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2 Kalenderen…
Tirsdag den 26. februar

Tirsdag d. 25. marts

Tirsdag d. 15. april

18.00 Fællesspisning
i Harløse forsamlingshus
19.30 Harløse lokalråd
– Valg til bestyrelsen

18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus
Derefter generalforsamling
i Harløse Vandværk

18.30 ASGI Skytteafdeling
starter udendørssæsonen
på 50 m. banen

Torsdag den 28. februar

Onsdag d. 26. marts

19.30 Alsønderup Vandværk
– Generalforsamling
på Kulsviergården

Søndag d. 2. marts
Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling
10.00 Loppemarked
i Harløse Forsamlingshus
14.00 ”Stifinderne”
- turen går til Strødam

Onsdag d. 12. marts
19.00 Generalforsamling
i Harløse Forsamlingshus

Mandag d. 24. marts
10.30 Børnevenlig
påskegudstjeneste
i Alsønderup Kirke

Fredag d. 25. april

19.30 Lokalarkivet for
Alsønderup-Tjæreby Sogne
– Lokalhistorisk aften
og generalforsamling

Onsdag d. 2. april
18.00 ASGI Badminton
– Generalforsamling
i Kulsviergårdens cafeteria

Dameaften
i Harløse Forsamlingshus

Tirsdag d. 29. april
18.00 Fællesspisning
og vinsmagning
i Harløse Forsamlingshus

Torsdag d. 1. maj
Alsønderup Fester
- Loppemarked

Søndag d. 6. april
14.00 ”Stifinderne”
- turen går til Lille Lyngby

Tirsdag d. 8. april
19.30 Generalforsamling i
ASGI Skytteafdeling
i klubhuset på 50 m. banen

Onsdag d. 7. maj
19.00 ASGI Gymnastik
– Generalforsamling
i Klubhuset

Onsdag d. 28. maj
19.00 ASGI Hovedforening
– Generalforsamling
i Klubhuset
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Loppemarked
1. maj 2008
Allerede nu er byfestudvalget godt i
gang med at planlægge det kommende loppemarked. I år har vi
haft særlige udfordringer, idet
meget af den plads, vi tidligere har
lånt i skolens kælder ikke er til
rådighed længere. Samtidig lever vi
på lånt tid i lokalerne på Langagergård.
Vi skal altså finde en løsning, der
også kan være bæredygtig i fremtiden. Hvis vi skal til at leje os ind i
lagerlokaler, der tilmed måske
befinder sig i en uhensigtsmæssig
afstand fra Alsønderup, så vil det
være helt andre og nye økonomiske
aspekter, der vil tegne sig, og hvis
dette er fremtiden, så må vi til at
overveje, om ikke det fjerner baggrunden for i det hele taget at
afholde loppemarked fremover.
Lige nu ser det ud til, at vi alligevel
får lov til at beholde et par lokaler i
skolens kælder. Depotet på
Kulsviergården skal i år fungere
som hjemsted for kælderholdets
sorteringscentral – den der tidligere
var beliggende i skolens kælder.
Derudover har vi fået lov til endnu
en gang at fylde længen på
Langagergård.

Et udvalg bestående af repræsentanter for Kulsviergården, Idrætsforeningen, Byfestudvalget samt en
ildsjæl er i dialog med Hillerød
Kommune med henblik på at finde
en løsning på vores problem. Der
er fra udvalgets side fremlagt forslag, der blandt andet indeholder
en udvidelse af Kulsviergården.
Det er et langt sejt træk vi skal
igennem – og nogle vil måske spørge, om det er dét værd? Ja, det
mener vi i byfestudvalget, at det er.
Udover, at vi i fællesskab får skabt
en anseelig sum penge, der kommer vores idrætsforening og
Kulsviergården til gode, så er der
altså også en væsentlig social værdi
i arrangementet – vi ved, at vi kan
blive bedre til at invitere nye tilflyttere med i arbejdet, men her kan
vores ”gamle” medhjælpere også
være os behjælpelige. Tænk
”Alsønderup Fester” når du møder
mennesker, der er nye i lokalsamfundet. Man kunne måske også
forestille sig, at en flok gode kolleger eller øvrigt netværk kunne
involveres. Gør det til en ny måde
at være sammen på – det går til et
godt formål. Og glem ikke at
nævne vores medhjælperfest, som i år vil
være tilrettelagt ud fra
helt nye og festlige
ideer. Mød op og støt
op om vores tradition –
den er noget helt særegent for netop vores
lokalsamfund – det skal
den også være mange
år fremover.
Derfor opfordrer vi

såvel ”gamle” som nye medhjælpere til allerede nu at sætte kryds i
kalenderen under torsdag den 1.
maj 2008, hvor vi endnu engang
skal slå dørene op til en festlig dag.
MEN inden vi når så langt, så har vi
altså også rigtig meget brug for din
hjælp

LØRDAG D. 26. APRIL 2008
KL. 8.00 PÅ
KULSVIERGÅRDEN.
Her skal vi sætte alle vores indsamlede effekter på plads. Det kan
være et hårdt slid, som først slutter
sidst på eftermiddagen – det har vi
desværre oplevet inden for de sidste par år. Men det behøver ikke at
være sådan – hvis bare vi er mange
nok, så kan det klares på fire til fem
timer, uden rygsmerter og lange
arme! Husk et par gode handsker –
ex. have/arbejdshandsker. Vi byder
på morgenbrød, kaffe, te og peptalk. Mød op og giv en hånd med
for loppemarkedets fortsatte beståen.
Vi ses!
På byfestudvalgets vegne
Rasmus Mortensen

Nye medhjælpere kan kontakte
Gitte Siezing Hansen,
tlf. 4828 7089 eller 2085 7089,
e-mail: gittesiezing@hotmail.com
Eller gå ind på:
www.alsonderupfester.dk og
meld dig til under
”bliv medhjælper”.

4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker februar - april 2008
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 24. februar
3. søndag i fasten

10.30

9.00

Johs. 8, 42-51
Den der er af Gud, hører Guds ord

Søndag d. 2. marts
Midfaste

9.00
Sogneindsamling

10.30
Sogneindsamling

Johs. 6, 24-35
Jesus er livets brød

Søndag d. 9. marts
Mariæ bebudelsesdag

9.00

10.30

Lukas 1, 46-55
Marias lovsang

Søndag d. 16. marts
Palmesøndag

9.00

10.30

Markus 14, 3-9
Salvningen i Betania

Torsdag d. 20. marts
Skærtorsdag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

19.00
Kirkebil

Johs. 13, 1-15
Fodvaskningen

Fredag d. 21. marts
Langfredag

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Jesu død

Søndag d. 23. marts
Påskedag

9.00
Kirkebil

10.30
Morgenkaffe inden
gudstjenesten - Kirkebil

Matt. 28, 1-8
Jesu opstandelse

Mandag d. 24. marts
2. påskedag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Familiegudstjeneste
Kirkebil

Johs. 20, 1-18
Den opstandne Jesus
og Maria Magdalene

Søndag d. 30. marts
1. søndag efter påske

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30 Vikar fra Ullerød
Kirkebil

Johs. 21, 15-19
Jesus og Simon Peter

Søndag d. 6. april
2. søndag efter påske

9.00

10.30

Johs. 10, 22-30
Hvis du er Kristus

Søndag d. 13. april
3. søndag efter påske

9.00

10.30

Johs. 14, 1-11
Vejen og sandheden og livet

Fredag d. 18. april
Bededag

10.30
Konfirmation

Søndag d. 20. april
4. søndag efter påske

10.30
Konfirmation

Søndag d. 27. april
5. søndag efter påske

10.30
Konfirmation
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
Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby kirke sogn
12. november
Ib Harton Rasmussen
29. december
Kern Erik Olsen
Æret være deres minde

Døbt i Alsønderup kirke
18. november
18. november
25. november
2. december
13. januar
Til lykke!

