
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

Nyt liv i Rytterskolen i  
Nr. Herlev, “Fest i skurvognen”, 
Lilleskolen bygger til,  general-
forsamlinger og meget mere...

M A J  2 017 

N R . 2 2 0  •  47.  Å R G A N G    

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



www.limousinen.dk

Tlf.48 27 83 02 
Mobil 20 40 72 40 
niels@limousinen.dk

Vi har 
bilen  
til deres  
store dag!

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

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser

Velkommen i butikken på Skovkrogen 1
Torsdag 12 - 17 • Fredag 12 - 17 • Søndag 12 - 17



Støt dit lokalråd  
– betal kontingent for 2017
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster kun 100 kr. som kan 
overføres til 6300 – 1583230. Som medlem støtter du indsatsen for at forbedre 
forholdene i området samt udgivelsen af Brødeskov Borgeravis. Og så får du  
også stemmeret på lokalrådets generalforsamling, der afholdes torsdag den  
23. marts på BIF – se omtale i bladet. 

Foreninger, der benytter Borgeravisen til omtale af aktiviteter, skal bidrage med 
et støttebidrag på minimum 200 kr. 

OG SÅ VI VIL STADIG GERNE HAVE DIN E-MAILADRESSE

Uanset om du er medlem af lokalrådet eller ej, vil vi gerne have din e-mailadresse 
og oplysning om hvilket lokalområde, du bor i. Hvis vi har din e-mail adresse, kan 
vi hurtigt komme i kontakt med dig vedrørende relevante sager fra netop dit 
lokalområde.

Send en mail til bestyrelsen@brodeskov.net med teksten ”ja tak, jeg vil gerne 
modtage mails fra Brødeskov lokalråd”. Angiv hvilket lokalområde, du bor i: 
Freerslev, Nr. Herlev, Hestehaven, Hammersholt, Ny Hammersholt eller Andet. 
Angiv den e-mail vi skal kontakte dig på, hvis det er en anden end den, du  
skriver fra. På forhånd tak!
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Næste nr. (221) er på gaden 9. - 16. september 2017.
Indleveringsfrist den 20. august 2017 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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Brødeskov station 
og velkommen til 
nye borgere
Der er etableret en ny buslinje, der skal fragte skolebørnene sikkert fra 
Brødeskov station til Hanebjerg skole. Bussen har brug for at vende 
ved Brødeskov station, og her er pladsen forholdsvis trang. Derfor er 
der blevet sat ”Parkering forbudt” skilte op. Brødeskov Lokalråd er 
blevet kontaktet af en borger, der har henvendt sig til kommunen, fordi 
hun gerne vil sætte bilen på Brødeskov station, når hun tager på 
arbejde. Hvis der er andre, der har samme problem, hører vi gerne fra 
jer, så vi også kan rejse problemstillingen overfor kommunen. 

Den 3. maj afholdt Hillerød kommune et velkomstmøde for nye borgere. 
Brødeskov Lokalråd var repræsenteret med en stand, og det er en god 
mulighed for at fortælle om de forskellige aktiviteter, der finder sted 
her. I den forbindelse vil vi gerne byde velkommen til alle nye borgere i 
området – vi håber, at I vil falde godt til. 

Generalforsamling
Lokalrådet holdt generalforsamling med efterfølgende trafikmøde den 
23. marts. Nedenstående er et uddrag fra lokalrådets beretning. Vi har 
i løbet af året afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor især trafikken og den 
nye Brødeskovhal har fyldt rigtig meget. Vi har også brugt en del tid på 
forskellige sager, som har været i høring fra Hillerød Kommune. Da 
vores lokalområde er meget spredt, fik vi i 2016 den ide, at indsamle 
mailadresser, så vi kunne inddrage og spørge jer til råds. Vi har efter-
hånden fået rigtig mange e-mailadresser retur, som vi har benyttet os 
af adskillige gange i løbet af året bl.a. ved oplysninger om trafiktiltag 
og i forbindelse med et indbrud. Det er en stor hjælp for os, at kunne 
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sende beskeder ud, når der sker noget presserende. Du  
kan stadig nå at komme på listen, hvis du sender en mail til  
bestyrelsen@brodeskov.net og oplyser hvilket område, du kommer fra.  

