
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

F E B R U A R  2 018 

N R . 2 23  •  4 8 .  Å R G A N G    

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

Generalforsamling  
i Lokalrådet den 21. marts
Læs også nyt om BIF, Perlite-fabrik-
ken, Loppemarked, viseaften, andre 
generalsforsamlinger og renovering 
af BIF klubhus



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 

Vi åbner igen til April 
Følg med på 

hjemmesiden eller 
Facebook 

Interiør, møbler, tøj, brugskunst og delikatesser

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



Husk kontingent for 2018!
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 
onsdag den 21. 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. (224) er på gaden 5. - 12. maj 2018.
Indleveringsfrist den 15. april 2018 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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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

Foråret er general-
forsamlingstid
Så går det efterhånden mod lysere tider, dagene bliver længere og der 
er generalforsamlinger i kalenderen. Sådan er det også i år, og i dette 
nummer af Brødeskov Borgeravis vil der være invitationer til flere af 
slagsen – inklusive lokalrådets egen.

Ikke sjældent oplever vi i lokalrådet at skulle tage stilling til ansøgn-
inger, hvor vi mangler viden om de lokale forhold. Det skyldes bl.a. at 
vores område har så stor en geografisk udbredelse – der er ganske 
enkelt langt fra Freerslev til Ny Hammersholt. Vi i bestyrelsen vil gerne 
have nogle med fra alle områder, så der kommer  info fra alle områder. 
Vi mangler f.eks. nogle fra Freerslev og Hammersholt.

Så hvis du har l lyst at være med i bestyrelsen fra dit lokalområde, så 
kom til vor generalforsamling d. 21. marts kl. 19.00 i Brødeskov IF´s 
klubhus.
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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

For tiden arbejder Lokalrådets bestyrelse med:  

• Trafik i Nr. Herlev (Uvelsevej )  
• Skolevej fra Brødeskov station til Brødeskov skole
• Skolevej til Lilleskolen på Brødeskovvej 
• Forlængelse af motorvejen til Hillerød.
• Støjgener vedr. Hannebjerg Skydebane. 

Vi ønsker at der er nogle, som vil være med i disse udvalg, og har lyst 
at give en hånd med - er det måske dig? 

På generalforsamlingen kan man komme med emner, som lokalrådet 
skal have fokus på.

Med venlig hilsen
Brødeskov Lokalråd



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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Tid - ro - opmærksomhed 
Sammen sætter vi fokus på dit problem 

Akupunktur er særdeles effektivt 
 sammen med fysioterapi til: 

Hovedpine, nakke-/ skuldersmerter, 
 rygproblemer, m.m. 

1 time: 475 kr, ½ time: 275 kr. 
Klip annoncen ud og få ½ time gratis 

hvis du er ny kunde. 
Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. 

Slettebjerget 174, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød 
tlf: 27389848     www.fysio-aku.dk 

Tid - ro - opmærksomhed 
Sammen sætter vi fokus på dit problem

Akupunktur er særdeles effektivt 
 sammen med fysioterapi til: 

Hovedpine, nakke-/ skuldersmerter, 
 rygproblemer, m.m. 

1 time: 475 kr, ½ time: 275 kr. 
Klip annoncen ud og få ½ time gratis 

hvis du er ny kunde. 
Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Slettebjerget 174, Ny Hammersholt,  
3400 Hillerød 

tlf: 27389848     www.fysio-aku.dk 
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GENERALFORSAMLING
i Brødeskov Lokalråd
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00
i Brødeskov Idrætsforenings lokaler på Kollerødvej 1.

DAGSORDEN:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.  Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5.   Indkomne forslag. (Forslag skal fremsættes skriftligt og være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6.  Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år).
7.  Valg af suppleanter (max. 2 – vælges for 1 år).
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år).
9.  Eventuelt.

Tale- og stemmeret, samt valgbarhed har alle der i 2017 eller 2018  
har tegnet medlemskab.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til 
bestyrelsen@brodeskov.net - eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Se navne og adresser på sidste side i Borgeravisen.
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Alle i lokalområdet ønskes et godt nytår med alt, hvad det spændende 
det nye år kan bringe.

