, hvor også lokalrådet er med.

Vi tror, afslutningen af den nye bydel med stadion, station, erhverv og 
boliger kan udføres på mange måder. Og forbindelsen til vores område 
i form af cykelstier, vandrestier med mere er vigtig at tænke med. Det 
kan være svært at vurdere for en udefrakommende byplanlægger eller 
politiker. Derfor er det vigtigt, at flest muligt engagerer sig, og det er 
vigtigt, at I deltager i høringerne og giver jeres mening til kende.

Hvis der kan dannes en form for rød tråd i ønskerne fra os her i lands-
byerne, så vil den fælles mening have tyngde, når lokalrådet løfter den 
for kommunens forvaltning og politikere.

Vi vil derfor meget gerne høre jeres mening.
Vi glæder os til at høre fra jer.

På bestyrelsens vegne

Mathias Skarby
Formand for Brødeskov Lokalråd

Tom Feilberg
bestyrelsesmedlem

Louise Grenaae
suppleant

Bestyrelsesmedlemmerne Martin Mackeprang Vinther, Kirsten Arvesen og 
Frank Østergaard er ikke med på billedet

Svend Beeck
bestyrelsesmedlem

Annette Orup
suppleant

Mathias Skarby
formand

Hanne Jensen
bestyrelsesmedlem
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Generalforsamlingerne der skulle have været afholdt  
i 2020 og 2021, blev aflyst på grund af Corona. Vi har 
også kun holdt meget få bestyrelsesmøder, men  
opgaverne skulle stadig løses, så vi har klaret dem  
via mail og pr. telefon.

Vi har ikke været i stand til at afholde valg til bestyrelsen, som vi skal 
ifølge vedtægterne, og det råder vi nu bod på her i aften, hvor hele 
bestyrelsen er på valg.

Men lokalrådet har alligevel arbejdet hårdt for at få en række projekter 
på skinner.

2019
•  Dialogmøde med borgmester Kirsten Jensen, og udvalgsformand 

Dan Riise, med fokus på trafikken i området. Dialogmødet har været 
nærmere beskrevet i Brødeskov Borgeravis.

•  Der er blevet sat to fartmålere op på Gl. Frederiksborgvej. Vi 
kunne have ønsket os en bedre placering, men det er Kommunen 
der bestemmer. 

•  Trafikken ved Hillerød Lilleskole er stadig uholdbar, og der har været 
en del artikler i lokalavisen om netop den tunge trafik, som 
kommunen i 2019 ikke mente findes.

•  Region Hovedstaden havde afsat midler i 2019 budgettet til at få 
flyttet trinbrættet ved Brødeskov station ind i Nr. Herlev, men 
dette er flere gange udsat. Seneste nyt er at Lokalbanen har ansat 
en projektleder til opgaven, så nu sker der måske snart noget. 
Opgaven hænger sammen med den nye Favrholm station.

Beretningen  
for 2019, 2020 
og 2021
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2020
•  Der var snak om at bygge en containerby til håndværkere, overfor 

den gamle indkørsel til Solrødgård. Lokalrådet støttede naboerne, 
og projektet blev standset efter deres indsigelser.

•  Nyt stadion på vej til Favrholm, umiddelbart syd for Overdrevs-
vejen, til brug for professionel fodboldtræning. Lokalrådet følger 
dette nøje, sammen med de øvrige byggeplaner i den nye bydel.  
Der er fortsat høringer i gang i 2022, og vi vil gerne arbejde for at 
bydelen ikke bliver for dominerende ud mod vores landsbyer.

•  Småprojekter:
 –  Tilbud om fælles pakkeboks i Nr. Herlev og Ny Hammersholt.  

Det har ikke været muligt at finde nogen der vil lægge jord til.  
Post Nord har nu opstillet en boks på Brødeskov station.

 –  Støtte til genopstart af Gørløse Lokalråd. Afsluttet med succes 
i 2021.

•  I april 2020 var det 50 år siden Brødeskov Borgerforening blev 
stiftet (Nu Brødeskov Lokalråd) og det vil vi gerne fejre så snart 
muligheden foreligger. Vi planlægger et arrangement til sommeren 
2022.