Kamma Kjærulf Secher
Linea Rose Villadsen
Frederik Kobberø Jensen
Just Fhær Jensen
Magnus Lindberg Lyng Madsen

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
19. november
27. november
6. december
13. december
6. januar
10. januar
Æret være deres

Esther Margrethe Hemmingsen
Birthe Greibe Larsen
Kenno Gert Danekilde
Ingrid Margrethe Meelby
Henning Madsen
Inge Rosa Christensen
minde

Møder i hjemmene
Torsdag den 27. marts 2008 hos Solvej Skov, Højdevej 19, Tulstrup.
Arne Pedersen taler. Fællessang og kaffe.
Torsdag den 24. april 2008 hos Aase og Hakon Brejner, Fasanvej 5,
Sønder Strødam.
Jørgen Bernhard taler. Fællessang og kaffe.

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:
for Tjæreby:
Torsdag den 6. marts kl. 18.30 i Præstegårdens konfirmandstue
Torsdag den 10. april kl. 18.30 i Præstegårdens konfirmandstue

for Alsønderup:
Tirsdag den 11. marts kl. 18.30 i Smedens Hus
Tirsdag den 22. april kl. 18.30 i Smedens Hus
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter
fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis
forældrene ikke er gift afleveres 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 2-5 faddere (inkl. den
der bærer barnet, hvis det ikke er
forældrene)
Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk.
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.
Kirkekontor
Præstesekretær Tove Bundgaard træffes
på Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
tirsdag til fredag kl. 10-12.
Tlf. 48 26 95 63. E-mail: tbun@km.dk
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Kirkerne…

Påske
i vores kirker
Påsken er et drama, hvor vi følger Jesus fra han rider
ind i Jerusalem på æslet palmesøndag til han igen
møder disciplene efter opstandelsen.
Påskens drama kommer til udtryk ved de forskellige
gudstjenester, hvor hver helligdag har sit særlige tema,
hvis man kommer flere gange i løbet af det der kaldes
den stille uge, så vil man bemærke det.
Man kan naturligvis også komme enkelte dage.
Palmesøndag er optakten, der er gudstjeneste i begge
kirker.
Skærtorsdag er den sidste aften inden Jesus døde, vi
samles som de gjorde.
Gudstjenesten er en fællesgudstjeneste kl. 19 i
Alsønderup kirke med altergang.

Langfredag, den lange mørke dag, hvor vi mindes om at livet ikke kun er lykke og glæde.
Det var det ikke da Jesus døde, det er det heller ikke i dag. Salmer og tekster har den
mørke tone med, men peger naturligvis også frem mod det vi ved skal komme påskedag.
Gudstjenesten er en fællesgudstjeneste kl. 10.30 i Tjæreby kirke.

Påskedag er glædens og opstandelsens dag – uden den var
der ingen kristendom.
Der er gudstjeneste i begge kirker.
I Alsønderup kirke har vi tradition for at mødes i Smedens
Hus en time før, dvs kl. 9.30. Vi drikker morgenkaffe og
ønsker glædelig påske inden vi går til gudstjeneste.
2. påskedag skal vi opleve påskens budskab for børn og
deres familier, konfirmander og deres familier er også velkomne til en dag, hvor gudstjenesten er planlagt så alle kan
være med.
Det er kl. 10.30 i Alsønderup kirke.
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I år er det 10. gang at Folkekirkens
Nødhjælp arrangerer sogneindsamling i hele Danmark. Søndag den 2.
marts deltager både Tjæreby og
Alsønderup sogne igen. Vi har igen
i år brug for indsamlere i både
Tjæreby og Alsønderup.
Pengene fra Sogneindsamling 2008
skal hjælpe og støtte børn, som er
mærket af aids-epidemien og dens
følger. Når epidemien rammer den
voksne generation, betaler børnene
en meget høj pris. Millioner af børn
har mistet en eller begge forældre,
og mange børn har alt for tidligt
måttet påtage sig ansvaret for at forsørge familien og mindre søskende.
Aids bringer børn i en yderst sårbar
situation. De har brug for særlig
støtte og omsorg for at kunne trives
og udvikle sig. Folkekirkens
Nødhjælps aids-arbejde har et
særligt fokus på at give sårbare
børn mulighed for at trives og
udvikle sig – og at få en fremtid
uden aids.
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
gudstjeneste i Tjæreby kirke kl. 9 og

i Alsønderup kirke kl. 10.30.
Gudstjenestens tema lægger sig op
af sogneindsamlingen og har det
overordnede tema ”Tegn på håb”.
Man kan naturligvis godt deltage i
gudstjenesten uden af være indsamler!
Og man kan også godt være indsamler uden at deltage i gudstjeneste!
I Alsønderup vil der mellem gudstjenesten og indsamlingen blive serveret lidt mad i Smedens Hus.
Tag også gerne et kik på hjemmesiden www.standsaids.nu her er
meget at blive klogere af.

For børn og deres familier
2. påskedag vil gudstjenesten være tilrettelagt børnevenligt,
så børn og deres familier kan møde påskens gode budskab
på en lidt anden måde.
Gudstjenesten er i Alsønderup kirke kl. 10.30 –
og alle uanset alder og forudsætninger er velkomne!
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Konfirmationer
2008
Alsønderup kirke 20. april

Alsønderup kirke 27. april

Mads Hein Eriksen, Tulstrup
Martin Hartvig Christensen, Sønder Strødam
William Munch Frederiksen, Alsønderup
Morten Foss Rosenfelt, Helsinge
Karoline Pedersen, Alsønderup
Magnus Bønsøe, Lykkesholm
Alexander Flindt Lind, Tulstrup
Mathias Boe Rysgaard, Tulstrup
Christopher Jakobsen, Tulstrup
Line Bøge Westh Andersen, Lykkesholm
Sophie Grandt Thorup, Tulstrup
Mathias Gustav Heegaard, Tulstrup
Marcus Asbæk Geil, Hillerød
Theresa Greibe, Alsønderup

