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2 Kalenderen…
Lørdag den 17. februar

Torsdag den 22. marts

Onsdag den 25. april

14.00 Fastelavnsfest
på Kulsviergården.

14.00 Pensionistklubben
Kulsvierklubben viser
Harløsefilmen
på Kulsviergården.

18.00 ASG&I Badminton –
Generalforsamling
i Kulsviergårdens cafeteria.
18.45 ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup mod Allerød FK

Torsdag den 22. februar
19.30 Alsønderup Vandværk –
Generalforsamling
på Kulsviergården.

Tirsdag den 27. februar
18.00 Generalforsamling &
fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus.

Lørdag den 3. marts
18.00 ”Morfar Jam” & buffet
på Kulsviergården.

Søndag den 4. marts
10:30 Gudstjeneste
i Alsønderup kirke,
frokost og Sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp.

Tirsdag den 6. marts
19.00 Gudstjenesteværksted
i Smedens hus.

Onsdag den 7. marts
19.30 Lokalhistorisk Arkiv &
Forening for Alsønderup &
Tjæreby Sogne –
Generalforsamling
på Kulsviergården.
Alle er velkomne.

Tirsdag den 27. marts

Torsdag den 26. april

19.00 ASG&I Gymnastik –
Generalforsamling
i Klubhuset.

19.00 Kulsvierscenen –
Generalforsamling
i Klubhuset.

Torsdag den 29. marts

Lørdag den 5. maj

19.00 ASG&I Håndbold –
Generalforsamling
på Kulsviergården.

Tirsdag den 3. april
19.30 ASG&I Skytteafdeling –
Generalforsamling
i Klubhuset på 50m banen.

Lørdag den 21. april
14.15 ASG&I fodbold - Serie 4
Alsønderup mod
Lynge-Uggeløse IF
16.00 ASG&I fodbold - Serie 3
Alsønderup mod Nødebo IF

14.15 ASG&I fodbold - Serie 4
Alsønderup mod VTF
(Vejby/Tisvilde)
16.00 ASG&I fodbold - Serie 3
Alsønderup mod
B. 82, Virum

Onsdag den 9. maj
ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup mod
Helsingør IF
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Kirkerne…

En salme
jeg kan lide
Redaktionen af Lokalt Nyt har bedt
mig skrive et lille indlæg om min
yndlingssalme.
Jeg har flere yndlingssalmer, så hvilken skal jeg vælge?
For mig er salmerne en meget
væsentlig ting, når jeg deltager i en
gudstjeneste. Jeg holder meget af at
synge, og derfor er det en god oplevelse at få lov til at udfolde ens
stemme under den fælles salmesang. Så meget større er min irritation, når jeg indimellem ikke kan få
lov til at synge med på salmerne,
fordi en organist spiller dem i så
højt et toneleje, at man skal være
sopran for at kunne deltage. Nogle
vælger kirkegang efter præstens
talenter for at prædike. Jeg vælger
af og til kirkegang efter organister,
der transformerer melodierne ned i
et toneleje, hvor hele menigheden
kan deltage i salmesangen.

efterår nu, ville valget være ”Nu
falmer skoven trindt om land”. Men
da vi nærmer os Kirkens store højtid Påsken, må valget falde på
Grundtvigs salme ”Hil dig frelser og
forsoner”. Det er en pragtfuld salme
med kerneord og derudover en
sangbar og prægtig melodi. En
gudstjeneste Langfredag uden
denne salme vil være en katastrofe
for mig.
Jeg er, som I ser, meget imponeret
af teksten. Hvert vers er en forkyndelse af en side af det kristne evangelium. Jeg sætter især pris på det
syvende vers, som jeg kan bruge
som en personlig bøn. Når vi spekulerer på, hvad det nu er, vi, der
bekender os til den kristne tro, har
brug for, så giver slutningen ”så kun
du i mine tanker er den dybe sammenhæng” mig styrke til at fastholde denne tro. Det er simpelthen
genialt formuleret.

Valg af min yndlingssalme har bl.a.
noget at gøre med årstiden. Var det

Aage Stenhøj Jørgensen
Ny Harløse

Menighedsrådsmøder
Tjæreby menighedsråd mødes

1. Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!
2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive,
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?
3. Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
4. Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?
5. Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtig til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.
6. Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af.
7. Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
8. Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.

torsdag den 22. februar
torsdag den 29. marts
torsdag den 19. april
kl. 18.30 i Præstegårdens konfirmandstue

9. Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: Vi går til Paradis!

Alsønderup menighedsråd mødes

Arnulf af Louvain før 1250,
N. F. S. Grundtvig 1837

onsdag den 21. februar
onsdag den 18. april
kl. 19.15 i Smedens Hus
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Melodi: C. Chr. Hoffmann 1878

4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker februar - april 2007
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Torsdag d. 22. februar

Søndag d. 25. februar
1. s. i fasten
Søndag d. 4. marts
2. s. i fasten

10.30
Bemærk tiden
9.00
Sogneindsamling

Søndag d. 11. marts
3. søndag i fasten
Søndag d. 18. marts
Midfaste
Søndag d. 25. marts
Mariæ bebudelses dag

9.00

Søndag d. 1. april
Palmesøndag
Torsdag d. 5. april
Skærtorsdag
Fredag d. 6. april
Langfredag
Søndag d. 8. april
Påskedag

19.30
Fastegudstjeneste
v/ Jens Ole Christensen
Bemærk stedet!
9.00
Bemærk tiden
10.30
FDF medvirker
Sogneindsamling
10.30

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
9.00
Torben Ebbesen
Kirkebil
10.30
Konfirmanderne medvirker
Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil
Fællesgudstjeneste
i Tjæreby
9.00

9.00

19.00
Kirkekaffe
Kirkebil
10.30

10.30
Kirkebil

Morgenkaffe inden gudstjenesten

Mandag d. 9. april
2. påskedag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

Søndag d. 15. april
1. søndag efter påske
Søndag d. 22. april
2. søndag efter påske
Søndag d. 29. april
3. søndag efter påske

9.00
Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Kirkebil
10.30
Konfirmanderne medvirker
Kirkebil
10.30
10.30
Kirkebil
9.00
Torben Ebbesen
Kirkebil

Prædiketekst

Matt. 4, 1-11
Jesu fristelse i ørkenen
Matt. 15, 21-28
Den kana’anæiske kvinde
Luk. 11, 14-28
Jesus og Beelzebul
Johs. 6, 1-15
Bespisningen af de 5000
Luk. 1, 26-38
Bebudelsen af Jesu fødsel
Matt. 21, 1-9
Indtoget i Jerusalem
Matt. 26, 17-30
Nadveren
Jesu død
Mark. 16, 1-8
Jesu opstandelse
Luk. 24, 13-35
Vandringen til Emmaus
Johs. 20, 19-31
Den vantro Thomas
Johs. 10, 11-16
Den gode hyrde
Johs. 16, 16-22
Jesu bortgang

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard

Kirkebil
betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt
til gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen kører meget gerne på tværs af sognegrænserne, f.eks. når der er fællesgudstjeneste.
Man tilmelder sig på forhånd.

Gudstjenester i Alsønderup, kontakt:
Lars Mathiesen, 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.
Gudstjenester i Tjæreby, der er mulighed for transport
til alle højmesser, kontakt:
Anne Marie Kodal 48 21 12 25, mobil 40 53 80 25.
Transporten er gratis

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
26. november Merle Hartvig Nielsen
Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
13. december Nimand Emanuel Thomsen
20. december Willy Bent Hansen
13. januar
Lise Thomsen
Æret være deres minde!

Døbt i Alsønderup kirke
21. januar
Til lykke!

Leah Spangsberg Petersen

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
20. november Kurt Ejler Christensen
22. november Jesper Kure Larsen
13. januar
Lene Rita Olsen
Æret være deres minde!

