
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

F E B R U A R  2 019 

N R . 2 27  •  49 .  Å R G A N G    

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

X

Der er gang i  
Brødeskovhallen!



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 
Åbner igen til April 

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



Støt Brødeskov Lokalråd  
med 100 kr. om året

Nu kan du betale  
med MobilePay  
på 94329
Vi reklamerede allerede for denne mulighed i sidste nummer af  
Borgeravisen, men der har desværre været problemer med at få  
det til at fungere. Vi har arbejdet intenst på at få det løst  
og nu fungerer det.

Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster 
kun 100 kr. Hvis du betaler på MobilePay, skal du skrive 
dit navn i beskedfeltet. Du kan selvfølgelig også stadig 
overføre dem på 6300 – 1583230.  

Som medlem støtter du indsatsen for at  
forbedre forholdene i området samt udgivelsen af 
Brødeskov Borgeravis.  

MobilePay

100 kr.
94329

Brødeskov Lokalråd
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Næste nr. (228) er på gaden 25. maj – 1. juni 2019.
Indleveringsfrist den 5. maj 2019 – 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

Et nyt år er startet, og vi er i gang igen. 2019 bliver et spændende år, 
for det er i år lokalrådenes fremtidige rolle for alvor bliver ridset op. 

Lokalrådet startede året med at deltage i et møde med de andre 
lokalråd, indkaldt af vores repræsentant i § 17, stk. 4 udvalget, Niels 
Henrik Meedom fra Gadevang. Udvalget for borgerinvolvering, som 
det så mundret hedder, har til formål at sikre dialogen med borgere, 
foreninger og lokalråd, når kommunen og byrådet forbereder nye tiltag. 

Vi drøftede denne gang hvordan vi skulle forholde os til lokalråds
puljen, som kommunen har stillet til rådighed til fællesskabsfrem
mende tiltag i lokalområderne. Der er flere af lokalrådene som har et 
par gode idéer, og vi kunne nok også komme på et par stykker. Byrådet 
har ønsket at vi skulle søge fra puljen, men da der er tale om et mindre 
beløb, var der behov for at drøfte hvordan vi griber det an. 

Indtil videre er vi dog blevet enige om at forsøge at undgå at førsttil
mølleprincippet bliver anvendt. Omvendt er der ikke ret meget til hver, 
hvis vi går efter at dele ligeligt. Debatten er ikke slut endnu, og vi har 
bedt Niels Henrik vende vilkårene med udvalget endnu en gang. Puljen 
er på 50.000, årligt.

Mere dialog mellem  
kommunen og  
lokalrådene
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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

Det særligt interessante ved puljen er dog at byrådet giver udtryk for 
at ville inddrage lokalrådene mere end hidtil. Derfor er det vigtigt for 
det kommende samarbejde, at vi som lokalråd gør hvad vi kan for at 
fremme vores område bedst muligt. Og det leder mig videre til næste 
emne.

Onsdag den 20. marts kl. 19.00 er der generalforsamling for alle i 
Brødeskov Lokalråds område. Det foregår vanen tro i BIF. Det er her vi 
har muligheden for at afstemme interesser, og det er her vi danner 
grundlaget for årets arbejde. Set i lyset af udviklingen, synes jeg det er 
særligt vigtigt i år. Det er også her vi sammensætter lokalrådets 
bestyrelse ved valg. Vi vil gerne repræsentere hele området, og vi har 
fortsat et par ledige pladser. 

Derfor skal der lyde en særlig opfordring til at møde op og deltage i 
debatten, og for dem der har tid og lyst, måske også stille op til valget 
til bestyrelsen.

Slutteligt vil jeg minde om at vores mobile pay løsning nu virker – det 
er dermed blevet endnu nemmere at støtte lokalrådets arbejde, og 
udgivelsen af denne borgeravis.

Godt nytår, og vel mødt d. 20. marts.
Vi glæder os til at se jer.

Mathias Skarby



6

Roskildevej gennem Freerslev må være den mest trafikerede vej i vores 
område med en ”årsdøgntrafik” på 12.764 køretøjer. Det er den 
gennemsnitlige trafik pr. døgn for hele året inklusiv weekender og 
helligdage. Mellem 7 og 8 om morgenen kører der 1423 biler, det er 
23,7 biler i minuttet. Denne trafik giver oplagt nogle problemer i 
lokalsamfundet. Vi erkender, at vi ikke kan få flyttet vejen eller lukket 
den for tung trafik eller lignende større ændringer. 