I BIF er året startet med højt aktivitetsniveau. Vi har en masse gode 
ting, som der gerne skal ske meget med i år. Vi har startet en opryd-
ning og istandsættelse af vores klubhus, som alle forhåbentligt kan  
få nytte af.

Vores kantinelokale skal gøres mere hyggeligt. Der vil på sigt være 
mulighed for at komme der, selv om man ikke er medlem af klubben og 
deltage i forskellige aktiviteter, som vi nok skal holde jer alle grundigt 
orienteret om og uddybe det i spalterne her på et senere tidspunkt.

Vores årlige loppemarked vil finde sted søndag d. 27. maj fra kl. 10.00. 
Vi har brug for hjælp til opsætning af det hele fra torsdag d. 24. maj.

Så hvis der er nogen som går rundt med en sælger i maven eller én der 
har lyst til at sætte salgsvarer fint op, så må i gerne skrive til mig på 
ks@venstre.dk. Der er også andre spændende opgaver – for eksempel 
at være med til at planlægge det hele – hold jer ikke tilbage, det er 
både sjovt og hyggeligt.

Igen i år vil der blive fodboldskole i sommerferien. Man behøver ikke at 
spille fodbold for at deltage på en fodboldskole; så alle er velkomne. 
Der kommer snarest mere information om fodboldskolen på vores 
hjemmeside: www.broedeskov.dk .

Nyt fra 
Brødeskov IF
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Vi skal i år også lave lidt penge til klubben på Kræmmermarkedet. Det 
er jo en vigtig indtægt for klubben, så vi har nogle opgaver i forbin-
delse med indgangskontrollen og renholdelse af pladsen. Derudover 
vores udskænknings- og dansetelt, samt vores spisevogne. Så der er 
nok at tage fat på for de mange frivillige, der bruger et par dage eller 
timer på pladsen. V håber, at der er mange fra lokalområdet, der vil 
komme forbi vores telt og spisevogne og støtte det gode formål.

Brødeskovhallen er jo blevet en stor succes. Aktiviteterne i hallen har 
nu været i gang i 1 ½ år; så der er mange ting, som skal finde sit 
naturlige leje. Vi har nu følgende aktiviteter i hallen: Badminton – med 
tider, hvor man selv kan spille. Dette vil vi forsøge at udvide, så vi også 
kan få en træner på nogle timer. Så er der motionshockey og ski-
fitness. Der er yoga, som afholdes i klubhuset. Der er som noget helt 
nyt kommet Krible Krable som lige er gået i gang her i det nye år det 
er for 2-5 årige. Så har vi selvfølgeligt alle vores ungdomsfodboldhold, 
som har træningstid i hallen. Det er jo dejligt, at de ikke skal rundt alle 
mulige andre steder i kommunen.

BIF ser frem til et godt og meget aktivt år 2018, og vil gerne takke alle 
der har været med til at bære 2017 igennem for klubben. Vi ser frem 
til den samme og gerne større opbakning i 2018 – godt nytår!

Kenneth Sørensen
Formand BIF

Glimt fra loppemarkedet i 2017 i Brødeskovhallen, hvor der blev 
tjent penge til forskellige aktiviteter i årets løb
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Nye aktiviteter for de  
helt små: Krible Krable
Krible Krable er et nyt tiltag i Brødeskov 
Idrætsforening, hvor børn fra 2-5 år sammen med deres forældre 
prøver forskellige former for boldspil og motoriske øvelser. Der er flot 
tilslutning til aktiviteten og 1. gang var d. 13. januar.

Krible Krable afholdes hver anden uge om lørdagen fra 9.00 - 10.30.  
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig. Kontakt venligst Kenneth 
Andersen på 50 46 90 70.

Nyt fra BIF fodbold – ungdomsrækkerne

HSV U18 piger – Øst-rækken
Vore U18 piger tog udfordringen op da de fik et Wildcard til U18 Øst 
rækken. Efter en svær start begyndte der at komme point på kontoen. 
Det betyder at holdet har spillet sig til endnu en sæson i Øst-rækken. 
Kæmpe tillykke til alle omkring U18 holdet – meget stærkt gået.