 2021
•  I slutningen af 2020 begyndte vi arbejdet med at opdatere vores 

Landsbyversioner, Idet de eksisterende visioner efterhånden  
har ti år på bagen.

  Det endte med en egentlig omskrivning, og det lykkedes at mobi-
lisere et stort antal repræsentanter fra alle landsbyerne. Vi er glade 
for resultatet, og det lykkedes at få dem afleveret til Hillerød 
Kommunen indenfor tidsfristen i 2021.

  Det viste sig dog at byrådet endnu ikke havde godkendt fortsættel-
sen af projektet, og vi venter derfor stadig på at kommunen 
genoptager samarbejdet.

•  Hillerød Kommune har lagt sidste hånd på kommuneplanen. I den 
forbindelse havde Lokalrådet indkaldt til borgermøde den 19. 
august. I vores lokalområde var der da også nogle ønsker om 
byudvikling, hvoraf flere har været i medierne. Vi indgav hørings-
svar med reference til landsbyvisionerne.

•  Med hensyn til vejføringen syd om Herlevgård er der ikke  
noget nyt.

•  Ved Nordisk Perlite i Hammersholt har der være klager over støv 
og støj fra naboerne. Der var en artikel i amtsavisen 3. august og 
der skulle være noget på vej fra politisk hold, men intet er vist 
afgjort endnu.

•  Der var kommunevalg den 16. november 2021. Temaet var vi med 
til at påvirke, og der er næppe nogen i byrådet, der kan være i tvivl 
om hvor skoen trykker. Det troede vi også før valget, da vi har nævnt 
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flere af problemerne jævnligt. Både ved dialogmøder, og i Borger-
avisen, som også politikerne modtager et eksemplar af. Men det 
havde de tilsyneladende ikke læst så grundigt.

  Alt andet lige, medførte valgkampens møder at der nu er kommet 
fokus på vores lokalområde. Den største gevinst er nok at lokal-
rådets visioner skal danne grundlag for helhedsplaner for området. 
Det indebærer et større skrivearbejde, som vil fylde meget i det 
kommende år.

•  I begyndelsen af 2021 blev vi orienteret om, at Hovedstadens 
Forsyning har planlagt et større arbejde med vandboringerne ved 
Nr. Herlev og Freerslev. Arbejdet med dette indebar brug af meget 
tungt materiel, samt kørsel med meget jord og grus m.m. om dagen.

  Lokalrådet fik startet en dialog om problemet med lastbilkørslen, 
men efter et par mellemlandinger i alternative ruter, endte det med 
at HOFOR fandt et andet sted at opbevare materialer.

  Det understreger endnu en gang at der er brug for helhedsplaner 
der klart beskriver området, og hvordan det skal anvendes. Til sidst skal der lyde en stor tak til de mange frivillige uddelere, der 

sørger for at bladet kan lande i postkasserne. Tak til Per for opsætnin-
gen af det flotte blad, og tak til dem der leverer artikler til bladet. 
Herunder også sponsorerne, og ikke mindst vores uddelere. 

I gør et fantastisk stykke arbejde. Og så et særligt tak til vores nye 
revisor, Claus Chammon, for at have taget opgaven med revision af 
regnskabet.

Hermed afsluttes beretningen for årene 2019, 2020 og 2021.

Mathias Skarby
Formand
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

6 

 

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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Lørdag d. 7. maj mødtes omkring 20 personer på Hill
erød Lilleskole til en stiftende generalforsamling for at 
sikre at Petras Hus i Ny Hammersholt kan genopstå 
som et samlingssted til glæde for alle aldre i lokal
området.

Efter man blev bekendt med at Hillerød Kommune agtede at sælge 
Petras Hus har der i det sidste ½ år foregået et ihærdigt arbejde fra en 
lille gruppe borger for at bevare det som et aktivitetshus. 

Efter løbende debat og ideudvekslinger på de sociale medier samt på 
et hørringsmøde d. 11.november for alle med interesse i Petras Hus 
var der basis for et dialogmøde med Hillerød Kommune som blev 
afholdt d. 2. april.