Repræsentation af lokalområderne
I løbet af året har der været mange ting at forholde sig til for Lokalrå-
det, og det kan nogle gange være svært at tage stilling til ansøgn-
inger, hvor der kræves en vis viden om de lokale forhold. Derfor er det 
stadig et stort ønske, at der kunne være en person i bestyrelsen fra 
hvert område, som vi kunne trække på. Vi har f.eks. ikke nogen 
repræsentanter fra Hammersholt og Freerslev og opfordringen er 
hermed givet videre. Regnskabet blev gennemgået, og det viste, at der 
desværre har været en lille nedgang i antallet af medlemmer i år, men 
at vores økonomi trods alt er sund. Det er jo Borgeravisen, vi bruger 
flest penge på,  - ellers har vi ikke de store udgifter. Årets resultat blev 
et overskud på 19.633,62 kr., og vi besluttede at holde kontingentet 
uændret. Det vil sige 100 kr. for et helt år. 

Brødeskovhallen 
Efter mange års venten var der officiel åbning af Brødeskovhallen den 
9. september med taler og hvad der ellers hører sig til. Den 16. sep-
tember var der ”Kulturdag” i hallen, hvor man kunne komme og prøve 
forskellige sportsgrene. Brødeskov Idrætsforening har siden åbningen 
haft fuld gang i planlægningen for anvendelsen af den nye sportshal 
sammen med skolen og Hillerød Kommune. Idrætsforeningen har 
travlt med at fylde de tider ud, som de har fået tildelt, og allerede nu 
er der mange aktiviteter i hallen om aftenen. Som konsekvens af at 
det endelig er lykkedes at få en hal, har foreningen ”Hallen” nedlagt 
sig selv. I den forbindelse har de givet 10.000 kr. til den fortsatte drift 
af Brødeskov Borgeravis, og det er vi meget taknemmelige for. 

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd
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Næstefter kirken er Rytterskolen Nr. Herlevs ældste 
hus. Det er bygget i 1722 som en af de allerførste  
rytterskoler i landet. I huset bor Tom Feilberg og hans 
kone, Eva. De flyttede ind i 2016 – eller flyttede tilbage, 
skulle man måske sige – for Rytterskolen er Toms  
barndomshjem. 

Her boede han med sine forældre, Birthe og Lars Feilberg, samt sine 
tre søskende. Brødeskov Borgeravis har besøgt Tom og Eva for at få 
historien om det gamle hus – og fordi Tom Feilberg netop er indtrådt 
som suppleant i Brødeskov Lokalråds bestyrelse.

Rytterskolerne
Under kong Frederik den IV var Danmark inddelt i 12 Rytterdistrikter. 
Hvert distrikt skulle kunne stille med et vist antal ryttere i tilfælde af 
krig. Soldaterne – eller rytterne – havde naturligvis børn, og det blev 
besluttet, at de skulle have mulighed for at komme i skole bl.a. for at 
kunne læse ”den lille katekismus”. Rytterskolerne blev givet som en 
”folkegave” i anledning af Frederik den IV’s 50 års fødselsdag i 1721, 
og den i Nr. Herlev blev opført som en af de første. Årsagen var, at 
Peder Hersleb, der var præst ved både Frederiksborg slotskirke og Nr. 
Herlev kirke, var gode venner med kongen. Peder Hersleb indgav en 
ansøgning om opførelsen af en rytterskole i Nr. Herlev, og udover at 

Rytterskolen  
i Nr. Herlev

af Helle Friis Proschowsky
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give sin tilladelse til dette, pålagde Frederik den IV ham desuden at 
udarbejde en plan for rytterskolerne i resten af landet. Samlet set blev 
der bygget 20 skoler i hvert rytterdistrikt – det vil sige 240 skoler over 
hele landet.  

En historieinteresseret slægt
Toms forældre købte rytterskolen i starten af tresserne. Toms far, Lars 
Feilberg, var ansat på arboretet i Hørsholm, og familien var lige kom-
met hjem fra en udsendelse til Nigeria. De faldt for huset, selvom det 
dengang var temmelig forfaldent og uden moderne installationer. Det 
havde stået tomt i et års tid, og havde bl.a. ikke toilet, men das i 
udhuset. Birthe og Lars startede en større renovering, men med stor 
respekt for husets oprindelige stil. De var begge meget historisk 
interesserede, og mange vil kende Birthe Nordentoft Feilberg (kaldet 
Nus) for hendes store indsats for lokalområdet, bl.a. i forbindelse med 
udgivelsen af bogen ”Gamle dage i Nr. Herlev”. 

