Alsønderup
Overdrev

Vester
Strødam

Tulstrup
Nejede

Sønder
Strødam

Lykkesholm

Hillerød

Tjæreby

Goldgirls er kommet til byen

Bendstrup

Alsønderup

Arresø

Bendstrup
Overdrev

Fastelavnsfest lørdag d. 5. marts
på Kulsviergården
Vi mangler indsamlere
søndag d. 13. marts

Harløse
Overdrev

Ny Harløse
Harløse

Lokalhistorisk aften
onsdag d. 16. marts

Februar 2011

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD

LOKALT NYT

Kulsvierscenens succesfulde kabaret

NR. 1

2 Kalenderen…

Indholdsfortegnelse…

Tirsdag d. 22. februar

Tirsdag d. 29. marts

18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus.

18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus.

Torsdag d. 24. februar

Søndag d. 3. april

19.30 Alsønderup Vandværk,
Generalforsamling
på Kulsviergården.

14.00 Gymnastikopvisning på
Kulsviergården.
Forårsloppemarked i
Harløse Forsamlingshus.

Lørdag d. 5. marts
13.00 Familie-fastelavnsgudstjeneste
med udklædning i Alsønderup
Kirke og efterfølgende tøndeslagning på Kulsviergården.

Tirsdag d. 5. april

Onsdag d. 9. marts

Fredag d. 15. april

19.30 Filmaften ”To verdener” i
Smedens Hus

Søndag d. 13. marts
10.30 Familiegudstjeneste i
Alsønderup kirke og
indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

Tirsdag d. 15. marts
19.00 ASG&I Fodboldafdeling
afholder generalforsamling i
klubhuset.
19.30 Tema gudstjeneste om
KÆRLIGHED
i Alsønderup Kirke.

19.30 37 kreds. Skytteafdeling
afholder generalforsamling
i klubhuset.

18.30 Dameaften i Harløse
Forsamlingshus.

Tirsdag d. 26. april

Indholdsfortegnelse:
ASGI - Alsønderup
Idrætsforening
- siderne 3-13
Harløse

- side 15

Find 5 Fejl

- side 17

Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
- side 20

18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus.

FDF

Torsdag d. 28. maj

Kirkerne

- side 21
- siderne 22-29

19.00 ASG&I Gymnastikafdeling
afholder generalforsamling
i klubhuset.

Lokalt Nyt 7. årgang - 2011
Datoer for redaktionel deadline og husstandsomdeling:

Onsdag d. 16. marts

Deadline
Tir. d. 15/3
Tir. d. 17/5
Tir. d. 19/7
Tir. d. 13/9
Tir. d. 15/11

19.30 Alsønderup-Tjæreby
lokalhistorisk aften og
generalforsamling
19.30 Harløse Forsamlingshus
afholder generalforsamling.

Husstandsomdeling
Uge 15
Uge 24
Uge 33
Uge 41
Uge 50

Næste nummer udkommer i uge 15 – 2011.
Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag d. 15. marts
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup
og Tjæreby sogne. Oplag: 1.550 ex.
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 4828 7801
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS
Fredensborg Trykcenter, Tlf. 2211 6511
Forsidefoto:
Kenneth Estrup / neth.dk

Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelsen m.m. for
Foreningen ”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 15 - 2011.
Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er
tirsdag den 15. marts 2011.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det
indsendte materiale.

3
Lørdag d. 5. marts 2011
Kom til Fastelavnsgudstjeneste
i Alsønderup Kirke kl. 13.00
Herefter tøndeslagning
på Kulsviergården.
Dørene åbnes kl. 13.30

4 Idrætsforeningen…
Godt nytår!
På vegne af hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening ønskes
alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår. Jeg vil samtidig
benytte lejligheden til at overbringe
en STOR TAK til alle frivillige, der
lægger tid og hjerteblod i foreningen.

Med jeres indsats kan vi:
● gå til gymnastik og skydning
● spille fodbold, håndbold,
badminton, tennis
● spille banko hver mandag
● lære at køre på ethjulet cykel
● køre på rulleskøjter hver lørdag
i vinterhalvåret
● tilbyde vores ældre at mødes
i Kulsvierklubben
● slå katten af tønden
● få fornøjelse af teaterafdelingens
fantastiske forestillinger
● synge i kor hver torsdag
● indbyde børn og unge til
idrætslejr hver sommer
● samles omkring Alsønderup
Fester & Loppemarked
● holde os orienteret via LokaltNyt
Faktisk ret så imponerende, når alle
aktiviteterne listes op!

“I år 2000 undersøgte Ulla
Habermann, Institut for Idræt på
Københavns Universitet, hvorfor
folk udfører frivilligt arbejde i en
idrætsforening.”

opgaver er at sørge for en stadig tilgang af nye frivillige. Det kan nogle
gange forekomme som en uoverstigelig opgave
– men vi er ikke alene:

Her er de fem vigtigste grunde:
1. Det er sjovt at sætte noget i gang
og få tingene til at fungere
2. Jeg udfører frivilligt arbejde,
fordi jeg er interesseret i min
idrætsgren
3. Jeg kan godt lide at foreningen
får nogle resultater
(klarer sig godt)
4. Jeg lærer at omgås mange
forskellige mennesker
5. Jeg synes, det er vigtigt
at hjælpe andre (kilde: DGI)

“2011 er af EU udnævnt til EUROPÆISK FRIVILLIGHEDSÅR. Målet er
at øge popularitet og anerkendelse
af frivillighed på tværs af Europa. I
den anledning ønsker EU’s regionskomite at opmuntre borgere og
myndigheder til at udveksle gode
eksempler.” (kilde:DGI)

En af hovedbestyrelsens vigtigste

Lige nu har vi helt akut brug for frivillige hjælpere til bankospil.
Idrætsforeningen og Kulsviergården
samarbejder i øjeblikket om at
viderekøre bankospillet torsdag
aften (tidligere De unge på 40). Vi
mangler folk til alle opgaver:
opråbere, folk til gulvet og til salg
af lotterier og plader, bestyrelsesmedlemmer, kassebestyrer. Du
behøver ikke have nogen særlige
forudsætninger for at melde dig.
Målet er at få tilsagn fra rigtig
mange frivillige – jo flere vi er, jo
lettere bliver opgaven at løse.

Jeg vil løbende holde mig orienteret
om de tiltag og resultater, der forhåbentligt vil komme ud af komiteens arbejde.