Vi håber, vi kan finde løsninger i det små, som kan lette tilværelsen  
for Freerslevs beboere. Brønddæksler larmer døgnet rundt. Hvem  
har ansvaret for dæksler på en vej af denne type, og hvilke tekniske 
løsninger kan der være. Er det muligt at få en lysreguleret fodgænger
overgang, vil det løse et problem for børn, der skal over vejen, for at 
tage bussen til skole.

Det gamle teglværksområde er blevet til vores eget lille industriom
råde. Dette mærker vi til på forskellige måder, blandt andet trafikalt. 
Broen over Stogsbanen er lukket for tung trafik, så al industritrans
porten skal af Brødeskovvej. Brødeskovvej er en gammel vej, der ikke er 
dimensioneret til meget og tung trafik. På vejen ligger vores lokale 
skole; Brødeskovvej er altså en skolevej for mange børn. Der er lavet en 
cykelsti til skolebørnene, men den er flere steder presset tæt op af 
den smalle vej, hvor lastbiler i høj fart passerer hinanden. Dette gør 
mange børn og deres forældre meget utrygge. Årsdøgntrafikken er  

Trafikudvalget  
orienterer
I vores arbejde med at kortlægge og præsentere  
trafikale problemstillinger og dertil hørende løsninger, 
har vi valgt at fokusere på 3 områder i første omgang. 
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på 1746, og heraf er 229 lastbiler. Vi arbejder med at finde på både 
kortsigtede og langsigtede løsninger vi kan foreslå forvaltningen og 
byrådsmedlemmerne.

3. Fokusområde er trafikken gennem Nr. Herlev. Her er det store 
problem gennemgående trafik til Uvelse. Forbuddet mod gennemkør
sel gennem midtbyen bliver ikke respekteret af alle. Værst er trafikken 
gennem sløjfen i den ældste bydel med Kirke (middelalderkirke), 
Rytterskole (1722), Præstehuset (1750) og Nr. Herlev Børnehus med 
en årsdøgntrafik på 1312 for alle køretøjer; og 131 for lastbilerne. I 
perioden 07:21 – 08:21 kører der 218 køretøjer forbi børnehaven, en 
strækning, hvor lastbiler og andre store køretøjer ikke kan møde andre 
køretøjer. Der er ikke fortov eller andre gangarealer. 

På samme strækning findes to indgange til kirkegården. De store 
tunge køretøjer er selvfølge farlige for medtrafikanterne, men de er 
også ødelæggende for de gamle bygninger, der slår revner pga vibra
tioner. Vi er vidende om, at mere tung trafik er på vej. Uvelse skal 
udbygges med et nyt villakvarter. Det vil give tung trafik i byggeperi
oden og øget trafik på sigt. Herlevgårds store brakarealer syd for byen 
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på begge sider af Uvelsevej skal dyrkes fra september i år (efter 20 års 
braklægning). Arealerne skal drives af en anden gård. De vil komme til 
at bruge sløjfen, for at komme frem og tilbage til markerne. En lokal 
landmand vil gerne tjene på, at lade sin mergelgrav fylde med jord. Det 
vil give fast rutefart med jordkørsel, siger han. 

Trafiktællinger kan være et godt værktøj, når man skal forstå trafik
ken. Vi har fået kommunen til at lægge ekstra oplysninger om 
tællingerne ud på GISnettet, bl.a. oplysninger om antallet af tunge 
køretøjer. Interesserede læsere kan finde tællingerne her:
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Hilleroed&page=VejeOgTrafik

Vi vil i kommende numre af bladet orientere 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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Generalforsamling 
i Brødeskov Lokalråd
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
i Brødeskov Idrætsforenings lokaler på Kollerødvej 1.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til god¬kendel¬se.
4. Fremlæggelse af forslag til budget og medlemskontingent.
5.  Indkomne forslag (Forslag skal fremsættes skriftligt og være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år). 
7. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år).
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
10. Eventuelt. 