Rytterskolen i Nr. Herlev, som blev oprettet under Frederik den 
IV, med kirken i baggrunden
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Kongehusets møbler
Tom har videreført familiens interesse for historie. Efter at have taget 
bifag i Etnologi på Københavns Universitet, besluttede han sig for at 
dygtiggøre sig i et helt særligt håndværk. Han kom i lære som møbel-
konservator på Frederiksborg slot, hvor han bl.a. var med til at restau-
rere det fine Compenius orgel i Frederiksborg slotskirke. Senere gik 
turen til Rosenborg og Amalienborg, hvor Tom har haft mange at de 
fineste møbler – ofte givet som gaver til skiftende regenter – under 
sine kyndige hænder. For nyligt har han også været med til at samle 
de genstande, der indgik i udstillingen ”Kongehusets gemmer”. 

Tilbage til Nr. Herlev
I 2016 kom Tom og Eva tilbage til Nr. Herlev for at flytte ind i Rytter-
skolen. Toms far, Lars, var ikke rask, og han og Birthe havde brug for, at 
flytte til et mindre og mere ældrevenligt hus. Tom fortæller, at det var 
vigtigt for ham selv og Eva at gøre huset til deres eget. Samtidig er 
Rytterskolen i høj grad et bevaringsværdigt hus. Deres ønske er derfor 
at gennemføre en restaurering, der kan føre huset nærmere det 
oprindelige. 

Der betyder bl.a., at der er kommet smukke, ottekantede og hånd-
strøgne gulvtegl i køkkenet, samt at veluxvinduerne i taget er skiftet 
ud med kvistvinduer. Generelt er de glade for at være kommet tilbage 
til Nr. Herlev – men trafikken er et problem. Vejen fra Uvelse snor sig 
lige rundt om huset, når bilerne skal videre af Kirkepladsen, og der 
kører både busser, lastbiler og store landbrugsmaskiner. 

Den tunge trafik har givet revner i husets gavle, og har også givet 
skader på kirkemuren. Vejen er meget smal og uden fortov på dette 
sted, og den fører lige forbi Nr. Herlev Børnehus. Tom Feilberg lægger 
ikke skjul på, at ønsket om at gøre noget ved de trafikale problemer 
var en væsentlig årsag til, at han gik ind i Lokalrådets bestyrelse. 

Tom Feilberg er glad for at komme tilbage til Nr. Herlev  
- men trafikken generer
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Ny vejføring
Den løsning, Tom og lokalrådet vil arbejde på, er en omlægning af 
Uvelsevejen, så den føres syd om Herlevgård til Lyngevejen. Det er ikke 
nogen ny idé - faktisk har denne løsning været planlagt meget længe. 
Allerede i 1979 kunne man i Hillerødposten læse, at kommunen nu 
havde afsat penge til en vej syd om Herlevgård. Vejen rundt om 
Rytterskolen var kun midlertidig, forlød det. 

Toms forældre blev pålagt en såkaldt ”oversigtsdeklaration”, der 
betød, at de skulle afgive en del af deres have, for at sikre bilisternes 
udsyn. Tom har stadig det brev fra kommunen, hvori der tildeles erstat-
ning for afgivelsen af arealet. Det er fra 1978, og der står, at: ”Over-
sigtsdeklarationen vil være af midlertidig karakter, idet den vil bort-
falde på det tidspunkt, hvor Uvelsevejen vil være forlagt syd om 
Herlevgård, og der i forbindelse hermed er foretaget en lukning af den 
nuværende Uvelsevej omkring matriklen”. Denne midlertidige løsning 
har nu varet i knap 40 år, så man kan ikke fortænke familien i Rytter-
skolen for deres utålmodighed. 

Når en af de store landbrugsmaskiner kommer forbi, fylder den næste hele vejen
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  
i Brødeskov Idrætsforening i klubhuset  
onsdag den 31. maj 2017, kl. 20.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3.  Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for  

foreningens fremtidige virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af en suppleant til bestyrelsen
10. Valg af en revisor samt revisorsuppleant
11. Valg af 1 medlem til stadionudvalg.
12. Eventuelt

Forslag til behandling på en generalforsamling skal fremsættes 
skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen stiller forslag om uændret kontingent

Personer, der ikke er medlemmer af foreningen, må ikke deltage i 
generalforsamlingen.  Medlemmer har stemmeret, når de er fyldt 15 år, 
og har indbetalt kontingent. Alle stemmer skal afgives personligt.