Idrætsforeningen…
Overskuddet fra bankospillet vil tilfalde Kulsviergården og
Idrætsforeningen i lighed med overskuddet fra mandagsbanko. Har du
tid og lyst til at give en hånd? Så
henvend dig til Gitte Siezing: mobil
20857089, mail gittesiezing@hotmail.com
Men, men, men uden medlemmer
intet behov for frivillige. Derfor er et
andet af hovedbestyrelsens
fokusområder at sørge for, at de tilbud idrætsforeningen har i kataloget
er interessante og tidssvarende for
nuværende og kommende medlemmer.
I august måned blev vi kontaktet af
Morten Winther Bothe. Morten
kunne godt tænke sig at starte et
unicykel-hold i Alsønderup. I oktober startede holdet og hver onsdag
kl. 19 træner 8 friske børn på livet
løs i skolens gymnastiksal.
Træningen fortsætter indtil 30.
marts. Nye medlemmer er meget
velkomne. Måske går du også rundt
og tumler med tanken om en ny
aktivitet? Hold dig ikke tilbage,
henvend dig hellere i dag end i
morgen.
I de kommende måneder vil vi i
hovedbestyrelsen arbejde på at få
etableret en løbeklub – en aktivitet,
som andre idrætsforeninger, i samarbejde med DGI, har haft stor succes med.
Håndboldafdelingen har i efteråret
fået gang i et oldgirls hold – som i
skrivende stund ligger nr. 2 i puljen.
De træner hver onsdag fra 20.15 til
21.30.
Rygtet siger, at vi også får et oldboys hold til september – mere om
det i næste udgave af bladet.
Vel mødt og god fornøjelse med
resten af året i ASGI.
Gitte Siezing
Formand
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Nyt fra
Gymnastikafdelingen
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling

torsdag den 28. maj klokken 19.00 i Klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 22. april på
mailadr. heidi.rask@skolekom.dk

Forårsopvisningen
Alle instruktører og hjælpetrænere er i fuld gang med forberedelserne
til en fantastisk og energifyldt opvisningsdag.
Tidspunktet er

søndag d. 3. april kl. 14.00 på Kulsviergården
Dørene åbnes kl. 13.30.
Entreen er 30 kr. for voksne.
Vi glæder os til at se jer.
På Gymnastikafdelingens vegne
Heidi Rask

Nyt fra
Skytterne
Generalforsamling i 37. kreds ASGI
Skytteafdelingen afholder

tirsdag den 5. april 2011 kl 19.30
generalforsamling i klubhuset på 50 m banen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlæingen skal være
formanden i hænde senest 5 dage før på tlf. 48 25 10 83
Bestyrelsen
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Fodboldafdelingen har
brug for nye kræfter
Fodboldafdelingen i Alsønderup Idrætsforening afholder generalforsamling den 15. Marts 2010.

get, så kontakt Niels Jakobsen, telefon 48 28 71 25
eller Ulla Lund Nielsen, telefon 48 28 61 31.

Da vi har nogle udvalgsmedlemmer der ønsker en
pause fra arbejdet, har vi hårdt brug for nogle nye
kræfter, der har lyst til at tage over. Det kan være
forældre, spillere eller nogle der bare har en almen
interesse for fodbold og foreningslivet.

Vi glæder os til at se DIG til generalforsamlingen.
Har du ikke mulighed for at deltage den dag er det
ikke nogen hindring for at deltage i udvalgsarbejdet.
Så kontakter du bare en fra afdelingen.

VI HAR BRUG FOR DIG

Hvis du vil høre lidt om, hvad vi går og laver i udval-

Fodboldafdelingen

GENERALFORSAMLING
I

FODBOLDAFDELINGEN
Tirsdag den 15. marts 2010, kl. 19.00
i klubhuset, Baunevej 10, Alsønderup
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være afdelingen i hænde senest 5 dage før
på telefon 48 28 71 25 eller 48 28 61 31
Vel mødt
Fodboldafdelingen

Idrætsforeningen…
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Nyt spillertøj

Årgang 99 ses her
med deres nye
spillertøj
sponseret af Nordea,
Hillerød

U9-drengene vinder
DGI's indendørsturnering
Alsønderups talentfulde årgang 02, som udelukkende består af drenge fra 2.klasse, har de sidste
par måneder deltaget i DGI's indendørsturnering
U9 række B.
Drengene spillede 14 kampe, hvor det lykkedes
dem at vinde de 11 og spille 3 kampe uafgjort.
Dermed slutter drengene på en 1. plads foran de
øvrige 7 hold - et meget flot resultat, der tegner
godt for fremtiden.
Peter
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Nyt fra

Håndboldafdelingen
Goldgirls er kommet til byen... Og
der er stadig plads på vores super
hyggelige, grinende og vindende
hold. Nu har du haft et par måneder til at finde ud af om det bare
var en spøg - og det var det ikke! Vi
er en broget skare af sportsglade og
fjantede damer og der kommer stadig nye medlemmer - så tag skoene
på og kom!
Jeg hører forårsfugle kvidrer om, at
der også starter et herrehold op til
september.
Jeg glæder mig til at hallen kommer
til at summe af liv, lugte af sure
knæbeskyttere, smage af sportsboller og larme af dommerfløjt og heppende ivrige stemmer. Og håber at
hallen igen bliver et sted, hvor man
lige går ind og ser om der er
nogen...
Vi startede et oldgirlshold for 4
måneder siden. Nogle var halvskadede, andre uden kondi og en
håndfuld havde aldrig rørt en håndbold før! Niels var kommet til fra
højere rækker og var en anelse
bekymret den første gang...Hvilke
mål kan vi sætte med denne flok?
Han kunne godt tænke sig, at vi

bare vandt een kamp inden
jul...Det blev til 6!!! Ingen af os
havde forudset, at vi skulle rykke
op - inden vi overhovedet var kommet i gang.

