
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

S E P T E M B E R  2 02 2 

N R . 241  •  5 2 .  Å R G A N G    

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

Efterår – og nyt fra Lokalrådet,  
nyt om trafikken, idrætten,  
Petras hus og meget andet ...



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



MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd
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Næste nr. (242) er på gaden 19. - 26. november 2022.
Indleveringsfrist den 29. oktober 2022 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net

Støt Brødeskov Lokalråd  
med 100 kr. om året

Husk, du kan 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.  
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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

En varm og travl sommer er slut. Men lokalrådet går ikke i vinterhi.

Hvis man har fulgt med i medierne, så ved man at kommunen har 
benyttet sommeren til at iværksætte en række høringer. Det har 
desværre gjort at vi ikke har haft tid til at arbejde med den tiltænkte 
debatgruppe på Facebook. Til gengæld har vi nået en del andet.

I maj var der møde om helhedsplanen for Favrholm, hvor vi under-
stregede behovet for at bygninger og indretning sker i bedre harmoni 
med omgivelserne – altså vores landsbyer og naturen omkring dem.
Det var ikke vores indtryk at der var ret meget vi kunne få indflydelse 
på, eftersom kommunen har givet visse rettigheder og betingelser, og 
det er dem bygherren har købt ind på. Vi endte dog med at indsende 
et høringssvar, og vi har kontakt til bygherren.

Forvaltningen bad os tage stilling til en fast hastighedsbegrænsning 
på Nr. Herlevvej mod Hillerød. Der blev foreslået 60 km/t, hvilket blev 
bakket op lokalt. De fleste har nok bemærket de nye skilte.
Vi har efterspurgt en lignende løsning på Brødeskovvej mellem  
Nr. Herlev og skoven, og ved Hammersholt.

En varm og travl 
sommer er slut. 
Men lokalrådet går 
ikke i vinterhi!



5

Vi så gerne en del færre skift i hastighedsbegrænsningen,  
primært ved at sløjfe de korte 60 km/t zoner.

Op til sommerferien var der formøde om lokale hastighedsbegræns-
ninger. Det er vigtigt at tage med fra mødet, at fokus vil være på veje i 
boligområder. Dermed vil kun nogle få landeveje blive taget med i 
projektet.

Ikke desto mindre er Hanebjergvej og Fuglebjergvej med i et andet 
projekt, hvor hastighedsbegrænsninger og afstribning skal gøre det 
mere sikkert for bløde trafikanter. Vi arbejder på at få Ved Freerslev 
Hegn med, og at landsbyer med gennemkørsel omfattes af projektet 
med særlig hastighedsbegrænsning. Og så har forvaltningen lovet os 
et møde om trafikken generelt.

En lokal borgergruppe med støtte fra Kirken og Lokalrådet, har samlet 
underskrifter ind for at flytte Uvelsevej væk fra Nr. Herlev. Det blev til 
ret mange underskrifter, og der er plads til flere, hvis man endnu ikke 
har gjort det. Et møde med politikerne er på vej. Læs mere i trafik-
udvalgets orientering.

Brødeskov station har (igen) fået et flytteår. Det kommer til at ske i 
forlængelse af arbejdet med Favrholm station. Derudover skal sagen i 
høring. Det betyder i praksis at første spadestik kan ske i 2024, måske 
først i 2025. Vi afventer høringen med spænding, og med notesbogen 
fuld af gode idéer.

Landsbyvisionerne gik desværre ikke igennem hos kommunen. Af 
uransagelige årsager har politikerne ikke truffet beslutning om at 
videreføre projektet. Det har ikke forhindret os i at udgive dem på 
vores hjemmeside, og nu sker der da også endelig noget. Der er møde 
om visionerne 22. september på rådhuset, 1900-2100. Der er lagt op 
til at kommunen starter helt forfra. Det behøver vi heldigvis ikke, og vi 
deltager i forhåbning om at det ikke løber ud i sandet som sidst.
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Jeg vil gerne slutte af med en opfordring til at kontakte os, og til at 
deltage i debatterne på Facebook.

Men først vil jeg give et kort oprids af en sag vi har fulgt nøje, men kun 
i begrænset omfang har kunnet reagere rigtigt på, indtil nu. Det drejer 
sig om Hanebjerg Skyttecenter. Mange i lokalområdet, og i de om-
kringliggende landsbyer, har været generet af støj fra skydningerne. 
Så meget at der er oprettet en nabogruppe for at få støjen dæmpet.

Samtidig har Skyttecenteret ansøgt kommunen om at ændre på 
anlægget, så de dels kan gøre banerne bedre for skytterne, dels gøre 
centeret mere tidssvarende, for at imødegå fremtidige krav om støj. 
Begge parter har ret tidligt i forløbet været i dialog med lokalrådet, for 
at finde en løsning alle kunne få glæde af.

Desværre blev det til en flerårig sagsbehandling ved kommunen, og 
projektet har været nær aflysning flere gange. Indtil 2021 gik tvivlen 
på om støjen blev dæmpet tilstrækkeligt, hvilket vi er glade for  
har været i fokus. De krav blev mødt i vinters, men så var der nye 
problemer.

