
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

N O V E M B E R  2 02 2 

N R . 24 2  •  5 2 .  Å R G A N G    

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

Nyt om trafik i vores område,  
landsbyvisioner, vinterhalvåret på BIF, 
Petras Hus og den lokalhistoriske 
forening med mere ...



MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd

3

Næste nr. (243) er på gaden 4. - 11. februar 2023.
Indleveringsfrist den 14. januar 2023 – 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

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.  

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

Vinterkulden står for døren, og mange skeler nok lidt bekymret mod 
elmåleren, og mod boligens varmeapparater. Men der er ikke så meget 
at gøre ved det, året begynder at gå på hæld. Dette efterår har nok 
været det travleste lokalrådet har oplevet i flere år. Og samtidig 
utroligt spændende.

Kort ridset op, er her nogle projekter som er lagt i støbeskeen, og hvor 
der har været afholdt de indledende møder.

Helhedsplanen for Favrholm vil i højere grad end hidtil blive udformet 
i samarbejde med Brødeskov og Hillerød By lokalråd. Det sætter vi pris 
på. Der er endnu ingen officielle datoer, men der er fokus på at skabe 
et gensidigt godt naboskab mellem bydelene og landsbyerne.

Lokale hastighedsbegrænsninger vil blive planlagt i samarbejde med 
lokalområderne og lokalrådet. Det er vores tur i 2024.

Brødeskov station begynder flytningen til Nr. Herlev i 2024, og det 
første udkast er allerede tegnet. Anlægningen varer i praksis ca. 3 
måneder, og forventes afsluttet i foråret 2025.

Der er forventeligt en solcellepark på 200 Ha på vej, nord for Nr. 
Herlev, og ud mod Freerslev og Solrødgård. Vi har hørt gode takter i 

retning af at lokalområdet skal have glæde af anlægget, og at de vil 
gå langt for at sikre at udsigt og landskab ikke generes. Det har vi 
møde om i november.

Og så er der nyt om Hillerødmotorvejen. Det er naturligvis med ikke 
udelt glæde, for konsekvenserne er både godt og skidt. På den ene 
side vil vi blive påvirket under byggeriet, og nogle af ejendommene i 
området vil få vejen tættere på end i dag. Men på den anden side er 
det netop motorvejen der kan være med til at trække trafikken væk 
fra Lyngevej og Gl. Frederiksborgvej. Det tror jeg vi er mange der 
glæder os til. For ikke at tale om vores egen oplevelse af at være 
pendlere. Rydning af arealer er allerede i gang, og byggeriet starter for 
alvor i 2024, og forventes at vare i 5 år.

Borgergruppen i Nr. Herlev har flere gange forsøgt at få borgmester og 
udvalgsformænd herud til et møde, for at drøfte flytning af Uvelsevej 
væk fra Nr. Herlev. Det blev som bekendt til ret mange underskrifter, 
som de gerne ville overdrage personligt. Det er indtil videre ikke 
lykkedes at få en dato fra politikerne, men der er dog en lovning om at 
de arbejder på sagen.

Der var møde om visionerne 22. september på rådhuset. Der er lagt 
op til at kommunen starter helt forfra. Det behøver vi ikke, for vi er i 
store træk i mål, efter forrige års skriverier. Og der var stor interesse 
fra de andre lokalråd, som blev tilbudt at følge vores model. Ikke 
mindst den store borgerinddragelse vakte interesse. Vi har derfor et 
produkt der kan anvendes direkte i politikernes arbejde med vores 
område.

Læs mere næste side >>

En travl og  
spændende tid  
for Lokalrådet
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Afledt af landsbyvisionerne, er helhedsplanen for Hammersholt nu 
for alvor ved at blive en realitet. Vi er blevet kontaktet af kommunens 
forvaltning, med henblik på at forberede det første borgermøde. I den 
forbindelse fik vi forevist et kort over området, og blev glædeligt 
overrasket.