Lukas Folkmann Lange Jensen, Alsønderup
Sebastian Emil Christensen, Tulstrup
Catja Danner Babiel, Lykkesholm
Nicolai Dahl Lassesen, Tulstrup
Alexander Skov Billekop, Hillerød
Nicolai Ejler Vest, Tulstrup
Mikkel Bruun Raakjær, Alsønderup
Mathilde Bjørn Svendsen, Bendstrup
Thomas Joakim Licht, Alsønderup
Maj Seizing Hansen, Tulstrup

Kirkekontor
Vi har ikke noget kirkekontor, men en præstesekretær
som hjælper med sagerne. De seneste år har det
været Tove Bundgaard, som også er præstesekretær i
Ullerød kirke. Flere af kirkerne i Hillerød kommune
arbejder hen mod et tættere samarbejde om kirkebogsarbejdet, derfor er man nu begyndt at samle
medarbejderne i Præstevang kirke. For Tjæreby og
Alsønderup sogne betyder det at man også kan henvende sig til Tove Bundgaard dér og få hjælp vedr.
fødselsanmeldelser, navngivning, navneændringer
mv. Se kontaktoplysningerne under kirkelig vejledning.
Man vil også fortsat kunne sende og aflevere post i
præstegården Kirkestien 5 i Tjæreby. Vi har fortsat
ikke noget kirkekontor ved Alsønderup kirke og jeg
beder derfor om at post IKKE afleveres eller sendes
dertil.

Tjæreby kirke 18. april
Mark Phillip Anders Pedersen, Ny Harløse
Rasmus Kristensen, Tjæreby
Emil Bent Hansen, Harløse

Når Alsønderup
kirke lukker
Kirken lukker i den periode hvor den skal restaureres, det betyder selvfølgelig at der ikke kan holdes
gudstjenester og kirkelige handlinger.
I den periode vil Tjæreby kirke kunne bruges i stedet
og gudstjenester vil blive holdt der.
Skulle det blive aktuelt med begravelser vil det være
muligt at holde den kirkelige handling i Tjæreby
kirke og derefter køre til Alsønderup kirke og holde
jordfæstelse dér.
Vi tror, håber og forventer stadig at kunne holde den
tidsplan der siger at kirken lukkes fra maj og åbnes
inden jul. Men vi kan naturligvis ikke garantere at
planen holder præcis.
Vi håber på forståelse for de gener det måtte skabe.
Hanne Lundsgaard

Kirkerne…
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Nyt fra
menighedsrådet
i Alsønderup
Små og store har været omkring
Alsønderup Kirke og Tjæreby
Kirke samt i Smedens Hus siden
sidst: Der var mange til De 9
læsninger i Tjæreby Kirke, vi synes
selv det er en skøn tradition. De
helt små har været til dukketeater i
Alsønderup kirke. Skoleelever har
været i kirken, nogle for at ophænge meget kære engle! Mange har
været til mange rigtige gudstjenester, mange muligheder for at
komme i kirken.
Julefesten var mest for os lidt ældre
i Smedens Hus. Vi havde det hyggeligt. Pia og Henry gav meget
interessante beretninger om deres
liv som blinde. Pia berettede om
hvordan man kunne stege frikadeller alligevel, og Henry bl.a. om at
reparere cykler! Tak for så mange
kloge ord. Og tak for vor sognepræsts, Hanne Lundsgaards, julehistorie! Den var bare så god!
Og så ønskede vi hinanden Godt

Nytår 1. januar i Alsønderup Kirke,
og så var 2008 godt begyndt!
Angående restaureringen af
Alsønderup Kirke vi venter stadig
med stor optimisme!
Ang. vor organiststilling: Der er lidt
fremgang! så vi håber at det
hele snart lykkes!
Menighedsrådet er i øvrigt meget
glade for at Svends Hus bliver
brugt, og så så godt! Der er rigtig
liv i det gamle hus som legestue for
dagplejebørnene! De har selvfølgelig deres dagplejere med!
Når Lokalt Nyt udkommer, ja så har
Alsønderup kirke haft besøg af
fastelavns-børn, feer og trolde-spiderman og superman, pirater og
prinsesser til fastelavns-gudstjeneste! Et dejligt initiativ!
Sammenlægning er jo tidens løsen!
Det blev arrangeret af Alsønderup
Idrætsforening, FDF og Kirken! og
resten af arrangementet er på
Kulsviergården! Andre byer har

kirke og kro, Alsønderup har
Kulsviergård og kirke!!!!
Senere på året bliver der jo også
Loppegudstjeneste foruden de
gudstjenester der bare følger kirkeåret bl.a. til påske, vigtige dage
inden for kristendommen. Ja, sammenlægninger eller samarbejde:
Tjæreby og Alsønderup menighedsråd drøfter også dette, vi er da lidt
med på noderne! Og det er jo sangens år: Vi håber at få en sangaften
med højskolesangbogen senere på
året!
2008 er just året hvor der er menighedsrådsvalg! Er vore læsere interesserede, så hold øje med datoerne! Datoerne kommer ikke kun i
Lokalt Nyt, men de kommer selvfølgelig i Lokalt Nyt.
Så måske bliver dette nye år 2008
nyt på flere måder!
Birgit Brogaard
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Idrætsforeningen…

Generalforsamling
Hovedbestyrelsen’s generalforsamling 2008, bliver gennemført på
en anden måde end de tidligere
gange. Vi må se i øjnene, at ikke
mange kommer til generalforsamling når det foregår på en lørdag.
Måske er det fordi, at de ting vi
har tilbudt ikke har været spændene nok eller også har folk for
mange ting at tage sig til i weekenden. Der er også en anden ting
der taler for at lave dette koncept
om, nemlig - at der bliver brugt
del penge på sådan en dag !! - og
som de fleste ved, så er pengene
jo ikke ligefrem dem som vi har
flest af.
Nedgangstider for bankoafdelingen og byfesten gør, at vi må se i
øjnene at vi må spare lidt. Derfor
gør vi det i år således, at vi laver
det på en onsdag aften i klubhuset
som man har gjort tidligere.
Det bliver onsdag den 28 Maj
2008 at vi gennemfører generalforsamlingen.
Jeg syntes det er lidt vigtigt at
melde dagen ud nu, så man kan
sætte et kryds i kalenderen og så
komme og give sit besyv med,
således at vi kan får den debat der
er så vigtig i en forening som
gerne vil trives.
Der vil i næste nummer af Lokalt
Nyt komme en indkaldelse til
generalforsmlingen samt oplysninger om med mere om hvordan og
tiden vi holder det på.
På bestyrelsens vegne
Hans Rasmussen

Alsønderup ansætter ny træner!
Alsønderup Fodboldafdeling har til denne sæson skrevet kontrakt med ny
1.holds træner. Den ny træner er Finn Vinding, som tidligere har været
træner i Skævinge, Helsinge, Fredensborg og Helsingør.
Alsønderup blev i sidste sæson et af de allerbedst placerede hold i Hillerød
med en flot 3.plads i Serie 3, vi arbejder stærkt på, at med ansættelsen af
vores nye træner bliver resultatet for i år mindst lige så godt.
Alsønderup Fodbold startede træningen til sæson 2008, Lørdag den 2.
februar 2008.
Med Venlig Hilsen
Alsønderup Fodboldafdeling

