
BRØDESKOV 
BORGERAVIS

M A J  2 019 

N R . 2 2 8  •  49 .  Å R G A N G    

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

20-års jubilæum i 
Karmeliterklostret 

på Brødeskovvej

Læs også nyt fra  
Lokalrådets bestyrelse  

og trafikudvalg,  
nyt fra BIF og  

meget andet godt!

– kig med inde bag murene



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. (229) er på gaden 7. - 14. september 2019.
Indleveringsfrist den 18. august 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

Så er et blevet forår, og overalt vokser der nyt liv frem. Det gælder 
også for Hillerød, der fortsat har vokseværk. Det betyder nye ansigter, 
og nye naboer. Hvert år flytter nye mennesker til lokalrådets område, 
og traditionen tro holder kommunen en velkomstaften. Vi plejer at 
være repræsenteret, så tilflytterne kan høre lidt om området, og ikke 
mindst blive introduceret til de mange aktiviteter, foreninger og andre 
tilbud vores område kan byde på. Velkomstmødet afholdes på kom-
munen 4. juni 17.00-18.30. Alle er meget velkomne til at møde op, og 
få en lille snak om hvad der rør sig.

Som mange af jer nok ved, så bliver vi snart meget nære naboer til 
Hillerød by. I takt med at den nye bydel, Favrholm, bliver en realitet, vil 
behovet for håndværkere stige markant. Der er ikke ligefrem overflod 
af små lejligheder, og håndværkernes tid i Hillerød vil variere meget. 
Derfor er der behov for midlertidige løsninger, så de mange byggefolk 
kan indkvarteres, mens de er her. Der har i en periode stået en skur-
vognsby ved den gamle markedsplads ved Favrholm, og en entreprenør 
har nu søgt om tilladelse til at opføre en egentlig håndværkercamp i 
samme stil, umiddelbart overfor den sydlige indkørsel til Solrødgård. 
Der forventes at blive plads til 644 beboere, og lejren vil have eget 
cafeteria og andre fælles faciliteter. Grundet lejrens placering nær  
Nr. Herlev, og ikke mindst nær beboerne på den gamle Lyngevej, og 
dens størrelse, følger vi planerne nøje.

Også i bestyrelsen sker der ændringer. Vi har fået tilgang af Anne 
Pontoppidan fra Slettebjerget. Anne vil tage sig af en del af papirar-
bejdet, som hidtil har været udført af Helle. Dejligt at få nye til. Vel-
kommen, Anne. Desværre måtte vi på generalforsamlingen sige farvel 
til Janna Espenhain. Janna er formand for foreningen Rent miljø i 
Hillerød syd, og fortsætter sit arbejde der. Jeg er sikker på vi nok skal 
høre mere fra Janna, og om udviklingen i Hammersholt. Og så har en 

Nye naboer
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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

langvarig drivkraft i lokalrådet, Helle Friis-Proschowsky, forladt bestyr-
elsen. Helle er stadig med i avisens redaktion, men udtræder altså af 
den egentlige bestyrelse. Det er vi naturligvis kede af. En stor tak for 
nu til Helle og Janna.

Som vi tidligere har været inde på, så er dialogen mellem kommunen 
og lokalrådene noget, der arbejdes meget med. Foruden den løbende 
inddragelse, er der et årligt dialogmøde for alle lokalrådene. Her 
mødes vi med forvaltning og især politikerne, og drøfter hvordan vi 
kan være endnu bedre til at bruge hinanden. I år er Brødeskov Lokalråd 
vært for arrangementet, og vi glæder os naturligvis til at vise området 
frem. Mere om det efter mødet, som afholdes 22. maj.

Næste borgeravis udkommer efter sommerferien. Skulle det blive en 
våd en af slagsen, kan man med fordel besøge vores side på Facebook. 
Her er der mulighed for at følge med i hvad der sker, og vi kan kommu-
nikere direkte med hinanden. Fremover vil lokalrådet benytte sig en del 
mere af Facebook, og vores almindelige hjemmeside vil i højere grad 
blive brugt som arkiv.