Vi havde håbet på at alle landsbyvisionerne skulle bruges til helheds-
planer, og blev derfor lidt skuffede, da det viste sig at det alene var 
Hammersholt som var i spil. Men kortet viste noget andet.

Kommunen har betragtet Hammersholt og Ny Hammersholt som et 
samlet område, så den helhedsplan vi skal arbejde med, nu dækker 
hele området fra Favrholm Station til Hammersholt, og fra Brødeskov 
til Ny Hammersholt. Det kommer der et møde med foreningerne om, 
allerede nu i November. Så også 2023 tegner til at blive et travlt år her 
i Brødeskovområdet.

Jeg vil endnu en gang slutte af med en opfordring til at kontakte os, 
og til at deltage i debatterne på Facebook. Det er et godt sted at holde 
sig orienteret om lokalområdet, og det er her det hele er startet, 
uanset om det er borgergrupper i Hammersholt, eller Skt. Hansfesten i 
Nr. Herlev der skal organiseres.

Husk også at deltage i de julearrangementer som områdets frivillige 
stabler på benene, i flere af landsbyerne. Det skaber sammenhold.
Og med dette vil jeg og lokalrådet ønske jer alle en glædelig jul og et 
godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Mathias Skarby
Formand for Brødeskov Lokalråd

HHiilllleerrøødd  KKoommmmuunnee  oogg  BBrrøøddeesskkoovv  LLookkaallrråådd  
iinnvviitteerreerr  aallllee  iinntteerreesssseerreeddee  ttiill  aatt  ddeellttaaggee  ii  
bboorrggeerrmmøøddeett  oomm  oommrrååddeeuuddvviikklliinnggeenn  aaff  
HHaammmmeerrsshhoollttoommrrååddeett..    
DDeellttaagg  hhvviiss  dduu  eerr  iinntteerreesssseerreett  ii  aatt  ddrrøøffttee  
mmeedd  bbyyrrååddssmmeeddlleemmmmeerrnnee  oogg  llookkaallrrååddeett  
oomm  mmuulliigghheeddeerr  oogg  iiddeeuuddvveekkssllee  mmeedd  aannddrree  
bboorrggeerree  ffrraa  ddiitt  llookkaalloommrrååddee..  

PPrrooggrraammmmeett  bbyyddeerr  ppåå::  

 OOppllæægg  oomm  bbaaggggrruunnddeenn  ffoorr  llaannddssbbyyvviissiioonneenn  ffoorr  HHaammmmeerrhhoolltt  ii  HHiillllee--

rrøødd  KKoommmmuunnee..  

 OOppllæægg  oomm  llookkaallee  iiddeeeerr  ttiill  uuddvviikklliinngg  

 LLiiddtt  lleett  ffoorrpplleejjnniinngg  
  
  
TTiillmmeellddiinngg  mmeedd  nnaavvnn  oogg  llaannddssbbyy//oommrrååddee  
sseenneesstt  1166..  nnoovveemmbbeerr  vviiaa  mmaaiill  ttiill    
HHeellllee@@hhiilllleerroodd..ddkk      
  
Hvis du repræsenterer en forening eller et udviklings-
projekt, og har lyst til at præsentere din idé med et  
5 minutters oplæg, bedes du kontakte byplanlægger  
Helena Leu på Helle@hillerod.dk   

KKOOMM  TTIILL  MMØØDDEE  OOMM    
HHAAMMMMEERRSSHHOOLLTTOOMMRRÅÅDDEETT  

TToorrssddaagg  dd..  2244..  nnoovveemmbbeerr  kkll..  1177--1199  ii  
HHaammmmeerrsshhoolltt  FFoorrssaammlliinnggsshhuuss  
HHaammmmeerrsshhoolltt  BByyvveejj  1166,,  33440000  HHiilllleerrøødd    



8 9

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

I september afholdt vejdirektoratet et orienterings
møde om udbygningen af Hillerødmotorvejens  
forlængelse.

https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2022-09/
Pr%C3%A6sentation_Hiller%C3%B8d_sep2022.pdf

Det er en besværlig adresse at taste, men det giver adgang til 41 
siders præsentation af vejprojektet.