Har du en sag, som du syntes bestyrelsen burde kaste sig over, så  
bør du overveje om du vil lade dig vælge ind i bestyrelsen, særlig  
hvis du bor i et område, hvor den nuværende bestyrelse ikke er 
repræsenteret.

Alle med hjemsted i foreningens område som har betalt kontingent i 
2018 og/eller 2019 kan stemme og stille op til valg til bestyrelsen. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes  
til bestyrelsen@brodeskov.net inden den 13. marts 2019. 
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Vi træffes alle dage 
- hele døgnet -

48 26 08 05

Frejasvej 17
3400 Hillerød

Hovedgaden 17A
3320 Skævinge

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

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen
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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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I ønskes alle et dejligt 2019, som vi ser frem til med store udfordringer 
og mange gode oplevelser i og omkring Brødeskov IF både, ude og inde.

Fodbolden ruller hele året, der er fuld gang i alle årgange både piger og 
drenge lige fra de 6 årige til de 70 årige. Vores piger som spiller under 
HSV (Hillerød Syd Vest) indgår i et samarbejde med Hillerød Fodbold 
for at stille så optimale forhold og trænere til rådighed som muligt. 
Samarbejdet omfatter alle ungdomshold fra de 13 til 19årige.  
Kvindeseniortruppen indgår stadig under HSV.

Oversigt over aktiviteter indendørs

Badmintonbaner: Vi har stadig nogle ledige pladser; så skriv på  
ks@venstre.dk for at høre om tider, det koster 500, kr. pr. bane, én 
time ugentligt indtil sommerferien.

Mandag: Yoga i klubhuset kl. 18.00 til 19.30 instruktør Camille 
forårssæsonen er startet. Det koster 650, kr. at være på holdet frem 
til sommerferien.

Tirsdag: Ski Fitness fra kl. 19.00 til 20.00, kom med og stå helt skarpt 
og i superform form til skituren eller bare få lidt styrketræning og 
undgå for alt i verden belastningsskaderne. Prisen er rimelige 250, kr. 
og vi fortsætter under instruktørens kyndige ledelse frem til påske.

Nytår og nye  
tiltag i BIF

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING
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Tirsdag: kører holdet med Hit-Fit-Dance fra kl. 20.00 til 21.00. Der 
bliver danset og svedt til fed musik. Prisen er 25, kr. pr. gang man 
deltager. Så bare mød bare frem og få et dejligt grin og pulsen op til 
musik fra 1950 og frem til nu. 

Torsdag er der fortsat motionshockey fra kl. 20.30 til 22.00. Prisen for 
at deltage er 500, kr. pr. person frem til sommerferien. Hockey holdet 
er blevet massivt upgraderet på udstyr med et helt ny bandebane og 
mål. Her er virkelig gode forhold, stemning og tempo.

Fredag er der stadig badmintontræning fra kl. 16.30 til 18.00, så bare 
mød frem. Du kan låne ketcher og bolde; men naturligvis også bruge 
dit eget udstyr. Prisen for at lære at smadre rigtigt til gåsefjerene er 
kun 250, kr. Træningen fortsætter frem til påske.

Lørdagene står i Krible Krable tegnet. Et rent slaraffenland for de 
aktivitets og legeglade 2 til 5 årige. Vi mødes hver lørdag mellem kl. 
09.30 til 11.00. Tag mor og/eller far med og få en skøn oplevelse 
sammen. Prisen for at deltage de kommende lørdage og frem til 
slutningen af april måned er 400, kr. pr. familie. 

I ønskes alle et super godt 2019 og hvis I har ideer til andre andre 
aktiviteter, der kan foregå i hallen eller i det nye klubhus, så er i meget 
velkommne til at skrive til mig på mail: ks@venstre.dk

Kenneth Sørensen
Formand

Kenneth Sørensen
formand BIF
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DBU Fodboldskole 
2019 i uge 27
Vil du lære at læse spillet som Simon Kjær, lave pasninger som Lasse 
Schöne og kontrollere bolden som kun Eriksen kan? Så har du chancen 
for at være med til en uge fuld af fodbold og sjov i Brødeskov. Vi 
afholder fodboldskole inspireret af landsholdets træningsøvelser, hvor 
der alle dage vil blive sørget for at du som deltager oplever den rigtige 
DBUånd.