Idrætsforeningen…
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95’erne i Parken
Onsdag den 21. november 2007 mødte 15 fodbolddrenge fra årgang 1995 op ved klubhuset, festligt klædt i rødt
og hvidt. Sammen med 4 voksne og deres biler gik turen til Parken for at se landskampen mellem Danmark og
Island. Drengene glædede sig, og for nogle var det første gang Parken skulle opleves. Bilturen blev brugt på at
indøve de kendte slagsange – samt et par nye, der ikke skal gengives her.
Selvom det var hundekoldt, Parken kun halvt fyldt og Danmark kun havde æren at spille for – så var drengene
fulde af godt humør. På lægterne blev der skrålet med på nationalsangen, der blev sunget slagsange og buhet af
dommeren, samtidig med at der blev indtaget store mængder af sodavand, pølser og slik.
Og vi fik fuld valuta for pengene. Danmark fik sejren i hus og vi fik alle en god oplevelse med hjem.

En stor tak
til vores 2 sponsorer – Claus Larsen VVS, fra Tulstrup og Murermester Peter Grønwall fra Hillerød
– som gjorde turen mulig for os.

... og det var Danmark...
Årgang ’95

12 Idrætsforeningen…

De glade vindere!

Alsønderups piger
vinder igen
Alsønderups miniputpiger var i januar til stort fodboldstævne i Farum. Stævnet var Farums årlige store
indendørsstævne med ca. 250-300 spillende hold over
en weekend. Der deltog 8 miniputpigehold fordelt
over 2 puljer.
Vi var i pulje med; 2 Farum hold og et Ølstykke-hold.
Pigerne vandt alle de indledende kampe – bl.a. en
kamp 8-2 over Farums 2. hold.
Pigerne vandt semifinalen 1-0 og den store finale var
mod Farums 1. hold, som jo tidligere havde snuppet
sjællandsmesterskabet i 7 mands fodbold fra os.
Her vandt pigerne 2-0 efter en meget velspillet kamp.
Stævnet var langt, men pigerne hyggede sig gevaldigt.
De deltagende piger; Camilla, Natalie, Chili, Simone,
Sarah og Maria.
Flot indsats af alle, der blev virkelig gået til den.
Pigerne havde en kampånd og fightervilje der sagde

“spar to”, og de spillede utrolig godt. Chili blev desværre skadet i første kamp og måtte stå på tilskuerpladsen resten af stævnet.
Selvom stævnet var langt (ankom 17.30 og var hjemme
22.30) og der var en lang pause imellem 1. og 2. kamp
- var pigerne hele vejen igennem glade og gode til at
hygge sig med hinanden.
Det var en yderst stor fornøjelse at se dem spille og
kæmpe som de gjorde og da de så vandt i finalen og
fik både pokaler og medaljer, var der ikke et øje tørt..

Jette & Pernille
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Generalforsamling i

Vi starter op !

Alsønderup
Skytteafdeling

Alsønderup
Skytteafdeling

tirsdag den 8. april 2008 kl. 19.30
i Klubhuset på 50 m.banen

50 m udendørssæsonen starter op
den 15.04 kl. 18.30

Dagsorden i følge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 5 dage før på telefon 4825 1083.
PBV
Skytteafdelingen

Alle med lyst til skydning er velkommen
på 50 m banen.
Børn er fortrinsvis fra kl. 18.30 - 19.30.
Senior fra 19.00.
PBV
Ole Hansen

Generalforsamling i Generalforsamling i
Alsønderup
Badmintonklub

Gymnastikafdelingen

onsdag den 2. april 2008 kl. 18.00
i Kulsviergårdens cafeteria

onsdag den 7. maj 2008 kl. 19.00
i klubhuset

Der er følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Regnskab og budget
Valg af udvalgsmedlemmer (for 2 år ad gangen)
- Lene Andersen er på valg
- Ane Blom er på valg
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Ane Blom
(AMBL@novonordisk.com) senest 5 dage før.

Der er følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Orientering om afdelingens budget og regnskeb
Valg af udvalgsmedlemmer
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være udvalget i hænde senest mandag den 28.
april 2008.
Forslag, spørgsmål eller ønske om udvalgsarbejde
kontakt da venligst Heidi Rask på tl. 4828 7788 eller
Heidi.Rask@skolekom.dk
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Torvet 4. 3400 Hillerød, Tlf. 45 12 58 80

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Gymnastik-afslutning
Kulsviergården
Søndag den 16. marts kl. 14.00

16
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

>aut. el-installatør<

10 Kanten A/S NYT

ALT

GARANTI PÅ KVALITET

i malerarbejde samt opsætning
af vægbeklædning udføres
Professionel vægmaling
fra Beckers
10 l hvid eller råhvid,
glans 5, 7,10

Industrilakering
Vi udfører sprøjtelakering på:
●
●
●
●
●
●

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)

399,10 Kanten Malercenter

Fast lav pris

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
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Nyt fra Tennis

Vinterhalvåret har som altid været stille i tennisafdelingen. Vi har dog i denne vinter holdt nogle skumtennis
arrangementer i Kulsvierhallen. Deltagerne har været
et mix af børn og voksne, og alle deltagere har givet
udtryk for, at det har været sjovt at spille skumtennis.
Det er dog meget anderledes end at spille rigtig tennis!
Som de fleste medlemmer af tennisafdelingen ved, har
hegnet omkring tennisbanerne været i en elendig
stand. Der var mange huller, og store stykker der var så
rustne, at et skud med en fodbold (fra den nærliggende
fodboldbane) ville gå lige igennem. Tennisudvalget har
gennem længere tid forsøgt at få Hillerød Kommune til
at skifte hegnet, og nu er det endelig lykkedes. Ikke
kun siden, der vender mod fodboldbanen, men hele
hegnet, er blevet udskiftet i december. Stor tak til de,
der har brugt tid og energi på at få dette gennemført.