BIF U16 drenge
Vore talentfulde U16 drenge spiller i række 1 og har lige fået ny 
træner – Morten Hansen som tidligere har været inde omkring vore 
seniorhold. Morten har B-licens er et kompetent pust til et særdeles 
dygtigt U16 hold.

Yoga
Så er der igen Yoga på BIF. Det foregår i klubhuset om mandagen fra 
kl. 18.00 til 19.30. Opstart var den 15. januar, så bare kom og vær med. 
Øvelserne er tilrettelagt så alle kan deltage, der vil blive taget hensyn 
til alle. Der vil være noget for dem som har dyrket yoga længe og til 
dem som er nybegyndere. Der vil være forskellige trin, alt efter hvad 
man kan og der er både mænd og kvinder på holdet. Instruktør er 
Camille, som er en ung og energisk pige, der har et interessant  
program klar til alle.
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Facebook, Instagram & Brødeskov IF!
Gør ligesom over 530 andre og følg Brødeskov IF på Facebook. 
Her finder du de seneste nyheder om hele foreningen og et generelt 
indblik i alt fra yoga til fodbold.

Alt du skal gøre for at modtage alle disse spændende nyheder, er at 
like og følge vores side på Facebook.

Og hvis du som de fleste også er hoppet med på Instagram-bølgen, 
kan du naturligvis i fælleskab med omkring 250 følgere også finde os 
på Instagram.

Du finder vores to sider på de nedenstående links:

www.facebook.com/broedeskovif
www.instagram.com/broedeskovif

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Brødeskov IF  
på de sociale medier :)
SoMe hilsen!

Renovering og opfriskning af klublokalerne
Der er blevet arbejdet intensivt aftener og weekender i vinteren for at 
rydde op i klubhuset – slibe og male mv. Heldigvis tegner resultaterne 
rigtig flot og anvendelsesmulighederne fremadrettet bliver en helt ny 
æra for klubhuset. 

Tusind tak til alle de frivillige der har bidraget og bidrager fortsat til 
dette arbejde – I gør en kæmpe forskel.
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Skidt og Perlit
Det har trukket rigtig langt ud med at behandle de klager der er kommet over støj 
og støv fra Nordisk Perlite. Nu er det imidlertid lykkedes at få lavet 
en”akredditeret” (juridisk  anvendelig)  måling som viser det alle vidste, at 
firmaet overtræder støjgrænserne.

På mødet i december i Miljø- og teknikudvalget blev det besluttet at inddrage en 
miljøadvokat til at bistå forvaltningen . Miljøsager er meget indviklede, og da 
kommunen har bevisbyrden (f.eks en akkrediteret måling) trækker sagerne ofte 
alt for langt ud.

Derfor kan det være nyttigt at hyre juridisk bistand som er særligt inde i miljølov-
givningen- og har erfaring fra andre sager.

Det bør man nok gøre noget mere fremover, der er jo adskillige miljøsager som 
kommunen har haft svært ved at håndtere gennem årene. I budgettet for 2018 
blev det vedtaget at ”opruste” med en miljømedarbejder mere, det er selvfølgelig 
også for at forbedre arbejdet med at vejlede og kontrollere virksomhederne.

Der er et hængeparti med det Perlit-affald som firmaet har udlagt på området op 
til Brødeskovvej. Først var det lagt op i en udendørs bunke som firmaet fik pålæg 
om at bringe under tag.

Så blev det spredt ud på grunden under påskud af at det skulle være jordforbed-
ring. Da der ikke dyrkes noget på grunden afviste kommunen dette – men kort 
efter ”lovliggjorde” forvaltningen det udlagte affald fordi prøver viser at det ikke 
er giftigt.

Det er der jo ikke meget logik i, og sagen kommer derfor i byrådet så vi kan få en 
debat om hvordan vi administrerer lovgivningen. Den store politiske bevågenhed 
om Nordisk Perlite skal fortsætte indtil virksomheden overholder gældende love 
og tager hensyn til naboerne.
 
Med venlig hilsen
Tue Tortzen
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Kunne du tænke dig at gå på en anderledes 
skole, hvor du får mulighed for at udvikle dig 
både fagligt og personligt? 