F.eks kan man læse om vvm-undersøgelsen, støjforventninger og 
støjdæmpninger (som vi ikke får i vores område, da det er for tyndt 
befolket), trafikprognoser, trafikafvikling undervejs, faunapassager, 
ekspropriationsforløb og meget mere.

Trafiksaneringer
Hillerød Kommune har planlagt trafiksaneringer i Brødeskov Lokalråds 
område i 2024. I efteråret 2023 vil disse trafiksaneringer blive nær-
mere planlagt gennem samarbejder med Lokalrådet og borgere i 
området (borgermøder). I lokalrådet vil vi bl.a. fokusere på motorvejens 
udbygnings påvirkning af den lokale trafik. 

Vi vil også diskutere vores bekymringer for de trafikale belastninger 
som Favrholmbyen, Stadionkvarteret, supersygehuset og den nye 
station vil give på vores små veje, der er hårdt belastet i forvejen.

Brødeskov Trinbræt skal flyttes
Vi er i Lokalrådet blevet spurgt mange gange om hvornår det sker, og 
vi er blevet drillet en del. At det vist havde lige så lange udsigter som 
at få Uvelsevej ført syd om byen o.s.v. 

Nu sker der noget: Hillerød Kommune inviterede til indledende borger-
møde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen. 
En del borgere var mødt op til mødet med forskellige spørgsmål. 
 

Hillerødmotorvejens 
forlængelse – og  
trafik i Nr. Herlev og 
Hammersholt

Tidsplanen for projektet med Hillerødmotorvejens forlængelse
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Spørgsmålet ”Om der ville komme mere støj fra toget”, blev besvaret 
med at den lavere hastighed larmede mindre, men acceleration og 
opbremsning ville støje mere. Alt i alt ville støjniveauet ikke ændre  
sig stort.

Biltrafikken til og fra den eksisterende station er lav og biltrafikken til 
det nye trinbræt forventes at blive endnu lavere, da nogle skolebørn 
bliver kørt over den trafikkerede Lyngevej og fremover vil kunne gå 
sikkert til toget.

Bussen vil fortsat holde i Bygaden, - Bussen skal ikke ned til 
 Engparken.

Enkelte borgere fra Engparken frygter uro og ballademagere ved 
trinbrættet.

En borger vil hellere bruge pengene til en cykelsti langs Lyngevej,  
men det ville i givet fald ikke blive Lokalbanernes budget, der skulle 
betale den.

På Hillerød Kommunes hjemmeside kan du se Lokalplan 469 for 
uddybende oplysninger.

Omfartsvej i Nr. Herlev
I Nr. Herlev arbejder den lokale borgergruppe “Bevar Nr. Herlev-trafik-
ken ud af landsbyen”, med 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, som udover lokale borgere 
også har repræsentanter fra Nr. Herlev Kirke og Nr. Herlev Børnehave.
Resultatet af sommerens underskriftindsamling blev sendt til alle 
medlemmer af Økonomiudvalget og Arkitektur, Byplan og  
Trafikudvalget.

Situationsplan for det nye trinbræt

Når store køretøjer skal gennem krydset i sløjfen må fortovet tages i brug af modgående biler
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Vi blev nødt til at aflyse et møde med medlemmer fra de to udvalg, 
hvor vi lille have afleveret alle underskrifterne fysisk. Direktør Lars 
Mørk kontaktede os på vegne af borgmesteren, der gerne ville flytte 
mødet, så hun, Kirsten Jensen, og den anden udvalgsformand,  
Dan Riise, ville kunne deltage i mødet. Gruppen har rykket et par 
gange, da det er Kirsten Jensen og Dan Riise der skal komme med  
en dato.