Det område hvor de nye og mere stille baner skulle anlægges, var i 
mellemtiden blevet §3 område. Et areal på ca. 0,4 HA langs åen. 
Samtidig blev der stillet spørgsmål til logistikken omkring jordkørsel til 
voldene. Det kræver ret mange vogntog i en længere periode, og i alle 
tre retninger går turen gennem en landsby. 

Lokalrådet og skytte centeret så her en mulighed for en fælles sag, til 
glæde for alle parter.

Skyttecenteret købte et nærliggende stykke landbrugsjord på godt 9 
HA, som skal erstatte det lille fredede område, sammen med andre 
små 2 HA. Tilsammen vil de binde naturområderne sammen, og danne 
en korridor hele vejen fra Nr. Herlev til skovrejsningsområdet ved  
Kurreholm, og med let forbindelse til Lystrup Skov. En oplagt mulighed 
for en god natursti, og for at gavne naturen med beplantning og 
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genslyngning af åen. Og så vil man flytte eventuelle sjældne planter, 
som kommunen og andre har gjort så ofte, når §3 områder har været i 
vejen for byggeprojekter.

Og så ville skyttecenteret stå for en vejkasse syd om Herlevgård, ad 
den rute vi har ønsket os. En vejkasse der skal bruges til jordkørsel i et 
års tid, og sidenhen kan asfalteres af kommunen, når der er penge til 
det. Altså: Mindre støj. Mere natur. Bedre adgang til naturen. En 
omlægning af Uvelsevej.

Den skulle være helt oplagt som løsning. Men så nemt gik det ikke. 
Forvaltningen har indstillet sagen til afslag, men understreger at alle 
krav er mødt, bortset fra at der gribes ind i et §3 område. På den 
baggrund var der stemmelighed i miljøudvalget, og i økonomiudvalget 
blev sagen afvist. Igen med reference til §3.

Dermed hænger det hele i en tynd tråd, og vi er mildest talt både 
skuffede og ærgerlige over at den fleksibilitet der udvises overfor 
byudvidelserne i Hillerød, ikke gælder her i de tyndere befolkede dele 
af kommunen.

Vi følger fortsat sagen. Og vi arbejder videre med at begrænse støj, 
omlægge trafik, og skabe de naturområder der gør at der også i 
fremtiden er så dejligt herude på landet.

På bestyrelsens vegne

Mathias Skarby
Formand for Brødeskov Lokalråd
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T R A F I K U DVA LG E T  O R I E N T E R E R

Motorvejen bliver forlænget frem til Hillerød. De store 
industriområder bliver fortsat udbygget. En helt ny 
bydel, Favrholm, er også på vej. 
Der har været en hørings periode først på sommeren vedr. denne store 
nye bydel ”Favrholm”, som omfatter et nyt supersygehus, en ny station, 
et nyt erhvervsområde og et stadion med en hel bydel omkring, 
Stadionkvarteret.  Brødeskov Lokalråd repræsenterer alle de små 
lokalsamfund omkring den nye Favrholm-bydel.

Lokalrådet har derfor lavet et høringssvar. Vi er bekymrede for den 
trafikale belastning, den nye bydel med mange tusinde nye borgere, 
Supersygehuset med 4000 arbejdspladser og dertil patienter og 
besøgende, Stadionbyen og de nye store erhvervsbyggerier vil med-
føre. Dertil kommer trafik til og fra den nye station, og en øget trafik til 
og fra enden at den forlængede motorvej.

Trafikken i vores område.

Mange ændringer  
i infrastrukturen  
omkring vores  
lokalområde er  
på vej
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Vi kan desværre se en voldsom overbelastning af mange af vores 
lokale veje allerede nu. I myldretiderne, når det propper til på de større 
veje, søger alt for mange trafikanter ud på de små landeveje og 
gennem de små lokalsamfund, for at nå på arbejde til tiden. De mest 
belastede veje i vores lokalområde er følgende:

•  I Ny Hammersholt er Gl. Frederiksborgvej meget belastet trods 
trafikhæmmende foranstaltninger, fartbegrænsninger og hastig-
hedsvisere.

•  Brødeskovvej mangler cykelsti ved Lilleskolen og er hårdt belastet 
af lastbiler fra Industriområdet ved de gamle teglværker og frem til 
Nr. Herlev.

•  Bygaden i Gl. Hammersholt er desværre i myldretiden blevet en 
yndet smutvej til Lillerød trods manglende fortov; så her er der 
netop i myldretiden mange gående og cyklister på vej til skole og 
arbejde.

•  Ved Nr. Herlev er Lyngevej allerede nu så trafikeret i myldretiden, at 
det kan være svært at komme ud på den, både fra Brødeskovvej og 
fra Nr. Herlev-siden. Den vil blive “hovedvejen” for mange mennesker 
på vej til motorvejen, sygehuset, stationen eller en af de mange nye 
arbejdspladser.
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•  Mange af ovennævnte bilister vil komme gennem “Sløjfen” i  
Nr. Herlev, en midlertidig smal vejføring gennem den ældste del  
af Nr. Herlev. De fleste kommer fra Uvelse og nogle kommer fra 
Gørløse, når der er prop på Roskildevej. De er få, dem der kommer  
fra Nr. Herlev! Vi venter stadig på en Uvelsevej syd om landsbyen.