Her mødte borgmester Kirsten Jensen, et talstærkt byråd og em-
bedsmænd fra Hillerød Kommune arbejdsgruppen og interesserede 
borger i lokalområdet for at drøfte ideen og få en fornemmelse af hvor 
stor opbakningen omkring et aktivitetshus var. Der var mulighed for at 
besigtige Petras Hus indvendigt og udvendigt og med en efterfølgen-
de god og positiv debat blev mange aspekter drøftet bla. om renove-
ring, drift, økonomi og hvilke aktiviteter der kunne foregå i et sådan 
aktivitetshus.

Opbakningen var så stor at man har aftalte at iværksætte et tættere 
samarbejde om tilstandsvurdering af huset og hvordan fremtidig drift 
kan udformes. Derfor var det vigtigt at få forankret samarbejdet med 
Hillerød Kommune ved at stifte en borgerstyrret forening til fremme af 
Petras Hus’ mulighed for at blive et folkeoplysende aktivitetshus med 
det formål at styrke fællesskabet, kulturlivet, sundhed og kreativitet i 
lokalområdet.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt i en god rolig konstruktiv 
atmosfære og man fik gennemarbejdet de foreslået vedtægter og 
valgt en bestyrelse som nu skal konstituere sig på et forestående 
møde.

>>>

Petras Hus kan nu 
blive alletiders  
aktivitetshus!

af Vibeke Spange
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Bestyrelsen består af
Anne Riber Jarvad, Bæverdalen 2, 3400 Hillerød
Mette Marie Holm, Mosevej 14, 3400 Hillerød
Hans Lochmann, Slettebjerget 179, 3400 Hillerød
Vibeke Spange, Slettebjerget 105, 3400 Hillerød
Hanne Lind, Bæverdalen 16, 3400 Hillerød
Jørn Due, Spættevej 13, 3400 Hillerød
Som suppleant: 
Claus Strøm Madsen, Svalevej 1, 3400 Hillerød
Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 Hillerød
Bettina Alsing, Slettebjerget 109, 3400 Hillerød

Ved mødets afslutning blev der talt om hvordan man kan komme i 
gang med de mange aktiviteter der er blevet foreslået over det sidste 
½ år. Selvom Petras Hus ikke er indflytningsklart endnu kan man bruge 
området omkring Petras Hus til f.eks. fællesspisning, dragefestival 
eller andre udendørs aktiviteter.  Huset kan også benyttes som 
udgangspunkt for fælles vandreture og naturoplevelser i lokalområdet.

Lige nu er der over 200 følgere på Facebook gruppen ”Petras Hus” hvor 
man kan få nyt om hvad der sker aktuelt omkring huset og alle andres 
umiddelbare kommentar og forslag til spontane aktiviteter. Hjemme-
siden  https://www.petrashus.dk er under opbygning, her vil man 
kunne følge med i udviklingen omkring huset. Ellers kan man følge 
Petras Hus på Brødeskov Lokalråds hjemmeside og på opslagene ved 
Petras Hus. 

Bestyrelsen skal nu i gang med at konstituere sig og vil fortsat samar-
bejde med Hillerød Kommune og andre samarbejdspartnere i lokal-
området. Der ønskes et stærkt fællesskab omkring Petras Hus’ så der 
bliver skabe et rigt lokalt kulturliv. Det kan dog kun lykkes hvis alle 
bakker aktivt op om foreningen, så hvis du brænder for at være med i 
opstarten af et nyt Peters Hus, har du nu muligheden.  

Aut. Skorstensfejermester 

Christian Bast
Ring på 47 17 00 08

Rensning af kedler, brændeovne 
og ventilation og rådgivning  

om alt vedrørende brandsikring,  
skorstene og ildsteder. 