En søndag i December
Vi spillede mod HØJ på hjemmebane. Hallen vrimlede med mennesker, der var kommet til hjemmestævne i Alsønderup.
Line Johannesen hjalp med at sprede julestemning - hun solgte sin
egen hjemmelavede Glühwein og
hjalp til i kiosken. Tak for det!
Kampen startede lidt sløvt fra vores
side. Vi havde vist en del nerver
på. I pausen gav Niels os en opsang
og så var vi klar! Vi slog dem ud af
banen i 2. halvleg og tilskuerne
heppede i kor! Vi vandt med 4 kasser og hold da op, hvor blev HØJ
tossede! De havde vist regnet med,
at det var ligeså let at slå os, som
første gang vi mødte dem. Men vi
har en kæmpe gejst på holdet og
der bliver kæmpet, heppet og jublet
til det sidste.
Tak til de modige kvinder, der
aldrig har spillet håndbold før, som

bare møder op og siger; "Det her
lyder hyggeligt, det vil jeg være en
del af - men jeg fatter ingenting!"
De sætter nye vinkler på sporten pifter den op på humoristisk vis...
Niels har sat os i gang med at
træne et angrebspres. Alle har indtaget deres pladser på banen og nu
kører vi på! Niels råber igen;
"Fløjen presser ind mod
keglen"...Der sker ikke noget. Niels
råber "Kom så Julie!" Julie står helt
stille! "Undskyld. Er det mig der er
fløj?" "Jaaaa - kom nu!" Julie; "Pres
hvaffor´en?... Skal jeg presse keglen? Jeg forstår ingenting!"
DET gør træningsaftenerne sjove!
Og tak til Helena for en super skæg
julefrokost.
Vi skulle have været i "kantinen",
men den lå under vand. Så vi måtte
sidde inde i hallen med frakker
på. Helena havde lavet et aftenlang underholdningsprogram...
Så se at komme af sted - alle Jer,
der ikke er startet endnu - så kan I
nå Sommerfesten!
Gitte Ege Hedman

Idrætsforeningen…
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Håndbold-træningstider
Vi træner onsdag kl. 16.00 til kl. 17.00 med pigerne og
torsdag kl. 16.30 til kl. 17.30 med drengene.
Gold Girl´s træner hver onsdag kl. 20.00 til 21.30 - er
du kvinde og har du lyst så kom og vær med.
Alle børn der er født i 1999 og til 2003 er meget velkommen, vi vil rigtig gerne se flere piger og drenge i
disse årgange.
Vi har holdt juleafslutning 17. dec. 2010, der var
mange glade børn med nissehuer og godt humør.
Alle fik saftevand, godteposer og kage, inden vi sagde
god jul og godt nytår til hinanden.
Det har været en sjov og lærerig første halvdel af turneringen. Drengene blev nr. 2 i rækken og pigerne nr. 5 flotte resultater, når man ser på hvor kort tid de har spillet på stor håndboldbane, det kræver meget mere af dem
i forhold til sidste sæson, hvor de spillede på lille bane,
så vi kan med fast stemme sige vi er stolte af Jer piger og
drenge, og i kan også godt være stolte af Jer selv.
Det er sjovt at spille håndbold, man lærer noget vigtigt
samtidig med at man dyrker sport, man skal tage hensyn til sine medspillere og det samvær man får skaber
rigtig gode sociale relationer på tværs af alder og køn.
I skrivende stund skal vi hilse en del nye piger og et
par enkelte drenge velkommen i de små årgange til
onsdagstræningen hos pigerne, virkelig lækkert der er
flere som viser interesse for håndbold.
Tak til Mona og Lene for Jeres hjælp om onsdagen - det
er virkelig en stor hjælp, og pigerne er glade for der er
et par ekstra til at hjælpe, trøste og sige kom igen, hvor
var det godt, prøv igen osv. meget positivt med nogen
engagerede forældre.
Vi er meget glade for, at I forældre er så gode til at
bakke op omkring Jeres børn´s sport, I kører gerne søndag efter søndag, vasker deres spillertøj og spørger vi
om en kan bage en kage, så er I søde og siger den klarer jeg/vi. Tak til Jer forældre for det gode samarbejde.
I den første halvdel af denne sæson har vi haft en Old
Girls med i turnering, de har spillet rigtig flot, de blev
nr. 3 i rækken, godt gået Gold Girl´s!
Der er fra pålidelig kilde rygter der går på, at i området
omkring Tulstrup og Alsønderup, er der en del ældre
drenge, som godt vil træne en gang om ugen og også
godt vil spille Old Boys håndbold, det hilser håndbold
afdelingen meget velkommen. Der skal findes noget
haltid til drengene, det arbejder Heidi Liljedahl på.
Der kommer nærmere info om opstart og tidspunkter i
et senere nummer af Lokaltnyt.
Vi ses til håndbold
Louise Rixen, Britta Bergholt, Heidi Liljedahl, og Ole Bloch

Efterlysning!
Pigerne der træner hver onsdag kl. 16.00 til kl. 17.00
søger/skal have en ny træner, som kan tage over og i
samarbejde med flere forældre træne og styre pigerne.
Det er en flok friske, søde og meget glade piger der
hver uge møder op med energi og vilje til at lære
noget om håndbold.
Det er ikke en forudsætning, at være træner og vide alt
om håndbold, klubben vil godt betale for et trænerkursus eller lign. for at hjælpe dig/jer i gang.
Det er i første omgang vigtigt du er indstillet på at
komme om onsdagen og være der for pigerne, og i
samarbejde med andre forældre "lege" noget om håndbold ind i dem.
Undertegnede Ole Bloch trækker sig tilbage fra trænergerningen hos både pigerne og drengene fra næste
sæson, på grund af et større arbejdspres, som kræver
mere tid om eftermiddagen, hvor jeg så ikke kan være
der til de tidlige træninger.
Jeg har en ryg/helbred der heller ikke kan følge med til
så meget mere, jeg er nødt til at tænke lidt på mig selv
og hvad min fremtid skal bringe.
Jeg har været utrolig glad for at have fået lov, at træne
Jeres børn og lære dem lidt om håndbold, en sport jeg
selv har fået meget fra og som jeg igennem de sidste 3
år har prøvet at give videre til børnene.
Det er med vemod, at jeg stopper, jeg vil helt klart
savne børnene, atmosfæren, de andre trænere og den
hygge der er i hallen om søndagen når der er kampe.
Jeg skal nok kigge forbi og heppe engang imellem.
Jeg er sikker på, at Louise, Britta, Heidi, Gitte, Jill, Jess,
Pernille og mange flere vil få håndbolden i Alsønderup
til fortsat at blomstre og skabe liv og glade mennesker
til gavn for lokalsamfundet.
Pøj Pøj i fremtiden ASGI Håndbold............
Tak for denne gang, Ole Bloch
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20 49 07 97
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KLOAKMESTER

kontakt@ml.kloak.dk
www.ml-kloak.dk

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Nyt fra
Tennisafdelingen
Vinteren er ved at gå på hæld, og i
tennisudvalget er vi i fuld gang med
at planlægge 2011 udendørs-sæsonen. Mere information vil følge i
næste nummer af LokaltNyt, ligesom tennismedlemmerne vil modtage tennisprogram for 2011 i midten af april.
Der er dog lidt information som vi
gerne vil dele med jer allerede nu.