Generalforsamling
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Begravelsesforretningen 
Hillerød

Lars Frederiksen Mette og Leif Jonasson

Begravelsesforretningen 

Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

Poul Rasmussen’s Eftf.
www.nord-begravelse.dk

Alt tømrerarbejde udføres af  
din lokale tømrer

Mange års erfaring i udskiftning  
af døre og vinduer

Ekspertise i energirenovering 

Kvalitetshåndværk  
til fair priser

Ring til
Tømrerfirmaet  
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Husk 
håndværker-
fradraget er  
der stadig
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Brødeskov Ifs herreseniorer deltager i år i DBU’s  
pokal turnering, en turnering, der er direkte adgangsgivende 
til Europa-kvalifikation. 

Den igangværende turnering for 2017 er endnu ikke afsluttet, før den nye 
således allerede er begyndt, og altså afsluttes turneringen som Brødeskov-
holdet deltager i, først i 2018 på Kristi himmelfartsdag med finalen i Parken. 

Brødeskov var i 1. runde i kamp mod Melby fra serie 4, der blev sendt ud af 
turneringen med et smalt 1-0 nederlag. I 2. runde stod holdet over for 
Ballerup BK, ligeledes et hold fra serie 4, i en kamp hvor Brødeskov igen på 
papiret var en tand bedre. Kampen der var særdeles underholdende, bølgede 
frem og tilbage, men blev i sidste ende vundet med 5-3. 

Dermed er holdet videre til 3. runde af de 5. indledende runder i SBU afdelin-
gen af den landsdækkende pokalturnering. Således er der altså lang vej 
endnu før Europakvalen er i hus, mindre kan også gøre det for holdet, da der 
allerede sigtes mod et mindre delmål, som er at blive det seriehold, der når 
længst i turneringen – en præstation, der i sig selv giver stor prestige.  

3. runde blev spillet tirsdag d. 16/5 kl. 19.00 på Brødeskov stadion, hvor 
modstanden nok har været noget hårdere, da det var Gladsaxe-Hero fra 
Serie 1, der ventede. Kampen er blevet spillet, mens dette blad blev trykt, så 
det er ikke klart i skrivende stund, om håbet om Europa stadig er lysende og 
grønt ...

BIF-seniorhold på  
vej mod Parken?
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Vintrene var koldere og det sneede kraftigere end i dag. Arbejdslivet 
var ofte mere fysisk krævende og arbejdstiden længere – 48 timer  
pr. uge. Men feste – selv under primitive forhold – det kunne man. 
”Beviset” giver vi med denne originale beretning af Aksel Nielsen, 
teglværksarbejder – senere elektrikerformand – på Hammersholt 
teglværk:

”Fest i skurvognen – en dag da frosten slog ind. 
Vi havde talt om det i nogen tid: at holde op med at arbejde, når 
frosten kom. Vi ville holde en fest i skurvognen.

Vi, det var os i afrømningssjakket ude i Lynge lergrav. Det var os, der 
gravede muld af, så leret var rent og fint og uden fremmedlegemer.  
Der var også ½ meter rødler, og det ville man gerne have for sig selv. 
Det blev kørt sammen i store bunker ved hjælp af tipvogne, som en 
hest trak.

Nu var vi så heldige, at en af mannerne havde fødselsdag, og i den 
anledning var der lovet snaps til frokost. Endnu mere held – Karl havde 
fået dividende fra Brugsen, så han ville give en hel flaske snaps. Vi var 
på den måde forberedt til lidt af hvert. Af samme grund tog vi en lidt 

Fest i 
skurvognen
Denne gang vil vi med en tekst fra 1941 vise jer,  
hvor fysisk hård tilværelsen kunne være i ”de gode 
gamle dage”. 
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større madpakke med, end vi plejede. Selvfølgelig havde vi også vores 
særlige snapseregler med ”Skurglas” – det vil sige , et glas hvor foden 
var knækket af, men stilken var intakt. Ved hjælp af en garntrisse fik 
man en udmærket fod på glasset. 

Det var virkelig også på tide at holde op med udendørs arbejde. Det 
var i december 1941 – en lørdag, hvor det sneede. Alle mand var mødt, 
men ingen havde lyst til arbejde den dag. Den store Hans Lavsen fra 
Herlev (ja han hed selvfølgelig Hans Larsen, men blev altid omtalt som 
”den store Hans Lavsen fra Herlev”) mente, at det kunne være godt 
med en morgensnaps til at få varmen på. Det blev enstemmigt ved-
taget. Det næste der skete var, at der var en, der havde en halv skade. 