Det foregår i uge 27 på Kollerødvej 1, 3400 Hillerød og koster 869 kr. 
Som deltager får du en Hummel tøjpakke, drikkedunk og Select 
fodbold.

Du kan læse meget mere på DBU’s hjemmeside og det er faktisk 
allerede muligt at tilmelde dig ved at følge nedenstående link:
https://fodboldskole.dbu.dk/fordeltagere/tilmelding/?id=5977
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Jonas Ingversen er ny mand i 
trænerteamet på seniorfodbold, her 
præsenteres han af seniorformand 
Thomas Boie Claussen.

Nye trænere til  
fodboldafdelingens  
senior 2hold
Det nye trænersetup består af Jonas 
Ingversen og Denni Mytysia. Begge to er 
kendte ansigter i Brødeskov fodbold
afdeling, og er håndplukket til opgaven 
med at implementere de yngste medlem
mer i seniortruppen.

Samtidig fortsætter Benno Bergmann og 
Lasse Christensen som trænere for senior 
1. Begge hold har ambitioner om at spille 
med omkring oprykning i denne sæson.

Glimt fra Ski Fitness

Tirsdag 19.00  20.00. 
frem til påske
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Badmintontræning

Badmintontræner Oskar Hagen Rasmussen 
viser teknik til Valdemar Borglind Tolstrup  

fra Ny Hammersholt

Gratis badmintorntræning 
fredag 16.30  18.00.

Gang i Brødeskovhallen
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– og Krible Krable bold
Krible Krable bold er startet op igen efter nytår.  
Som noget nyt, i år, trænes der hver lørdag i hallen 
kl. 9.3011.00. Alle interesserede er velkomne  
til at komme og prøve at være med.
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BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål dels at skaffe 
midler til idrætsforeningens drift, dels at skaffe frivillig arbejdskraft til 
de mangeartede små og store opgaver, som driften kræver. Det kan 
være fodboldturneringer i ind og udland, miniputstævner på eget 
anlæg eller de årlige afslutningsfester for både små og store medlem
mer.Vennerne har også ansvaret for kioskens drift.
 
BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør 
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i 
Frederiksborg Slotshave og Byfesten i Hillerød. Vennerne er altid på 
udkig efter nye indtægtskilder, og vi har været involveret i diverse  
koncerter og plakatophængning.

BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere  
ungdomsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med.  
Som medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes  
med at støtte vennerne med en årlig indbetaling på 100 kr.

Ønsker du at blive medlem?
Så kan du betale på MobilePay nr. 71090
 
Husk at angive navn og adresse, så er du medlem.
 
Kontakt eventuelt Svend Beeck på mail svend.beeck@live.dk 

Hilsen
Bestyrelsen
Brødeskov IF Venner

Støt Brødeskov IFs 
Venner
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BIF-herre-senior-hockey spiller hver torsdag 
kl. 20.30 til 22.00 i Brødeskovhallen.

Kom og vær med, hvis du frisk på god motion og “mandehørm”.  
Du kan kommer og prøve at spille, og du skal mindst være 15 år.  

Rammerne for hockey/floorball er helt i top. Al udstyr forefindes i 
hallen, som man kan låne. 

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til:

Jesper Jacobsen på tlf. 40 76 66 83
email: jesperdlj@yahoo.dk.

Kom til hockey/ 
floorball i BIF!
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Hit Fit Dance startede I Brødeskovhallen tirsdag, den 8. januar 2019. 
Som nycertificeret instruktør, men mangeårig danser, var jeg lidt 
spændt på at se, hvor mange der ville dukke op efter vores første 
annonce i Borgeravisen. Der kom 23 personer – en tilslutning jeg er 
super glad for.

Vi havde et brag af en fest, og fik danset til forskellige årtiers hit 
melodier. Efterfølgende er der kommer ligeså mange, der gerne ville 
være med til at feste og danse, så det tegner rigtig godt, men der  
kan sagtens være mange flere. Så kom i Brødeskovhallen og være 
med til at feste.