Sæson 2011 og træning
● Standerhejsning (åbning af
banerne) finder i år sted
lørdag d. 7. maj.
Tidligere år har baneåbningen
været afholdt St. Bededag,
men vi synes, at det er
for sent i år, så vi har valgt at
holde dette arrangement den
første lørdag i maj.
Vi opfordrer tennismedlemmerne til at sætte kryds i kalenderen
allerede nu:
● Sæsonopstart for børn
(med boldlege og fælles
spisning) bliver det til igen i år.
Datoen er endnu ikke fastsat.
Vi forventer, at det i lighed med
sidste år bliver et arrangement,
hvor også forældre kan deltage.
● Der vil i lighed med tidligere år
blive tilbud om træning for både
juniorer og seniorer.
Træning finder sted om torsdagen i maj, juni og august.

Vi er ved at undersøge, om det
er muligt at tilbyde træning
yderligere en dag om ugen.
Standerhejsningen er også for klubbens nye medlemmer, ligesom juniorer er velkomne, gerne i selskab
med deres forældre (selvom forældrene evt. ikke er medlemmer af
tennisafdelingen).
Programmet for standerhejsningen
ser i store træk således ud:
● Morgenmad
● Velkomst og åbning af banerne
● Mini tennisturnering
på grusbanerne og skumtennisbaner ved multibanen
● Grillen tændes og vi griller
bøffer og pølser
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

Rulleskøjteafdelingen
skøjter
videre
i 2011...
Hver lørdag i 4 timer
Åbent fra kl 11.00-15.00
Hockey fra kl. 14.00-15.00
Racerløb kl. 13.00
Gratis lån af rulleskøjter
Se mere information på
Idrætsforeningens
hjemmeside www.asgi.dk
Med venlig hilsen
Alsønderup
Rulleskøjteafdeling
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Brunebjerg 11
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
C E R T. T V - I N S P E K T Ø R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

Et stærkt MæglerTeam
byder Dem…

…velkommen
hvis De skal sælge bolig!
Kontakt os på tlf. 48 22 19 20

RealMæglerne Hillerød
Statsaut. ejendomsmægler MDE

Frederiksværksgade 8
3400 Hillerød
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Successfuld kabaret
på Kulsviergården
I januar og februar spillede Kulsvierscenen ”I dit korte
liv” – En Kai Normann Andersen kabaret. Vi har ikke
tidligere opført denne kabaret, men at dømme på publikums reaktion, har det været en succes – der blev i
hvertfald sunget godt og grundigt fra publikumsrækkerne og vi har fået rosende omtale fra både Frederiksborg
Amts Avis og Hillerød Posten. Kai Normann Andersens
sange giver glade minder enten fra ens barndom, når
de blev spillet i radioen eller man var ung dengang de
lå øverst på dansktoppen, mange af sangene er stadig
yderst aktuelle. Der er desværre ikke flere forestillinger
i år, men vi vender stærkt tilbage til næste år.

“Den allersidste dans” bliver danset
af Liva Andersen og Steve alias
Vibeke Wettergreen og Henning
Ibsen.

Tak til publikum og alle medvirkende for en god
sæson.

På gensyn til premieren i januar 2012.
Vi takker vores sponsorer:

Spar Nord Fonden, P.M. Belægning og
Malerfirmaet 10 Kanten.
På vegne af Kulsvierscenen

Den pigeglade Jønsson (Knud Sørensen) tilbedes af syngepigerne,
fra venstre er det Birgitte Hansen, Susanne Nielsen, Birgitte
Enghave, som spiller sangerinden Madeleine, Gitte Hein og Signe
Voergaard.

Birgitte Enghave

GENERALFORSAMLING
i KULSVIERSCENEN
Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30
på skolen, Baunevej 8, Alsønderup
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde
senest 5 dage før på tlf. 28191176
Den rapkæftede Erna koster rundt med Bette Sørensen, som finder
sig i alt fra det lille fnug, som han kalder hende.
Spillet af Charlotte Hviid og Per Thomsen

Vel mødt

Teaterafdelingen
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REGNSKABSSERVICE &

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

● Åben hverdage 09.00-16.30
og efter aftale
● Områdets største udvalg af gravsten
● 4 generationer i samme familie
● Besøg os i forretningen eller
på danstein.dk
● Medlem af Stenhuggerlauget

Hillerød Gravsten
Frederiksværksgade 101 - 3400 Hillerød
Telefon 4825 0909

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
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Harløse Forsamlingshus…

Lokalt Nyt…

Halvårsprogram 2011
Februar

Maj

Tirsdag d. 22. kl. 18.00. Fællesspisning
- Poul Nielsen fortæller:
”Hvad foregik der en junidag i 1944 i Ny Harløse”

Tirsdag d. 31. maj kl. 18.00. Fællesspisning
- Endnu intet emne, ideer/indslag modtages gerne

Marts

Tirsdag d. 28. kl. 18.00. Fællesspisning
- Her satser vi på godt vejr til grillaften i haven
og hyggeligt samvær.

Onsdag d. 16. kl. 19.30
- Forsamlingshuset afholder generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tirsdag 29. kl 18.00 Fællesspisning
- Vandværket giver gule ærter og efter spisning,
vandværkets generalforsamling.

April
Søndag d. 3. Forårsloppemarked.
– Effekter modtages med tak.
Fredag d. 15. april kl. 18.30. Dameaften
- For 19. gang afholder vi vores traditionsrige
dameaften. Pris 200,- for 2 retters menu, kaffe
og underholdning. Tilmelding senest 8 dage før.
Tirsdag d. 26. april kl. 18.00. Fællesspisning
- Efter spisning er lokalrådet på med lokale emner.

Juni

Sommerloppemarked
har vi i år valgt først at holde
Søndag d. 7. August.
Tilmelding til alle arrangementer på tlf. 48 21 03 89
eller 20 28 43 89.
Tilmelding til fællesspisning senest 2 dage før.
Vi har været nødt til at hæve prisen på fællesspisningerne til 60,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn.
Med venlig hilsen
Helle, Ole, Finn, Susanne og Bodil

Generalforsamling i
“Foreningen Lokalt Nyt”
Torsdag den 20. januar afholdtes generalforsamling i
foreningen.