Se mere på www.skorstens-fejer.dk



20 21

Så er vi endelig kommet på græs – det er næsten, som når køerne 
bliver lukket ud på markerne! Det har i år været en lang ventetid, da 
frosten ikke rigtig ville forsvinde, så vores baner blev først åbnet  
den 22 april. Det var et held, da vi den 23 april havde den første  
“Super lørdag” med rigtig mange kampe på stadion – lige fra kl. 10.  
om formiddagen til den sidste kamp kl. 16. 

Der var aktiviteter som hoppeborg, spil, forplejning og masser af 
kampe. Tak til alle, der blev eller kom til stadion den dag. Det var 
superdejligt at se så mange mennesker, da det kan være svært at få 
det hele planlagt med modstanderhold mm. Vi vil se om vi kan 
gentage det forhåbentligt i efteråret.

Da græsset er blevet grønt, lakker det jo stille og roligt mod enden på 
de indendørs aktiviteter vi har. De slutter jo op mod sommerferien. 
Men fortvivl ikke – de stater i løbet af august/september igen.

Vi skal lige nævne et par aktiviteter: 

Fodtennis: der er 2 aktiviteter, som man via Brødeskov IF hjemmeside 
kan se mere om. Det er den 12. juni hvor der i hallen er stævne med 
pengepræmier, hvor man skal være over 15 år for at deltage

Den 1. til 3. august er der er fodtennisskole for de 10 til 15 årige, hvor alle 
kan deltage. Læs mere på vores hjemmeside og tilmeld dig.

Så kommer vi tilbage til de 400 medlemmer. Det er jo helt fantastisk, at 
der er så mange, der synes at de aktiviteter vi forsøger at lave, også 
efterspørges. Der er stadig mulighed for at udvide aktiviteter og det vil vi 
meget gerne. Men som nævnt tidligere i borgerbladet, skal der hænder til 
at drive de aktiviteter. 

Så kom gerne med nye forslag og nye ideer eller nye fodboldhold – men der 
skal følge hænder med til ideerne, så skal vi nok hjælpe med det. 

Vi afholder generalforsamling den 30. maj kl. 18.30. Som medlem er 
man mere end velkommen.  Lige nu er vi mange nok i bestyrelse, så man 
skal ikke være bange for at blive lokket til noget andet end at deltage 
aktivt...vel mødt.

Brødeskov IF ønsker alle en dejlig sommer. Husk at kigge forbi stadion, når 
man alligevel er på de kanter – vi ses på banen eller i hallen!

Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

Over 400 
medlemmer i 
Brødeskov IF!
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Den 3. april afviklede Brødeskov Fodtennis et  
venne og familiestævne i Brødeskovhallen.

Hele 10 hold deltog i en hyggelig dag, hvor der blev spillet fodtennis på 
tværs af alder og køn. Man spillede to mod to i turneringen, og der var 
også en gang “rundt om nettet”, hvor alle kunne være med.

Har du lyst til at prøve at spille fodtennis med os, er du velkommen til 
at komme forbi i Brødeskovhallen. Vi træner hver mandag fra kl. 17.30 
til 19.00. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Laura på telefon:  
40 93 79 37.

Fodtennisturnering 
i Brødeskovhallen

Fodtennis-
skole 

for de 10 til 15årige

1.- 3. august
i Brødeskovhallen

Se mere på broedeskov.dk
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Ved udskiftningen i 1785 var der i alt 16 gårde i selve Nr. Herlev 
landsby. Her af flyttedes de 9 ud. Blandt andet den gård, der fik navnet 
Kalholmgård på Brødeskovvej 58 tæt op af Brødeskov. Stuehuset 
byggedes mod øst, laden mod syd, kostalden mod nord og svine-
stalden mod vest. Det var Anders Larsen der i 1790’erne fik arve-
fæsteskøde på Kalholmgård. Han solgte den dog i 1802 til F.G.E. 
Sarauw, en tysk indvandrer der var udnævnt til skovrider for Frederiks-
borg Skovdistrikt. 