Det kræver ingen forudsætninger at 
kunne danse Hit Fit Dance, da det slet 
ikke handler om at være en dygtig 
danser. Det handler om at have det 
sjovt. Det er klart, at hvis man kommer 
tirsdag efter tirsdag får man et 
kendskab til de forskellige bevægelser 
og de forskellige danse, og genkend
elsen gør det bare endnu sjovere at 
danse. Syntes man f.eks. at det er 
svært den første gang, så bliv endelig 
ved med at komme, pludselig knækkes 
koden og så bliver det til en fest.

Hit Fit Dance
i Brødeskovhallen
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Da der kan være mange flere i Brødeskovhallen håber jeg naturligvis  
at endnu flere dukker op. Det kunne være fantastisk, hvis vi kunne  
fylde hele hallen... Ses vi…?

Har I spørgsmål omkring Hit Fit Dance er I naturligvis velkommen til  
at kontakte mig på 60 12 27 60

Husk vi fester hver tirsdag kl. 20.00 – 20.50 i Brødeskovhallen  – Be there.

Vi ses på dansegulvet.
Anni
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De fleste forbinder drageflyvning med noget der 
foregår udendørs i en god blæst – det er også helt 
rigtigt. Men det er faktisk også muligt at flyve 
drage indendørs uden brug af andre hjælpemidler 
end den opdrift, du selv laver ved at bevæge dig 
rundt i en sportshal. 

Til indendørsdrageflyvning flyver vi med 2 og 4 
linede styrbare letvægtssportsdrager på liner, der er ca. 3 meter lange. 
3 meter liner er til indendørs drageflyvning ideel, dels pga. størrelsen 
på sportshaller og dels for at kunne bevare den optimale kontakt med 
dragen under de ultralette vindforhold der er i sportshaller. 

Den tolinede drage er en deltadrage (den ligner mest en trekant) og 
flyver med spidsen fremad. Den 4linede drage er en Quaddrage, hvor 
linerne er forbundet til to håndtag, hvor dragen styres fra. Den 4linede 
drage flyver ligegodt fremad og baglæns og såment også på omvendt, 
altså med “hovedet” nedad. Vores drager er syet i noget meget let 
ribstopnylon (typisk sådan noget regnjakker er lavet i) for at holde 
vægten nede på dragen. 

Vi er en lille flok drageentusiaster, der nyder at kunne forlænge  
dragesæsonen og supplere drageflyvningen med indendørstræning, 
især når vejrforholdene udendørs ikke er til drageflyvning.

Vi er der d 16.2, 16.3, 18.5, 15.6 og 20.7, fra kl. 14.00 til ca. kl 16.00,  
så kom og se hvis du har lyst.

Se mere info på Sjællands drageklub.dk

Hilsen
Dan Frølunde

Drageflyvning
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6 

 

Lækre cremer & shampoo  
af naturlige råvarer og urter  

fra egen have 

Besøg gårdbutikken i Hammersholt 

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale 

Endvidere smykker, pileflet, håndla-
vet papir, akvareller 

HAMMERSHOLT BYVEJ 43 
48 17 03 71  

 

  

 

Christiansen 
Entreprenør J 

 
 

Jørn Christiansen 
Bygaden 7 
Nr. Herlev 

3400 Hillerød 
 

Mobil 51 50 00 59 
Privat 48 24 75 68 

 
Jord & beton 

Kloak & anlæg 
Udføres 
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Støv på sagen
Hillerød kommune har pålagt Nordisk Perlite at stoppe 
støvforureningen over Hammersholt.

Det gjorde Perlite indsigelse imod  de mener ikke, at de overtræder 
nogen regler. Kommunen har så klaget over, at Perlite’s klage over 
vores påbud har opsættende virkning, så de kan støve videre. 

Miljø  og fødevareklagenævnet har nu afgjort, at deres klage har 
opsættende virkning. Perlite kan fortsætte indtil deres indsigelse mod 
kommunens påbud er afgjort.

Jeg synes det er krænkende for retssikkerheden, at et firma kan 
trække miljøhensyn ud i det uendelige blot ved at benægte det, som 
alle kan se. Derfor har jeg bedt Enhedslistens folketingsmand, Øjvind 
Vilsholm, om at tage sagen op, så loven kan blive ændret. Der skal 
være retssikkerhed for både virksomheder og borgere, men dette 
eksempel viser, at lovgivningen kan misbruges, som den er nu.