En fri grundskole for de ældste elever: 7., 8., 9. og 10.klasse  

Rønbjerg Alle 2 -  3400 Hillerød  -  Tlf.: 48268697/40220232 -  mail: das-adm@mail.tele.dk 

      

”Jeg går i 10. klasse på DAS, fordi her er 
plads til kreativitet og udvikling.” 

   
 
”På DAS er lærerne søde, man kan tale 
med alle de andre elever - og så lærer man 
noget.” 

   
 
”DAS er en skole, hvor der er plads til at 
man kan være sig selv.” 

   

KOM TIL AFTEN  
    -   -  

  

Den Alternative Skole kan tilbyde dig et spæn-
dende skoleår med rejseoplevelser, projektun-
dervisning på tværs af de traditionelle fag, tid til 
fordybelse, praktisk-musiske linjefag, tilhørsfor-
hold i aldersintegrerede klasser 
(hjemmegrupper), frokostordning, fællesmøder, 
planlægningslejrskole, indflydelse på din egen 
skolehverdag og et rigtig godt sammenhold.  
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Da 2017 gik på hæld, stod det klart, at hverken  
Tobias Ambs-Thomsen eller Morten Hansen valgte at 
fortsætte i klubben. Dermed stod seniorafdelingen på 
bar bund mht. trænere, før den nye sæson. 

Derfor har bestyrelsen arbejdet på højtryk i løbet af vinterpausen, for 
at finde de to herrers erstatning. Først lykkedes det at få en under-
skrift i hus med Benno Bergmann som skal stå i spidsen for klubbens 
1. senior. 

Benno kommer til Brødeskov med en god portion trænererfaring fra 
både ungdomsfodbold og senior, senest har han trænet FC Damsøs 
damesenior hold i 2. Division. 

Dernæst fik vi lavet en aftale med Nikolaj B. Worch, som i 2018 skal 
træne 2. holdet.  Nikolajs erfaringer er fra Vindinge IF, der er en klub 
som har mange lighedspunkter med BIF. I Vindinge har Nikolaj formået 
at føre klubbens 2. hold fra serie 5 til serie 3, samtidig med at med-
lems antallet i klubben var støt stigende i løbet af de 3 år, han bar 
ansvaret for holdet. 

De to trænere mødes officielt for første gang med seniortruppen 
lørdag d. 20. januar til opstartsdag i klubben, en dag som samtidig 
markerer starten på den nye sæson for seniorerne. 

Herefter træner seniorerne hver tirsdag kl. 19.00-20.30 og torsdag kl. 
18.30-20.00, på kunstgræs i BIF. Første træning er tirsdag d. 23/1 kl. 
19.00. 

Brødeskov IF senior har 
fået nyt trænerteam



Brødeskov IF har også hold for spillere som er ældre end senior, de  
træner også på kunstgræsset i Brødeskov efter følgende plan:
Veteraner: onsdag kl. 20 - 21 og mandag kl. 19.30 - 21.45 (kamp) 
60+: torsdag kl. 16 - 17

Sportslige hilsner fra seniorformanden, 
Thomas Boie Claussen 

Den nye træner for 1. seniorerne, Benno 
Bergmann, til venstre, sammen med 
seniorformand, Thomas Boie

Ny træner for 2. holdet er Nikolaj B. Worch  
til venstre.
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Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

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

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

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



Vi samler lopper ind til det stort loppemarked helt frem til dagen.

Loppemarked afholdes i år i Brødeskovhallen, Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 

Hvis du mangler plads på loftet så kommer vi gerne og afhenter 
overskydende ting og sager. Hvis familien skal flytte kommer vi gerne 
og henter flytterester. Vi rydder også gerne hele dødsboer, hvis dette er 
aktuelt. 

Vi modtager gerne frimærkesamlinger, møntsamlinger, overskydende 
rejsevaluta, porcelænsfigurer, designermøbler, almindelige kontanter 
og smykker, som vi kan realisere til fordel for det gode formål.