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.

Ny gruppe i Hammersholt
En sådan ny gruppe er nu på vej i Hammersholt, hvor Annette Orup, 
som også sidder i Lokalrådet, har taget dette initiativ:
I Hammersholt har vi længe haft et stort ønske om at få nedsat 
hastigheden gennem vores landsby og få ændret Hammersholt Byvej 
til en to-i-en vej. Nu er der forhåbentlig udsigt til, at det kan lykkes.
Hillerød er med i forsøgsordningen med 40 km hastighedsgrænser på 
veje i byområder, der ikke har væsentlig betydning for den generelle 
trafikafvikling. Kommunen har udarbejdet en tidsplan for, hvornår de 
enkelte områder af kommunen bliver omfattet af ordningen.

Ændringerne i Brødeskov-området er planlagt til at træde i kraft i 
foråret 2024, og kommunen vil i efteråret 2023 kontakte Brødeskov 
Lokalråd for at høre, hvilke ændringer vi ønsker.

Det er vigtigt, at vi i Hammersholt får talt sammen om vores ønsker, så 
vi kan fremføre dem for bestyrelsen for Brødeskov Lokalråd.
Jeg efterlyser derfor input fra alle i Hammersholt. 

I løbet af foråret 2023 vil jeg samle et lille udvalg, hvor vi kan drøfte de 
ønsker, der er indkommet.  Jeg hører derfor gerne allerede nu fra dem, 
der kunne tænke sig at indgå i dette trafikudvalg.

Annette Orup
Hammersholt Byvej
annette@brodeskov.net

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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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

SSAALLGG  AAFF  JJUULLEETTRRÆÆEERR  
 

HHOOSS  BBRRØØDDEESSKKOOVV  SSPPEEJJDDEERRNNEE  
 
Igen i år vil det være muligt at købe familiens juletræ hos 
Brødeskov Gruppen.  
 
Overskuet fra salget går til spejderne. 
 
 
Vi findes ved hytten Hulvejen 29D følgende 
weekender i november/december: 
 
 
 
Lørdag d. 26. november   11:00 – 15:00 
Søndag d. 27. november   11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 3. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 4. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 10. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 11. december  11:00 – 15:00 
 
Lørdag d. 17. december   11:00 – 15:00 
Søndag d. 18. december  11:00 – 15:00 

 
 

Hilsen Brødeskov Gruppe 
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Det er snart vinter, men der er heldigvis mange aktiviteter, som man 
kan deltage i i vores dejlige Brødeskovhal.

Vi har følgende tider, hvis man vil have en badmintonbane: 
Mandag kl. 20 til 21 og 21 til 22
Tirsdag kl. 19 til 20
Lørdag kl. 11 til 12 
Der er ikke mange baner, så skynd jer, hvis man vil have en af de sidste 
baner – kontakt via hjemmesiden.

Ellers kører alle hold, som man kan se mere om på vores hjemmeside. 
Vi nævner dem lige her, 

Mandag: Yoga og fodtennis.

Tirsdag: Skifitness, Så er der ved at blive startet et nyt hold op 
tirsdag kl. 21 til 22 kvindefloorball,, så det bliver spændende at følge 
om der bliver tilslutning til det. 

Torsdag er der floorball for mænd. 

Fredag er der sjov motion for seniorer 

Lørdag er der krible krable 

Alt kan der læses mere om på hjemmesiden 

Fodbolden ruller videre udendørs – med andre tider end i sommerhalvåret, 
da banen skal bruges af andre klubber også. Vores ungdomsafdeling har 
også indendørs fodbold som er startet op.

Klubben har haft ungdomsafslutning, som er en årlig tradition i slutningen 
af oktober/start november. Der bliver uddelt diplomer for træningsindsats 
og årsbægre samt den traditionelle burger.