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om det ikke havde været 
billigere for Perlite at gøre tingene rigtigt fra starten. Før eller siden får 
de jo påbud om at stoppe forureningen. Det havde i altfald været 
bedre for naboskabet og for Perlite’s omdømme

Tue Tortzen
Ll. Sverige
Byrådsmedlem Enhedslisten (Ø)
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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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Fredag d. 22. februar kl. 18.00 i Nr. Herlev sognegård

Vi vil igen holde en lokal viseaften her i Nørre Herlev. Kom med  
madkurv, drikkevarer, bestik etc. og oplev et par timer i godt selskab 
med underholdning.

Jeg er visevært den aften og håber I vil byde ind med nogle indslag, 
det kan være en vise/sang, oplæsning, give et nummer på et  
instrument, måske et trylleshow? Eller måske noget helt, helt andet!

Jeg har en aftale med Mogens Hansen, pianist, der vil komme og 
akkompagnere.

For at få styr på aftenen, vil jeg bede jer om at kontakte mig på mail 
sissebohn@gmail.com eller tlf. 48 26 03 04, mobil 29 92 43 14

Jeg glæder mig til at høre fra jer!
Sisse Bohn

Viseaften



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 

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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Fastelavn  
til hest
Af Anders Bohn

Oprindelig faldt fastelavn aftenen før den kristne faste, som begynder 
onsdagen i den syvende uge før påskedag, askeonsdag. Snart kom 
fastelavn dog til at betegne de tre forudgående dage, hvor man åd og 
drak for at have noget at stå imod med: flæskesøndag, flæskemandag 
og hvide tirsdag (”hvide”, fordi man fik mælkemad og fastelavnsboller). 
Med reformationen (1536 i Danmark) ophørte fastepligten, men helt 
op til 1800tallet bevarede fasten sit præg af bods og andagtstid. 
Men fastelavn sluttede ikke altid askeonsdag. Mange steder fortsatte 
festlighederne helt til om søndagen i ”den gale uge”.  

Den mest almindelige skik var ”at ride fastelavn”. Unge mænd red 
rundt til sognets gårde, hvor de blev beværtet med brændevin og 
samlede ind til fastelavnsgildet, som alle beboere blev indbudt til. 
Rytterne var i hvide skjorter og hestene pyntede med kulørte bånd og 
bjælder. Der var forskellige festligheder i fastelavnstiden, hvor vinde
ren blev kåret til konge, prins eller greve. Man slog katten af tønden, 
holdt ringridning eller stak til stråmanden (udstoppet figur). 

Vold mod dyr var et fast element i ældre fastelavnsskikke. Katten i 
tønden var oprindelig en levende kat. Man trak hovedet af en gås eller 
en hane, som var ophængt i benene og havde fået halsen indsmurt i 
sæbe. Eller man slog en potte itu, med bind for øjnene og en hane 
under potten, levende begravet, så kun hovedet ragede op. 

Fastelavnsmandag var helt frem til 1960erne en skolefridag, men 
med lørdagsundervisningens afskaffelse 1.8.1970 blev den inddraget. 

Vi bringer denne historie igen, da billederne var røget ud i sidste nummer.



29

At slå katten af tønden, bide til 
bolle og rasle ved dørene er sta
dig en levende skik, der ofte 
finder sted på fastelavns
søndag. 

P.S. Måske er det en god ide  
for dig at bruge en af BLF’s 
udgivelser som gave.  
Ring Anders 48 26 03 04 for 
nærmere aftale. Få evt. tilsendt 
pr. mail BLF’s oversigts
brochure over udgivelser.

Også i Nr. Herlev sogn red man 
fastelavn. Her på Dammegård, 
Freerslev.

Ringridning i Nr. Herlev cirka 1950.

Ringridning i Nr. Herlev cirka 
1950 – her stående på to heste.



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus
Sket siden sidst

Julemarked den 25. november. 
Der var rigtig mange boder og vi måtte melde udsolgt af boder. 
Rigtig mange lagde vejen forbi og der blev solgt gløgg/æbleskiver 
m.m. fra baren.