•  Mange bruger Fuglebjergvej som en smutvej, for at undgå de  
nuværende propper omkring Favrholm. 

•  Den mest trafikerede vej i vores lokalområde er Roskildevej i  
Freerslev. Eksempelvis har skolebørn problemer med at komme over 
vejen, så de kan komme i skole med bussen. Det er forventeligt at 
denne hovedvej, der fører direkte til området, vil blive meget mere 
belastet med trafikanter til og fra den nye bydel.

•  “Ved Freerslev Hegn” er en lille smal landevej, som bliver brugt som 
smutvej, når det propper til på forlængelsen. En forlængelse af 
motorvejen frem til Isterødvejen burde begrænse denne misbrug af 
lande vejen.

Vi vil derfor gerne i lokalrådet have et bud på den nye bydels på-
virkning af trafikudviklingen i vores område. Vi vil også meget gerne 
have nogle bud på, hvordan kommunen vil håndtere de formodentligt 
kommende trafikudfordringer. Og vi vil gerne bruges som Lokalråd, 
altså tages med på råd.

I Nr. Herlev har nogle borgere besluttet sig til at danne en gruppe med 
sloganet “Bevar Nr. Herlev- trafikken ud af landsbyen”.

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. 

Lokalrådet deltager i denne borgergruppe, ligesom repræsentanter fra 
Nr Herlev Kirke og Nr Herlev Børnehave.
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Vi har hen over sommeren samlet underskrifter i Nr. Herlev og omegn 
med det mål at have ekstra opbakning til kravet om midler til en 
forlægning af Uvelsevej i det budget, som der netop nu forhandles om. 
368 underskrifter og div. støtteerklæringer er nu sendt til alle med-
lemmer af Økonomiudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.
Vi har fået positive tilbagemeldinger. Mange af politikerne vil gerne 
mødes med os og have præsenteret vores trafikale problemer og 
løsningsforslag.

Trafikudvalget kan kun opfordre andre i vores område med særlige 
trafikale problemstillinger til at etablere lignende grupper med lokale 
ildsjæle, 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.

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)
og Tom Feilberg (tom@brodeskov.net)
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Der var desværre dårligt nyt fra byrådet inden sommer-
ferien. Økonomiudvalget nedstemte at støtte Petras 
Hus med penge til udbedring af huset, som de seneste 
år har stået med minimalt vedligehold og trænger til en 
kærlig hånd. 

Kommunen vurderer, at der skal bruges over 7 millioner på udbedrin-
gen af huset generelt for at få det helt op til standard. I bestyrelsen 
har vi fået en uvildig byggesagkyndig til at gennemgå både rapporten 
og huset, og vi mener, at bygningerne i første omgang kan nøjes med 
en noget billigere omgang. 

Byrådet har samtidig meldt ud, at de gerne vil give os god tid til at 
finde opbakningen fra lokalsamfundet og få styr på økonomien. Det 
kan f.eks. være ved arbejdsweekender, donationer og anden hjælp 
samt fundraising. Vi har også fået lov til at bruge områderne rundt om 
huset til arrangementer, men desværre ingen adgang til selve huset 
overhovedet pga. forsikringsforhold. 

Bestyrelsens næste skridt i forhold til byrådet er at gå i dialog med 
behovet for vedligehold, samt hvilke muligheder der er for at låne eller 
overtage huset. Det er en vigtig og stor opgave at finde den rigtige 
model.

Det er derfor helt afgørende for fremtiden for Petras Hus, at vi kan vise 
opbakning fra lokalsamfundet: Der vil komme forskellige opgaver, hvor 
du kan hjælpe til, du kan blive medlem, og du kan besøge Petras 
Marked. 

Petras Hus
Nyt om
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Du kan melde dig og din familie ind i 
foreningen Petras Hus (100 kr for 2022). 
Vores bankkonto har ladet vente lidt på sig, 
så hold øje med Petras Hus på Facebook – 
der kommer nyt så snart kontoen er 
oprettet. Kontingentet skal i første omgang 
dække de mindre, løbende udgifter, som 
bestyrelsen har og selvfølgelig finansiere 
udgifterne til arrangementet Petras Marked 
søndag 25.9.

Om Petras Hus
Tanken bag Petras Hus er at skabe et 
aktivitetshus for borgere i alle aldre i Ny 
Hammersholt og omegn. Huset findes 
allerede og ligger på Hulvejen 31 i Ny 
Hammersholt. Det ejes af kommunen og har 
i mange år været klubtilbud for skolebørn, 
men har stået tomt siden 2019.

Visionen er, at Petras Hus skal drives af 
frivillige, og at aktiviteterne også afholdes 
også af frivillige. Der har allerede været 
rigtig mange fra Ny Hammersholt og 
omegn, som er kommet med ideer til aktiviteter eller meldt sig som 
nogle, der gerne vil afholde aktiviteter: korsang, kreative aktiviteter, 
rakubrænding, strikkeklub, yoga, brætspil, babyrytmik, vinsmagning, 
fællesspisning, musikaftener, vandreklub og meget andet. 