Beretning
Foreningen har igen i 2010 afholdt 6 redaktionsmøder
og udgivet 6 blade på mellem 36 og 48 sider hver.
Årets første nummer var et jubilæumsnummer i anledning af ASGI’s 125 års jubilæum, hvorfor bladet indeholdt ekstra mange sider.
I juni afholdtes et evalueringsmøde hvor medlemmerne
så tilbage på de første 5 år af bladets levetid.

Regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.
Kontingent og kontingentfordeling: Medlemmerne
fortsætter med uændret kontingent. Alsønderup
Vandværk har meldt sig ind i foreningen og betaler
herefter også kontingent.

Budget
Budget for 2011 blev fremlagt. Økonomien balancerer
og forventes også at gøre det det kommende år.

Valg af revisor
Hans Asmussen genvalgtes som revisor

Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består nu af
Peter Windum (Formand), Heidi Liljedahl (ASGI),
Ole Caspersen (Kulsviergården og Vandværket),
Nanna Jensen (Lokalrådet i Alsønderup),
Bjørk Larsen og Hanne Lundsgaard (Kirkerne),
Henrik Pedersen er foreningens kasserer.
Der var ingen indkomne forslag.
Hanne Lundsgaard
Referent
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

myfootzoneterapi.com
Zoneterapi - Øreakupunktur
NNM (Sportszoneterapi)

Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

Jennifer Lønfeldt Bjørnbak
Elmevej 3 · Tulstrup · 3400 Hillerød

Hallum elektric

22 48 49 14

>aut. el-installatør<

Malerfirmaet
10 Kanten A/S
Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk
Arbejdsmiljøcertificeret af
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Lokalt Nyt…

Find de 5 fejl på det nederste billede, sæt en ring omkring
fejlen, klip billedet og kupon ud og send det til nedenstående adresse.

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
15/3-2011.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

- Mike vinder 2 flasker vin !

Regler:

Postnr

Mike Pestell
fra Tulstrup

Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand

Adresse

Vinder af “Find 5 fejl” i sidste nr. blev:

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Navn

Find 5 fejl

KONKURRENCE:
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

Kuverter
● Prislister
● Plakater

● Brochurer

●

Kontorland A/S

● Firmablade
● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation
Fredensborg Trykcenter
2211 6511

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

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 12 - 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Hold festen på Kulsviergården
og spar mange tusinde kroner...
Hvis du lader os lave maden, så gir´ vi lejen af salen. Du skal heller ikke sørge for personale eller
rengøre lokalet bagefter - den klarer vi også helt uden ekstra omkostning for dig.
Kunne det ikke være rart for en gangs skyld kun at skulle aflevere en bordplan, bestemme dig for
hvilken mad du kunne tænke dig og så bare nyde dagen og få endnu en mindefuld dag med hjem?
Kulsviergården har også et husorkester, som spiller under og efter maden.
Og her kan alle også være med økonomisk...
● 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

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 65 40
www.kulsviergaarden.dk
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Alsønderup Fester 2011
Kr. Himmelfartsdag
torsdag d. 2. juni 2011
Fest og loppemarked i hele byen...

Gi´ os en håndsrækning...
Kom og vær med – vi er ca. 400 frivillige hjælpere
fra Alsønderup, som er i gang med stort og småt i
mange måneder forud for Kr. Himmelfartsdag.
● Vi samler loppevarer ind
● Vi sorterer og ordner alt det indsamlede
● Vi passer boder
Kan du afse et par timer en lørdag eftermiddag, har
du lyst til at passe en bod, vil du være med til at
sortere og ordne- måske nogle timer om ugen, eller
er du frisk på at køre nogle af ”loppeturene” (der
er bil til rådighed) – så skynd dig at ringe til
Rasmus: 2675 3330.

OBS! Hele overskuddet fra loppedagen
deles ligeligt mellem Idrætsforeningen
& Kulsviergården.
Hov`... Glemte vi at nævne, at der
er kæmpe-kæmpe medhjælperfest
for alle frivillige lørdag d. 4. juni...

Hvis du ikke allerede er med, men har lyst til at
gøre en forskel i lokalsamfundet, så mangler vi dig.
Ring til Byfestudvalgets formand Rasmus på telefon
2675 3330 og meld dig som frivillig hjælper.

20 Lokalhistorisk Forening…
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv afholder

Lokalhistorisk aften og generalforsamling
på Kulsviergården i Alsønderup
onsdag den 16. marts 2011 kl. 19.30
Fri adgang, ingen entré
Ikke-medlemmer er også meget velkomne.
Lokalhistorien er for alle...

Aftenens tema
Fortællinger om nogle tidligere erhvervsvirksomheder
i Alsønderup og Harløse kommuner
Mange fotos og beretninger om personerne bag
Vi serverer kaffe/te med hjemmebagt for en beskeden pris. Øl og vand kan købes.
Der er gratis adgang, men frivillige bidrag til vores leje af Kulsviergårdens sal modtages med tak.
På grund af portostigning foreslår bestyrelsen, at kontingentet fra 2012 hæves med 10 kr.
til 110 kr. for enkeltmedlemmer og til 150 kr. for par.
Notér allerede nu i den nye kalender, at det er den 16. marts kl. 19.30.
Arkivet har mange oplysninger og fotos fra tidligere erhvervsvirksomheder,
men mangler stadig noget om nogle af dem, f.eks. fra det mørtelværk,
som engang lå på Hillerødvej mellem Tulstrup og Alsønderup.
Har du fotos eller kan fortælle noget om tidligere erhvervsvirksomheder,
så kontakt arkivleder Lissi Carlsen, tlf. 48 28 64 49. E-mail: lissi@carlsen.mail.dk
Arkivet låner meget gerne fotos, som scannes, registreres og bevares i kopi,
og originalerne leveres så tilbage til den, som har lånt dem til arkivet..
Fotos, som sidder i et album, kan scannes uden at blive taget ud.
På forhånd tak for at arkivet må låne dine fotos.
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Du kan
nå det
endnu!