Afhentning
Svend Beeck, Gl. Frederiksbogvej 9, 3400 Hillerød
send en mail svend.beeck@live.dk. 
Husk adresse og telefonnummer, så vi kan ringe til dig.
Eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

Brødeskov IF og 
Brødeskov IF’s 
Venner

STORT LOPPEMARKED 
27. maj kl 10.00, Kollerødvej 1, Hillerød



Renovering af  
BIFs klubhus
Flittige frivillige har været i gang med masser af kræfter og knofedt  
i Brødeskov Idrætsforenings klubhus. Der er blevet ryddet op på 
førstesalen, renoveret, malet og nyindrettet, så lokalet står frisk  
og indbydende, når der f.eks. dyrkes yoga mandag aften.

Der er også planer om forbedringer på stueplan i klubhuset, så det 
bliver mere indbydende og nutidssvarende.

Bag indretningsplanerne står bl.a. Anne Kathrine Jensen og  
Sussi Løvgreen Larsen, der også har modtaget idéer fra klubbens 
medlemmer.
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Fotos: Anne Kathrine Jensen
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Efter generalforsamlingen fortæller Museumsinspektør, arkæolog   
Esben Aarsleff om de nyeste udgravninger i vores område.

Udgravningerne i Hillerød syd har resulteret i et overflødighedshorn
af spændende fund. Blandt fundene er især landsbyen Egespur værd  
at bemærke, da vi kender den fra de skriftlige kilder. Landsbyen er
omdrejningspunktet for et væld af anlægsarbejder i middelalderen og
renæssancen, som dækker over flere vandmøller, et slot eller en
herregård, en større ladegård, broer og meget andet, der næsten alt
sammen forsvinder inden 1650. Lang tid før den nuværende Favrholm
anlægges.

Foredraget vil præsentere de nyeste udgravninger og give et
helhedsbillede af udviklingen omkring Favrholm og Smørkilde Bakke,  
som myldrede af liv i middelalderen.

Generalforsamling
Brødeskov Lokalhistoriske Forening
Onsdag d. 21. marts kl. 19 på Brødeskov Station 1. sal.

Kælder til vandmølle fra anden halvdel af 1500-tallet, som har ligget ved Egespur.
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Generalforsamling
Brødeskov Lokalhistoriske Forening

Hvis du har lyst til at spille badminton i Brødeskovhallen er  
der fortsat enkelte ledige baner i følgende tidsrum:

Mandag   19 - 20 
Tirsdag   18 - 19
Onsdag   20 - 21
Lørdag    11.30 - 12.30

Prisen for en bane er pt. 500 kr. for en sæson.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Claus Chammon på  
clauschammon@gmail.com.

Ledige badmintontider  
i Brødeskovhallen
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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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3400 Hillerød 
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Jord & beton 
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Udføres 

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
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Endnu engang åbner Nr. Herlev sognegård velvilligt sine døre for den årlige 
og traditionsrige viseaften.

Igen i år håber vi på, at rigtig mange vil bidrage til underholdningen med 
visesang,  musik, gode historier, digte og hvad man ellers kan finde på!
 
Alt sammen præsenteret i tidsrammer på 5-10 min. 

Tilmelding til underholdning skal ske til Judith eller Lasse tlf. 48 26 58 85, 
som vil tilrettelægge aftenens forløb!
 
Tilmelding er ikke nødvendig hvis man blot har lyst til at komme og hygge 
sig med madkurven og lytte til de glade amatører. 

Men husk foruden godt humør, at medbringe madkurv, alt service og 
drikkevarer.

Der vil som altid blive masser af fællessange støttet af vores dygtige 
pianist Mogens Hansen.

På glad gensyn fra aftenens viseværter som er:

Judith og Lasse

Viseaften 
i Nørre Herlev Sognegård
Fredag den 23. februar, kl. 18
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Men at beboerne 700 år senere skulle blive så glade for munkesten,  
at sådanne sten optræder i 1900-tals huse i landsbyen, er dog  
forbavsende. 

Jeg kan foreløbig kun give et eksempel på min påstand. På begyn-
delsen af Enghavegårdsvejs sydside er der et hus, hvor skorstenen på 
flere sider er bygget af både gamle munkesten og moderne mursten. 
Vel kan moderne munkesten købes i dag, men disse sten ligner de 
gamle munkesten. 