I 1830 solgte Sarauw gården til staten, der gjorde den til skovskole.  
1. sal fik tilføjet en karnapudbygning med værelser, der kunne huse 
6-12 skovelever. Sarauw boede stadig på gården, drev den og var 
fortsat skovrider, samt leder af skolen. De næste skovridere, Frederik 
Carl Eide, Guldberg og Helger drev Kalholmgård til 1895, hvor Kalholm-
gård solgtes af staten. Skovriderboligen flyttedes til Sandviggård, og 
Kalholmgård har siden været på private hænder. Brødeskov Skole og 
Idrætsanlæg er bygget på jord udstykket fra Kalholmgård.

Eva Vester

Kilder:
Trap Danmark, fjerde udgave. II Bind.
”Brødeskovområdets historie.” Anders Bohn 2020 udgivet af Brødeskov 
Lokalhistoriske Forening.
Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune; Årsskrift nr. 3 oktober 2004.
”Nikolaj Feilbergs breve til sin søn” i privateje.

Den  
historiske  
klumme

Kalholmgård en af  
Nr. Herlevs ni gårde,  
der flyttedes ud ved  
udskiftningen i 1785
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Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST

Generalforsamling
Søndag den 20. februar blev der afholdt generalforsamling i forsam-
lingshuset. 69 medlemmer var mødt op, og i bestyrelsen er vi meget 
glade for det store fremmøde. Bestyrelsen havde i år besluttet at 
udnævne Svend-Erik Pedersen til æresmedlem. Svend-Erik har gjort en 
meget stor og uvurderlig indsats for Hammersholt Forsamlingshus 
igennem rigtig mange år. Efter generalforsamlingen var forsam-
lingshuset vært for stegt flæsk med persillesov, leveret af Skævinge 
Kro.

Fastelavnsfest
Søndag den 27. februar var der fastelavnsfest med tøndeslagning.  
Det var en rigtig dejlig og festlig eftermiddag, og alle 3 tønder blev 
naturligvis slået i gulvet. Der var rekordmange børn og voksne, og 
rigtig mange flotte og fantasifulde udklædninger. Der var præmier 
både til den sjoveste og til den mest gennemførte udklædning i 3 
kategorier: små børn, større børn samt voksne. Der blev uddelt slik-
poser til alle børnene. 

Fællesspisning
Tirsdag den 22. marts var der fællesspisning i huset. Det var rigtig 
hyggeligt – og der var rigeligt af den gode mad. Mange tak til de 
frivillige, som står for arrangementerne. Vi håber, at det igen kan  
blive fast tilbagevendende begivenheder. 

Kunst på væggene
Louise Thygesen og Klas Fernblad har været så venlige at påtage sig 
opgaven med at sørge for udsmykning i forsamlingshuset. Louise og 
Klas tager kontakt til forskellige kunstnere, som har lyst til at udstille 
deres værker, og de koordinerer også den løbende udskiftning af 
billederne på væggene. Forsamlingshuset er åbent hver torsdag fra 
17:30 – 19:00, og alle er meget velkomne til at komme og se de 
udstillede billeder.

>>>

Æresmedlem  
Svend-Erik Pedersen 
malet af Klas Fernblad
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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

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 
Udlejer Annette Novotni 24 67 79 09
Ølmand Niels Bagge 40 43 18 59

Vicevært Jan Bast Jensen 50 57 89 58
Suppleant Niels Jerichau Clausen    22 23 18 48 
Suppleant Klaus Lærke Larsen  40 52 50 64
Forsamlingshuset er åbent for besigtigelse  
hver torsdag fra 17:30 – 19:00  

Udenomsarealet
Bestyrelsen er gået i gang med en opfriskning og fornyelse af arealet ud mod 
vejen, hvor der i øjeblikket er petanque baner. Petanquebanerne bliver ikke rigtig 
brugt mere. Det bliver rigtig fint, og vi glæder os til det færdige resultat.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Veteraner i Hammersholt – gratis adgang
Sæt et STORT X i kalenderen lørdag den 28. maj 2022, hvor ”Det Glade Rat” igen 
holder Veterantræf i og omkring forsamlingshuset. Der vil være gamle biler, 
motorcykler, knallerter og traktorer, så der er masser at kigge på. Der sælges øl, 
vand, kaffe, vafler og pølser på pladsen. Arrangementet åbner kl. 10.