Gudstjenesteværksted
Teksterne der læses ved gudstjenesterne er ofte vanskeligt tilgængelige,
derfor holder vi i gudstjenesteværksted en gang imellem.
Vi nærlæser og diskuterer den kommende søndags tekster.
Deltagerne får mulighed for at få indflydelse på den kommende søndags
gudstjeneste, først og fremmest når det gælder emner og indgangsvinkel
til præstens prædiken, men der vil også blive lejlighed til at komme med
forslag til salmer og diskutere hvilke muligheder søndagen ellers rummer.
Gudstjenesteværksted afholdes

tirsdag den 6. marts kl. 19 i Smedens Hus
Alle kan være med - uanset forudsætninger – tilmelding er ikke nødvendig.

Konfirmationer i 2008
Konfirmationsdatoerne er nu fastlagt.
St. Bededag fredag den 18. april 2008 i Tjæreby kirke
Søndag den 20. april 2008 i Alsønderup kirke
Søndag den 27. april 2008 i Alsønderup kirke
De kommende 7. klasser får brev om indskrivning mv. i løbet af april
måned. Elever fra andre skoler end Alsønderup skole og Ålholmskolen
er meget velkomne til at kontakte mig.
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i
moderens bopælssogn senest 2
dage efter fødslen.
Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres.
Forældrenes dåbs/navneattester og
vielsesattest medsendes. Er forældrene ikke gift afleveres i stedet en
Omsorgs- og ansvarserklæring.
Barnet skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen. Dette kan
ske ved dåb eller ved navngivning.
Dåb aftales med præsten. Inden
dåben mødes præst og dåbsfamilie
til en samtale. Her skal præsten
bruge navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet)
Navngivning foregår hos præsten i
bopælssognet ved at udfylde en
særlig formular.
Vielse/bryllup aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og
præsten mødes til en samtale, hvor
der aftales salmer mm. Samtidig får
præsten prøvelsesattesten samt
parrets dåbsattester.
Begravelse og bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning
og graver. Alle dødsfald i Tjæreby
og Alsønderup sogne anmeldes
snarest muligt til præsten.
Samtale med præsten kan alle
bede om. Præsten har tavshedspligt.

Sognepræst
Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Telefon: 48 21 04 16
E-mail: halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag formiddag kl. 10-11
i Smedens Hus i Alsønderup.
Mandag er fridag.
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Kirkerne…

Hvad laver
Menighedsrådet
i Tjæreby Sogn?
Menighedsrådet for Tjæreby Sogn
består af 6 folkevalgte medlemmer:
Tage Brandt Andersen, Aage
Stenhøj Jørgensen, Anne Marie
Kodal, Bjørk Møller Larsen, Ole B.
Larsen, Ole Stark og sognepræsten
Hanne Lundsgaard.
Menighedsrådet holder ca. 9 møder
om året, deraf to fælles med menighedsrådet for Alsønderup Sogn.

Hvad foregår der på disse
møder?
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det meste af tiden handler det om økonomi og administration af kirkebygningen, præstegården og kirkegården.

Hvor kommer pengene fra?
De kommer fra kirkeskatten.
I Tjæreby Sogn er vi knapt 600
medlemmer af Folkekirken, der indbetaler kirkeskat til kommunen.
Hvis vores sogn skulle klare os
alene for disse penge, så gik vi hurtigt fallit. Derfor nyder vi godt af at
være med i et fællesskab i Hillerød
Provsti, som udover sognene i
Hillerød kommune også omfatter
sognene i Allerød Kommune.
Hillerød Provsti disponerer over
den totalt indbetalte kirkeskat i
Hillerød og Allerød kommune. Efter
at have reduceret dette beløb med
lønninger til præsterne m.m., bliver
der en pulje tilbage, som de forskellige menighedsråd i Hillerød
Provsti skal deles om.

Hvorledes fordeles denne
pulje retfærdigt?
Forhandlingerne starter allerede i

foråret. Den 8. februar 2007 er
menighedsrådenes formænd og kasserere inviteret til det første møde
vedr. opstilling af budgetterne for
2008.
Disse møder starter altid med, at
provsten formaner til sparsommelighed samt indskærper at de enkelte
råd kun kommer med de absolut
mest nødvendigste ønsker. Efter et
sådant møde går vi hvert til sit og
påbegynder budgetarbejdet.
Samtlige menighedsråd indsender
så deres forslag til budgetter til
provstiudvalget, som lægger forslagene sammen og indbyder til et nyt
møde i maj-juni måned. Desværre
viser sammentællingen altid, at
budgetønskerne er nogle millioner
højere end det beløb, der er til disposition i puljen. Derefter starter
forhandlingerne med opfordring til
sparerunder osv. Efter nogle møder
lykkes det dog altid - måske efter
lidt armvridning hist og her - at
blive enige om et samlet budget for
provstiet, hvor udgifterne balancerer med indtægterne.
I 2006 fik Tjæreby Sogn tildelt et
beløb på knapt 800.000 kr., hvoraf
vi brugte 786.000 kr.
Til lønninger til organist, kirkesanger og graver blev brugt 407.000 kr.
Ligesom vi har fælles præst med
Alsønderup Sogn, så har vi også
fælles organist og kirkesanger, hvorfor lønudgifterne til disse deles mellem de to sogne.
Til kirken, kapellet med graverens
kontor og kirkegården blev brugt
293.000 kr., til kirkelige aktiviteter
48.000 kr. og til administration blev
brugt 38.000 kr.

Vedligeholdelse af præstegården og
menighedslokalet har sit eget budget på ca. 200.000 kr.
Af større bygningsopgaver, som er
udført i 2006, kan først og fremmest
nævnes renoveringen af kirkemuren
til venstre for indgangen til kirkegården. Det var et større projekt
med udskiftning af tagsten samt
opretning af selve muren, et projekt
som blev nøje overvåget og kontrolleret af sagkyndige folk fra
Nationalmuseet. I betragtning af
hvor stort et beløb, der blev investeret i renoveringen af denne kirkemur, må den absolut opfattes
som en lokal seværdighed, hvilket
kirkegængerne bedes bemærke.
Derudover fik vi besøg af Arbejdstilsynet, som forlangte, at der blev
isat et vindue i den gule kapelbygning med graverkontoret, så der
kunne komme direkte dagslys ind i
graverens lille frokoststue. Et sådant
myndighedskrav skal naturligvis
efterkommes, så derfor har den
lange gule facade nu fået et vindue.
Denne bygning har ikke samme
bevågenhed fra Nationalmuseets
side, så den opgave overlod vi trygt
til en lokal murermester og en lokal
tømrermester.
Udover ovennævnte jordnære ting
har vi også, som sognepræsten refererede for et stykke tid siden her i
Lokalt Nyt, haft nogle meget givende drøftelser og diskussioner om,
hvad vi forstår ved Folkekirkens
værdigrundlag.
Aage Stenhøj Jørgensen
Formand
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Kirkerne…

1. januar har på forskellig vis forandret dagligdagen for
mange mennesker, også i kirkernes og præsternes verden er der sket nye ting. Provstigrænserne er ændret så
ingen kommuner har sogne i flere provstier. Helt konkret betyder det at sognene vest og syd for os er kommet med i Hillerød provsti, dvs. Uvelse, Strø, Gørløse,
Lille Lyngby og Skævinge sogne. Naboer som på
mange måder ligner Tjæreby og Alsønderup sogne
med både landlig og meget lokal tilknytning.
Provstifællesskabet betyder at vi pludselig har fået
meget mere med hinanden at gøre. Præsterne i de
nævnte sogne + Nr. Herlev og Ullerød kalder sig i daglig tale ”Team-Vest” og mødes jævnligt, dels for at
hjælpe hinanden med praktiske ting (afløsning under
ferie og fri-weekender), men også for at udveksle ideer
og erfaringer og måske på længere sigt lave arrangementer i fællesskab. Fremtiden kender vi ikke, men det
ser lovende og spændende ud set fra min stol.

skiftet ud med en ny. Også den er ganske enkel, men
flot med silke og guld. Den har kors både for og bag.
Bagpå ses det store Jerusalemkorset med små kors i de
4 hjørner. De ligearmede kors i det store kors og på
forsiden er græske kors. Det græske kors er det mest
enkle og det mest oprindelige kors vi har. Korset er
opstandelsens symbol – korset er tomt for Jesus opstod
af graven. De 4 små kors kan symbolisere de 4 evangelister – eller de 4 verdenshjørner. Fra kirken sendes
evangeliet ud i alle verdenshjørner.