Hvis man mere er til at få en mail med udvalgte nyheder, høringer m.v. 
kan man tilmelde sig vores mailliste. Send navn, landsby/område og et 
”jatak” til bestyrelsen@brodeskov.net, og vi vil holde jer orienteret om 
alt vi får ind der kan vedrøre jer.

Slutteligt er der kun tilbage at ønske jer alle  
en god sommer, fra alle os i bestyrelsen.

Mvh.
Mathias
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I den nærmeste fremtid, den 22. maj, skal vi have et 
dialogmøde. Et møde med deltagelse fra alle lokalråd 
og et udvalg af politikere fra Byrådet. 

Fra alle lokalråd er der ønsker om at tale om trafik i lokalområderne; 
det er det store konstant tilbagevendende emne i alle hjørner af 
Hillerød kommune. Vi håber, at vi kan påvirke byrådsmedlemmerne til 
at prioritere dette emne højere i deres fremtidige arbejde.

Et lille tilbageblik kan sætte streg under dette behov.
Vi synes, i vores lille udvalg, det er på tide at få lavet den neden-
stående omtalte lokalplan.

TRAFIKUDVALGET  
ORIENTERER

Trafikløsning i Nr.  
Herlev - gang i planen

Udklip fra Hillerød Posten  
11. januar 1979
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Vi ved godt, at kommunen ikke har mange midler at råde over i disse 
år, så vi glædede os over, ved et vælgermøde op til sidste Byrådsvalg, 
at flere partier tilkendegav, at de ville bruge midler fra ikke dispon-
erede indtægter til dette projekt (midler fra jordsalg).

I ventetiden vil vi, i trafikudvalget, arbejde på at gøre projektet så 
grydeklart som muligt, da netop dette projekt vil løse en hel række 
trafikproblemer for beboere i Nr. Herlev. 

En vejforbindelse syd om Herlevgaard vil give en stille og rolig bygade 
uden gennemgående trafik, den vil give en sikker børnehavevej, den vil 
gøre et farligt 5-stjernet kryds til et fredeligt kryds for skolebørnene, 
hvor de ikke skal møde myldretidstrafikken fra Uvelse. Ikke mindst vil 

Forslag til vejforbindelse syd for Nr. Herlev, så trafikken kommer til at gå uden om bymidten.
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omlægningen af Uvelsevej give ro, og måske lidt landsbystemning, i 
den gamle del af byen omkring kirken frem for det nuværende trafik-
kaos.

Vores første skridt i forberedelserne har været at visualisere vores 
tanker i et manipuleret luftfoto. Den viste løsning vil være den kort-
este og dermed den billigste syd om Herlevgaard. Højspændingsled-
ningerne kan være et problem, men foreløbige undersøgelser viser, at 
vejen kan have de nødvendige afstande til ledninger og bygninger.  

Vi forestiller os, at man lidt inde på det nye stykke vej, kan lave en 
afkørsel, som går ind til bagsiden af bygningerne på gården. Ad denne, 
vil det være muligt at give adgang for lastbiler og anden trafik til de 
firmaer, der har adresser her, og dermed kunne lukke den sydligste 
store ind- og udkørsel på Lyngevej (på billedet er den lukket og er-
stattet med græs).

Vi vil i kommende numre af bladet fortsætte med at 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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NG Sportsterapi 
Sportsmassage og sportsterapi 
Mit navn er Nanna Grønnegaard

Til dagligt arbejder jeg som pædagogmedhjælper i  
en vuggestue. Derudover spiller jeg fodbold i HSV (Hillerød 
syd-vest). 