Går du i 3.-10. klasse og er med i FDF Alsønderup kan du få en kæmpe
oplevelse i sommerferien.
I år er der nemlig LANDSLEJR - som kun afholdes hvert 5. år - og vi skal
være sammen med tusindvis af FDF’ere fra hele landet. Vi bygger en
kæmpe lejrplads op og får en masse sjove og spændende oplevelser – vi
skal sejle, klatre, deltage i aktiviteter, lave mad ved bålet, til lejrbål, hygge
og meget mere.
Du kan frit komme til FDF Alsønderup og prøve om det er noget for dig,
inden du melder dig ind. Måske kender du én, der går til FDF, som du kan
følges med. Kom og vær sammen med os!
Ring og hør om der er plads på det hold, du skal på:
Pilte (3.–4. kl.)
Søren tlf. 30717380
Væbnere (5.-6. kl.)
Michael tlf. 40135728
Seniorvæbnere (7.-8. kl.) Mathilde tlf. 28436182
Seniorer (9.-10 kl.)
Mads 40155814
Du kan se meget mere om landslejren her www.landslejr.dk
og om os og vores program hver uge her www.fdf.dk/alsønderup

YT!
HELT N

Nu også på Facebook - FDF Alsønderup

Er dit barn vores nye Pusling?
Kære forældre!
Vi har det rigtig godt og hyggeligt i Puslinge-klassen i FDF Alsønderup. Vi
mødes alle torsdage i lige uger kl. 17.30–19.00 og laver noget sjovt sammen både børn og voksne. Børn fra 5 år og til og med bh.kl. leger sammen, tager på små løb og ture i skoven, laver bål, hører historier, synger,
hygger, tager på overnatning m.m.

Lige nu har vi plads til lidt flere Puslinge
Dit barn er velkommen til at prøve at gå til FDF. Man kan gratis være med
3 gange før man melder sig ind – så man kan bare komme. Man må gerne
tage sin mor eller far med første gang. Da vi nogle gange tager ud af
huset, er det en god idé at ringe til Susanne inden mødet.
Ring på tlf. 48 28 67 15 eller mobil 29 62 76 42.
Du kan læse om vores formål, værdier og meget mere på www.FDF.dk og
du finder program for møderne m.m. på www.FDF.dk/alsonderup
Vi glæder os til at møde jer.
Med FDF-hilsner fra Puslinge-lederne
Irene Jørgensen, Lena Heegaard, Susanne Sandholt

Pilte er også
cykelryttere
Når pilte bestemmer sig for noget
gør de det. Piltene og deres ledere
bestemte, at vi skulle tage 50 km
eller 100 km cykelmærket. For at få
det mærke skal man cykle 50 km ud
i et stræk eller 100 km indenfor 24
timer.
Vi mødes en lørdag morgen ved
vores hytte på Baunetgården med
godt pumpede cykler, en god
madpakke og højt humør. De der
vælger at cykle 50 km kører til
Helsingør og retur til Alsønderup.
De der vælger at cykle 100 km
kører også til Helsingør med et smut
ned forbi Humlebæk og retur til
Alsønderup.
Det er en fantastisk efterårsweekend
med høj sol, stille vejr og en efterårsskov i sine flotteste farver. Da vi
kommer tilbage til Baunetgården,
hygger vi, spiser aftensmad og går til
ro i vore soveposer i shelterne med
et dejligt varmt bål i bålhytten.
Søndag morgen napper de seje de
sidste 30 km, for at nå 100 km tilsammen. De kører til Allerød og
retur, mens de øvrige tager til børnegudstjeneste i kirken.
Og sådan ser en flok glade, trætte
og stolte pilte ud, efter at de har
cyklet 50 eller 100 km.
Godt gået.
Piltelederne

22 Kirkerne…
Offentligt menighedsmøde
Udpluk fra beretningen
Fælles menighedsråd
Samarbejdet i det fælles menighedsråd for sognene Tjæreby og
Alsønderup fortsætter i samme konstruktive ånd, som det begyndte.
Vi ønsker, at denne indstilling om
samhørighed bliver styrket, så man
betragter begge kirker som vores
kirker, hvortil vi alle føler os knyttede, enten man nu bor i den østlige
eller den vestlige del af sognene.
Husk, at man er velkommen til at
benytte sig af tilbuddet om gratis
kirkebil.
Dette hovedsynspunkt ligger til
grund for planen for gudstjenester
og aktiviteter i det kommende år.

Samarbejdet i
Hillerød provsti
Selvom vi er to selvstændige sogne,
så er vi på mange måder bundet
tæt op til samarbejdet med de øvrige sogne inden for Hillerød provsti
– især på det økonomiske. I løbet af
året udmeldes et rammebeløb
inden for sognene i Hillerød kommune. Opgaven er herefter at forhandle sig frem til en fordeling af
disse økonomiske midler, hvilket
hidtil er forløbet i fordragelighed.
Det skyldes bl.a., at vi har en
provst, der ud over at være en god
prædikant, også har gode administrative og ledelsesmæssige evner –
godt bistået af provstiudvalget og
provstiets personale. Vi er med i det
fælles kirkekontor og det fælles
regnskabskontor, og er tilfredse med
det arbejde, der udføres der.
I 2010 blev samarbejdet om en fælles kirkegårdsdrift for de fire kirkegårde i Alsønderup, Tjæreby, Nr.
Herlev og Ullerød startet. Der er

nedsat en bestyrelse med 2 repræsentanter fra hvert menighedsråd,
hvor man har været enige om at
løse de problemer, som er sat på
dagsordenen. Til at udføre kirkegårdsarbejdet er ansat 3 gravere,
hvor den ene har titel af ledende
graver. Vi har det indtryk, at de 3
gravere har dannet et godt team,
hvor de er indstillet på at hjælpe
hinanden, så alle fire kirkegårde
fremtræder med den fælles standard, man har vedtaget.

Kirkegårdene
og bygningerne
Flere arbejder er afsluttet, bl.a.
renovering og rensning af orglet,
udskiftning af forskellige VVS-installationer i Smedens hus - hvilket har
givet en bedre varme samt markant
fald i vandforbruget -, renovering af
de indvendige døre i Tjæreby
præstegård, og på Alsønderup kirkegård fældning af træer mod nord
pga. deres indvendige råd. I stedet
er plantet nye, som vil stå mere
ensartede end de tidligere.
Vi har bedt landskabsarkitekt
Hjørdis Sørensen udarbejde en helhedsplan for Tjæreby kirkegård og i
den er der taget hensyn til, at det
middelalderlige islæt bevares.
Planen er sendt til godkendelse hos
diverse myndigheder og vi glæder
os til at komme i gang med den.