Fra pladsen ved alteret i Alsønderup kirke har jeg fået
lidt nyt at se på. En fin og enkel damaskdug har gjort
alteret til et nydeligt bord.
Har man siddet i kirken i Hellig 3 kongers tiden har
man kun glæde sig over at der et nyt for øjnene, idet
den grønne messehagel, som var meget slidt, er blevet

mange vil støtte indsamlingen. Vi
har igen i år brug for indsamlere i
både Tjæreby og Alsønderup.

Igen i år deltager vores sogne når
Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling søndag den 4. marts.
Det gør vi for at være med til at
standse aids-epidemiens eksplosive
vækst, særlig i Afrika.
Aids kan standses. Det viser de
nyeste statistikker. Men viden, forebyggelse og effektiv beskyttelse
koster penge. Derfor håber vi at

Man kan melde sig som indsamler
til Susanne Sandholt, 48 28 67 15,
sandholt@mail.dk (for Alsønderup)
eller Hanne Lundsgaard, 48 21 04
16, halu@km.dk (for Tjæreby)

Som optakt til indsamlingen er der i
Alsønderup kirke gudstjeneste kl.
10.30. Ved denne gudstjeneste vil
nogle af de ældste FDF’ere medvirke.
Gudstjenesten tema lægger sig op
af Standsaids-kampagnen, med

fokus på mulighed for at tænde lys
i mørket og sprede håb.
Kom og bak op om de unges ideer!
Man kan naturligvis godt deltage i
gudstjenesten uden af være indsamler.
Mellem gudstjenesten og indsamlingen serveres lidt mad i Smedens
Hus.
Tag også gerne et kik på hjemmesiden www.standsaids.nu her er
meget at blive klogere af.

8 Kirken…
Noget sker der da
i menighedsrådet i
Alsønderup
Efter 1. januar 2007 er alt jo nyt,
også her. Nye samarbejdsmønstre i
Hillerød provsti mellem sognekirkerne er debatteret og skal nu til at
virke. Sognepræsterne skal afløse
hinanden således at Hanne
Lundsgaard tager tjenesten i andre
kirker også og andre sognepræster
kommer her. Det er nyt. Vi taler
også om kirketeamets arbejde. Der
er jo meget arbejde for at kirken
kan yde alle de tjenester den skal.
Vi taler også om søndagens tekst og
hvilke input vi har. Det er interessant. Vi taler om Hanne Lunds-

gaards prædikenværksted og hvordan det kan være det er svært i så
aktiv en by som Alsønderup.
Vi hører nyt fra konfirmandundervisningen. Konfirmanderne skal jo
stå for en gudstjeneste her i foråret.
Inden for kirketeamets område er jo
også kirkegården. En del gravsteder
hører op, og nye skal anlægges.
Alsønderup kirke har lige fået ny
messehagel og en ny alterdug. Det
er allerede indviet og i god brug.
Af fremtidige store projekter er at få
restaureret kirken. Selve bygningen
holder jo godt, men det kan blive
dejligt at få frisket kirkerummet op. Især varmesystemet har drillet
længe. Det er godt med
en varm vinter.
Angående restaurering
har der allerede været
møder med specialister
fra Nationalmuseet. De
har givet grønt lys. Så
kommer der møde med
arkitekt, ja, der er
såmænd lang vej
endnu. Men vi glæder

os til at projektet kan køre. Vore
møder handler ellers meget om
budgetter og økonomi. Lidt for
meget. Vi debatterer, som mange
beboere i Alsønderup-Tjæreby
sogne, de store prisstigninger på
gravsteder og ydelser. Vi ved det
kan være hårdt for mange at klare
økonomien med et gravsted.
Heldigvis har vi betalt kirkeskat,
men tilbageholdenhed med priser i
flere år i Hillerød provsti har forårsaget dette prishop.
Alsønderup kirkegård arbejder på at
kunne udbyde flere slags gravsteder
således at den enkelte kan få det til
at passe til sin økonomi i fremtiden. Forhåbentlig kan det gøre at
alle kan have glæde af at bruge og
komme på kirkegården. Det er vigtigt for mange.
Med venlig hilsen fra
Menighedsrådet for Alsønderup
Birgit Brogaard
ny formand.

Paradisæbletræ i blomst i december

Kirken…
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Prøv noget nyt

- Gå i kirke til påske….
”I virkeligheden” er påske kirkens
største højtid. Havde det ikke været
for påskens glædelige opstandelsesbudskab havde der hverken været
jul, dåb eller konfirmation – eller
kirke for den sags skyld.
Mærkelig nok og ærgerligt nok har
påsken ikke fået den samme gennemslagskraft som julen. Måske
fordi mange tror at påske kun handler om død? Det gør det ikke,
påsken tager døden alvorligt. Men
først og fremmest peges der på
håbet og livet i lyset af Guds
kærlighed.

hver deres særlige kendetegn som
præger gudstjenesterne.
Ligesom der til påske er mange
gode og stærke salmer, og mange af
dem er faktisk også kendte.
Påskeugen starter palmesøndag.
Der er gudstjeneste i Alsønderup
kl. 9.
I Tjæreby er der gudstjeneste kl.
10.30, hvor konfirmanderne fra
Tjæreby vil være med til planlægningen og gennemførelsen af gudstjenesten. Alle er velkomne til at
bakke årets konfirmander op ved at
deltage.

De forskellige dage i påsken har

Seniorklubben
Seniorklubben i Tjæreby har desværre måtte indstille sin virksomhed,
da Heidi Wendelholm efter flere års trofast og god indsats ikke ønskede
af forsætte.
Vi mangler derfor medarbejdere som kan og vil overtage arbejdet med
planlægning og gennemførelser af klub-eftermiddagene ca. 1 gang om
måneden.
Vi siger tak til Heidi og håber at høre fra interesserede, som kan kontakte Hanne Lundsgaard.
Indtil videre ligger klubben derfor stille.

Skærtorsdag mindes vi at Jesus
denne aften indstiftede nadver.
Derfor holder vi fælles nadvergudstjeneste kl. 19 i Alsønderup kirke.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
i Smedens Hus.
Langfredag mindes vi Jesu død,
men altid i lyset af påskemorgen.
En stille eftertænksom dag.
Påskedag fejrer vi livets
sejr over døden.
Påskens største dag.
I Alsønderup har vi
tradition for at
hilse hinanden
god-påske-morgen og drikke
morgenkaffe
sammen. Det er
allerede kl. 8, - alle er velkomne!
2. påskedag er det konfirmanderne
i Alsønderups tur til at være med til
planlægning og gennemførelse af
gudstjenesten. Det er kl. 10.30. De
vil helt sikkert også være glade for
opbakning og god deltagelse.

ØD PIZZA
R
E
RI
L
L

A

U
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RING OG BESTIL
Frederiksværksgade 106
3400 Hillerød

Tlf. 48 26 12 42

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Idrætsforeningen…
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Generalforsamling
i Alsønderup
Badmintonklub
Alsønderup Badmintonklub holder generalforsamling
onsdag den 25.4.07 kl. 18.00 i Kulsviergårdens cafeteria.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal sendes til Vibeke Andersen, Vangeledet 42, 3400
Hillerød (va1@privat.tele.dk) senest 5 dage før.

Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Regnskab og budget
4. Valg af udvalgsmedlemmer (for 2 år ad gangen)
- Kent Milton på valg/ønsker genvalg
- Tove Sommer på valg/ønsker ikke genvalg
- Vibeke Andersen på valg/ønsker ikke genvalg
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer
Skal badmintonafdelingen eksistere efter 1.5.?
Bag denne lidt provokerende overskrift gemmer sig
den triste sandhed, at hvis vi ikke i løbet af de næste
par måneder finder folk, der er villige til at gå ind i
bestyrelsesarbejdet, kan badmintonafdelingens dage
være talte.
Bestyrelsen består pt. af 5 medlemmer, og det er
absolut det mindste antal man kan være. Ved generalforsamlingen i april stopper 2 af de nuværende medlemmer og hvis ikke nye melder sig, så kan foreningen ikke fortsætte.
Vi er en forening, som har godt 115 medlemmer. Der
er ca. 35 børn og 80 voksne, som enten har lejet en
bane eller deltager i fællestræningen onsdag aften.
Børnene træner 2 gange om ugen under ledelse af 3
engagerede unge trænere, som til dagligt spiller i
Hillerød Badmintonklub.

Der er ikke krav om, at man som bestyrelsesmedlem
skal være aktiv spiller - forældre til børne-/ungdomspillerne er således meget velkomne.
Hvis du er flyttet til området for nylig, så kan foreningsarbejde være en god måde at lære nye mennesker at kende.
Måske har du lyst til at være med til at prøve at:
● Etablere træning for nybegyndere
● Etablere ældrebadminton på tidspunkter når hallen
alligevel står tom
Bestyrelsen holder møde ca. 6 gange i løbet af sæsonen (august til april) af 2-3 timers varighed.
Er det noget for dig, så kontakt vores formand Ane
Blom (ambl@novonordisk.com) eller mød op til generalforsamlingen den 25. april kl. 18.
Badmintonafdelingen
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Lisbeth Bundgaard
Kastanievej 6
Tulstrup
3400 Hillerød
Mobil 4086 9115

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver
Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

Hallum elektric

Læge exam. kropsmassør
Malerfirmaet

10 Kanten A/S NYT

Professionel vægmaling
fra Beckers
10 l hvid eller råhvid,
glans 5, 7,10

ALT

>aut. el-installatør<

Industrilakering
Vi udfører sprøjtelakering på:

Fast lav pris

GARANTI PÅ KVALITET

i malerarbejde
samt opsætning af
vægbeklædning udføres

399,-

●
●
●
●
●
●

Døre
Køkkenlåger
Stole
Borde
Designmøbler m.m.
Alt i træ, jern & metal

Vi giver 20% på alle malervarer
- for alle medlemmer af Alsønderup Idrætsforening samt læsere
af Lokalt Nyt. Dog ikke på vores tilbuds-/kampagnevarer.
(medbring bladet ved køb)

10 Kanten Malercenter
Københavnsvej 2-4 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 28 50 49 · www.10kanten.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00

Idrætsforeningen…
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Fodbold 2007
Kampprogrammet for Senior 1 og 2 samt vores Veteraner for den
kommende sæson er blevet frigivet og kan ses herunder.
Yderligere oplysninger om kampe, tidspunkter, ændringer eller lign.
kan læses på fodboldafdelingens hjemmeside: www.asgi.dk/fodbold
Serie 3 – 1.holdet

Serie 4 – 2.holdet

Dag Dato Kl.

Hjemmehold Udehold

Dag Dato Kl.

Hjemmehold Udehold

Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Tir
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør

KBK Hillerød
ASGI
Nivå-Kokkedal
ASGI
Hørsholm-U. IK
ASGI
Kvistgård IF
ASGI
Blovstrød IF
ASGI
AB
ASGI
Nødebo IF
ASGI
B. 82, Virum
ASGI
Fredensborg BI
ASGI
BSV (1)
ASGI
Værløse BK (2)
ASGI

Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Ons
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør
Lør

FC Dunav
ASGI
ASGI
Lynge-Uggeløse IF
Allerød FK
ASGI
ASGI
VTF (Vejby/Tisvilde)
Brødeskov IF
ASGI
ASGI
Annisse IF (1)
Snekkersten IF (1) ASGI
ASGI
FIF, Hillerød
Hillerød GI (3)
ASGI
ASGI
Gilleleje FK
Ålholm IF
ASGI
ASGI
FC Dunav
Lynge-U. IF
ASGI
ASGI
Allerød FK
Vejby/Tisvilde
ASGI
ASGI
Brødeskov IF
Annisse IF (1)
ASGI
ASGI
Snekkersten IF (1)
FIF, Hillerød
ASGI
ASGI
Hillerød GI (3)
Gilleleje FK
ASGI
ASGI
Ålholm IF

14-04
21-04
28-04
05-05
12-05
19-05
26-05
02-06
09-06
16-06
23-06
18-08
21-08
25-08
01-09
08-09
15-09
22-09
29-09
06-10
13-10
20-10

15:30
16:00
15:30
16:00
15:30
16:00
16:00
16:00
14:00
16:00
15:30
16:00
18:30
16:00
13:45
16:00
13:30
16:00
15:30
16:00
13:00
15:30

ASGI
Nødebo IF
ASGI
B. 82, Virum
ASGI
Fredensborg BI
ASGI
BSV (1)
ASGI
Værløse BK (2)
ASGI
KBK Hillerød
ASGI
Nivå-Kokkedal FK
ASGI
Hørsholm-Usserød IK
ASGI
Kvistgård IF
ASGI
Blovstrød IF
ASGI
AB

14-04
21-04
28-04
05-05
12-05
19-05
26-05
02-06
09-06
16-06
23-06
18-08
22-08
25-08
01-09
08-09
15-09
22-09
29-09
06-10
13-10
20-10

15:30
14:15
13:30
14:15
15:30
14:15
15:30
14:15
13:30
14:15
15:30
14:15
18:30
14:15
15:30
14:15
14:00
14:15
15:30
14:15
14:00
13:30

Veteran 1
Dag Dato Kl.

Hjemmehold

Udehold

Spillested

Ons
Ons
Man
Ons
Man
Ons
Tor
Ons
Tir
Ons
Man
Ons
Man
Ons
Man
Ons
Man
Man

Lyngby BK
ASGI
Humlebæk BK
ASGI
Snekkersten IF
ASGI
Skodsborg FIF
ASGI
Ølstykke FC
ASGI
Allerød FK
ASGI
Helsingør IF
ASGI
BSV
ASGI
Hillerød GI
ASGI

ASGI
Allerød FK
ASGI
Helsingør IF
ASGI
BSV
ASGI
Hillerød GI
ASGI
Lyngby BK
ASGI
Humlebæk BK
ASGI
Snekkersten IF
ASGI
Skodsborg FIF
ASGI
Ølstykke FC

Lyngby Stadion
Alsønderup Idrætsanlæg
Humlebæk Stadion
Alsønderup Idrætsanlæg
Sydkystanlægget
Alsønderup Idrætsanlæg
Rudegård Stadion
Alsønderup Idrætsanlæg
Ølstykke Stadion
Alsønderup Idrætsanlæg
Skovvang Stadion
Alsønderup Idrætsanlæg
Helsingør Idrætspark
Alsønderup Idrætsanlæg
Vedbæk Stadion
Alsønderup Idrætsanlæg
Hillerød Stadion
Alsønderup Idrætsanlæg

18-04
25-04
30-04
09-05
14-05
23-05
31-05
06-06
12-06
20-06
25-06
15-08
20-08
29-08
03-09
12-09
17-09
24-09

18:30
18:45
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
18:45
18:30
18:15
18:00
17:45
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Ny sæson
i den bedste række
Efter bare et enkelt år i den næstbedste række er
Alsønderups veteran herrer i fodbold atter at finde i
den bedste række, når sæsonen indledes.
Betingelsen for at kunne deltage som veteran er, at det
af dåbsattesten fremgår, at man er fyldt 40 år, hvilket
Alsønderups veteraner til gengæld er et synlig bevis på
ikke er nogen hindring for at kunne begå sig på grønsværen.
At skulle dyste med tidligere divisions- og landsholdskoryfæer hører således til programmet i den kommende sæson, og blandt spillerne i Alsønderup hersker der
en optimistisk og forventningsfuld tiltro til de kommende udfordringer.
Som optakt til sæsonen indleder holdet en række
træningskampe, og medvirker bl.a. i en vinterturnering,
hvor første kamp blev spillet lørdag den 3. februar i
Vanløse.