Petras Marked, søndag 25. september
Så er der sensommermarked ved Petras Hus – vi kalder det Petras 
Marked. 
På Petras Marked kan du sælge alle de ting, du har fundet da du 
ryddede op i sommers. Det er gratis at have stand på loppemarkedet 
– se tilmelding på næste side >>
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På Petras Marked kan du deltage i, se eller høre om nogle af de mange 
forskellige tilbud, som frivillige vil afholde i Petras Hus. Vi regner med, 
at der både bliver aktiviteter indenfor og udenfor: vandre/løbeklub, 
bygge drage, kor, yoga, maleri, strik mv. Vi mangler i skrivende stund 
stadig en del på programmet, så følg med på Facebooksiden Petras 
Hus eller opslagstavlen ved Petras Hus, hvor vi løbende opdaterer.

På Petras Marked regner vi med, at du kan høre musik og nyde en øl, 
vand, kage, snobrød og måske en pølse. Overskuddet går til forenin-
gen. Petras Marked låner telte/pavillioner af Brødeskov Idrætsforening 
(TAK😊).

På Petras Marked kan du også melde dig ind i foreningen og vise din 
støtte. Det koster kun 100 kr. 

Hvornår: Søndag 25. september
Hvor: Ved Petras Hus, Hulvejen 31, Ny Hammersholt 
Vil du gerne med på loppemarkedet, så kontakt Charlotte Kjær Nielsen 
på charlottekn86@hotmail.com

Har du lyst til at stille op med en aktivitet, måske som en smagsprøve 
for noget du måske gerne vil holde i Petras Hus senere? Så kontakt 
Vibeke Spange, Vibeke@petrashus.dk

Andre spørgsmål til Petras Hus: Hanne Lind, hanne@petrashus.dk
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alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 

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
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Efteråret betyder at vi starter en masse aktiviteter op igen. Der er 
både gamle kendinge og nye tiltag. Så læs dette igennem, for der vil 
garanteret være et tilbud, der kan bruges. Hvis der ikke er lige det som 
du mener bør være, så skriv til kontakt@broedeskov.dk  

Fodbold
Der vil på BIFs hjemmeside være oplysninger omkring de forskellige 
fodboldhold. Det nye er, at det er lykkedes at starte et U7 hold op. De 
træner om mandagen kl. 16:30 – mød bare op sammen med jeres 
pige/dreng og deltag i træningen. Tak for de frivillige hænder der vil 
stå i spidsen for det hold, hvor alle forældre selvfølgeligt skal deltage. 
Dette hold og alle de andre hold kan ses på hjemmesiden om hvornår 
de træner.

På broedeskov.dk er der omtale af de andre sportsgrene med 
trænings tider og kontaktoplysninger.

For at der kan være alle de aktiviteter skal der bruges mange hænder 
og det er en mangelvare, så hvis du har lyst til at give en hånd i 
fællesskabet i bif, det kan være alt som du mener du kan bidrage med. 
Så skriv til kontakt@broedeskov.dk mange tak.

Badminton
Hvis du ønsker at spille badminton og have en fast bane, så skriv til 
badminton@broedeskov.dk, hvor du kan høre om ledige tider.  

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

Efteråret står  
for døren i BIF
– opstart af mange aktiviteter
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Nu vil vi remse de forskellige idrætsgrene op:

MANDAG 
Yoga på 1 sal med Karin som instruktør de starter op den 29/8 kl. 17.30 
bare møde op og prøv.
Fodtennis fra den 22/8 i hallen fra kl. 17.00 til 19.00. Mød bare op – se 
omtale andet sted i bladet 
Floorball kl. 20:30 til 22:00

TIRSDAG 
Skitræning kl. 19.00 til 20.00 i hallen start 20/9 – bare mød op.

TORSDAG 
Floorball kl. 20.30 til 22.00

FREDAG 
Nyhed: kl. 11:40 til 13.40 Kom og dyrk fællesskabet:  Bevægelse for 
mænd og kvinder i alle aldre, se mere andet sted i bladet eller på Bifs 
hjemmeside
Badmintontræning kl. 16:30 til 18:00 for de 10 til 15-årige. Se mere 
andet sted i bladet og se på BIFs hjemmeside, da der lige nu mangler en 
træner.

LØRDAG
Krible-krable kl. 9.30 til 11.00 for de 2 til 5-årige. Opstart 3/9
Alle aktiviteter kan ses på hjemmesiden så følg med på den 

Vi ønsker alle et godt efterår med masser af 
bevægelse 

Venlig hilsen
Kenneth Sørensen
formand for Brødeskov Idrætsforening
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I D R Æ T OM DAG E N
Bevæg dig for livet hver fredag kl. 11:40 til 13:40 
i Brødeskovhallen Kollerodvej 1 Hillerød. For kvinder og 
mænd i alle aldre, dette er et nyt tiltag i Brødeskov. 
Kom og prøv det starter i samarbejde med DGI Fredag 23/9 kl 11:40 til 13:40 
derefter hver fredag frem til efterårsferien hvor der laves status inden vi  
fortsætter. Hvor det eventuelt kan flyttes til onsdag.