Den nye tennissæson startet vanen tro på St. Bededag.
Det er tidligt i år, så allerede 18. april skulle banerne
stå klar til at byde nye såvel som eksisterende medlemmer velkommen til en ny tennissæson!
Tennisprogrammet for 2008 er ved at blive udarbejdet,
og medlemmerne kan forvente at modtage det i slutningen af marts.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth
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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

● Tagrenovering

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@gmail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud
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Nyt fra
Kulsviergårdens
Seniorklub
Ved klubbens opstart i marts 2005
blev det besluttet, at klubbens aktiviteter kunne være af forskelligt art
alt efter behov og muligheder.
Klubben bestyres fortsat af et
udvalg på tre udpeget af
Kulsviergårdens bestyrelse.
Medlemstallet er stabilt, men vi
minder om, at alle, som har været
aktive i en årrække i det lokale
samfund, kan blive medlemmer ved
at henvende sig til bestyrelsen.
Sidste års sammenkomster har
været af kulturelt karakter blandet
med godt socialt samvær, som har
stor betydning for os alle.
Lørdag d. 13. okt. 2007 var klubben på besøg på Willumsens
Museum, der nu er udvidet til
næsten det tredobbelte af sin oprindelige størrelse, en absolut unik og
smuk udvidelse. Museet rummer
omkring 5000 af Willumsens værker erhvervet dels gennem den
testamentariske gave, del ved
fondsstøttede indkøb. Vi blev nogen
af de heldige, som nåede at se

Willumsens store maleri ”Børn på
stranden” (266x427) før det blev
flyttet til Skagens Museum.
Efter en interessant rundtur ved en
dygtig lokal guide, gik turen til
Hillerøds Big Bowl,hvor der var
reserveret spillebaner, så alle kunne
spille en time – og det gik ikke stille af!
Dagens program sluttede med middag i bowling centret.
Dette års arrangementliste starter d.
23. februar med besøg på det nye
rådhus, hvor borgmester Kirsten
Jensen personligt vil vise gæsterne
rundt og fortælle om arbejdet i
huset. Derefter fortsættes der med
en rundtur i Hillerød, hvor formanden for teknisk udvalg, Marianne
Løvdal, vil fortælle om byens
nuværende og fremtidige udvikling.
Herefter er der middag på
Kulsviergården.

HUSK BANKOSPIL
Hver mandag kl. 19.15
på Kulsviergården

Ruth Steen

Det sker
i Harløse
Tirsdag d. 26. februar kl. 18.00
fællesspisning
Efter spisningen vil det udvalg.
som blev nedsat i efteråret forsøge
at få Harløse lokalråd op og stå
igen. Her tør jeg godt love en
spændende aften.

Loppemarked søndag d. 2. marts
Åben fra kl. 10-13 hele salen vil
være fyldt op.

Generalforsamling
i Harløse forsamlingshus
onsdag d. 12. marts
Dagsorden iflg. vedtægter.

Fællesspisning d. 25. marts
kl. 18.00
Vandværket giver gule ærter.
Herefter afholder vandværket
Generalforsamling.

Dameaften for 17. gang
Så er der igen mulighed få at
opleve en aften kun for kvinder,
der er kun de mænd der skal til
for at opvarte og underholde jer.
Den løber af stablen fredag d. 25.
april.
Pris 175,00 kr. for 2 retters menu,
kaffe og underholdning.
Tilmelding senest 8 dage før arrangementet på tlf. 4821 0389.

Fællesspisning med vinsmagning
tirsdag d. 29. april kl. 18.00
Superbrugsen i Skævinge kommer
og præsenterer div. vine.
Prisen for at deltage i vores fællesspisninger er 50.00 kr. pr. person
og 15.00 kr. for børn.
Tilmelding senest 2 dage før
på tlf. 4821 0389.

20 Landsbyforening…

Landsbyforening stiftet
En gruppe borgere stiftede d. 6. december 2007 en ny forening ved navn:

Landsbyforeningen - Foreningen for landsby- og
landskabsværdier i Alsønderup og omegn
Stifterne ser et behov for at værne
om de særlige værdier vi har i de
små samfund, der ligger i det åbne
landskab omkring Alsønderup.
Foreningen tager således udgangspunkt i det valg man har taget, når
man har bosat sig netop i vort
lokalområde, som er kendetegnet
ved at bestå af større og mindre
bysamfund og enkelt bebyggelser,
der har åbent land omkring sig. Vi
oplever, at netop nogle af de kvaliteter mange er bevidste om, har

særlig værdi, bliver sat under pres
eller gradvist udvandes, hvis vi ikke
forholder os aktivt til byudvikling,
landskabsværdier og vores valgte
bo-grundlag. Landsbyernes kulturhistoriske værdier og rolle som
værdifulde bindeled i det åbne
land, mener foreningen skal sikres.
Områdets natur- og landskabsværdier ser foreningen som vigtige
rammer for områdets boliger og
centrale værdier for vores trivsel og
livskvalitet. Foreningen mener at

området netop har karakter i kraft
af flere mindre bysamfund der
adskilles af åbent landskab. Et af
foreningens virkefelter vil være at
styrke den fri adgang til vore naturområder via stier og markveje.
Konstruktivt vil foreningen samarbejde med lodsejere og myndigheder for evt. at få etableret nye stier
eller få genåbnet tidligere eksisterende stier.
Stifterne af foreningen har en række
forslag til aktiviteter, der kombine-

Stifinder-gruppen…
rer socialt samvær med aktiv deltagelse i f.eks. brugen af vort nærområde (arrangerede ture med naturvejleder, deltagelse i Naturfredningsforeningens årlige affaldsindsamlingsdag, en årlig skovtur, deltagelse
i Familiedagen m.m.).
Intentionen er at Landsbyforeningen
bliver et supplement til de eksisterende aktiviteter der findes, men
også et friskt pust af fornyelse, hvor
folk kan mødes i andre sammenhænge end de vante for på den
måde at styrke sammenhold, livskvalitet og bevarelse af vore nære
værdier.
Foreningen lægger stor vægt på at
være uafhængig af politiske, økonomiske og erhvervsmæssige interesser. Foreningen vil arbejde for åbenhed og reel borgerinddragelse i de
lokale beslutningsprocesser. Således
vil Landsbyforeningen naturligt
samarbejde med Lokalrådet og alle
andre relevante instanser eller foreninger.
Følg med i kommende annonceringer af aktiviteter her i Lokal Nyt,
hvor vi i næste nummer vil have en
henvisning til en beskeden hjemmeside og fortælle om kommende
aktiviteter.
Hvis du ønsker yderligere information eller indmeldelse i foreningen er
du velkommen til at henvende dig
til:
Formand:
Jens Lykkebo Ravnsbjergvej 10,
tlf.: 4828 7436
Kasserer:
Marianne Jonsson, Pibemøllevej 10,
tlf.: 4030 2093.
Eller mail:
landsbyforening@yahoo.dk
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Vil du
med?
Vores tur til Nejede Vesterskov
søndag d. 6. januar sneg sig op
på 5 1/2 km. Vejret var den dag
gråt, tåget og “tungt”. Egentlig
havde man mere lyst til at forlænge
frokosten med en sildemad og en
snaps, middagssøvn, Giro 413 i radioen og en god bog. Hvad fik vi i stedet?
Nye og “gamle” ansigter var mødt
op. Skarven kvitterede med en flot flyvetur
hen over hovedet på os da vi mødtes. Min
beundring blev stor da jeg erfarede, et
par af deltagerne der er medlem af vandreforeningen “den hårde
kærne” samme formiddag havde gået en
11km. lang havfrue march i Kbh. Vi så en ualmindelig stor flok rådyr springe elegant hen over markerne, og en nervøs ejer der forsvarede sin ejendomsret til at forbyde adgang af den sti
han har pløjet op, som før 2004 havde adgang til skoven. Vi så en
yndig 9-10 uger gamle Golden Retriver hvis største ønske i det øjeblik,
var at komme med os, i stedet for at være lukket inde i sin store have.
Vi mødte et par ryttere og andre “fodfolk” - med og uden hunde.
Jeg kan ikke oplyse om, hvor lang tid vores tur tog. Jeg kan kun fortælle, at vi mødtes kl. 14, og sagde farvel lige inden det blev tusmørke tiden fløj af sted imedens vi gik småsludrende og hver især fortalte
hvad vi vidste om det sted vi var på.
For jer der ikke har hørt om vores nyetablerede “Stifindergruppe” kan
jeg oplyse, alle er velkommen - det er selvfølgelig gratis at deltage, der
er ingen tilmelding - du kommer bare.