”Forudsætningen for at kunne begå sig i denne række
er, at vi er helt klar når sæsonen starter” udtaler holdets træner Flemming ”Mingo” Petersen, hvorfor de
indledende forberedelser har høj prioritet. ”En anden
væsentlig forudsætning for, at vi vil være i stand til at
begå os er, at truppen er tilstrækkelig bredt repræsenteret. Belært af tidligere år er skader og afbud uundgåelige faktorer hen over en lang sæson, hvorfor der da
også skal lyde en stor opfordring til evt. nye kræfter –
på den rigtige side af de 40 år om at melde sig under
fanerne,” tilføjer holdets træner.
For ikke kun at være tilstrækkelig påklædt i overført
betydning, har holdets tøjsponsor, Realkredit Danmark,
endvidere sponsoreret Alsønderups veteraners nye spilletøj.

Idrætsforeningen…
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Mikroputpiger hædret
Alsønderup Mikroputpiger blev
hædret i Frederiksborg-hallen sammen med Hillerøds andre mesterhold.
Chili Bothe, Amalie Estrup,
Natalie Licht, Simone Olsen,
Emma Windum , Maria Aarup,
Emilie Vaaben, Sabrina Burchhardt,
Camilla Hansen, Victoria Sivebæk,
Laura Madsen, Louise Forsberg,
Olivia Poppe og Mia Hjertholm var
sammen med træner Jette Licht i
Frederiksborghallen for at blive hyldet.
Mikroputpigerne har i sæson 2006
for første gang spillet 7-mands fodbold i SBU regi, og pigerne har
gjort det fantastisk.
I SBU’s bedste række har pigerne

vundet rækken i både foråret samt
efteråret.
Det vil sige, holdet har vundet
SBU’s bedste række for 7-mands
Mikroput-pige fodbold i foråret
2006 samt vundet deres række
SBU’s bedste række for 7-mands
Mikroput-pige fodbold i efteråret
2006. En præstation der i dén grad
blev hædret.
Træner Jette Licht fortæller:
- Pigerne havde en super aften. De
mødte en masse de kendte, og syntes, at det var meget spændende at
være i Frederiksborg-hallen.
Slikposer og sodavand blev
spist/drukket og der var fin underholdning. Pigerne sad ved bord 14,
og da bord 11 og 12
var oppe på scenen,
kunne pigerne ikke
holde ud at sidde
ned længere.
De var så spændte.

Nogle havde sommerfugle i maven,
mens andre var “lige ved at tisse i
bukserne”. Endelig var det bord
14’s tur. Vi tog hinanden i hånden
og gik op og fik vores medaljer.
Pigerne var stolte. Tre af dem vandt
endda præmier (bolde). Efter to
timer var det slut, og pigerne gik
glade hjem sammen med deres
forældre.
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Kom nu glad i gang!
Familiedagen
En glad, sjov og udfordrende familiedag blev
afholdt d. 21. januar i gymnastikafdelingen. Alle
var velkommen.
I alt deltog ca. 70 børn/unge til et par timer med
gymnastik, gøgl og dans og. ca. 100 voksne.
De store børn (3.kl. - 8.kl) var i skolens gymnastiksal og danse breakdance sammen med to
super instruktører fra Hotstepper, Joel og Karen.
Den anden gruppe børn blev på
Kulsviergården, hvor Gøgleren Rene gav
den fuld gas med både børn og voksne
som deltagere.
Dagen blev afsluttet med en opvisning
fra breakdanserne. De var nervøse men
super seje!!!

Vi er efterspurgte
– smiley – blink - blink!
Som noget nyt skal vores rytmehold og
springhold i år deltage i gymnastikopvisningen i Helsinge.
Datoen for opvisningen er d. 10. marts.
Vi ved endnu ikke tidspunktet, men det
giver vi besked om ude på holdene.
Vores egen opvisning vil i år være søndag d. 25.
marts. Også her vil vi give nærmere besked ude
på holdene.

Det er super vigtigt med hjælp
Gymnastikafdelingen vil igen minde jer alle om,
at ingen af disse arrangementer eller gymnastik
hold ville eksistere, hvis det ikke var for vores
lokalsamfunds ildsjæle og vores årlige
Alsønderup Fester.
Derfor opfordrer vi dig/jer til nu at melde jer
som loppeindsamler for Gymnastikafdelingen i
uge 10. Der skal kun køres tirsdag og lørdag:
Tirsdag er fra klokken 17.00 og der skulle gerne
være 2-3 personer. I kører ca. 3 timer så det er
til at overkomme.
Om lørdagen skal der bruges 6-9 personer fra
klokken 8.00.
Skriv til Heidi Rask på heidi.rask@skolekom.dk
I vil blive ”prikket” til ved kommende træninger,
så ha` nu blyanten klar til at skrive jer på.

”Stillingsannonce”
Har du lyst til at være gymnastikinstruktør på et eller flere
af vores børnehold fra næste sæson (sep-marts)?
Kravene er simple: Du kan lide børn og gymnastik – og du
kan sætte det hele i en perfekt ramme og skabe glæde,
bevægelse og motorik for børnene.
Gymnastikafdelingen giver dig de nødvendige kurser.
Skriv en e-mail til heidi.rask@skolekom.dk.

Idrætsforeningen…
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Gymnastikafdelingen
indkalder til generalforsamling
tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 til 21.00 i klubhuset
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. aflæggelse af beretning
3. orientering om afdelingens budget og regnskab
4. valg af udvalgsmedlemmer
5. indkomne forslag
6. eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være udvalget i hænde
senest mandag d. 19. marts 2007.
Forslag, spørgsmål eller ønske om udvalgsarbejde kontakt da venligst Heidi Rask på
tlf.4828 7788 eller Heidi.Rask@skolekom.dk

Vel mødt
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Nyt fra Tennisafdelingen
Efter et par måneders vinterpause er tennisudvalget nu
igang med at planlægge 2007 sæsonen.
Tennisprogrammet for 2007 vil blive udsendt medio
april. Vi kan allerede nu røbe, at der både vil være
nogle arrangementer der kendes fra forrige år, ligesom
der vil være nogle nye arrangementer.
Vi starter som altid sæsonen med standerhejsning.
Dette arrangement finder sted
St. Bededag, fredag d. 4. maj 2007.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
I næste nummer af Lokalt Nyt vender vi tilbage med
mere nyt fra tennisafdelingen.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

Generalforsamling
Håndbold
på Kulsviergården

Banemand til pleje
af tennisbaner søges
Tennisafdelingen søger en banemand, der vil påtage
sig at vedligeholde de to udendørs tennisbaner i
Alsønderup.
Kommunen står for at hhv. åbne og lukke banerne
forår og efterår, så den banepleje vi søger er at få
påfyldt grus, tromlet og luget baner.
Arbejdet estimeres til ca. 2 timer hver 14. dag fra
midten af maj til ca. 1. september.
Tennisafdelingen tilbyder timeløn for forbrugt tid, og
gratis medlemskab af tennisafdelingen.
Hvis det har interesse kan du kontakte Merete Klem
(formand), tlf. 4828 7371, eller Lisbeth Hjorth (næstformand), tlf. 3647 0900.