Programmet er følgende:
• Der startes med en let opvarmning denne foregår fælles.
• Derefter er der forskellige sjove, sociale motionsaktiviteter, hvor du kan 

prøve dem du har lyst til. 
• Alle kan deltage lige meget med alder eller fysiske formåen.
• Prøv Pickleball-nyt senior venligt netspil der blander tennis, badminton og 

bordtennis som er let at lære.
• Floorball eller new age curling og andre sjove spil. 

Vi slutter af med kaffe og hyggesnak over i klubhuset. Det startes op af 
instruktør Niels Thalund fra DGI så velmødt til nogle hyggelige timer, vi kører 
ind til efterårsferien og så ser vi om der er tilslutning til at fortsætte. 

Mød op en fredag. Der vil komme mere info på Bifs hjemmeside broedeskov.dk
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Brødeskov IF badminton mangler  
en hjælpende hånd 
Vores badmintontræning for de unge mennesker mellem 10-15 år, står 
desværre uden træner fra starten af sæsonen. Vores tidligere træner 
Jesper har desværre måtte stoppe, hvilket efterlader vores fantastiske 
holds af friske børn uden en voksen ansvarlig til at varetage trænin-
gen, som foregår fredag eftermiddag. 

Hvis du kender nogen , eller selv har mod på at facilitere et par  
badminton- kampe om fredagen, så tøv ikke med at skrive til  
kontakt@brodeskov.dk. 

Du behøver ikke være den nye/gamle Viktor Axelsen, eller have 
særlige forudsætninger for at kunne træne badminton, andet end  
lyst til at gøre en forskel for en flok unge mennesker, hvis vi ikke finder 
en person til at varetage opgaven er vi nødt til at lukke holdet ned  
– så kom og giv en hånd.  
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Fodtennis hver mandag 
kl .17.15 til 19.00 vi starter op den 22/8 i Brødeskovhallen

Kom og vær med til fodtennis 
Fodtennis er en sport i stor udvikling og alle kan være med. Vi er 
ligeglade med alder eller køn og erfaring, du skal blot have lyst til at 
spille fodtennis. Spillet minder mest om volleyball, hvor man har en 
serv, modtagning, hævning og smash. Modsat volleyball spiller vi med 
fødderne, og nettet sidder langs jorden, som man kender det fra 
tennis. Se mere på Bifs hjemmeside 

Fodtennisskolen
For første gang nogen sinde har der væres afviklet Fodtennisskole, og 
vi i BIF var så heldige at være en af de to klubber hvor konceptet blev 
afprøvet. Fra BIF havde vi 11 drenge der deltog, alle i alderen 10 til 12 
år. Vi håber da også, at vi ser nogle af deltagerne til vores faste 
fodtennis hver mandag!

Trænerne fra fodtennisskolen beskriver det som 3 succesfulde dage, 
hvor alle har hygget sig og ikke mindst lært en masse om fodtennis. 
Flere af børnene har ikke haft nogen erfaring med fodtennis fra start, 
så fokusset har i høj grad været på glæden ved fodtennis. Konceptet 
vender stærkt tilbage næste år.
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BIFs fodboldskole

Årets fodboldskole var endnu en gang en kæmpe succes. Der var knap 
100 deltagere i alderen 6-14 år. Vi havde en super god uge med 
masser af solskin. Ugen var fyldt med en masse fodbold, sjov leg og 
godt humør. De ældste hold fik bla. også afprøvet fodtennis og blev 
undervist af Laura Bojesen.

Ugen blev igen, traditionen tro, afsluttet med en stor fodboldturnering 
hvor alle holdende blev blandet. Vinderne af turneringen skulle spille 
finalekamp mod alle trænerne, hvor der var mulighed for at give 
trænerne en masse vand, som straf for begået frispark osv. Dette var 
et kæmpehit.

Vi ses til næste år. 
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Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST

Forårsfest – med underholdning
Lørdag den 30. april var der forårsfest i forsamlingshuset. Der var igen 
fuldt hus, og det er vi meget glade for. Tak for opbakningen. Denne 
gang blev der serveret en skøn buffet med flere retter fra den thai-
landske restaurant Bo-Lan i Skævinge. Bagefter var der en forrygende 
optræden, da nogle af vores glade, lokale amatører gik på scenen med 
showet ”Four Jokes, One Jack and Me-too”. Det var virkelig sjovt. Efter 
spisningen var der dans til Buffer, så der var gang i dansegulvet til ud 
på natten – faktisk også efter orkesteret havde pakket sammen. Tak 
alle sammen for en dejlig aften. 

Veteraner i Hammersholt
Lørdag den 28. maj 2022 var der ”Veteraner i Hammersholt, som 
gruppen ”Det Glade Rat” havde arrangeret. Der var virkelig mange fine 
gamle køretøjer, og rigtig mange besøgende. I år havde ”Det Glade 
Rat” sat et ekstra stort telt op på den nyanlagte terrasse foran forsam-
lingshuset, og det fungerede virkelig godt. Vores lokale spillemand Ove 
havde sat keyboardet op i et hjørne, så der blev også spillet musik i 
teltet. Og det kan lige nævnes, at der var flere fremragende gæsteop-
trædender i løbet af eftermiddagen. 