Arbejdere på Hammersholt teglværk. En stor del af var indvandrere fra Sverige og Polen. 
Mange boede i Ll. Sverige, Hammersholt og Nr. Herlev. 
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En hel skade var en omgang til sjakket, altså var en ½ skade i dette 
tilfælde 5 øl. Men det varede ikke længe, så var den næste halve skade 
på plads. Og så gik det ellers derud af. Madpakkerne kom frem, mere 
snaps, mere øl. Stemningen i skuret var begyndt! Varmen kom også 
ved hjælp af en stor kakkelovn, hvor tørvet var godt opvarmet, og da 
”skaderne”, altså omgangene, fløj rundt, var der ingen, som mærkede 
frosten udenfor. 
 
Verner stod op og sang en sang om Grethe: ”der gik i skoven ud en tur i 
måneskin og som det senere gik så grueligt for”. Flere sange.  Det var 
ikke alle, der stod i sangbogen, men den store Hans Lavsen fra Herlev 
sang fædrelandssange. Han elskede at synge og det selv på en 
almindelig hverdag uden festivitas, hvor han gik op på en af de 
jordhøje, der var kørt sammen, og satte sig til at synge. 
 

Den sidste rest af tipvognssporet, som løb fra det gamle teglværk øst om Hammersholt 
til Kollerød og videre mod Lynge. Foto Hans Bagge ca. 1970
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Lige nu var der gilde. Hesten, som var trukket ind i skuret, syntes også 
den skulle sige noget, så den småvrinskede en gang i mellem. Ejnar 
sagde: Den er måske tørstig. Men hvad drikker en hest: Stjerne, Lager 
eller pilsner? Der var enighed om, at en af hver slags var passende! 
Resolut blev en madkasse tømt og øllet hældt op i denne. Hesten drak 
det med stort velbehag.  Stemningen steg og pludselig sagde den 
store Hans Lavsen: ”Karl, du kan ikke tage mig, du kan ikke tage mig, 
Karl!”. Og når den store Hans Lavsen fra Herlev sagde sådan til Karl, 
betød det, at de skulle lægge arm. Karl var berømt som ”armlægger” 
eller ”trækken krog”. De to satte sig overfor hinanden, og med  albuerne 
godt nede i bordpladen tog de fat i hinandens hænder. Det gjaldt jo 
om at tage godt fat uden at albuerne blev løftet fra bordpladen. Karl 
plejede at vinde, men overfor Hans Lavsen måtte han give op”. 

Vi supplerer med lidt baggrundsoplysning:
Teglværket fra 2. del af 1800-årene udvidede med endnu et værk i 
1920-21 og blev moderniseret i 1955 og 1966/67, hvor arbejdsstyrken 
toppede med ca. 130 ansatte. Efter det store byggeboom i 1960- og 
70-erne var forbi faldt afsætningen, og i 1990-erne lukkede det. 
Værket fik en betydelig indflydelse på den gamle landbrugskultur i  
Nr. Herlev sogn med mange tilflyttere og deres efterkommere af 
teglværksarbejdere. 

Anders Bohn og Svend Erik Pedersen.  

P.S. Brødeskov lokalhistoriske forening (BLF) søger flere medlemmer. 
Yngre eller ældre. Travle folk, der bare vil støtte os og nu og da høre om 
Brødeskovområdets historie, eller mindre travle herunder friske 
pensionister, der gerne vil tilføje en hobby til deres aktiviteter. Alle er 
velkomne. Kontingent: Familie 150 kr. pr. år, enkeltmedlemmer 100 kr. 
Betal til vor konto: 2276 6881678274. 

Vi tilbyder også foreløbig 6 udgivelser om lokalhistoriske emner – som 
bøger, hefter (Rapport fra BLF) eller CD. Se nærmere på brodeskov.net  
Eller ring Anders Bohn tlf.48 26 03 04 og 29 92 45 14.  
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 Det er sejt at være 
spejder! 
 
Man får nye og gode 
venner! 
 
Man lærer 
selvstændighed og 
samarbejde! 

 Spejdere har det sjovt!! 
Spejdere er gode kammerater! 
 

Det er sejt at være Det er sejt at være 

Skal dit barn ikke også  
være (mikro) spejder i  
Brødeskov gruppe?? 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vi kunne rigtig godt tænke os flere mikrospejdere (0. kl + 1.kl) at lege med. Så sidder der en 
potentiel spejder hjemme hos jer så afsted med ham/hende og tag en klassekammerat med. 
 