Generalforsamling
i Skytteafdelingen

Torsdag d. 29. marts 2007 kl. 19.00
Håndboldudvalget afholder ordinær generalforsamling.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være udvalget i hænde senest mandag d. 26.
marts 2007
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflægning af beretning
3. Orientering om afdelingens budget og regnskab
4. Indkomne forslag
5. Eventuelt
Mødepligt er der ikke, men stort fremmøde ville være
rart.
Vel mødt
Håndboldudvalget

afholdes i klubhuset på 50 m banen

Tirsdag den 3. april 2007
kl. 19.30
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 5 dage før på
telefon 4825 1083 (bedst mellem kl. 17.00 – 18.00)
Hilsen
Ole
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Alsønderup SG & I
og
i godt samarbejde
Du har mulighed for at støtte
Alsønderup S G & I og samtidig
tanke/købe billig benzin og diesel
hos METAX. METAX og Alsønderup
S G & I har indgået en aftale, som
giver klubben mulighed for et ekstra
tilskud – og det er her, du kommer
ind i billedet!
Det hele er meget nemt; du udfylder blot kuponen nederst på siden
og afleverer den hos Alsønderup
S G & I. Så skal vi nok formidle den
videre.
Hvis du tilmelder dig til Alsønderup
S G & I´s aftale med METAX, og
hvis der bliver handlet på dit nyerhvervede METAX kort i mindst 3
måneder, så tilfalder der
Alsønderup S G & I 50,- kr. helt
uden besvær for dig eller klubben.

Jeg vil gerne støtte og bestille et
METAX kontantkort
METAX kontokort
Jeg har allerede et METAX kort
og vil gerne tilmeldes aftalen
Foreningsnr.

Derudover får Alsønderup S G & I
også en bonus, for hver eneste liter
du køber på METAX stationer.
Du skal også være opmærksom på,
at når du har et METAX kort, så er
du automatisk medlem af METAX
vaskeklub og kan vaske din bil til
KUN kr. 25,00.
METAX har stationer både i Jylland,
på Fyn og i Storkøbenhavn. Du kan
få en stationsoversigt på METAX’
stationer. Eller du kan slå op på
METAX Homepage www.metax.dk.

Lidt om METAX kortet

Med et METAX kontokort får du i
snit 4 ugers rentefri kredit. Og du er
uafhængig af at skulle have andre
former for betalingsmidler på dig
uanset, hvornår i døgnet du vil
tanke.
Hører du til gruppen, som gerne vil
betale kontant, kan vi tilbyde dig et
METAX kontantkort, som du kan
benytte sammen med kontanter
(sedler), Dankort, Eurocard eller
Diners – og på den måde støtte
Alsønderup S G & I.
Så fat pennen – og hjælp, vi siger
på forhånd tak for din støtte!!

METAX kan tilbyde dig både kontokort og kontantkort.
Uanset hvilken korttype du vælger,
er kortet GRATIS!

Afleveres i postkassen ved
klubhuset eller til Hans Rasmussen,
Alsønderup SG & I
eller sendes til
Metax Olie a/s
Gl. Havn 1
9000 Aalborg

Navn
Adr.:
Postnr/by:
Tlf:
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Sydskrænten 8
3400 Hillerød

Tlf. 48 28 62 40
Fax 48 28 52 47
E-mail: info@ak-s.dk
www.ak-s.dk
MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

● Ombygninger
● Tilbygninger
● Renoveringer
● Nyt Køkken
● Carport
SMÅ OG STORE
● Døre & vinduer
OPGAVER
MODTAGES

● Eller en masse småting

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@mail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud

Kulsviergården…

21

Wienertrio DK
DR RadioUnderholdnings
Orkestrets Wienertrio DK med
solisten Mette Grosbøl fra
Den Kongelige Opera,
underholder på Kulsviergården
søndag den 15. april kl. 15.00
Så er det lykkedes igen at få
Wienertrio DK, og denne gang med
solist, til at optræde på Kulsviergården.
De som ikke nåede at opleve
Wienertrioen i 2005, hvor de også
optrådte på Kulsviergården, får nu
lejlighed til at få den musikalske
oplevelse i 2007.

Der vil lyde nordiske toner, når
Wienertrio DK med Helle Sørensen
på cello, koncertmester Walter
Gaffron på violin samt dirigenten
Peter Ettrup Larsen på klaver denne
eftermiddag, tager os med på en
musikalsk rejse i ord og toner med
gode historier og medrivende
musik.

I teatersalen vil der være plads til
225 personer og billetprisen bliver
kr. 85,-. De første 100 der køber
billet vil samtidig modtage den
første CD indspilning med
Wienertrio DK, som blev indspillet
i 2005, gratis.
Med venlig hilsen

Normalt forbindes Wienermusikken
med familien Strauss i Wien, men
de nordiske komponister kunne
bestemt også skrive god musik.

Gunnar Vosgerau
Medlem af
Kulsviergårdens bestyrelse

Billetter kan købes/bestilles på følgende måde fra dags dato:

Om solisten Mette Grosbøl kan jeg
oplyse af hendes farmor er født i
Tulstrup, og hvor hendes oldefar var
enelærer fra 1901–1920, herefter
vendte hendes oldefar tilbage til
Sønderjylland.

Kulsviergården:
Telefon 4828 6540
tirsdag, torsdag og fredag ml. kl. 08-00–14.00.

Musikerne i Wienertrio DK spiller
til daglig i DR’s RadioUnderholdningsOrkester og hører til blandt de
dygtigste musikere i Danmark.

Herudover kan der bestilles billetter via:
Gunnar Vosgerau – Mobil 2675 3329 / Tlf. 4828 6227
E-mail: vosgerau@worldonline.dk

Eller på mail til:
Kulsviergaarden@christensen.mail.dk

Alsønderup
Bendstrup
Overdrev
Overdrev
Alsønderup

Bendstrup

Arresø
Nejede

Vester
Strødam

Tulstrup

Lykkesholm
Sønder
Strødam
Hillerød

Harløse
Overdrev
Ny Harløs
e
Harløse

FDFére på
kursus
Skolepatr

MELLEM
ARRESØ
OG HILL
ERØD

LOKAL
T NYT

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 27. marts 2007.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.

Tjæreby

Juletræsfes
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iergården
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elingen ha
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Sort humo
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2006
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22 Kulsvierscenen…
Arsenik
og gamle
kniplinger
Hermed indkaldes til

KULSVIERSCENENS
GENERALFORSAMLING 2007
Torsdag 26. april 2007 kl. 19.00 i klubhuset på Baunevej
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning. Året der gik - året der kommer.
3. Økonomisk oversigt 2006/07. Budget 2007/08
4. Indkomne forslag
5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Per Thomsen (villig til genvalg)
Marianne Sonne (villig til genvalg)
Kirsten Wilms (ønsker ikke genvalg)
Stig Iversen (ønsker ikke genvalg)
Gitte Hein Eriksen (ønsker ikke genvalg)
6. Eventuelt
Har du forslag, som generalforsamlingen skal behandle, bedes du
sende dem til Henriette Hougaard, Ternevej 17, 3400 Hillerød eller
maile dem på kulsvierscenen@events.dk inden 12. april.
Efter generalforsamlingen serveres en lille anretning.
Vel mødt!
På bestyrelsens vegne
Henriette Hougaard

“Arsenik og gamle kniplinger” er
sjov gennemført og professionelt sat
op og timingen af replikkerne er på
plads. Lyd, lys, kulisser og kostumer
er 100 procent i orden og meget
realistiske. Publikum er med i
huset i Brooklyn engang i
1940erne. Stor ros til instruktør og
alle medvirkende.
Ja, så flotte var ordene fra Frb. Amts
Avis efter premieren. Vi på scenen
er selvfølgelig meget glade for at
vores publikum har taget dette stykke til sig, da det jo er første gang vi
har kastet os ud i en farce uden
musik. Det har været en sjov, men
også en svær proces at få timing,
mimik og replikker til at gå op i en
højere enhed, så publikum kunne
få noget at grine af i stykket.
Vi fra scenen vil gerne have lov til
at takke vores dygtige instruktør
Susanne Ibsen som med stor energi
og entusiasme har fået hele holdet
sikkert i mål.
Vi ved endnu ikke hvad vi skal spille næste år, men vi glæder os til at
tage fat på endnu en udfordring og
håber selvfølgelig, at I alle – og
gerne lidt flere – kommer igen
næste år.