Kirkeåret 2011
Vi stiller forslag og søger biskoppen
om at justere på gudstjenesterne, så
vi holder flere fællesgudstjenester,
fordi vi på den måde ønsker at
skabe fællesskab og fest om de
gudstjenester vi holder.

Vi ønsker at fortsætte traditioner
som høstgudstjeneste og de 9
læsninger i Tjæreby. Ligesom vi
fortsat arbejder med alternative
gudstjenester i begge kirker, de vil
blive annonceret i Lokalt Nyt og i
dagspressen.
Der er nok at tage fat på og vi må
ikke glemme at skabe en god
arbejdsplads for vores dygtige og
kompetente personale. Indenfor
hver deres fagområde yder de deres
bedste og bidrager til, at vore kirkelige handlinger bliver gennemført
på den allerbedste måde. En stor
tak til dem alle.

Kursus
Præsten er på kursus
fra 28. februar til 4. marts
Telefonsvareren henviser til
de relevante kollegaer
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Det er gratis!
Som præst møder jeg jævnligt par, som fortæller at de
ikke er blevet gift endnu, fordi de ikke har råd til et
bryllup.
Jeg møder også ofte mennesker som fortæller at de
vælger rådhusbrylluppet af samme grund.
Det er selvfølgelig helt i orden at vælge at blive viet på
rådhuset, det har samme juridiske gyldighed, og de
retslige virkninger i forhold til formue, arv og den slags
er ens – uanset hvor man er blevet viet.
Men hvis det er for at spare penge, man vælger kirken
fra, så kan det måske være på sin plads at præcisere at
det ikke koster en krone at blive viet i kirken.
Jeg forstår godt tankegangen, kjole til 5.000, ringe til
5.000, kuvertpris til 1.000 kr – 50.000 er vist et helt
normalt bryllupsbudget.
Man kan selvfølgelig også holde stor fest efter et
rådhusbryllup. Det er altså os selv der bestemmer
niveauet, det er ikke bryllupsmesser og bryllupsmagasiner der skal diktere hvordan et rigtigt kirkebryllup er.
Men man kan godt holde kirkebryllup i al fredsommelighed.
I kirken stilles ingen krav, hverken til påklædning,
transportmiddel, menu eller andre ydre former. Man
kan komme i sit almindelige tøj, man kan tage cyklen
eller trillebøren, og det kan også sagtens foregå på en
hverdag, hvis man har lyst til det.
Det eneste der kræves er medlemskab af folkekirken, et
”ja”, et håndslag og to vidner.
Når man vælger kirkebrylluppet fra går man glip af
Guds velsignelse over ægteskabet – det synes jeg er
ærgerligt.
I kirken – også når vi holder bryllup – handler det ikke
om hvad vi kan fremvise og præsentere. Ikke om, om
alt er godt og flot og fint.

I kirken handler det om at Gud giver os alt, livet og
kærligheden, for intet – gratis.
Guds velsignelse må vi tage med os ind i det ganske
almindelige daglige liv med hinanden. Dér hvor alt
langtfra er så fint og flot og fejlfrit som bryllupsindustrien gerne vil bilde os ind.
Det fine er ikke det ydre, men det indre, kærligheden
som Gud har plantet den i menneskers liv. Derfor:
Velkommen til bryllup i Tjæreby og Alsønderup kirker
– det koster ikke en krone!
Hanne Lundsgaard

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:

Tirsdag den 8. februar kl. 18.30
i Smedens Hus i Alsønderup
Torsdag den 7. april kl. 18.30
i Smedens Hus i Alsønderup

24 Kirkerne…

Vi mangler indsamlere
søndag d. 13 marts
Har du et par timer i overskud kan
du melde dig til at samle ind ved
Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling. Vi har plads til
flere frivillige!!
Selvom det lyder som en gentagelse, så er det sandt igen i år. Vi har
brug for DIG! Vi samler ind under
overskriften Slutsult.nu fordi vi ved
at der er brug for det og fordi vi ved
det nytter.

Skulle nogen være i tvivl, om
penge i indsamlingsbøssen kommer
verdens fattigste til gode, kan tal fra
FN slå tvivlen i gulvet: På 10 år er
antallet af ekstremt fattige faldet fra
1,8 milliarder til 1,4 milliarder
mennesker. Og alene i år er antallet
af sultende mennesker faldet med
98 millioner.
Det er rigtig gode nyheder.
Men 925 millioner mennesker sulter stadig hver eneste dag. Og hvert

sjette sekund dør et barn af underernæring et sted på kloden.
Så der er stadig stor brug for hjælp.
Tjæreby-Alsønderup sogne vil
derfor igen deltage i den landsdækkende sogneindsamling, der samler
penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe
sult blandt verdens allerfattigste
mennesker.
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Du kan melde dig som indsamler
søndag den 13. marts
ved at kontakte os
For Alsønderup sogn:
Susanne Sandholt – e-mail: sandholt@fdf.dk – 48 28 67 15

Fakta om sult

For Tjæreby sogn:
Hanne Lundsgaard – e-mail: halu@km.dk – 48 21 04 16.

Og det nytter!
En indsamlingsrute
giver i gennemsnit
980 kroner i bøssen!
Der er mulighed for at deltage i gudstjenester inden indsamlingen.
I Tjæreby er der gudstjeneste kl. 9 og
I Alsønderup er der familiegudstjeneste kl. 10.30 + mulighed for frokost
inden man går ud på sin rute.

- 925 mio. mennesker lever
i daglig sult
- Sult og fejlernæring er
verdens største sundhedsrisiko - større end hiv/aids,
malaria og tuberkulose
tilsammen
- Udviklingslandene i det
østlige, centrale og sydlige
Afrika har verdens højeste
procentvise antal sultende
pr. indbygger
- Tre ud af fire underernærede lever i fattige
landdistrikter
- Kvinder og børn i de
fattige landdistrikter er
dem, der sulter mest
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Stilhed, ord og musik
Temagudstjeneste med tid til tanker
Stilhed, ord og musik er overskriften for
aftengudstjenester holdt på hverdagsaftener.
Ordene, stilheden, sangen og musikken samler sig
om dagens tema og giver forhåbentlig tanker og
kræfter til at leve videre på.
Stearinlysene vil brænde og sprede varme.
En særlig gudstjeneste, hvor der er rum til at fordybe sig
og lade roen indfinde sig.

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30 i Alsønderup kirke
Aftenens tema er KÆRLIGHED

Kulsvierklubben
besøger
Smedens Hus
Kulsvierklubben og kirken er igen gået sammen om
en fælles eftermiddag i Smedens Hus.