Søndag d. 2 marts kl. 14, går turen til “Strødam”
Fra Alsønderup køres af Baunevej imod Benstrup, kør til højre af
Damvej. Lige før broen over Isterødvejen drejes til venstre af Strødam
mose, hvor vi kan parkere for enden af vejen.

Søndag den 6. april kl. 14 går turen til “Lille Lyngby”
Vi mødes på parkeringspladsen ved kirken i “Lille Lyngby”
På glad gensyn
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede
Anita Ingstrup på mobil 2577 6816.

22 Lokalhistorisk Arkiv & Forening…
Var Maren Pedersdatter
fra Nejede
giftmorderske?
af Ole Blåkilde, formand for Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv.
Hvis du besøger Esrum Kloster og
kommer ned i kælderen, så tænk
på, at her sad Maren Pedersdatter
fra Nejede fængslet i 1818 i næsten
et årstid, mistænkt for giftmord på
sin mand, gårdejer Rasmus Nielsen,
Lykkelandgård i Annisse.
Han var død 20. august i 1818.
Hun var gravid og sad arresteret så
længe, at hun for en kort tid blev
overført til Esbønderup Sygehus,
hvor hun fødte en søn den 11.
marts 1819. Han blev døbt Rasmus
Rasmussen efter hendes knap 8
måneder før afdøde mand. Det var
helt efter navneskikken dengang,
når barnets far var død før fødselen,
men var den afdøde ægtemand nu
også barnets far?
Maren fik senere tilnavnet
Kromand, og det er en længere
historie. En af mine – og sikkert en
del tusinde andre menneskers – forfædre, fire gange tipoldefar, hed
Andreas Olsen, født ca. 1730. Af
kongen fæstede han i 1765 en gård
i Nejede. Den fik senere navnet
Brunholmgård og blev flyttet ud af
landsbyen til, hvor den siden har
ligget på Møllerisvej.
Gårdens ejere er også den dag i
dag blandt efterkommerne efter
Andreas Olsen.

Men hvad angår det et dødsfald i
1818 i Annisse? Jo, landsbyen
Nejede hørte i gammel tid til
Annisse Kirkesogn – det var vist i
1808 den ”flyttedes” til Alsønderup
Kirkesogn.
Beboerne i Nejede og Annisse var
altså i 1700-årene sognefæller og
giftede sig ind i hinandens familier.
Andreas Olsen på Brunholmgård i
Nejede havde adskillige børn. En
datter, Kirsten, blev i 1786 gift med
en enkemand i Annisse. Folk kaldte
ham Jens Kromand, fordi han først
havde vært gift med den afdøde
kromand Albert Larsens enke. Jens
Kromands nye kone blev så heller
aldrig kaldt andet end Kirsten
Kromand. I 1793 fik Kirsten
Kromand en søn, Peder, og tilnavnet gik videre til ham – Peder
Kromand, men han hed da også
Jensen efter faderens fornavn, som
navneskikken dengang var.
Peder Jensen tjente som karl hos
gårdejer Rasmus Nielsen på
Lykkelandgård i Annisse i 1818 og
måske også længe før.
Gårdejer Rasmus Nielsen var der
blevet gift i1809 med den 24-årige

Maren Pedersdatter fra
Lykkesholmgård i Nejede.
Lykkesholms jord er jo i vore dage
sommerhusområde. Det skal måske
indskydes, at alt det med ”lykke” i
gårdnavne blot er en gammel stavemåde for en ”løkke”, et indhegnet
areal i landbruget, som man engang
flyttede en gård ud i – der var jo
hegn rundt om i forvejen, så man
kunne holde egne kreaturer hjemme og andres ude fra sine marker.
Maren Pedersdatters far var i øvrigt
en tip-tip-oldefar af en anden gren
til mig. Man har jo 32 tip-tip oldeforældre, 64 tip-tip-tip oldeforældre
og 128 tip-tip-tip-tip oldeforældre,
så generne bliver noget miksede.
En dag i august 1818 blev gårdejer
Rasmus Nielsen på Lykkelandgård i
Annisse syg. Hans kone, Maren
Pedersdatter, havde givet ham
suppe kogt specielt til ham på en
agerhøne, som var blevet ramt af en
le under høsten. Han blev mere og
mere syg og følte, han skulle dø, og
i løbet af godt en uges tid døde
han, men forinden døde deres
hund, og den havde spist af hans
opkast.
Det skabte rygter, som førte til
konens arrestation, og arresten var i
det tidligere Esrum Kloster, som var
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tingstedet for Kronborg Vestre Birk,
indtil det i 1850-erne blev flyttet til
det dengang nye tinghus ved gadekæret i Helsinge.
Maren var mistænkt for at have
myrdet sin mand med rottegift og
skedevand. Der førtes lange forhør,
og mange vidner afhørtes. Fra
Nejede var flere af Marens søskende indkaldt og vist også hendes far,
og selv skolelærer Lercke fra
Tulstrup Skole, som afdøde skulle
have prøvet at sende et brev til fra
sin sygeseng, Det var besværligt at
komme til Esrum fra Annisse med
den tids bønders hestekøretøjer og
på elendige jordveje. Vidnerne
kunne rigtig påvirke hinandens
udsagn under den slags køreture,
når de alligevel var nødt til at køre
sammen. Flere virkede som fulde af
løgn, alt efter på hvis side de var,
eller hvem der måske havde truet
dem.
Et par af vidneudsagnene gik på, at
nogen havde truffet konen Maren
og karlen Peder Kromand på den
side af en høstak, hvor de ikke
kunne ses, men vist nok liggende,
og også indendørs i et vistnok
halmfyldt rum bag en lukket dør.
hvilket kunne give anledning til at
tro, at noget upassende var passeret
mellem dem, så hun måske ville af
med ægtemanden.