I ønskes alle en god vinter, hvor der er mulighed for en aktivitet der lige 
passer dig.

Mange hilsner
Kenneth Sørensen
Formand for Brødeskov Idrætsforening

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING

Masser af  
aktiviteter på BIF  
i vinterhalvåret
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Billeder fra Brødeskov Idrætsforenings ungdomsafslutning
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I forbindelse med budgettet for 2023 forsøgte jeg at få sat penge af 
til en bedre sikring (autoværn) af cykelstien langs Brødeskovvej, de 
steder hvor der ikke er bred rabat.

Jeg fik at vide at man ikke må sætte autoværn op. Men der er jo et 
stykke af vejen, hvor der er stålrør, så jeg fortsætter med at presse  
på for, at vi kan få en bedre sikring, når stien fra Jernbanebroen til  
Gl. Frederiksborgvej (forhåbentlig) snart bliver anlagt.

Kommunen arbejder med lokalplan for to store (100 ha hver) solcelle-
parker ved Fuglebjergvej og Borup. Det kommer til at syne i landskabet, 
og det er vigtigt at der plantes rundt om så det falder bedst muligt 
ind. Der bliver borgermøde om sagen.

Solcellerne vil give så meget strøm at de kan drive et PTX (Power to X) 
anlæg, der kan opfange CO2 fra vores flis  varmeværk og omdanne det 
til træsprit som kan bruges til brændstof for fly, skibe og biler.

Samtidig vil der blive en stor spildvarme, som kan bruges i  
fjernvarmen.

Udbygning af fjernvarmen er til politisk behandling , og det tyder på at 
der er enighed om at arbejde på at både Ny Hammersholt/Ll Sverige 
og Nr. Herlev/Uvelse får fjernvarme.

Det kommer til at tage nogle år – dels skal der findes folk og materi-
aler og dels skal de nye ikke-fossile varmekilder være på plads til de 
nye forbrugere.

Det drejer sig om spildvarme fra industrien (bl.a. Perlite), udtræk af 
varme fra spildevand, halmfyret varmeværk og Geotermi.

Men det er vigtigt at grundejerforeninger eller andre fællesskaber 
drøfter sagen og melder ud om de er interesserede i at tilslutte sig, 
når rørene bliver lagt.

Der kommer brev ud til alle gas- og olieforbrugere om udsigterne til 
fjernvarme omkring nytår.

Papiruldsfabrikken er jo desværre lukket og ejendommen er sat til salg 
eller leje.

Det bliver spændende at se hvad der så kommer til at ske, vi har jo 
ikke brug for flere lastbiler på Brødeskovvej….

Med venlig Hilsen

Tue Tortzen
Ll. Sverige

Tue Tortzen om autoværn, 
solcelleparker og  
fjernvarme i området
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Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST
Loppemarked 
Søndag den 21. august blev der afholdt loppemarked i og ved forsamlingshuset. 
Som altid var der mange boder både ude og inde, og der var rigtig mange besø-
gende. Det var ikke alle boder, der havde lige meget gang i salget, men det var 
som altid et rigtig hyggeligt arrangement.

Høstfest 
Fredag den 7. og lørdag den 8. oktober var der høstfest i forsamlingshuset.  
Der var fuldt hus begge dage, og om lørdagen måtte Palmehaven rigges til, så  
der blev plads til alle. Igen i år sørgede vores lokale amatør skuespillere for et 
rigtig sjovt og underholdende stykke ”Fredagsslik om lørdagen”. Alle de gamle 
barnestjerner lige fra Pippi, Emil og Ida til Kaj, Andrea, Anne og Lotte og Karlsson 
på taget blev genoplivet i uforglemmelige versioner. Det var virkelig sjovt. Stor 
tak til ”Teatertosserne” for at I stadig kan og vil.