Man kan prøve 3 gange gratis, så kan man jo beslutte sig når man har prøvet lidt (ture tæller 
dog ikke da man skal være indmeldt for at deltage). 
 
Hvad får mit barn ud af det - tænker du måske?  

● dit barn får måske nye venner 
● han/hun bliver god til at samarbejde.  
● fede oplevelser 
● masser af frisk luft 
● udfordringer 
● sjove ture 
● møder nogle energiske voksne som synes det er det 

fedeste at dit barn er med!! 
● mange grin :-) 
● og meget meget andet 

 
Er det noget så kontakt mig på mail Lone.neve@gmail.com eller tlf 
25329403 
 
Lidt praktisk; vi mødes om mandagen kl 17.30-18.45 ved vores hytte på 
Hulvejen 29 D. www.brodeskov.dk - www.facebook.com/brodeskov 

Mvh Mikroleder Lone Neve 
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Brødeskov stationsbygning er af Hillerød kommune stillet til rådighed 
som klubhus for Nr. Herlev lokal historisk forening, Hillerød lystfisker- 
forening og Hillerød jagtforening. Vi 3 foreninger har et rigtig godt 
samarbejde og er rigtig glade for klubhuset, som vi passer rigtig  
godt på.

Desværre er vi plaget af en del hærværk. Unge mennesker fra lokal- 
området klatrer over en 2 meter høj mur, og holder fester i vores 
gårdhave. Vi er rigtig trætte af, at rydde op efter disse fester og samle 
alle de ødelagte ting op, som enten er revet ned – væltet eller smurt 
ud over væggene.

En anden tendens der er opstået er, at samle skærver op fra banelege-
met, for derefter at smide dem efter skiltene, på selve stationen, så de 
smadres og til sidste falder ned.

Vi er i løbende dialog med lokalbanen som er i kontakt med politiet, og 
alle parter er meget trætte af den hærværk, der foregår på stationen.
Vi har haft kontakt til nogle af hærværkspersonerne, det er 12-16-
årige unge mænd med bopæl i lokalområdet. Hærværket sker om 
aftenen, i weekender og sidste gang var her i påsken.

Vi kunne rigtig godt tænke os at komme i konstruktiv dialog med jer i 
nærmiljøet, og opfordre jer til at snakke med de unge om, hvordan man 
opfører sig på en station og at man ikke laver hærværk på andres 
ejendom.

På forhånd tak for hjælpen
Peter Vinding, Hillerød jagtforening.

Hærværk på Brødeskov  
stationsbygning
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Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 
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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 

Restaurant Nysøgaard 
Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød 

Tlf.: 48 26 56 85 
info@nysogaard.dk 
www.hillerodgolf.dk 

CAFÉ /RESTAURANT 
SELSKABSLOKALE 

DINNER TRANSPORTABLE 

Bestil alt fra 
menukortet som 

take away 

Følg med på 
hjemmesiden & 

Facebook 
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Skoleleder Sanne Wiedemann smiler og er glad for at konstatere, at 
skolen er i vækst og klar til næste skridt i skolens udvikling.

Hillerød Lille Skole på Brødeskovvej ved Hammersholt har hidtil tilbudt 
undervisning for 170 elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. 
Med ønsket om at tilbyde et samlet grundskoleforløb udvider skolen, 
så de nuværende eleverne i 7. klasse efter sommerferien fortsætter 
deres skolegang på Hillerød Lille Skole og afslutter med afgangseksa-
men herfra. Det betyder flere elever på skolens matrikel og dermed et 
behov for flere klasseværelser og undervisningsrum, og derfor udvider 
skolen nu med en tilbygning på i alt 638 m2.

Den nye bygning etableres som et stort væksthus med facader i både 
glas og træ. Inspirationen til denne unikke konstruktion er bl.a. fundet 
i Helsinge hos den tidligere Barkholt Planteskole. Bygningen har 
masser af lys og luft som giver et utal af muligheder for at indrette et 
inspirerende undervisningsmiljø.