Men resultatet blev, at birkedommeren opgav sagen. Maren kunne
engang i 1819 vende hjem til
Annisse som arving til Lykkelandgård, som hendes ugifte bror imens
havde passet.
Der gik ikke så lang tid, før Maren,
nu 33 år, den 6. oktober 1820 giftede sig med sin afdøde mands tidligere forkarl – Peder Kromand – som
så blev gårdmand på Lykkelandgård. Maren fik nu resten af sine
dage tilnavnet Maren Kromand –
blot fordi hendes nye mands far
engang havde været gift med enken
efter en kromand.
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knyttet til, og jeg var flere gange på
ferie hos dem.
På Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby Sogne, har vi mange nedskrevne oplysninger også om
Annisse Sogn. Dem sorterede og
registrerede Karl og Sigrid Nielsen.
Sandbjerggård i Huseby, engang for
os, og det gav Sigrid Nielsen ide og
stof til at skrive den spændende,
men næsten straks udsolgte
Annissebog, hvori man også kan
læse noget af Maren Kromands
historie.

Der er mange efterkommere efter
Maren, både med hendes første og
hendes anden mand. Det blev efterkommerne efter sønnen Rasmus
Rasmussen, født da hun var arrestantinde i Esrum, som førte
Lykkelandgård i Annisse videre. Det
er kun få år siden, den gik ud af
slægtens eje. Gården ligger først på
højre side efter Pølåbroen på vejen
fra Nejede til Annisse. En sønnesøn
af Rasmus Rasmussen, som hed
Lars Peter Rasmussen, var gift med
min farmors søster, Caroline, som
var fra Ellegården på Tulstrup Mark,
(nu kaldet Sønder Strødam). Lars og
Caroline boede i min barndom og
ungdom i Nødebo med robåd i
Esrum Sø. Dem følte jeg mig meget

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 11. marts 2008.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.
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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
Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44
Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød
Telefax 48 28 69 53
Biltelefon 23 25 05 06

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk

Lokalhistorisk Arkiv & Forening…
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Lokalarkivet for Alsønderup-Tjæreby Sogne indbyder til

Lokalhistorisk aften
og generalforsamling
Onsdag den 26. marts 2008 kl. 19.30
på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup. 3400 Hillerød
Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.
Lokalhistorien er for alle. Der er fri adgang og ingen
entré.
Frivillige bidrag til arkivets leje af Kulsviergårdens sal
modtages dog med tak.
Kaffe/te og hjemmebagt for 20 kr. Vand og øl til
Kulsviergårdens populære priser.

Temaer i 2007 for de 4 medlemsmagasiner
”Lokalhistorie Midt i Nordsjælland” var

Aftenens emne:

Nr. 2. Om ”Forsikringen for Rørlig Ejendom for den
mindre Landbostand i Frederiksborg Amt 1869-1975”,
hvis arkivalier er i lokalarkivet her.

En kavalkade med fortællinger og 80 fotos om
Landsbyen Ullerøds Historie og Udvikling
● lidt fra 1700-årene

mere fra 1800-årene
● mest fra 1900-årene
●

Ullerød var indtil 1970 en del af Harløse
Kommune og af Tjæreby Kirkesogn.
Arkivet viste dette program ved Hillerød Kulturnat i
oktober i salen over Nordea Bank for ca. 80 tilhørere.
Færre end 10 heraf var medlemmer af arkivet. Derfor
præsenteres dette program nu også for andre medlemmer og interesserede.

Mere om den korte generalforsamling:
Dagsorden efter vedtægten.
Fra lokalarkivets beretning nævnes:
358 personlige medlemmer betalte i 2007 kontingent
til arkivet.

Nr. 1. ”Da jeg blev tjenestedreng i 1945 hos Niels Chr.
Petersen på Holmegård i Tulstrup”, efter fortælling af
Egon Carlsen.

Nr. 3. ”Fra landbrugsmedhjælpere til entreprenørerne
Brødrene Jørgensen”, efter fortælling af Gunnar &
Inger Jørgensen og af Knud & Ebba Jørgensen.
Nr.4. ”Lokale folk fortæller om arbejdet på Nordsten”,
efter beretninger fra Kurt Andersen, Jens Rasmussen,
Asbjørn Klit & Kurt Jørgensen.
I 2008 vil medlemsmagasinets første nummer have
følgende temaer:
”Opvækst og ungdom i Alsønderup i 1940erne og
1950erne”, efter fortælling af
malermester Henning Jensen, Tulstrup.
Generalforsamlingen i 2008 fastsætter kontingent for
2009. Det foreslås hævet fra 80 til 100 kr. for enkeltmedlemmer, og fra 125 til 140 kr. for par.
Sponsorkontingent foreslås uændret til mindst 500 kr.

26 Alsønderup Vandværk…
Ny
vandboring
På grund af tæringer af foringsrøret i vandværkets ældste og mere end 45 år gamle boring er der i november –
december 2007 blevet etableret en ny vandboring.
Boringen er placeret tæt op af den gamle boring, som
nu er blevet sløjfet. Boringen har en diameter på 225
mm og er 76 m dyb.
Vandkvaliteten i boringen svarer til kvaliteten i den nedlagte boring. Vandtilstrømning til boringen er stor og
den kan yde grundvand i mængder der overstiger vores
behov.

Borerig ved vandværk

Generalforsamling
Andelsselskabet Alsønderup Vandværk holder generalforsamling
torsdag den 28. februar 2008 kl. 19.30 på Kulsviergården
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag til pkt. 7 skal afleveres på adressen Bakkesvinget 17, Tulstrup, 3400 Hillerød
senest torsdag den 14. februar 2008.
På valg efter tur og for to år er Birger Dysted, Ole Caspersen og Flemming Høier Olsen. Hver andelshaver
råder over en stemme. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, som afleveres til dirigenten ved starten
af generalforsamlingen.
Alle andelshavere opfordres til at møde op, blive orienteret om hvad der sker, stille spørgsmål og tage del i
debatten.
Flemming Høier Olsen
Alsønderup Vandværk

Alsønderup Vandværk…
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Vandforbrug i 2007
Vandværket har i 2007 udpumpet 107.803 m3 drikkevand til forbrugerne. Det samlede forbrug hos andelshaverne er opgjort til 102.022 m3.
Ledningstabet i 2007 var således på i alt 5.781 m3.
Dette svarer til 5,4%. Det forholdsvis lave spild skal ses i
lyset af, at vi i 2007 har været skånet for større og længerevarende lækager. Spildet anses for acceptabelt, idet
det både er under de 6-7%, som er det niveau der tilstræbes og under de 10%, som er grænsen for, hvornår
vandværket skal betale vandskat.