Fredag blev der serveret smørrebrød, og efter forestillingen om lørdagen var der 2 
retters menu fra Slagter Aulund og gammeldags æblekage, som var kreeret af 
lokale kræfter – og lokale æbler. Musikken blev leveret af vores spillemand Ove, 
som denne gang fik forstærkning af Maria Bagge – også det var en stor succes.

Vi siger mange tak for den store opbakning til begge arrangementer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Julemarked
Søndag den 20. november fra 10 - 15 afholdes det årlige julemarked. Og igen i år 
er der helt fyldt op med stadepladser, så kom forbi og gør en god julehandel.
Baren er åben for salg af drikkevarer, gløgg og æbleskiver.

Juletræsfest
Søndag den 11. december fra 15 – 17 er der juletræsfest, og igen i år vil  
nogle af de lokale, modige børn opføre en jule teaterforestilling.
Efter forestillingen er der julemusik og dans om juletræet, og mon ikke  
julemanden kommer forbi med lidt i sækken til de fremmødte børn. 
Billetter købes ved indgangen: Voksne 50 kr. (inkl. Gløgg og 3 æbleskiver).  
Det er gratis for børn.

Fredagscafe med Bankospil
Fredag den 10. februar 2023 gentager vi succesen – fra før corona – med en aften 
med bankospil. Dørene åbnes kl. 18, og for dem, der har lyst, er der mulighed for 
fællesspisning med medbragt mad.
 Bankospillet starter kl. 19.30, og der vil både være pengepræmier og præmier 
fra lokale sponsorer.

Fastelavnsfest
Søndag den 19. februar 2023 kl. 14 afholder forsamlingshuset den traditionsrige 
fastelavnsfest med tøndeslagning og præmier til både de bedste og de sjoveste 
udklædninger.

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen søndag den 26. februar 2023 for medlemmer, som har 
betalt kontingent for 2022. Hvis du mangler at betale for 2022, kan du gøre det 
på MobilePay 86414. Kontingentet er 100 kr. pr. person.

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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Fredag eftermiddag den 23.11. 1928 blev Nr. Herlev – 
Freerslev fællesskole indviet. Forud var gået mange års 
drøftelser i sognerådet om hvordan og hvorledes en ny 
skole for begge byer kunne etableres.  

 
Der var skole i både Nr. Herlev og Freerslev, men kun med skolegang 
hver anden dag.  Da den nye skole i Hammersholt blev indviet i 1923, 
kom der ekstra skub i drøftelserne om en ny skole i Nr. Herlev og 
Freerslev, og tankerne gik i retning af en fælles skole for begge byer. 
Beboerne i Freerslev var i begyndelsen imod en fælles skole og 
 ønskede en ny skole placeret i Freerslev, men det ville sognerådet ikke 
gå med til, fordi det ville stille beboerne i Nr. Herlev dårligere.  

Sognerådet mente, man kunne stille begge byer lige ved at placere 
den nye skole i skellet mellem de to distrikter.   Den endelige beslut-
ning om opførelse af en fælles skole for begge byer blev truffet på et 
ekstraordinært sognerådsmøde mandag den 5.3. 1928, og man 
vedtog, af økonomiske grunde, og for at afhjælpe den store arbejds-
løshed, der på den tid var i området, at skolen skulle opføres i løbet af 
året 1928. 

Den nye skole ville betyde et betydeligt løft i undervisningen, ikke  
blot på grund af nye og tidssvarende skolelokaler, men også fordi det 
ville betyde undervisning hver dag og flere lærerkræfter til skolen. 
Skolebygningen skulle tegnes af arkitekt N P Nielsen, Nyhuse i 
 Hillerød, og den bestod af en stor forstue, der førte ind til to lyse og 
luftige skolestuer. Desuden var der to 5 værelsers lejligheder til 
skolens to lærere. Det første spadestik blev taget onsdag den 28.3. 
1928, rejsegildet kunne afholdes onsdag den 5.7. 1928. Skolen blev 
indviet fredag den 23.11.1928, og torsdag den 29.11. 1928 begyndte 
de første elever, 85 i alt, i skolen.  