Torsdag den 24. februar kl. 14
Sognepræst Lene Riis-Westergaard fra Ullerød vil
fortælle og vise billeder og gøre os alle sammen klogere på den kunstergruppe, som hedder
Nazarenerne.
De har bl.a. stået for udsmykningen i mange kirker,
også her omkring.
Der vil som altid blive serveret kaffe og kage undervejs.
Kulsvierklubben er særlig inviteret, men andre interesserede er også hjertelig velkomne til denne eftermiddag i Smedens Hus.

Film-aften
I samarabejde med Nr. Herlev sogn arrangerer vi
endnu en filmaften, hvor vi ser en film sammen og
snakker lidt om den bagefter.

Onsdag d. 9. marts kl. 19.30
i Smedens Hus i Alsønderup
Filmen handler om at leve i 2 forskellige verdener. Om
det religiøse, om tro og tvang og om kærlighed.
Dilemmaer og store valg får afgørende konsekvenser,
for pigen Sara, som er opvokset i Jehovas vidner.
Filmen giver stof til både eftertanke og debat.
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Familiegudstjeneste
Børne-fastelavnsgudstjeneste for
”børn” i alle aldre
lørdag den 5. marts kl. 13
i Alsønderup kirke
Som optakt til Fastelavnsfesten på Kulsviergården starter vi i kirken med en lille gudstjeneste, hvor alle
opfordres til at møde udklædte.
Gudstjeneste vil være kort og festlig, og der kræves
ikke andet end lyst til at være med!

I forbindelse med årets sogneindsamling
indledes dagen med en familiegudstjeneste,
hvor der er plads til børn og voksne
i alle aldre og størrelser.

Det er søndag
den 13. marts kl. 10.30
i Alsønderup kirke
Efter gudstjenesten er der lidt at spise i Smedens Hus
inden vi går ud med raslebøsserne.
Se hvordan du melder dig som indsamler andetsteds
i bladet.
Man kan naturligvis godt deltage i gudstjenesten
uden at være indsamler!!
Vel mødt til store og små!
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Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
21. november Sille Hartvig Nielsen
16. januar
Marius Nevad Søgaard
Til lykke!

Døbt i Alsønderup kirke
28. november Marie Møllegaard Hansen
Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
26. december Gerda Kristine Simonsen
29. december Lilly Agnethe Sylvia Larsen
Æret være deres minde!

Nyt fra menighedsrådet

Det er vi kede af

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.

Alsønderup kirke blev efter en gennemgribende renovering indviet i
december 2008. Kirken fremstår med de nye farver lys og indbydende.
Derfor blev jeg meget ked af at konstatere de store mærker, der var lavet
på kirkebænkene (se foto). Jeg håber og tror at det er en engangsforestilling, og håber meget, at de som har gjort det, passer bedre på næste gang.
Godt nytår ønskes af
Kate Andersen, Kirkeværge

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 Gitte Hergot træffes på
Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke) fra
mandag til fredag kl. 9-12.30.
Tlf. 70 23 03 93. E-mail: gihe@km.dk

29

Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker februar-april 2011
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 20. februar
Septuagesima

9.00

10.30
Kirkebil

Matt. 20, 1-16
Lignelsen om arbejderne i vingården

Søndag d. 27. februar
Seksagesima

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Markus 4, 1-20
Lignelsen om sædemanden

13.00
Børnegudstjeneste
(se omtale)

Matt. 3, 13-17
Jesu dåb

Lørdag d. 5. marts
Fastelavn
Søndag d. 6. marts
Fastelavn

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 3, 13-17
Jesu dåb

Søndag d. 13. marts
1. søndag i fasten

9.00
+ sogneindsamling
(se omtale)

10.30
Familiegudstjeneste +
sogneindsamling
(se omtale)

Matt. 4, 1-11
Jesu fristelse i ørkenen

Tirsdag d. 15. marts

19.30
Stilhed, ord, musik
(se omtale)

Tema: Kærlighed

Søndag d. 20. marts
2. søndag i fasten

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Matt. 15, 21-28
v/ Lene Riis-Westergaard, Den kana’anæiske kvinde
Ullerød

Søndag d. 27. marts
3. søndag i fasten

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Lukas 11, 14-28
Jesus og Beelzebul

Søndag d. 3. april
Midfaste

10.30
Kirkebil

9.00

Johs. 6, 1-15
Bespisningen af de 5000

Søndag d. 10. april
Mariæ bebudelsesdag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Lukas 1, 26-38
Bebudelsen af Jesu fødsel

Søndag d. 17. april
Palmesøndag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Matt. 21, 1-9
Indtoget i Jerusalem

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 til Ulla Pedersen på tlf. 48 21 04 71 eller 23 72 53 93
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved skæve helligedage dagen før kl. 12.
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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
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Niels Jakobsen
24 21 47 87
ChrisMik@post.tele.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
liljedahl@mail.dk
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@mail.com

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com

Kulsviergårdens Seniorklub
Hans Torben Andersen
20 25 93 17
hta@regnskabsservice.dk

Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk

Landsbyforeningen
www.landsbyforening.dk
Jens Lykkebo, 48 28 74 36
Marianne Jonsson, 40 30 20 93
landsbyforening@yahoo.dk
Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby 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
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Nanna Jensen
48 28 62 08
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.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
72 32 71 80
alsonderupskole@hillerod.dk
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 72 12
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej , Alsønderup
72 32 72 15 / 72 32 72 16
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Navne og adresser…
Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
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
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
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Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus

Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk

Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
70 23 03 93

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
www.lyngbakken.dk
Ole Rasmussen
48 28 52 25
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Inge C. Holding
48 28 50 66
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 45 11 66
Graverteam:
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26
Michael Agerbo
20 12 54 34
Charlotte Busch
30 31 89 83
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kathrine Paulsen
Alsønderup sogn
48 24 06 01
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

Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
DYRLÆGE
JENS MARTINUS
ANDERSEN
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET

“Lærkegården”
DYRLÆGE JENS
MARTINUS ANDERSEN
Hillerød
Jespervej
96 213400
Ndr.
Jernbanevej
· 3400
Hillerød
FAX:4822
48221531
1531
TLF.:
TLF.:4822
48221530
1530 · FAX:
E-mail: sdk@vetnet.dk
sdk@vetnet.dk
E-mail:
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

Her kunne din
annonce have stået…
Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 4.000
excl. moms.

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