Sammenligning med tidligere års
udpumpninger, forbrug og
ledningstab

28 Kulsvierscenen…

Annie Get Your Gun
Annie og Frank i dialog

70 entusiastiske personer har siden august måned knoklet på højtryk
for at årets musical forestilling op at køre.
Bagtæpper er blevet malet, pensler er blevet slidt op,
ligesom malerbøtter er blevet tømt gang efter gang.
Kulisser udskåret i et utal af form og farvelagt, limet og
skruet sammen. Lamper og projektører er nænsomt blevet ophængt og nedtaget, aften efter aften. Lydfolk har
måttet lægge øre til mangt og meget, og lydeffekterne
viser i år en bred pallet af diverse færge lyde, lerdueskydning og damplokomotiv støj. Forscener, sidescener,
trapper og borde er blevet skrue sammen med tusinder
af skruer for atter igen af bliver skruet ud og pakket ned
til næste aften. Lydløse sortklædte mennesker har båret
ud og ind af scenerne og fortæppet er blevet trukket
frem og tilbage, ligesom alle mellemtæpper er blevet
hevet op og ned i et utal af gange. Småting er fundet
frem, kurve, glas, duge, borde, tasker, lysekroner,
halskæder og sko i alverden størrelser og udseender.
Der er blevet syet 80 forskellige kostumer, med bælter,
kraver, frynser, perler i sirlige mønster alle forskellige,
ligesom pandebånd og fjerbeklædninger. 80 parykker

er blevet opsat, flettet, farvet. Hår er blevet permanentet, og skæg er blevet raget af - for troværdighedens
skyld. Ligesom briller er blevet forladt for ikke at bryde
1900-tallets illusion. Tøj er blevet vasket, strøget og
dampet og make-up til 38 skuespillere kræver også et
godt håndelag for ikke at tale om hurtighed.
Noder har skullet øves, klaveret stemt, strenge spændt,
og klarinetten pudset.
Tekster har skullet læres udenad. Skuespillere har skullet placeres i scenerne og sange har været sunget igen
og igen. Stemmer er blevet justeret, børn og kor er blevet instrueret, for ikke at tale om det sociale aspekt,
som også er en vigtig ting for at skabe et sådant værk.
Kager er blevet bagt uge efter uge. Fælles buffet har
fundet vej fra de private gemmer og er blevet spist til
fælles glæde og fornøjelse. Sange er blevet sunget, og
der har lydt grin, latter og gråd.
Vi ønsker publikum en rigtig god fornøjelse

Kulsvierscenen…
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Annie bliver Siddende Tyrs datter

Nye annoncører
Til at finansiere driften og udgivelsen af Lokalt Nyt
indgår annoncerne i bladet som et væsentlig økonomiske grundlag for den samlede drift.
Ved at annoncere i Lokalt Nyt tilbydes erhvervsdrivende og foreninger en stærk eksponering i lokalområdet, i et medie der udkommer 6 gange om året
i Alsønderup- og Tjæreby Sogn til mere end 1200
husstande.
Pr. 1. januar 2008 tilbydes nuværende eller kommende annoncører at annoncere på bagsiden.

Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes henholdsvis
en kvart-, en halv-,
eller en hel side til en
årlig pris på kr. 4.000 pr. kvart side - excl. moms.

Evt. interesserede bedes henvende sig til
Martin Frilander på tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

30
Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

● Kuverter

● Brochurer

● Prislister

● Firmablade

● Plakater

● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation

Kontorland A/S
Alt til det moderne kontor
også hjemmekontoret
Din lokale kontorforsyning
Salg til erhverv og privat

Fredensborg Trykcenter
2211 6511

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 12 - 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

Lokalt Nyt…
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Sudoku-spillet fortsætter
Vinder af sidste nummers Sudoku blev

Alice Jensen fra Tulstrup
Stort tillykke – Alice 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.

Lokalt Nyt
på
Internettet!

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 11/3-2008.
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www.LokaltNyt.dk

Navn
Adresse
Postnr
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.

By
Alder
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Kredsovernatning på
Baunetgården
I FDF Alsønderup har vi haft en flerårig drøm om at
kunne afholde overnatningsarrangement for hele kredsen ’under eget tag’. Den sidste weekend i oktober
blev drømmen endelig til virkelighed, da hen imod
100 børn, unge og voksne var samlet til kredsovernatning på Baunetgården. Det blev en weekend med masser af aktivitet:
Vores dejlige omgivelser indbyder tumlinge i alle aldre
til leg og fysisk udfoldelse, derfor startede arrangementet med en times fællesleg på den store græsplæne.
Efter lidt forfriskninger ovenpå strabadserne, blev børnene delt i 10 hold, for at lave forskellige aktiviteter. I
laden gik et hold i gang med at lave mærkelige kemiske eksperimenter, bl.a. blev der bagt ’regnormekage’,
mens et andet hold kastede sig over gøgl og jonglering.
Indenfor blev der på systuen fremstillet håndlavede
bamser og i køkkenet fabrikeredes der hundredvis af
lækre boller til søndagsmorgenmaden. Et lille hold
piger forberedte sammen med Hanne søndagens gudstjeneste, mens et andet hold fik sammensat et underholdningsprogram med sketches, sange og konkurrencer til aftenens lejrbål. Ude på pladsen blev der fremstillet en karrusel af rafter. Ved første øjekast så den
måske ikke ud af så meget, men selv den sejeste
væbner måtte alligevel hægte sig godt fast, da først karrusellen blev spændt helt op. I træ- og snitteværkstedet

Der skal meget brænde til at lave made til 100 mennesker!

var der rift om at fremstille sig en flot drikkekop ud af
en halv kokosnød. En flok friske drenge begav sig ud
på GPS-løb. Og endelig var et stort hold af børn og
voksne travlt beskæftiget med at fremtrylle et fantastisk
aftensmåltid over bål.
Efter maden og lejrbålet var det tid for de mindre børn
at finde soveposerne frem, mens de større lige skulle
igennem et mørkeløb i terrænet. Det var en kold aften,
så inden længe fandt de store (og de største) også soveposerne frem og gik til ro.
Lørdag nat stillede vi urene en time tilbage, så klokken
var ikke meget mere end 6:00 søndag morgen før end
de første friske piltedrenge var ude og lege!
Morgenmaden blev indtaget tænderklaprende
udendørs under vores mastesejl, inden vi alle i samlet
trop gik mod kirken, for at deltage i BUSK gudstjenesten som afslutning på arrangementet.
Weekendarrangementet var en stor succes for både
børn og ledere. Vi fik prøvet alle vore nye, dejlige faciliteter af og konstateret, at vi uden problemer kan være
rigtig mange sammen på Baunetgården.

Tumlingene ser til, mens der bliver bundet rafter til en karussel.
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Også de store gryder var fundet frem!

Piltene sov på gulvet i laden
og sovedyret ser ud til at nyde det

Lejrbålsunderholdning

Du kan også blive FDF’er!
Hvis du, efter at have læst om vores kredsovernatning,
har fået lyst til at blive FDF’er, er du velkommen til
at kontakte Susanne Sandholt (se kontaktlisten bag i bladet).
Vel mødt!
Lederne

34 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.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
Vakant

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
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lhjorth@dk.ibm.com
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
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@knord.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…

35

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

Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
48 28 65 88
alsoenderupkirke@c.dk

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk

Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
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
www.lyngbakken.dk
Ole Rasmussen
48 24 95 56
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

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

Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk

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

Kirkerne
www.tjaerebykirke.dk
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

Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)

Organist
Vakant

Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

Her kunne din
annonce have stået…
Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes henholdsvis
en kvart-, en halv- eller en hel side
til en årlig pris på kr. 4.000
pr. kvart side - excl. moms.

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