Fællesspisning
Onsdag den 10. august havde gruppen af frivillige igen indbudt til 
fællesspisning i huset. Der var stor tilslutning til fællesspisningen, og 
det var en rigtig hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt. Menuen var 
denne gang nakkekoteletter og pølser fra grillen samt kartoffelsalat 
og salat, og der blev sluttet af med kaffe og hjemmebagte kager. Der 
skal lyde en kæmpe stor tak til de frivillige bag arrangementerne. 
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Udenomsarealet
Som tidligere nævnt er den nye terrasse ud mod vejen nu blevet 
færdig – og resultatet er blevet virkelig flot, hvis vi selv skal sige det. 
Terrassen bliver også brugt flittigt i forbindelse med de mange private 
fester i huset. 

Vedligeholdelse af forsamlingshuset
Et par af vores gode bestyrelsesmedlemmer har knoklet med at 
opsætte nyt akustikloft i salen, og det er blevet rigtig flot, og har 
hjulpet gevaldig på akustikken i huset. Samtidig blev der opsat nyt lys 
i salen, som styres ved hjælp af en fjernbetjening – det er virkelig 
smart.

Malerfirmaet Lena Ervolder fra Gørløse har malet alle forsamlings-
husets vinduer og døre udvendig. Det var en kæmpe hjælp, så tusind 
tak til Lena og Ken. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Høstfest
Lørdag den 8. oktober 2022 er der høstfest og lokale aktører træder 
igen op på scenen. Arbejdstitlen på showet er vist nok ”Fredagsslik om 
lørdagen”, så det kan vi godt begynde at glæde os til. Køb af billetter 
kan ske ved henvendelse til Niels på telefon 40 43 18 59.

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  
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I 1941 begyndte man for alvor at tale om at forlægge 
Frederiksværkbanen mellem Hillerød og Frederiksværk 
til også at køre over Gørløse og Nr. Herlev.

Den oprindelige tilslutning fra Hillerød Lokalstation ( ved Slangerups-
gade) til den eksisterende statsbanestation i Hillerød havde grundet 
for stor krumning og stigning voldt problemer siden banen mellem 
Frederiksværk og Hillerød var blevet etableret i 1897.

De nye planer betød, at stationen i Harløse blev lukket, og at banen nu 
skulle gå fra Skævinge over Gørløse , Nr. Herlev, Hestehave til Hillerød 
station.

Blandt andet på grund af 2. Verdenskrig blev projektet først på-
begyndt i slutningen af 1940’erne og strækningen stod klar til åbning 
14. 5.1950.

I forbindelse med åbningen i 1950 kunne man læse følgende i 
Frederiksborg Amts Avis:
“Paa den nye Banestrækning fra Gørløse til Hillerød, som Frederiks-
værksbanen indvier officielt i Morgen, reelt paa Søndag, er der, som 
man ved to nye Stationer: i Gørløse og i Nr. Herlev. Vi har været en Tur 
ude at se paa dem. Arkitekt Lundqvist (Carl Lundquist 1883-1949, 
kendt arkitekt fra Hillerød, han har bl.a tegnet Frederiksborg Amts 
Sygehus) har tegnet dem. De ligner hinanden, har hver kostet 100,000 
Kr. at bygge, og de tager sig godt ud i Landskabet. Brehm og Sørvin, 

Den  
historiske  
klumme

Brødeskov station
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Hillerød, har haft Murerarbejdet paa Gørløse Station, og Hansen og 
Graversen, Nr. Herlev, har bygget Stationen der. Foruden Kontor, 
Ventesal, Pakhus o. s. v. er der indrettet udmærkede Beboelses-
lejligheder med store, gode Værelser, stort, dejligt Spisekøkken med 
Komfur, men ogsaa med Mulighed for Benyttelse af Elektricitet, 
indbyggede Skabe, Centralvarme o. s. v. til Stationspersonalet.

I Ventesalens Flisebeklædning er der hist og her indmuret Fliser med 
morsomme Karikaturer og Vittigheder, og paa det lille pæne W. C., 
hvis Dør kan overvaages fra Kontoret, er der ogsaa foran Sidde-
pladsen en lille morsom Flise. Der er 10-Øres Automat, som maa 
benyttes af dem, der skal ind. Flisearbejdet er udført af Nivaa 
Flisefabrik. “

Læs videre på næste side >>
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Mange, både børn og voksne har i årene mellem 1950 og 1980 fordre-
vet ventetiden på toget med at iagttage disse fliser, der derfor sikkert 
huskes af mange. Fliserne kan stadig ses i det gamle venteværelse på 
Brødeskov station. Venteværelset står stadig forholdsvis intakt siden 
stationen blev nedsat til trinbræt omkring 1980.

Stationen ejes nu af Hillerød Kommune og huser flere foreninger fra 
Hillerød og Nr. Herlev.

Stationen i Gørløse, der var fuldstændig identisk med Brødeskov 
station, blev nedrevet i oktober 2012 i forbindelse med en udvidelse 
af omfartsvejen og med udvidet 15 minutters busdrift til og fra 
Gørløse.