Kan forklaringen være denne?: Ole Sams far, Aksel Nielsen, Bygaden, 
som ikke er hos os mere, var murerarbejdsmand. Han og andre fra Nr. 
Herlev arbejdede for en murermester, som cirka 1935 istandsatte 
kirketårnet, som det fremgår af vedlagte billede. Ikke bare fugerne 
blev fyldt op, men mange sten måtte udskiftes, hvorved en del munk-
esten blev tilovers. Måske fik arbejdere disse, der ellers skulle smides 
ud. Måske er flere huse i Nr. Herlev ved byggerier eller ombygning 

Ægte gamle  
munkesten
Nr. Herlev kirke (bygget før 1170) blev forlænget mod 
vest og fik tilføjet et tårn cirka 1200. Det blev opført  
i munkesten, som var et nyt middelalderligt bygge-
materiale, kendt her fra 1160. Landsbyens beboere i 
1200-tallet må have været glade for og stolte af  
deres nye tårn. 
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blevet pyntet op med disse historiske munkesten? Der er nok nu en del 
husejere i Nr. Herlev, som vil efterse deres murværk! 

Jeg benytter lejligheden til at oplyse, at Brødeskov lokalhistoriske 
forening har udgivet en nyhed: 

Rapport fra BLF: Anders Bohn: Ulykker, brande og forbrydelser i 
Brødeskovområdet 1874 til 1965. 46 sider, 4 ill., pris 50 kr., medlem-
mer 40 Kr. Som E-bog 25 kr. Denne rapport med mange eksempler er 
et forsøg på at bidrage til en skildring af den tids meget anderledes 
sociale forhold.

Illustrationen til ovenstående ”En lille go’ historie” kan også illustrere 
dette efterskrift, da billedet også viser et byggestillads, som aldrig 
ville blive tilladt i dag, da man let kunne komme til skade ved at 
arbejde her. Ring 48 26 03 04, hvis du vil købe denne rapport. 

Anders Bohn

Nr. Herlev kirkes tårn blev istandsat cirka 1935.



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus
Sket siden sidst 
Søndag den 26. november 2017 blev der afholdt vores årlige jule-
marked med mange forskellige juleting m.m. Da vejret var med os blev 
det en rigtig dejlig dag med godt salg i boderne og af gløgg og 
æbleskiver.  

Årets sidste arrangement var vores juletræsfest der blev afholdt 
søndag den 6. december 2017 med en masse glade børn og deres 
forældre. Igen var der juleoptræden af egnens børn, juleeventyr fortalt 
af præst Frida Guld og dans om juletræet. Børnene fik julegodter og 
sodavand. De voksne fik æbleskiver og gløgg. 

Kommende arrangementer 
Søndag den 11. februar, kl. 14.00 er der fastelavnsfest med 
tøndeslagning både for børn og voksne. Vi glæder os til at se rigtig 
mange fantasifulde, sjove og fantastiske udklædte børn og voksne. 



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

Hjælpeudlejer Lillian Schmidt 23 82 17 35 
Suppleant/sekretær Iben Theakston
Suppleant/vicevært
Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30 - 19.00  48 17 18 61

Søndag den 25. februar, kl. 13.00 afholdes forsamlingshuset årlige 
generalforsamling. Alle er velkomne men det er kun medlemmer der 
har stemmeret. Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være 
spisning, denne gang med stegt flæsk, kartofler og persillesovs.

Reserver allerede nu fredag den 6. april eller lørdag den 7. april 2018, 
kl. 18.00, hvor årets første fredagscafe med dilettantoptræden løber 
af stablen. 

Lørdag den 21. april er der arbejdsdag. Når vi ikke de planlagte, tages 
søndagen også i brug.

Lørdag den 16. juni, kl. 18.00 er der midsommerfest hvor der bliver 
tændt op i grillen til det medbragte kød og vi sørger for et fantastisk 
salatbord.
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15 

 

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





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.
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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
5. - 12. maj 2018

Deadline
15. april 2018

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.