Hillerød Lille Skole  
er i vækst – og nu 
bygger vi til
”Vores skoletilbud er efterspurgt. Der er stor søgning 
til skolen fra familier både i og uden for lokalområdet, 
og vi modtager rigtig mange ansøgninger, når vi slår 
stillinger op. Det er alt sammen positivt og bekræfter 
os i, at vi tilbyder et eftertragtet tilbud til omegnens 
skolesøgende børn. Det er vi naturligvis stolte af,  
og vi er glade for beslutningen om at udvide med  
8. og 9. klasse. ” 
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”Vi faldt for det smukke og stimulerende miljø, som vi fandt i vækst-
huset i Helsinge, og har ladet os inspirere af det helt særlige hus”, 
forklarer Sanne Wiedemann. 

Tilbygningen på Hillerød Lille Skole vil bestå af to delvist indbyggede 
og fuld isolerede bygninger inde i selv væksthuset. I bygningerne 
placeres undervisningslokalerne, garderobe, toiletter og depot. I 
væksthuset er der rum til træer, planter, frugt og blomster i det helt 
særligt udemiljø.

Væksthuset giver således mange muligheder, og er tænkt som et 
multianvendeligt rum, som også kan give eleverne en forståelse af 
naturens foranderlighed og potentialer. Rummet vil kunne noget 
forskelligt afhængig af vejret og årstiderne. Oven på de isolerede 
bygninger er der mulighed for at etablere tagterrasser og haver. 

Med fokus på bæredygtighed etableres der solceller på væksthusets 
tag. Regnvand vil blive opsamlet fra tagene og indgå i vanding og 
toiletskyl. Den passive solvarme udnyttes så vidt muligt til opvarmning 
af klasseværelserne og, via varmeveksler, til nedkøling i sommer-
halvåret.

Udsnit af glashuset i Helsinge  
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”Med udvidelsen skaber vi nu et samlet skoleforløb og et attraktivt 
ungdomsmiljø med en særlig kultur omkring en overbygning. Ud over 
at skabe et større socialt miljø, hvor de unge har mulighed for at 
socialisere på tværs af årgangene og udvide deres netværk, vil vi 
videreudvikle et fortsat højt fagligt niveau i overensstemmelse med 
skolens værdier.”, uddyber Sanne Wiedemann, og tilføjer:

”Vi glæder os meget til at starte byggeriet op i slutningen af 2017 og 
ser allerede frem til indvielsen i løbet af 2018. Den nye bygning 
placeres mod markskel, i forlængelse af de nuværende bygninger, 
hvorfor den ikke kan ses fra Brødeskovvej. Alle er imidlertid meget 
velkomne til at kikke ind undervejs i byggeprocessen og følge med i 
tilblivelsen af vores nye og moderne undervisningsfaciliteter”.

Skolens nyeste tilbygning er måske mindre pompøs end væksthuset, men skaber stor 
glæde og læring: høns og haner, foruden kyllinger undervejs. De tre drenge kunne efter 
blot en uge med hønsehold dele en imponerende viden om bl.a. årligt antal æg, 
skrukhøner og pleje af høns.  
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Der bliver ingen 
Skt. Hans  
i Nr. Herlev i år





Hillerød Lille Skole * Brødeskovvej 3 * 3400 Hillerød
Tlf. 48266586 * www.hillerod-lilleskole.dk 

Hillerød Lille Skole er en demokratisk og progressiv skole, som tilbyder et 
samlet grundskoleforløb i et forpligtende fælleskab mellem børn, lærere og 

forældre.

Skolen har ét spor og en lav klassekvotient som grundlag for et højt fagligt 
niveau og en stærk kultur. Vi arbejder på tværs af klasser og fag med plads 

til nysgerrighed og fordybelse. 

Skolens vision er at danne kompetente, handlekraftige, livsduelige, tolerante 
unge mennesker med en stærk fornemmelse for demokratiske principper.

Du kan følge med i vores hverdag på skolens hjemmeside, Facebook og 
Twitter.

I sidste nummer af Borgeravisen 
efterlyste vi alternative placeringer af 
Skt. Hans bålet i Nr. Herlev. Årsagen var, 
at Engparken ikke ønsker at ”lægge eng 
til” længere. 

Der er ikke kommet nogen forslag ind, 
så vi må desværre aflyse arrangement-
et i år. Hvem ved – måske dukker der 
nogle nye idéer op til næste år. 



Generalforsamling 
Brødeskov IF’s Venner
Indkalder til generalforsamling onsdag d. 31. maj 2017 
kl. 19.00 i Brødeskov’s klubhus, Kollerødvej 1,  
Nr. Herlev, 3400 Hillerød
Forslag sendes til formanden Svend Beeck, Gl. Frederiksborgvej 9, 3400 
Hillerød. Mail : svend.beeck@live.dk  
– senest 4 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling i Brødeskov Idrætsforening’s Venner
 
1 Valg af Dirigent.
2  Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for  

foreningens fremtidige virksomhed.
3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4  Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5  Behandling af indkomme forslag.
6  Valg af formand.
7  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8  Valg af suppleanter.
9  Valg af revisor samt suppleant.
10  Eventuelt.