Jeg er uddannet sportsmassør og sportsterapeut,  
og tilbyder følgende behandlinger: 

• Sportsmassage: 30 min. = 250 Kr. 
• Helkropsmassage: 55 min. = 450 Kr. 
• Cupping (bindevævsmassage) ca. 30 min. = 250 Kr. 
• Sportsakupunktur ca. 30 min = 250 Kr. 
• Kinesiotape/sportstape = 100 Kr. 

Spørgsmål og bestilling af tid skal ske på tlf.: 22 87 95 72  
eller via facebooksiden: NG Sportsterapi. 
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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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Nu går vi sommeren i møde via et forår, der er godt i gang. Det betyder 
at vi nærmer os vores generalforsamling, som afholdes d. 27. maj kl. 
19.00 i vores klublokaler på Kollerødvej. Vi er ved at få bestyrelsens 
medlemmer på plads; men der mangler en vigtig plads som ikke alle 
og enhver kan besætte – nemlig klubbens fremtidige ungdoms
formand. 

Øverst på ønske listen til den post står en forælder, der har børn som 
deltager aktivt. Så kom gerne frem – vi andre bestyrelsesmedlemmer 
skal nok hjælpe dig godt i gang. Det er en vigtig post for et solidt fokus 
på jeres børns idrætstilbud og udvikling. Vil du høre mere om opgaven 
så skriv til ks@venstre.dk 

Der er nu fuld gang i fodboldens udendørssæson for selvom fodbold 
har udviklet sig til en helårsidræt i Danmark med kunstgræsbaner; så 
er der noget særligt forbundet med græs under knopperne. Så det er 
nu alle fodboldhold skal ud og kæmpe det bedste, de har lært og 
trænet hele vinteren. Husk at tale pænt til dommerne, med- og 
modspillere og lad det gode fodboldspil være kendetegnet for BIF.

Når bolden ruller, begynder det så småt at slutte indendørs i hallen. Vil 
gerne takke alle, der på en eller anden måde har været deltager eller 
underviser i denne indendørssæson. De forskellige hold planlægger 
selv, hvornår de slutter. De som fortsætter til sommerferien, kan være 
dem som har en badmintonbane. De har mulighed for at fortsætte til 
skolen holder ferielukket.

Sommer med bold 
og bevægelse

NYT FRA BRØDESKOV IDRÆTSFORENING
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Hvad sker af nye ting? 
Der vil være prøvetime på yoga med vores nye underviser Karin Bonde, 
som var hos os den første sæson. Mange deltagere var glade for Karins 
måde at undervise på, så vi håber på massiv opbakning fra alle. 

Den første prøvetime bliver mandag d. 29. april kl. 18.00 til 19.30 i 
klubhuset på 1. sal. Den anden prøvetime i foråret er d. 3. juni kl. 18.00 
til 19.30. Man behøver ikke at have noget udstyr med – undervisningen 
foregår som vanligt i vores dejlige lyse lokaler på 1. salen i klubhuset.

Turneringsstart er også tid for gode oplevelser fra sidelinjen. Så det 
bare om at komme ud og se lidt bold i det gode vejr og få lidt sol på 
næsen og vind i håret. 

Sæt kryds i kalenderen og kom til vores general forsamling 27. maj 
– senere samme aften er der generalforsamlingen i Venneforeningen 
– så man kan slå to fluer med et smæk!

Husk at følge med på vores Facebookside eller følg med i Borgeravisen.

Jeg ønsker jer alle et godt forår og god sommer.
Kenneth Sørensen

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 
DBU ånd.

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/
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Lions Cup i pinsen 
Vi skal igen til den traditionsrige turnering i Kalundborg.

Denne gang deltager vi med 6 drengehold (U17, U14, U13, U12, U11, 
U9). Turneringen foregår i pinsen – 7. juni - 10. juni – og vi glæder os til 
nogle festlige dage sammen. 