Kulsvierscenen…
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Vil du også i år være med
til drama og børneteater?

Så se her!
Vores nye instruktør hedder Jan Fledelius og har masser erfaring bl.a. i
vores voksenteater.
Vi ved endnu ikke hvad vi skal spille og heller ikke præcis hvornår vi starter, men er du interesseret så kontakt Gitte på mail:
hein.eriksen@mail.tele.dk og meld jer til.
Betingelserne for at være med er stadig:
● Du har stor lyst til at spille teater sammen med en masse andre børn
● Efter sommerferien går du i 3 – 7 klasse

Næste blad er planlagt til at udkomme
i uge 17 2007,
deadline er 27. marts 2007
Så husk at få sendt materiale.

HUSK BANKOSPIL
Hver mandag kl. 19.15
på Kulsviergården

Se eller gense:
kl. 18
r
e
n
b
å
Dørene

Morfar Jam alias
Rollo & King
til bal på Kulsviergården
lørdag den 3. marts 2007.
Dørene åbner kl. 18
Stor buffet fra kl. 19
Billetter á 250,- købes hos købmændene
i Tulstrup, Alsønderup, Pibe Mølle
samt på Kulsviergåden.
Kulsviergården – Pibe Møllevej 7 – Alsønderup
3400 Hillerød
Tlf. 4828 6540 el. 3026 4528
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Loppemarked i Alsønderup
Under denne overskrift vil vi især for
nye borgere og tilflyttere oplyse om
dette store arrangement som
Alsønderup Fester nu er i gang med
forberedelserne til for 38´ gang.
Loppemarkedet startede i små kår i
1969 og har gennem de forløbne år
vokset sig til en effektiv og slagkraftig organisation, der hvert år gennem sine aktiviteter kan donere ca.
250.000 kr. til Idrætsforeningen og
Kulsviergården, som anvender pengene til gavn for børn og voksne i
lokalsamfundet!
Det kan være vigtigt og nyttigt for
dig, som måske er flyttet til Tulstrup
/Alsønderup området i de senere år,
at vide noget om hvilke muligheder
der er for at deltage aktivt i de lokale aktiviteter.
Det er naturligvis først og fremmest
ved at læse bladet ”LOKALT NYT”

som du for øjeblikket er i færd med.
Heri findes kontaktmuligheder til alt
hvad man kan tænke sig i aktivitetsog foreningssammenhæng.
Logoet Alsønderup Fester dækker
over alle aktiviteter der har forbindelse med LOPPEMARKEDET/
BYFESTEN
Kontakt formanden for Alsønderup
Fester – Rasmus Mortensen (4828
7550), han kan fortælle dig alt hvad
du måtte ønske at vide om byfesten
og loppemarkedet og sørger gerne
for at du kan blive engageret i dette
fællesskab!
Har du lyst til at deltage i indsamlingen af ”loppeeffekterne”, så kan
du henvende dig direkte til Knud
Brodersen (4828 6499), som står
for indsamling og opbevaring af
loppeeffekterne! Indsamlingen foregår i månederne fra februar – maj

hver lørdag formiddag og tirsdag
aften.
Du kan også finde Alsønderup
Fester på vores hjemmeside, som er
åbnet for ganske nyligt under navnet - http://alsonderupfester.dk/ her kan du også tilmelde dig som
medhjælper og oplyse hvad du kan
tænke dig at hjælpe til med.
Selve byfesten/loppemarkedet
foregår altid i ugen omkring
Kr. Himmelfartsdag og her er især
brug for alle de kræfter der kan
samles i fællesskabet om denne
opgave!
Vi kan bruge alle som bare har
lysten til at være med, og det er
uanset om du er 12 eller 80 år, så
vil du blive budt velkommen i
Alsønderup Fester!
Byfestudvalget

26 Lokalhistorisk Arkiv & Forening…
Lokalhistorisk aften
og generalforsamling
Lokalhistorisk Arkiv & Forening for Alsønderup & Tjæreby Sogne
onsdag den 7. marts 2007 kl. 19.30 på
Kulsviergården, Pibe Møllevej , Alsønderup, 3400 Hillerød
Ikke-medlemmer er også velkomne.
Lokalhistorien er for alle og der er gratis adgang.
Hvis man synes, man har haft en god aften, er vi dog taknemmelige for frivillige bidrag ved udgangen som bidrag
til aftenens lokaleleje, som vi selvfølgelig må betale til Kulsviergården, som vi jo kun kan have i vores lokalsamfund i kraft af en forretningsmæssig drift.

Aftenens tema: Bygninger før, senere, nu. Deres brug og beboere
Foto: Ullerød Brugs som nyåbnet i 1906 med den
første brugsuddeler, Hans Christian Nielsen fra
Bendstrup. Han holdt kun det første år, efter
sigende fordi han var for flink til at give kredit.

Fra vore lokalsamfund viser vi fotos af en række velkendte og synlige bygninger på forskellige tidspunkter.
Med fotos vises også personer og familier, der har
brugt og boet i bygningerne. Deres opførelse, indretning og anvendelse ses også i lyset af den lokale
udvikling. Af betydning for erhvervs- og husholdningsøkonomien her var andelsbevægelsens lokale
gennembrud. Man oprettede brugsforeninger.
Derfor viser vi her ældre fotos af de tre brugser i
vore lokalsamfund: Alsønderup Brugs, Harløse
Brugs og Ullerød Brugs.

Lokalhistorisk Arkiv & Forening…
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Foto: Harløse Brugsforening på Harløsevej i Ny Harløse, ukendt årstal. Brugsen blev først flyttet til dette sted, da
Hillerød-Frederiksværkbanen var bygget i 1897. Jernbanen var dengang eneste alternativ til hestevognstransport, så
Harløse Station tiltrak det beskedne erhvervsliv, som blev til bebyggelsen Ny Harløse, herunder Brugsen. Bemærk
Harløsevejens beskedne bredde. I nutiden har bygningen rummet en antikforretning.
Aftenens generalforsamlingsdel plejer at vare godt 20 minutter, bl.a. hører man om, hvad der er sket for arkivet i
årets løb og lidt om fremtiden. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2008: Personligt medlemskab kr. 80, for
samboende par dog reduktion til i alt kr. 125 kr. Virksomheder og andre sponsorer: minimum kr. 500.
Der sælges kaffe eller te med hjemmebagt kage for kr. 20. Øl og vand kan købes til
Kulviergårdens billige priser.

Foto fra før 1898: Til butik købte Alsønderup Brugsforening i 1883
denne bygning skråt over for Alsønderup gadekær, som ses i forgrunden. Denne brugsbygning brændte i august 1908, og en ny bygning
opførtes samme år på samme sted. Det er brugsbygningen fra 1908,
som langs gaden i Alsønderup indgår i den nuværende købmandsbygning. Til generalforsamlingen viser vi også fotos af andre stadier i brugsbygningens historie.
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REVISION

Regnskabsservice
Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

En personlig og
mindeværdig afsked
Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen
Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk

Harløse Forsamlingshus…
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Loppemarked
Loppemarked søndag d. 25.
marts kl. 10-14
Huset vil være stoppet med
effekter…

Generalforsamling
Tirsdag d. 27. marts kl. 18.00
Vandværket giver gule ærter, herefter ordinær Vandværks-generalforsamling.