Også postvæsenet blev påvirket af den nye jernbaneforlægning, 
Frederiksborg Amts Avis skrev d. 23.4.1950 følgende:

“Postvæsenet i Hillerød udvider og reformerer Postekspedition i  
Nr. Herlev til Betjening af Nr. Herlev og Freerslev. Postvæsenet i 
Hillerød har gennem nogen Tid forberedt en Udvidelse, Omlægning og 
Rationalisering af Postbetjeningen i Hillerøddistriktet, og Postmester 
Thule og Postkontrollør Grooth-Jensen har haft et stort Arbejde med at 
undersøge de forskellige Muligheder. Den 15. Maj kører Frederiksværk-
banen som bekendt ad sin nye Rute, og fra den 14. oprettes der 
samtidig i Nørre Herlev en Postekspedition, som faar Navnet  
Brødeskov (ligesom Stationen). Herfra udgaar en Landpostrute, der 
betjener Beboerne i Nr. Herlev og Freerslev. Disse Byer faar hver især 
en Lokalporto-Ordning, der gælder til Hillerød, Gørløse, Harløse, 
Lillerød, Lindholm, Lynge og Vassingerød.”
 
E. Vester
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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

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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Lasse Herrguth døde den 8. juli 2022. Lasse, som 
 gennem mange år har været en stor og aktiv del af 
lokalmiljøet, særligt hvad angår musik og sang. 

Der er ingen tvivl om, at Lasse vil blive savnet mange steder i vores 
lokalområde. Af alle de mennesker, der igennem årene har nydt godt af 
hans engagement, livsglæde og store ”servicegen”, i Nr. Herlev kirke, 
hvor han mangler på sin faste bænk og i Brødeskov Lokalråd, hvor han 
ikke mere vil gå sin faste rute i Ny Hammersholt og dele Borgeraviser 
ud, som regel iført træsko og hjemmestrikkede sokker.

Som ung kom Lasse i murerlære. Han fortsatte sin uddannelse til 
bygningsingeniør, men gennem alle arbejdsårene var Lasse utrolig 
stolt af sin murerbaggrund. Derfor var det oplagt, at Lasse selv 
byggede huset på Svalevej, hvor Judith og han har haft base i alle 
årene. Som rådgiver, entreprenør og bygherre glædede det Lasse at 
bygge gode lejeboliger til alle, for at gøre noget godt for andre men-
nesker, var virkelig hans livsmotto. Særligt tiden i Lejerbo var han glad 
for, og han medvirkede selvfølgelig til at lave en Lejerbo-sangbog, for 
sang og musik har i den grad fyldt i Lasses liv. For 50 år siden var han 
med til at starte Brødeskovkoret, som nåede at have 40 års jubilæum. 

Sognets store  
visesanger har  
sunget sin  
sidste vise!
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Herfra er der utrolig mange gode 
oplevelser fra koncerter, rejser og 
helt almindelige koraftner, både i 
bjælkehuset på Hulvejen og i 
sognegården. 

Det var Kirsten Dannefeldt, der 
opfordrede Lasse til at blive vise-
sanger, og det viste sig at være  
helt rigtigt. For Lasse var en ægte 
visesanger – han brugte lang tid på 
at sætte sig ind i de tekster, han 
formidlede, og her havde Jeppe 
Aakjær en særlig plads. Lasse 
optrådte i Vinterklubben, til for-
middagshøjskolen, på alverdens 
plejehjem og i mange foreninger. 

Gennem flere år spillede han med i 
Harmonikaorkesteret, og han 
underholdt og sang for til et væld af sangarrangementer i og omkring 
Hillerød. Derfor blev Lasse selvfølgelig også engageret i viseklubben 
HOV, - og den nye, der kom efter – og han bidrog ved de viseaftener, 
der var i sognegården gennem mange år. Han deltog i Høvelsgårdens 
mange musikarrangementer – i Bede- gedemarkederne og Brødeskov-
festerne, og alle steder, hvor Lasse var engageret, skabte han rela-
tioner og venskaber. 

Kirken har gennem hele livet betydet meget for Lasse. Han mente ikke, 
man kunne lave arrangementer, hverken sociale eller fx fodboldkampe, 
søndag formiddag. Det var simpelthen en uskik. Og Lasse har da også 
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været en helt fast kirkegænger gennem mange år, når han ikke sang 
for som vikar for kirkesangeren. Gennem mange år var han desuden en 
utrolig ærekær og grundig bygningssagkyndig for menighedsrådet, så 
Lasse har været med til at passe på bygningerne, så de står så flot 
også i dag. 

Sport havde også Lasses store interesse, alt sport – undtagen motor-
sport. Han fulgte helst Danmark, for han var ”kæmpedansk” og havde 
ikke behov for at komme udenfor landets grænser. Hvilket var meget 
praktisk, når både urtehaven og tomaterne skulle passes, for Lasse 
elskede sin have og bekymrede sig tit for, om der nu kom vand nok, og 
om det blev for varmt. I hans optik var alting bedre herhjemme end 
ude i den store verden. Måske især maden. Judiths hjemmelavet mad 
var Lasses livret, og han inviterede gerne, hvilket der er mange, der har 
nydt godt af. 