Vi håber at der kommer mange forældre og venner for støtte vores 
fodboldspillere i Kalundborg.
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BIF loppemarked  
med godt besøg
Som sædvanlig havde folk ventet i kø til loppemarkedet i Brødes-
kovhallen, og da BIFs Venner åbnede dørene, løb de ind for at være de 
første, der kiggede på lopperne. Omkring 250 mennesker besøgte 
loppemarkedet og der var godt salg i alle områder.  

Dagen sluttede med auktion over de højest vurderede artefakter.

Tak til alle, der har givet en hånd til loppemarkedet - det gavner 
ungdommen i Brødeskov Idrætsforening.
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Generalforsamling
i Brødeskov Idrætsforening
Der afholdes ordinær generalforsamling 2019 i foreningens 
klublokaler d. 27. maj kl. 19.00.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 

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 1 kasserer og 1 sekretær 
8.  Valg af 3-15 andre bestyrelsesmedlemmer 
9.  Valg af en suppleant til bestyrelsen 
10.  Valg af en revisor samt revisorsuppleant 
11.   Valg af 1 medlem til stadionudvalg og 1 medlem som  

Idrætsforeningens repræsentant i Hillerød Samvirkende  
Idrætsforeninger (HSI). 

12.  Eventuelt
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Det var oprindelsen til Karmeliterordenen. I året 1998 kom så en 
gruppe karmeliter og slog sig ned i Kildegården på Brødeskovvej 46. 
Karmelitermunke fandtes jo, som I alle sikkert ved, i Helsingørs Kloster 
år 1.400-1.500. Men nu gjorde Karmeliterorden ”come-back” i kvin-
delig skikkelse – 3 nonner fra klostret i Skåne. 

20 år er gået
Da det i maj i år er 20 år siden, tænkte vi at give et lille indblik i hvad 
der foregår hos jeres naboer i ”Kildegården” nu for tiden. Af gruppen på 
3 er der nu blevet 8. Desuden bor der en hund, en kat, høns, ænder og 
en adopteret dværgkanin på den samme adresse.

Måske har mange af Brødeskovs Borgeravis’ læsere passeret forbi 
vores kloster og hørt kirkeklokken ringe… og måske undret sig: hvad 
laver disse nonner derinde? 

Starter dagen kl. 05.30 med sang
Ja, vi lever et enkelt, stille liv i bøn og arbejde. Dagsrytmen præges af 
tider for familiært samvær og tider for bøn, arbejde og læsning i 
ensomhed. I ”Kristeligt Dagblad” gjorde man for nylig reklame for at 
begynde dagen med fælles sang (de gør sådan på deres redaktion): 
”Fællessang er vaskeægte levet kultur. Her udtrykker vi sammen, at vi 
er en del af noget større, som vi på samme tid både forpligter os på og 
forholder os til.” (Kristeligt Dagblad). Dette har altid været normal 
kultur i klostrene, så vi begynder kl. 05.30 med at synge Laudes, dvs. 

Hilsen fra  
Karmeliter-nonnerne!
I slutningen af 1100tallet var der en gruppe mænd, der 
slog sig ned ved Profeten Elias’ kilde på bjerget Karmel 
i Israel, for der at leve som eneboere i bøn og medita
tion af Guds ord. 
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morgenens lovsang. Her udtrykker vi netop at vi er del af noget større: 
af Kirken, af menneskeheden, af hele kosmos, … og ikke mindst af 
vores eget Hammersholt med omegn. Lovsangen kommer tilbage syv 
gange i løbet af dagen, i det vi kalder Tidebønnen. 

En af Kirkens tidlige poeter, Efraim Syreren, skriver: ”Gennem lovsang 
kan livet forlænges”. Vi synger dog ikke for at leve længe, men for at 
prise Gud så længe vi lever. ”Babysalmesangen”, som der annonceres 
for i Kirkebladet er et fint initiativ. Det gælder om at begynde tidligt! …  
Desuden har vi Messe hver dag. Det er dagens højdepunkt og vigtigste 
lovprisning.