På denne første skoledag fik børnene chokolade og kage.  Sognerådet 
ansatte Lærer Møller, Freerslev skole, og Frøken Julie Kirstine Olsen 
som de første lærerkræfter ved skolen.  Skolen fungerede som 
 fællesskole for Nr. Herlev og Freerslev indtil 1962, hvor den nye 
 centralskole på Brødeskovvej for Freerslev, Nr. Herlev og Hammersholt 
blev indviet. 
>>

Den  
historiske  
klumme

Nr. Herlev-Freerslev 
Fællesskole  
1928-1962

Nr. Herlev- Freerslev fællesskole 1953. (Fotograf ukendt. BLF)
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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

Fællesskolens bygninger på Fuglebjergvej 10 eksisterer endnu.  
Da skolen ophørte, blev en del af skolebygningen privatejet. Fra 
1962-1976 husede skolebygningerne Statens Biavlsforsøg. I 1984 
etablerede produktionsskolen Biavleren sig i de lokaler, hvor Statens 
Biavlsforsøg havde haft til huse.  

Lisbeth Dilling (BLF)

Fællesskolen starten af 50’erne. (Fotograf ukendt. BLF)

Fællesskolen Leg i skolegården 1940’erne. (Fotograf ukendt. BLF)

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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September bød på Petras Marked – selvfølgelig holdt 
ved Petras Hus på Hulvejen i Ny Hammersholt. 

Petras Marked var en skøn solskinsdag, hvor naboer og genboer i alle 
aldre hyggede sig sammen. Der var aktiviteter som børneyoga, sno-
brød, dragebygning og stenmaling, der alle var ment som en slags 
smagsprøver på aktiviteter, der kan holdes i aktivitetshuset Petras 
Hus. Desuden kunne man gøre en god handel på loppemarkedet, og 
der var mulighed for at melde sig til aktiviteter, tale med bestyrelsen 
og købe støttebeviser. 

Mange fortalte historier om dengang, de selv brugte Petras Hus, som i 
mange år var fritidsklub, og vi oplevede stor opbakning til Foreningen 
Petras Hus om at skabe et fælles aktivitetshus for alle i lokalområdet.
Siden markedet er to aktivitetsgrupper kommet i gang og et par 
stykker til er på bedding. 

Strikkegruppen og gå-gruppen kan du allerede nu følge med i på 
Petras Hus-gruppen på Facebook. Det er gratis at deltage – og alle er 
velkomne. Inden længe starter brygge-gruppen op – det vil også blive 
annonceret på Facebook. Hvis du ikke bruger Facebook, kan du sende 
en mail til os. Så sørger vi for, at du bliver sat i kontakt med grupperne.

Støt
Petras Hus bevæger sig stille og roligt fra at være en idé hos nogle få 
til en levedygtig forening. Men vi har brug for mere støtte og mere 
engagement, andre ideer og bare … ja, dig?!

Lokalt engagement er den bedste 
 måde at vise omverdenen og politik-
erne, at Petras Hus er en levedygtig 
ide. Du bakker op fx ved at melde dig 
ind i Facebook-gruppen, købe støtte-
bevis eller deltage i aktiviteter. 
Måske har du selv en aktivitet som 
andre i området kan have glæde af, 
og som du kan bidrage med? Eller 
måske er du skarp med værktøj og 
kan hjælpe med at sætte huset i 
stand? 

Ønsket er, at Petras Hus bliver 
”vores” og centrum for aktiv-
iteter og fællesskab i og 
omkring Ny Hammersholt. 
Indtil videre låner vi private 
hjem, lokaler på Lilleskolen 
eller andre steder hos venlige 
naboer til aktiviteter. 