Dameaften
Dameaften fredag 20. april kl.
18.30.
Vil du med er der nok stadig
enkelte pladser.
Velkomstdrink, 2 retters menu,
kaffe og underholdning.
Pris kr. 175,00
Ring 4821 0389

Harløsefilmen
i forsamlingshuset
105 personer fik serveret grydestegt kylling. Bagefter viste Lokalhistorisk
Forening filmen.
Der kom yderligere 15-20 mennesker, hvor de fleste desværre måtte stå
op.

Kommunevisioner
Kirsten Jensen, vores kommende
borgmester, vil tirsdag d. 24.
april efter fællesspisningen
kl.18.00 fortælle om sine visioner for vores kommune.

30 Alsønderup vandværk…
Ny vandværksforening
Alsønderup Vandværk har sammen
med 12 af de øvrige private vandværker i den nye Hillerød
Kommune stiftet en ny forening
”Foreningen af private vandværker i
Hillerød Kommune” (FVH). KVH er
som konsekvens heraf opløst.
Foreningen er i princippet en udvidelse og videreførelse af det samarbejde, som de private vandværker i
den gamle Hillerød Kommune har
haft i mere en 25 år. Foreningen
skal være et forum til samarbejde,
dialog og erfaringsudveksling
omkring de mange opgaver, som
vandværkerne hver især skal løse.
Det handler både om den nuværende daglige drift og administration,
men også om udvikling og implementering af nye metoder, regler og
krav.

Udadtil skal foreningen primært formidle og arbejde for fælles interesser i forbindelse med samarbejdet
med Hillerød Kommune og andre
offentlige myndigheder.
Vi er sammen med de øvrige private vandværket i den nye forening
parate til at tage udfordringerne op,
og som noget af det første forventer
vi, at de nuværende regulativer, regler og aftaler skal tilpasses og harmoniseres til den nye Hillerød
Kommune.

Generalforsamling
Andelsselskabet Alsønderup Vandværk afholder ordinær generalforsamling

på Kulsviergården
torsdag den 22. februar 2007 kl. 19.30
På valg til bestyrelsen er Torben Milling og Jan Richelsen, begge modtager genvalg.
Alle andelshavere er velkomne til at møde op og høre nærmere om vandværkets
aktiviteter, økonomi og deltage i debatten og eventuelle afstemninger.

Alsønderup vandværk…
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Vandforbrug
i 2006
I 2006 blev der behandlet og udpumpet 106.908 m3
vand og det samlede forbrug hos andelshaverne var på
101.859 m3. Gennemsnitforbruget pr. person var på
ca. 42 m3 og pr. bolig 121 m3. Den udpumpede vandmængde og vandforbruget svarer til niveauet for 2004
og 2005.
Ledningstabet var i 2006 på i alt 5.944 m3 som svarer
til 5,6%. Det forholds lave spild skal ses i lyset af at vi
har været forskånet for større ledningslækager. Spildet
bør maximalt være på 10% og skal helst ikke være
større end 6-7%. Derfor er resultatet for 2006 meget
tilfredsstillende og specielt når vi sammenligner med
de seneste tre års høje spildprocenter.

Sammenligning med tidligere års udpumpninger,
forbrug og ledningstab
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir
● Visitkort
● Kuverter
● Prislister
● Plakater

Kontorland A/S

● Reklame

& PR
● Annoncering
● Brochurer
● Firmablade
● Skilte

AGksel
Kommunikation

Alt til det moderne kontor
også hjemmekontoret
Din lokale kontorforsyning
Salg til erhverv og privat

Fredensborg Trykcenter
4840 4010

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Tinghusvej 1B, 1. tv., 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Vil du? Eller skal vi?
Vi kan tilbyde selskabslokaler på begge måder
Kom og sæt dig til bords til en gourmet middag, nyd dine gæster og festen.
Eller vil du selv dække- og pynte bordene, lave maden og have din egen vin med.

• Teatersal med plads til 250 personer
• Lille sal med plads til 100 personer
• Hal med plads til 400 personer
• Mødelokale med plads til 20-25 personer

www.kulsviergaarden.dk
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Sudoku-spillet fortsætter
Der blev trukket en vinder blandt 22 besvarelser.
Vinder af sidste nummers Sudoku blev:

Jeanne Estrup fra Alsønderup
Stort tillykke – Jeanne vinder 2 fl. rødvin

KONKURRENCE:
VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND
Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand.

Regler:
Sudoku-spillet går ud på at placere tal i felter. Spillet består
af ni gange ni felter, som er samlet i ni kasser, hver med tre
gange tre felter. Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert tre
gange tre-område indeholder hvert ciffer én gang.
Summa sumarum: Hvert af de ni kvadrater skal indeholde
alle ni tal fra 1-9. Både rækker og kolonner skal ligeledes
indeholde alle tallene fra 1-9.

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 25/3-2007.
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Adresse
Telefon

Lokalt Nyt har sin egen hjemmeside.
På adressen www.LokaltNyt.dk er
det muligt at læse alle tidligere
numre af Lokalt Nyt og det er
endvidere muligt at se deadline
vedrørende indsendelse af materiale
til det kommende nummer.
Efter udgivelsen af hvert nummer,
vil en elektronisk kopi blive
offentliggjort på hjemmesiden,
således at alle de læsere, der ikke
får bladet tilsendt automatisk, vil
have en mulighed for at følge med i
hvad der sker i sognet.

www.LokaltNyt.dk

Navn
Postnr

Lokalt Nyt
på
Internettet!

By
Alder

34 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Hans Skov Jørgensen
48 28 76 23
hans@knud-nielsen.dk
Brug Skolen
Elsebeth Riemann
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
48 28 64 95
Kulsviergårdens Seniorklub
Ruth Steen
48 28 60 83
ruthsteen@mail.dk
Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for Alsønderup og Tjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Hans Rasmussen
48 28 61 64
hrss@tele2adsl.dk
Badminton
Ane Blom
48 28 67 82
ambl@novonordisk.com
Fodbold
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com

Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Flemming Petersen
26 20 98 24
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Merete Klem Andersen
48 28 73 71
merete_klem@ofir.dk
Teater (Kulsvierscenen)
Henriette Hougaard Høj
48 28 51 10
phhh@post.tele.dk
Rulleskøjter
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Jan K. Olsen
47 33 42 40
JanKOlsen@mail.tele.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@hilhan.dk
Harløse Lokalråd
Michael Roland
48 21 04 71 / 23 39 30 41
highland@vip.cybercity.dk

Forsamlingshuse
Kulsviergården
www.kulsviergaarden.dk
Pibe Møllevej 7, Alsønderup
48 28 65 40
kulsviergaarden@christensen.mail.dk
Harløse Forsamlingshus
Harløsevej 215 A, Harløse
48 21 03 89

Skoler
Alsønderup Skole
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8, Alsønderup
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Baunespiren
Baunevej 23, Bendstrup
27 47 65 03
www.baunespiren.dk
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderup.vand@post.cybercity.dk

Navne og adresser…
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillkomm.dk

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeningen Ternevej
Palle Høj
48 28 51 10
phhh@mail.tele.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
holmegaarden-ab@compagniet.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Camping
Bill Levin
36 47 17 15
Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@city.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Kenneth Estrup
48 28 76 88
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Steen Crone
48 28 66 46
Grundejerforeningen Hyacintvej
Jesper Holm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
48 21 04 16
halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus
Organist
Thomas Munch
48 24 25 38
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01
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Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
smedhus@c.dk
Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03
Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Graver
René Bagge
48 21 25 16 (kontoret)
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Her kunne din
annonce have stået…

G¿r det
du er bedst til

Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk
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