Masser af opgaver
Vi har forskellige opgaver i huset: ikonmaleri, lysdekoration, have-
arbejde, hushold og rengøring. Vi er aldrig så uheldige at blive arbejds-
løse. Også de som er op i årene står til rådighed, så længe de magter 
det. I overensstemmelse med miljøforskere og vort eget kirkelige 
overhoved (pave Frans) går vi ind for skånsomhed mod naturen: Vi 
bruger ikke gift i haven f.eks., men går friskt til angreb på ukrudtet 

Klostret på Brødeskovvej set inde fra haven. Nonnerne har en stor have med køkkenhave, 
frugttræer og forskellige afdelinger med både græsplæner og mere fri natur.
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med hakker; vi har solceller på taget og andet sådant. Vi har med 
taknemmelighed læst i Borgerbladet, at der gøres en indsats for at 
beskytte den smukke natur her i Hammersholt og omegn.

For nylig blev vi knyttet sammen ved det fælles underjordiske inter-
netkabel her langs Brødeskovvej. Også kontakter ”over jorden” med 
vore naboer har vi haft gennem studiebesøg, deltagelse i gudstjen-
ester, hjælp med have og dyr m.m. Udenfor hegnet står der nogle 
bistader, som passes godt af en biavler-ekspert fra Nr. Herlev.

 I er altid velkomne til at sidde i kirken for en stille stund efter behov.

Inspiration fra bierne
Apropos bier (for at ende med det vi begyndte med):  Jacques de Vitry 
skrev i 1200-tallet: ”Nogle efterligner den hellige eneboer profeten 
Elias og lever som eremitter på bjerget Karmel… nær Elias’ kilde. De bor 
i deres små celler i klippen, og som Herrens bier frembringer de 
kontemplationens åndelige sødme”.

Om ikke andet, så ses vi måske i Hammersholts Forsamlingshus ved 
næste valg!!

Kærlig hilsen til jer alle fra
Karmeliternonnerne på Brødeskovvej 46
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I klostrets kirke afholdes der dagligt messer, hvor man er 
velkommen til at deltage. Der kan også købes bøger og lys, som 
laves i klostret. Om søndagen er der kirkekaffe efter messen.

Søster AnnaChristina og klostrets hund, Miki, viste rundt og 
gav os et lille indblik i nonnernes verden i Karmeliterklostret 
på Brødeskovvej. Det kan du se på de næste sider

Se billederne – og flere til – i farver på 
Brødeskov Lokalråds facebookside

Foto og tekst: Per Christiansen

Glimt fra  
nonnernes verden



22

I klostrets have er der en stor “jordkule”, hvor der gemmes 
æbler, så de kan holde sig gennem vinteren. Nonnerne lever 
rimeligt sparsommeligt, og udnytter havens ressourcer godt. 
De skiftes til at lave mad. 

Søstrene opholder sig helst på klostret, så når  
der skal købes ind, får de ofte bragt varerne ud.
Men når de skal til læge eller tandlæge, bevæger  
de sig selvfølgelig uden for klostret.

Klostret har et par “eremit-boliger”, 
som nonnerne skiftes til at bruge, hvis 
man vil have en periode i ensomhed.
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Nonnerne har en stor køkkenhave og et drivhus, hvor der dyrkes bl.a. tomater, salat og agurker. 
Det er bl.a. Søster Anna-Christinas arbejde at være med til dyrke grøntsager.

Klostrets have er økologisk og 
nonnerne lever mest vegetarisk, men 

spiser fisk og æg fra egne høns. 
De spiser kun kød, hvis én af nonnerne 

har brug for det, f.eks. pga. sygdom

Nonnerne holder også moskusænder. Ikke 
for at spise dem, men for at slippe dem løs 
på dræbersneglene, som de guffer i sig.
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SøsterTeresia Magrita er 
meget kreativ med bl.a. 
planter og blomster- 
anretninger. 