Legater til BIF! 
Den 19. april var Brødeskov Idrætsforening så heldig at modtage legater 
fra Grethe Christiansens Legatstiftelse, hvor man kunne søge om 
økonomisk hjælp til projekter for børn og unge.

Det blev til 43.125 kr. til køb af 3- mands og 5-mandsmål til kunstgræs-
banen, 7.500 kr. til trænings- og overlevelsestur for U-15-teamet og 
7.500 kr. i tilskud til turnering i Spanien for pigerne på HSV-U16-holdet.

Stort tak til Grethe Christiansens Legatstifelse!



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus

BESTYRELSE
Formand Carsten Stål Hansen 20 95 68 02 
Næstformand Niels Bagge 40 43 18 59 
Kasserer Henriette Hansen 20 62 68 02
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Vicevært Palle Christensen 26 84 22 41
Øl-mand Henning Nielsen 23 21 33 26 

Sekretær Henriette Hansen 20 62 68 02 
Hjælpeudlejer Lillian Schmidt 23 82 17 35
Suppleant/vicevært
Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30 - 19.00  48 17 18 61

Søndag den 19. februar 2017 blev der afholdt generalforsamling. Den hurtigst 
overståede generalforsamling i mange år, så vi kom hurtigt til de gule ærter. Vi 
byder Iben Theakston velkommen som ny suppleant. 

Søndag den 26. februar 2017 var der fastelavnsfest med mange udklædte børn 
og voksne. En rigtig dejlig eftermiddag. 

Fredag den 7. april 2017 var der fredagscafe med dilettantoptræden. Som 
sædvanlig et tilløbsstykke. God mad og dejlig optræden. Tusind tak til dilettan-
terne og tak for en dejlig aften.  Lørdag den 8. april 2017 blev stykket genopført 
for dem der ikke kunne komme om fredagen og dem der ikke nåede at købe 
billetter inden der var udsolgt. 

Lørdag den 22. april 2017 var der arbejdsdag og vi fik kalket huset, ordnet 
køkkenet og gjort ekstra rent. Tak for indsatsen til de fremmødte.

Kommende arrangementer 
Lørdag den 10. juni 2017, kl. 18.00 er der midsommerfest hvor der bliver tændt 
op i grillen til det medbragte kød og vi sørger for et fantastisk salatbord. Denne 
gang vil der, som noget nyt, være en DJ der spiller op til dans. Vi håber der kom-
mer rigtig mange.

Søndag den 20. august 2017, kl. 10-16 er der loppemarked. Her kan du sælge 
alt det du ikke har brug for mere eller købe noget du mangler. Boder kan bestilles 
hos Gitte Pedersen på tlf. 26 79 87 51.
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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

15 

 

alt indenfor 
 
Brudebuketter 
Dekorationer/Buketter 
Borddekorationer 
Kranse/Bårebuketter 
Kistedekorationer 
 
Forfriskende anderledes 
Gå til fagmanden 
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Grafisk design og diverse fotos 
Per Christiansen

Tryk 
PE Offset & Reklame A/S, Varde.

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

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

Næste nummer på gaden
9. - 16. september 2017

Deadline
20. august 2017

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

Bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
rene@brodeskov.net

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
Tlf. 48 26 95 16
ellen@brodeskov.net

Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9, Ny Hammersholt
Tlf. 26 63 65 15 
svend@brodeskov.net

Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41, Nr. Herlev
mathias@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, Skovkrogen 2, 48 24 44 66.
Uffe Espersen, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
41 57 30 53.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.

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

Annonceansvarlig: Uffe Espersen, 41 57 30 53
uffe@brodeskov.net
.

Kasserer
Hanne Jensen,  
Slettebjerget 15,
Tlf. 48 25 18 83
hanne@brodeskov.net

Sekretær og webmaster
Helle Proschowsky,  
Enghavegårdsvej 11
Tlf. 29 44 52 55
helle@brodeskov.net.

Suppleant
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2, Nr. Herlev
Tlf. 61 28 74 07
tom@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

Medlemskab
Henv. til kasserer 
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230

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.