Loppemarked
Søndag den 21. august 2022 fra kl. 10 – 16 er der loppemarked. Der vil være 
stande både inde i forsamlingshuset og ude på pladsen. Leje af stand (50 kr. 
inklusive morgenmad) kan ske ved henvendelse til Gitte Pedersen på telefon  
26 79 87 51.

Høstfest
Lørdag den 8. oktober 2022 er der høstfest.

Kaniner 
sælges
Velegnede både  
til slagtning og  
som kæledyr.

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



30 31

X

Hvordan er det at være barn i dag? Hvorfor har 
nogle voksne glemt, hvordan det var at være 
barn? Hvad er det de voksne ikke ser og hører,  
og hvordan kan man udtrykke det ved hjælp af 
skyggeteater, breakdance, performance  
og musik?

Eleverne på Hillerød Lilleskole opførte teater-
stykket “Børnelivet” d. 5. - 7. april, hvor disse 
spørgsmål blev berørt. Lotte Kærså er en folkekær 
børnemusikant, skribent og pædagog, der skabet sit eget musikalske 
univers. Både børn og voksne var med til at skabe et performance-
teater i fællesskab og det hyldede børnelivet, fantasien, musikken, 
rytmikken og det at være fælles… om at være børn. 

Se glimt fra prøverne på næste side

Hillerød Lilleskole  
skabte teater-
forestilling med  
hyldest til  
Lotte Kærså



Trafikken i vores 
område
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I Nr. Herlev har nogle borgere besluttet sig til at danne 
en gruppe med sloganet “Bevar Nr. Herlevtrafikken ud 
af landsbyen”.

Gruppen har holdt et indledende møde, der slog fast, at gruppens 
eneste formål er at arbejde på at få etableret en omfartsvej syd om 
Herlevgård. Omfartsvejen er et 50 år gammelt ønske fra borgerne i  
Nr. Herlev. - 1. Gang omtalt ved kommunesammenlægningen med 
Hillerød i 1972.

Der har gennem årene været forskellige forslag og ideer til, hvor og 
hvordan denne omfartsvej kunne etableres, men med den kolossale 
øgning af både antal og størrelser på de køretøjer, der dagligt kører 
gennem den meget smalle “sløjfe” i Nr. Herlev, er det gruppens opfat-
telse, at kun løsningen med vejen syd om Herlevgård vil være tids-
svarende og fremtidssikret, så det vil være denne løsning gruppen vil 
arbejde for.

Ovenstående lægger sig helt op af lokalrådets holdning til denne sag.
Gruppen havde inviteret lokalrådets trafikudvalg med til mødet. 
Trafikudvalget vil fremover deltage i møderne med 2 repræsentanter, 
Mathias Skarby og Tom Feilberg.

Gruppen besluttede at lave en ny underskriftsindsamling med henblik 
på et opfølgende møde med politikere fra Byrådet.

Trafikudvalget kan kun opfordre andre i vores område med særlige 
trafikale problemstillinger til at etablere lignende grupper, da vi må 
sande at Brødeskovområdet er geografisk stort og med mange 
“særlige” interesser, der ofte kræver mere, end vi som frivillige kan 
yde. Vi vil dog altid meget gerne kontaktes, deltage, støtte og bidrage, 
hvor vi som lokalråd kan det, i de forskellige “sager” der måtte komme 
på bordet.

>>>

T R A F I K U DVA LG E T  O R I E N T E R E R

Manipuleret luftfoto viser den korteste og dermed billigste vejforlægning syd om Herlevgård. Hvis 
Uvelsevej føres over til Lyngevej lige syd for Kollerød Å, vil man også sikre skolevejen gennem 
krydset ved Hanebjergvej.
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Vi arbejder fortsat med:
• Flytning af Brødeskov Trinbræt.
•  Nedsat hastighed på Uvelsevej omkring udmundingen af  

Hanebjergvej.
•  Skolesti fra “Det nye Favrholm” til Hanebjerg Skole.
•  Planlagt cykel-og gangsti mellem Ny Hammersholt og den  

nye station.
•  Trafiksituationen omkring Roskildevej i Freerslev.
•  Gennemgang af de private fællesskaber i vores område  

- evt. med kort.
•  Hammersholt Byvej - Regulering af trafikken. Nedsat hastighed 

eller 2-1 vej.