De 8 søstre betragter sig selv 
som en slags familie. De har 
rødder i mange forskellige 
lande: Sverige, Ungarn, 
Vietnam, Chile, Holland, Polen 
og Norge – men de taler 
dansk sammen.
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Søster Maria Johanna har vietnamesisk oprindelse, og 
var én af de tre søstre, som var med til at starte klostret 
på Brødeskovvej for 20 år siden. Hun er én af to dygtige 
ikonmalere i klostret, som sælger ikonerne på nettet. Se 
dem på klostrets hjemmeside, www.karmel.dk.

Det tager meget lang tid at male ikonerne, og man skal 
ikke regne timelønnen ud, siger Søster Maria Johanna. 
Der er brugt bladguld på nogle af ikonerne, som er i 
forskellige størrelser.

Nonnerne opsamler regnvand i tanke rundt i 
haven, og bruger det til vanding i haven. 
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INVITATION	TIL	LOPPEMARKED	

Spejderhytten	i	Ny	Hammersholt,	Hulvejen	
SØNDAG	DEN	16.	juni	2019	kl.	10.00	–	14.00	

	

Kære	alle	

Efter	den	gode	loppemarkedsdag	vi	havde	i	2018	er	det	nu	tid	til	at	holde	sommer	loppemarked.	

Som	sidste	år	kommer	man	med	de	ting	man	ønsker	at	sælge.	Spejderne	vil	sørge	for	at	der	er	mulighed	for	
at	købe	en	kop	kaffe,	kage	og	måske	en	fransk	hotdog	eller	lignende.	

Deltagelse	vil	være	gratis,	men	vi	lægger	op	til,	at	hvis	man	synes	det	har	været	en	god	dag	så	kan	man	f.eks	
give	50	kr.	til	spejderne.	Det	vil	også	være	mulighed	for	at	leje	et	bord	for	25	kr.	Så	slipper	man	for	selv	at	
medbringe.	Hytten	vil	være	åben	fra	kl.	09.00	til	opstilling	af	effekter	og	vi	åbner	markedet	kl.	10.00.	

Vi	sender	også	denne	invitation	ud	som	mail	og	vi	beder	om	at	i	sender	videre	til	evt.	interesserede.	Vi	vil	
også	sætte	invitationen	op	nede	ved	spejderhytten	og	i	lokalområdet.	

Tilmelding	bedes	sendt	til	bvalsing@gmail.com	eller	llsverige@hotmail.com	seneste	tirsdag	den	12.	juni.	

Kontakt	telefon	er	Bettina:	mobil	20	62	78	16	eller	Karen:	mobil	23	72	91	30	

Vi	mener	der	er	plads	til	15	-	20	i	hytten	og	yderligere	8	-10	i	et	telt.	Hvis	vejret	er	til	det	så	står	vi	udenfor.	
Vi	bruger	først	til	mølle	tilmelding	og	svarer	tilbage	om	man	har	fået	en	stand.	Parkeringspladsen	vil	ikke	
blive	anvendt	til	stande	da	vi	mener	der	vil	være	behov	for	parkeringsmulighed.	Det	er	ens	eget	ansvar	at	
tage	ikke	solgte	effekter	med	hjem.	Der	er	ikke	mulighed	for	at	aflevere	til	storskrald	ved	hytten.	

Vel	mødt.	Karen,	Bettina	og	Ib.	

	

	

Invitation til loppemarked
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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 

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 

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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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 medlemmer.Vennerne 
har også ansvaret for kioskens drift.
 
BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør 
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i Frederiks-
borg 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 ungdoms-
medlemmer, 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
Eller Reg. Nr. 1551 konto 8214239
 
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 IF 
Venner
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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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Generalforsamling 
i Brødeskov Idræts-
forening’s Venner
Vi afholder generalforsamling mandag d. 27. maj  
kl. 20.15 i Brødeskov klubhus.