Pop up aften 29.november.
Udstilling med vores lokale kunstner Louise, som havde lavet akvarel
ler efter fotos af yndlingsudsigter, som folk fra byen havde sendt til 
Louise. Det var en meget fin udstilling og alle billeder har hængt i 
Huset til udgangen af januar. Billederne blev solgt til interesserede og 
en del af salget gik til forsamlingshuset. Tak til Louise. 

Juletræsfest den 9. december.
Der var udsolgt til årets juletræsfest hvor 16 børn og 5 voksne stod for 
årets børne juleteater forestilling. Stykket var skrevet af Elisabeth og 
blev en stor succes. Derefter var der dans om juletræet med musik af 
Ove. Godteposer og sodavand blev uddelt til børnene, mens de voksne 
fik et glas gløgg og æbleskiver. 

Vores lokale præst Charlotte havde fri weekend så derfor måtte vi 
undvære den årlige julefortælling. 



BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt 23 82 17 35
Næstformand Palle Christensen 26 84 22 41 
Kasserer Ove Chr. Sørensen 40 19 36 80
Udlejer Gitte Pedersen 26 79 87 51 
Hjælpeudlejer Niels Bagge 40 43 18 59
Ølmand Henning Nielsen 23 21 33 26 

Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30 
Suppleant/vicevært
Brian Jørgensen 22 42 91 34
Suppleant/vicevært Jan Bast 50 57 89 58
Forsamlingshuset er åbent  
torsdage 17.30  19.00  48 17 18 61

Kommende arrangementer

Der afholdes generalforsamling søndag d. 24. februar 2019.
Indkaldelse med dagsorden udsendes til alle medlemmer inden 
udgangen af januar og der ønskes en tilmelding inden mødet idet vi  
nu er oppe på 122 medlemmer.

Fastelavnsfest søndag d. 3.3 kl 14 med tøndeslagning for  
små og store.

Fredagscafe d. 22.3 kl 18.30 med bankospil. Fortrinsvis for  
medlemmer af Huset.

Fredag d. 5.4 : Generalprøve på årets dilettant forestilling.  
Tilmelding nødvendig

Lørdag d. 6.4 : Dilettantforestilling , mad, musik og dans.  
Tilmelding nødvendig 

Lørdag d. 1.6 : Veterantræf arrangeret af klubben ”Det glade rat” i 
samarbejde med forsamlingshuset. Der vil være udstilling af små og 
store biler, traktorer m.m. både ude og inde i huset.
Baren er åben for salg af drikkevarer, pølser sælges fra grillen , 
ligeledes vafler og is. 
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Vi samler lopper ind til det stort loppemarked helt frem til dagen.

Loppemarked afholdes i Brødeskovhallen. 
Kollerødvej 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

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,  
rejsevaluta, porcelænsfigurer, køken udstyr, møbler, smykker  
og alt elektronik. METAL : Gl. kabler soda og øl dåser, aluminium  
og rustfri stål 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 Adr. og tlf. nr. Så vi kan ringe til dig.
Eller kontakt en fra bestyrelsen når du møder os på din vej.

ALT OVERSKUD GÅR TIL VORES MEDLEMMER   
I BRØDESKOV IF.

BRØDESKOV IF OG BRØDESKOV IF’S VENNER

STORT 
LOPPEMARKED  
12. maj 2019 kl 10.00, Kollerødvej 1



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
25. maj – 1. juni 2019

Deadline
5. maj 2019

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

Bestyrelsen: 

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
mathias@brodeskov.net 

Næstformand 
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15 
svend@brodeskov.net 

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
Tlf. 21 65 21 46
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, Skovkrogen 2, 22 26 97 94.
Uffe Espersen, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.

Redaktionelt stof
email til avisen: BBavis@brodeskov.net

Annonceansvarlig: Uffe Espersen,  
uffe@brodeskov.net

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

Facebook-bestyrer
Janna Espenhain
Hammersholt Byvej 1
28 60 70 64
janna@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.

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
Tlf. 61 28 74 07
tom@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,.

Medlemskab
Henv. til kasserer 
Hanne Jensen
Konto 6300  1583 230
Mobilepay 94329

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.