Vi vil løbende orientere her i bladet om udvalgets arbejde. Har du 
kommentarer til dette eller 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)

Kaos ved trafikkrydset i Sløjfen. Alle byens børnehavebørn og skolebørn 

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

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 

Leif Jonasson Lars Frederiksen Mette Wolf Anette Bang 
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Brødeskov Lokalhistoriske Forening (BLF) fik afviklet årets general-
forsamling og valg til bestyrelsen d. 8.3.2022.

Efterfølgende var der et meget velbesøgt og spændende foredrag  
om de arkæologiske fund i Favrholmområdet ved Esben Aarsleff, 
afdelingsleder i arkæologi ved Museum Nordsjælland.

På et efterfølgende møde har bestyrelsen konstitueret sig med 
følgende medlemmer og poster:

Formand og arkivleder: Eva Vester, Kirkepladsen 2, Nr. Herlev, 3400. 
Tlf. 42 44 20 74, tomogeva@gmail.com

Næstformand.: Margrethe Krogh, Kildedalen 3, 3400. Tlf. 48 26 72 32 
Mobil 30 11 72 32 margrethekrogh@gmail.com

Kasserer: Stig Jørgensen, Cirkelbuen 69, 3400. Tlf. 21 73 20 88
Stig.jorg@adslhome.dk

Sekretær: Lisbeth Dilling, Slettebjerget 69, 3400. Tlf. 27 57 12 37
dillingster@gmail.com

Medlem og dataansvarlig : 
Henrik Havemann, Enghavegårdsvej 53, 3400. Tlf. 48 26 69 16 Mobil 
23 49 19 27, henrikhavemann@gmail.com

Medlem: Birgit Larsen, Alle’kredsen 159, 3400. Tlf. 48 26 68 26. Mobil 23 
66 19 51, birgula@webspeed.dk  

1.suppleant: Margrethe Nielsen, Gl. Frederiksborgvej 58, 3400.  
Tlf. 23 30 93 47, margrethe.nielsen@hotmail.com
 
Arkiv og mødelokale: Brødeskov Station, Stationsvej 1, Nr. Herlev, 3400.

Vi deler huset med andre foreninger, der er nedsat et klubhusudvalg.  
BLF repræsenteres af Henrik Havemann.

På samme møde besluttede vi at genoptage en gammel tradition nemlig 
at holde “Åbent hus” en gang om måneden i arkivet på Nr. Herlev gamle 
station.

Vi håber at mange af jer vil lægge vejen forbi;
•  Hvis I har spørgsmål eller undrer jer over historiske ting i lokalområdet.
•  Hvis I er faldet over ting, skrifter eller billeder, ældre som nyere, I 

tænker kan have interesse for vores arkivsamling fra lokalområdet.
•  Hvis I har viden om lokalområdets liv, kultur, arbejde og fest, som I 

gerne vil videregive til eftertiden.
•  Hvis I har forslag til spændende tiltag i vores forening rundt om i hele 

vores lokalområde
•  Eller hvis I bare har lyst til en kop kaffe og en snak om “gamle dage” i 

vores område.

Vi glæder os til at se jer og har foreløbigt sat datoer på 2 x “Åbent Hus” 
inden sommerferien: Tirsdag d. 10.5. 2022 kl. 15.00-17.00 og Tirsdag d. 
14.6. 2022 kl. 15.00-17.00. 

VEL MØDT.

Bestyrelsen for BLF.

Nyt fra Brødeskov  
Lokalhistoriske  
Forening
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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
10. - 17. september 2022

Deadline
20. august 2022

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.

Gang i senior-
fodbolden  
på BIF
Ligesom Brødeskov Idrætsforenings 
mange undgdomshold er der også 
gang i herre-seniorholdene. Her er 
glimt fra en senior 1-kamp i serie 2 
på Brødeskov stadion.