Lasse var en stor naturelsker, og bekymrede sig tidligt om klima, 
bæredygtighed og CO2. Men han var 40 år forud for sin tid og blev 
nærmest hånet over sin bekymring. Grundlæggende var Lasse dog 
optimist - han elskede livet og glædede sig over de små ting såvel som 
de store. Hans sidste glædesdepot var en veltilrettelagt bisættelse, 
med alle hans yndlingssalmer og den smukkeste musik. ”Det skal være 
en glad fest”, havde han selv skrevet, ”for jeg har haft et godt liv og 
 elsket min kone og alle børnene. 

Ære være Lasses minde. 

Charlotte Chammon og Helle Proschowsky
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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

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 

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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Nyt fra BLF,  
Brødeskov  
Lokalhistoriske  
Forening
Vi sluttede forårets aktiviteter med et spændende og velbesøgt 
foredrag d.4.5.2022: ”Undervisning af almuens børn i 1700-tallet 
(Rytterskolerne), frem mod folkeskolens start i 1814”. Vi fejrede 
samtidig Danmarks befrielse d. 4.5.1945 med lys i vinduerne og 
fællessang.

Vores forsøg med igen at holde åbent hus var ligeledes en succes,  
og det fortsætter vi derfor med i efterårssæsonen.

Efterårskalenderen for 2022 ser sådan ud:

Tirsdag d. 28.9.2022 kl. 15-17 har BLF åbent hus (for alle) på vores 
arkiv på Brødeskov station. Kom gerne hvis du/I har historier, billeder 
eller andet fra området, eller ønsker hjælp til at finde de rigtige 
historier/data frem om noget, I er optagede af.

Lørdag d. 29.10.2022 kl. 14-16 inviterer BLF til en kirkegårdsvandring 
på Nr. Herlev kirkegård med kirkegårdsarkitekt Susanne Guldager. Vi 
starter i Sognegården, hvor Susanne vil holde et foredrag, Inden vi går 
rundt på selve kirkegården. (Obs. gratis for medlemmer af BLF.  Ikke 
medlemmer er meget velkomne mod entre kr. 50)

Sidst i november holder vi igen åbent hus, men denne gang med en 
lille udstilling/fortælling om områdets skoler gennem tiderne. (Den 
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ældste, Nr. Herlev Rytterskole 
fra 1722, afløseren i den 
bygning, der nu er Nr. Herlev Børnehus ca. 1900. Fællesskolen (Freerslev/ 
Nr. Herlev) i Biavleren fra 1930’erne, Gl. Hammersholt ældste skole og 
efterfølgeren, der hvor Hillerød Lilleskole holder til i dag, og endelig 
Brødeskov Centralskole fra starten af 1960’erne.)

Kom og bliv klogere og få spændende indsigt i dit områdes skolehistorie!

OBS. Har du gode historier, billeder eller andet fra dengang, du gik i 
skole, så kontakt os endelig i BLF hurtigst muligt.
Henvendelse til : Formand Eva Vester, tomogeva@gmail.com eller på  
tlf. 42442074

Vi håber også at kunne holde lidt ”juleafslutning” sammen med jer denne 
dag, men det vender vi tilbage til, når tingene er faldet på plads.

Vil du/I gerne være medlem og støtte vores arbejde i BLF. Så kontakt 
formand, Eva Vester eller kasserer, Stig Jørgensen

VI GLÆDER OS TIL ET SPÆNDENDE HISTORISK EFTERÅR
De bedste hilsener fra bestyrelsen i BLF.

Se bestyrelsen på næste side >>
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BLF efterlyser historier, billeder m.m, fra folk der har boet, haft 
tilknytning til eller har interesse i Lille Sverigeområdet.
Kom til vores “ Åbent Hus” arrangementer eller kontakt meget  
gerne Margrethe Nielsen på tlf. 23309347 eller mail:  
margrethe.nielsen@hotmail.vom

Formand og arkivleder: Eva Vester, Kirkepladsen 2, Nr. Herlev, 3400. Tlf. 42442074, 
tomogeva@gmail.com
Næstfm.: Margrethe Krogh, Kildedalen 3, 3400. Tlf. 48267232 Mobil 30117232, 
margrethekrogh@gmail.com
Kasserer: Stig Jørgensen, Cirkelbuen 69, 3400. Tlf. 21732088
Stig.jorg@adslhome.dk
Sekretær: Lisbeth Dilling, Slettebjerget 69, 3400. Tlf. 27571237
dillingster@gmail.com
Medlem og dataansvarlig : Henrik Havemann, Enghavegårdsvej 53, 3400. Tlf. 
48266916 Mobil 23491927, henrikhavemann@gmail.com
Medlem: Birgit Larsen, Alle’kredsen 159, 3400. Tlf. 48266826. Mobil 23661951
birgula@webspeed.dk  
1.suppleant: Margrethe Nielsen, Gl. Frederiksborgvej 58, 3400. Tlf. 23309347
margrethe.nielsen@hotmail.com
 
Arkiv og mødelokale: Brødeskov Station, Stationsvej 1, Nr. Herlev, 3400 .
Vi deler huset med andre foreninger, hvorfor der er nedsat et klubhusudvalg. BLF 
repræsenteres af Henrik Havemann.
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Freerslev Hegn

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.