Nyt om Petras Hus
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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 

Tag endelig fat i os, hvis du vil købe et støttebevis til kun 100 kr. 
Pengene går til aktiviteter og fx udgifter til hjemmeside mv. og du 
modtager et fint bevis på, at du støtter Petras Hus.  Tag kontakt, hvis 
du vil høre mere  - er nysgerrig – vil købe støttebevis!!
 
Hvad sker der lige nu
Bestyrelsen er i fortsat dialog med kommunen. Der er mange løse 
ender, der skal afklares fx om ejerskab, driftsudgifter og istandsæt-
telse af det lidt slidte hus, før vi forhåbentlig kan åbne dørene.

Kontakt 
Find os på Facebook: Petras Hus
Skriv til hanne@petrashus.dk om ideer og spørgsmål. 
Skriv til vibeke@petrashus.dk hvis du gerne vil være med i aktiviteter 
eller være med til at starte en lokal aktivitet. 

VI glæder os til at høre fra dig – mange hilsner fra Claus, Vibeke, 
Mette, Svend, Hans, Betina, Jørn og Hanne (bestyrelsen).
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Nyt fra BLF,  
Brødeskov  
Lokalhistoriske  
Forening
Siden sidst har vi holdt ”Åbent Hus” i vores lokaler på Brødeskov 
Station, hvor vi fik besøg af en lille håndfuld interesserede. Det er bare 
så godt at få skabt kontakter på denne måde og , ikke mindst, bidrag-
er det med både viden og forståelse om tidligere tider. Og så er det 
hyggeligt.  

Lørdag den 29.10 havde vi et spændende besøg af landskabs-
 arkitekt Susanne Guldager, der holdt foredrag og kirkegårdsvandring 
om Begravelsesskikke og kirkegårdskultur  –  i Danmark og i  
Nr. Herlev.

Mandag d.28.11.2022 fra 15.0017.00 holder vi årets sidste 
 arrangement. Arrangementet er gratis for alle, hvad enten man er 
medlem, eller bare nysgerrig og interesseret i det lokale liv. Det bliver 
en lille plancheudstilling om de 7 skoler, der (fra 1722 til i dag) har 
været i vores område.

Eva Vester (BLF’s formand) byder kort velkommen kl. 15.00, men ellers 
er det meningen, at man kommer og går, som man vil og har lyst til i 
tidsrummet 15-17.

Nr. Herlevs super pop-up café: ”Elvirah’s Havecafe” har denne dag 
slået sig ned sammen med BLF i sognegården og tilbyder: Fantastisk 
gammeldags, økologisk Æblekage (lavet på lokale æbler) til kr. 40,-

Ekstra god cafekaffe fra det lille kafferisteri ”Just Coffee” til kr. 40,- 
En kop ”café” te til kr. 25,-
Alkoholfri æblegløgg (til børn og andre interesserede) til kr. 25,-

Vi håber rigtig mange af jer vil slutte op om dette arrangement, som vi 
samtidig vil benytte til at sige tak for i år.

VI GLÆDER OS TIL ET SPÆNDENDE HISTORISK 2023.

De bedste hilsener fra bestyrelsen i BLF.

Læs mere næste side >>

Skoleklasse omkring 
overgangen fra Rytterskolen 
til Nr. herlev Skole ca. år 1900. 
(Fotograf ukendt. BLF)

Nr. Herlev skole 1900-1928. (Fotograf ukendt ca. 1970 BLF)
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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
4. - 11. februar 2023

Deadline
14. januar 2023

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 

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

Øvrige medlemmer af 
bestyrelsen:
Ellen Godt Hansen, 
Slettebjerget
Tom Feilberg, Nr. Herlev
Kirsten Arvesen, Nr. Herlev
Martin Mackeprang 
Vinther, Brødeskovparken
Frank Østergaard,  
Ny Hammersholt

Suppleanter:
Annette Orup,  
Hammersholt
Louise Meldgaard Grenaa, 
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.

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

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.