Dagsorden til generalforsamling i Brødeskov Idræts-
forening’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.

Forslag  skal sendes til Svend Beeck 4 dage før på mail :  
svend.beeck@live.dk.



Din lokale hestevogn
 

kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale 
kunstværksteder) eller hvad du 
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere 
på 2164 9866 efter kl. 18

Kaniner 
sælges
Velegnede både  
til slagtning og  
som kæledyr.

Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller  
tt@hillerod.dk
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Skolebørn i leg og 
arbejde på akkord
Af Anders Bohn 

Man kan i bøger som ”Gamle dage i Nr. Herlev” eller Brødeskov Jul 1974 
læse om børns arbejde på landet. Mange børn passede køer, der var på 
græs efter høsten eller f.eks. deltog i hakning af roer og andet arbejde. 
Det gik i perioder ud over skolegangen, selv om forældrene måtte 
betale en beskeden mulkt for at holde børnene hjemme fra skolen. 

Sådanne forhold var i 1800-årene og tidligere ganske typiske for børn, 
især for børn af fattige forældre. Børn kunne også blive sendt på 
arbejde hos nabo mod betaling til forældrene. Nogle af disse børn 
fortalte som voksne, at de ofte glædede sig til at komme i skole, som 
var mindre krævende og sjovere. 

Jordbærplukning på Rydegård, Ved Freerslev Hegn 8.
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I 1970-erne og 80-erne kom skolebørn fra Nr. Herlev skole i hold på 
10-20 ad gangen på aflønnet jordbærplukning på Rydegård i en uges 
tid. Børnene nød denne afveksling fra skolen. De arbejdede på akkord i 
eget tempo. På en sommer kunne i alt cirka 100 børn arbejde der og 
tjene lidt ekstra.  
 
I 1970-erne og 80-erne boede i Nr. Herlev mange tilflyttere med børn, 
der ikke kendte til livet på landet med gårde med dyr og marker. På 
Gerstensgård lige nord for Nr. Herlev boede tre ugifte brødre, der var 
særdeles gæstfri mod børn, der bare kom og legede der. De legede, 
hvor de havde lyst – i grise- eller kostald, i laden eller på høloftet.  
De lærte selv at passe på ikke at komme til skade. De oplevede noget 
helt andet end livet i en storby. Mine egne, nu voksne, taler stadig om 
den tid. 

P.S. Bliv medlem af Brødeskov lokalhistoriske forening. Enkelt medlem 
100 og familie 150 kr. pr. år. Anders Bohn. 48 26 03 04.   

Rydegårds kartoffeloptager i 1970-erne. Skolebørnene var på besøg og legede der  
– de var ikke på arbejde. 



Nyt fra Hammersholt 
Forsamlingshus
SKET SIDEN SIDST

Generalforsamling søndag den 24. februar 2019
Rigtig mange medlemmer mødte op til vores årlige generalforsamling. 
I henhold til dagsordenen blev der aflagt beretning for året der gik, og 
regnskabet blev gennemgået. Der var valg til bestyrelsen, som foregik 
uden skriftlig afstemning. Der var desuden et forslag til en ve-
dtægtsændring, og forslaget blev godkendt af medlemmerne.

Efter generalforsamlingen var forsamlingshuset vært for stegt flæsk 
med persillesovs, leveret af Skævinge Kro.

Fastelavnsfest 
Søndag den 3. marts 2019 var der fastelavnsfest med tøndeslagning 
for både små og store og mellemstore. Der var rigtig mange børn og 
voksne, der var klædt flot ud, og alle tre tønder blev slået ned. Bageft-
er var der fastelavnsboller og slikposer. 

Fredagscafe med bankospil
Den 22. marts var der bankospil, og vi var meget spændte på, hvor 
mange der ville møde op til det første bankospil i huset i dette år-
tusinde. Det gik rigtig godt, men der var plads til flere. Der var penge-
præmier til vinderne, og chokolade som sidegevinster i  nogle af 
spillene. Der skal lyde en stor tak til sponsorerne, som var med til at 
gøre arrangementet muligt. Det var en meget vellykket aften, som vi 
agter at gentage.

Dilettantforestilling – generalprøve
Fredag den 5. april var der udsolgt til dilettantforestillingen ”Pleje-
hjemmet Måsen”, og herfra skal der lyde en stor ros til alle de medvirk-
ende i stykket. Det var virkelig sjovt og underholdende. Efter forestill-
ingen blev der serveret smørrebrød fra Lynge Brugs.



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
Sekretær Iben Theakston 31 41 37 30

Suppleant/vicevært
Brian Jørgensen 22 42 91 34
Suppleant/vicevært Jan Bast 50 57 89 58
Suppleant /diverse Niels Clausen,  22 23 18 48 
Forsamlingshuset er åbent hver  
torsdag 17.30 - 19.00   2136 16 50

Dilettantforestilling – med musik og dans
Om lørdagen kunne vi også melde alt udsolgt, og igen blev det en 
fantastisk underholdende aften. Denne gang startede vi med en menu 
fra Skævinge kro, og efter forestillingen spillede Buffer Classic op til 
dans. God stemning og en dejlig aften.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Veterantræf
Lørdag den 1. juni 2019 arrangerer ”Det glade Rat” veterantræf i 
samarbejde med forsamlingshuset. Der vil være udstilling af små og 
store biler, traktorer, motorcykler og knallerter mv. Baren er åben for 
salg af drikkevarer, og der kan købes pølser, vafler og is. Der er gratis 
adgang. 

Loppemarked
Søndag den 11. august 2019 er der loppemarked. Leje af stand skal 
ske ved henvendelse til Gitte Pedersen på tlf. 26 79 87 51

Høstfest og julemarked
Fredag den 4. oktober er der høstfest, og søndag den 24. november er 
der julemarked. 
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Foråret er kommet og træerne grønnes
de snehvide anemoner nikker snart farvel
og vores lille gågruppe er ganske tilfreds 
for vores ture i skoven bliver aldrig triviel.

Dette skal være en opfordring til måske nye pensionister i Ny 
 Hammersholt og omegn, som har fået tid og lyst til en vandretur i  
den smukke natur i Store Dyrehave. Vi mødes hver  mandag kl. 10 på 
Slettebjerget nr. 64. Vi går 1 times tid og slutter af samme sted, hvor  
vi får en kop kaffe og en bid brød,som der bliver betalt en 10 kr. for.

Gågruppen blev etableret oktober 2016 Initiativet er en del af KOM 
MED projekt startet af frivillige fra Frivilligcenter Hillerød og Hillerød 
Kommune.

Har man brug for vandrestav eller en stok, er det ingen hindring for at 
deltage.

Har du spørgsmål?  Komtakt tovholder Ellen Godt Hansen på  
23 65 68 78 / ellengodt@gmail.com

Gågruppen går igen!



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
7. - 14. september 2019

Deadline
18. august 2019

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

Bestyrelsen: 

Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
Tlf. 21 54 31 22
mathias@brodeskov.net 

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

Webmaster 
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
rene@brodeskov.net 

Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov 
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne 
og alle husstande i foreningens område

Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et 
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om, 
hvad der rører sig i området, at trykke læser-
breve fra alle i området - eller fra andre om os/
vort område samt at give rum for områdets 
foreningsliv

Redaktion 
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 22 26 97 94.
Uffe Espersen, Rosenvej 10, 3330 Gørløse
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.

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

Annonceansvarlig: Uffe Espersen,  
uffe@brodeskov.net

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net 

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

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

Medlemskab
Henv. til kasserer 
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Mobilepay 94329
hannemaarjensen@hotmail.com

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem  områdets 
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige,  Hammersholt, 
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.


