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Fastelavnsfest
Lørdag d. 18. februar 2012
Kom til

Fastelavnsgudstjeneste
i Alsønderup Kirke kl. 13.00-13.30
Herefter

tøndeslagning
på Kulsviergården. Dørene åbnes kl. 13.45
Tønderne er aldersopdelte og
der er kåring af kattekonger i hver aldersgruppe.
Der er gratis fastelavnsboller og sodavand
til alle børn
Entre kr. 20,- pr. person.
Kaffe/the og øl/vand, fastelavnsboller
og andet kan købes
Arrangør:

Alsønderup Idrætsforening
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ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

“

I et turbulent
samfund med mange
slags udfordringer
kan det være påkrævet
med professionel
samtalehjælp

“

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

Ring eller mail for en nærmere afklaring
vedr. dårlig trivsel
Børn eller voksne i problemer
Se hjemmeside

Psykolog

Gunhild Nielsen
Aut.cand.pæd.psyk
Diplomudannelse i Klinisk Hypnose

Tulstruphave 10, 3400 Hillerød
Tlf. 2966 1158 - E.mail gun@pc.dk
www.psykologpraksis-gunhildnielsen.dk

Idrætsforeningen…
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Glæd dig!
Nu er der kun 20 uger til vi drager afsted på idrætslejr igen
Ingen tvivl om, hvor vi skal hen

TARM Idrætscenter
fra mandag den 2. juli til fredag den 6. juli 2012
For at deltage skal du gå i 4., 5. eller 6. klasse (vi
arbejder på at få plads til 7. klasserne også) og have tilknytning til Alsønderup Idrætsforening.
Hvis du var med sidste år, så ved du,
at vi dyrker sport døgnet rundt (næsten),
at vi hygger os i dejlige omgivelser,
at der er mulighed for at få lov til at afprøve mange
forskellige idrætsformer
at der er en helt fantastisk svømmehal, hvor vi bruger
rigtig mange timer, selvfølgelig altid med mindst en
voksen til stede.

Sidste år deltog 43 børn, hvilket vist var tæt pa rekorden. Vil du med i år, så hold øje med annoncen i
næste LokaltNyt, der udkommer i uge 10 (starten af
marts). Her kan du finde oplysninger om pris, tilmelding m.v.
De voksne og ansvarlige, lejrleder og idrætsledere, der
deltager på lejren er alle frivillige og ulønnede. De
giver en uge af deres sommerferie for at idrætslejren
kan blive til noget. Har du lyst til at deltage som medhjælper på idrætslejren, så send en mail til
gittesiezing@hotmail.com

6 Idrætsforeningen…

Fantastisk eSport
FIFA 12 Turnering
Alsønderup Idrætsforening gennemførte fredag den 16.
december eSport turnering i FIFA 12.
Arrangementet blev en kæmpe succes !! 64 børn i
alderen 7-18 år samt fire 6-årige kæmpede hele dagen
om at blive den bedste til at spille FIFA 12 på
Playstation 3.
Hele stævnet var blevet arrangeret på meget kort tid og
vi havde håbet på omkring 30 tilmeldinger, men ikke
regnet med, at samtlige 64 pladser ville blive booket!
Efter indledende puljekampe kvalificerede de 32 dygtigste sig til Champions League slutspillet og de 32
øvrige skulle spille Europa League.
Efter endnu flere puljekampe, kvartfinaler, semifinaler
og til sidst en finale i hvert slutspil blev vinderne fundet.

Placeringen i Champions League blev:
Nr.1:
Nr.2:
Nr.3:
Nr.4:

Nicolai Vest, 18 år.
Frederik Bak-Mikkelsen, 14 år.
Christoffer Jakobsen, 17 år.
Mikkel Hutters, 14 år.

Placeringen i Europa League blev:
Nr.1:
Nr.2:
Nr.3:
Nr.4:

Magnus Berg, 12 år.
Laurits Munk Frederiksen, 10 år.
Jens-Christian Windum, 9 år.
Peter Nørby Larsen, 11 år.

Efter finalerne blev alle vinderne kåret og de fik alle
flotte præmier fra vores sponsorer. Undervejs i turneringen blev der ligeledes delt flotte præmier ud fra alle
vores sponsorer.

Idrætsforeningen…
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Alle deltagere skal have tusind tak for jeres deltagelse
samt medvirken til, at hele arrangementet blev en rigtig
god oplevelse. Vi håber I alle syntes det var sjovt, for
det bliver ikke sidste gang vi gennemfører et eSport
arrangement! - Pt. arbejder vi på at lave noget endnu
større engang til foråret og vi har fået lovning fra EA
Sport Danmark, om at låne dobbelt så mange PS3 standere, så vi næste gang kan have 128 deltagere.
...hold øje med idrætsforeningens hjemmeside i fremtiden, hvor vi vil informere nærmere (www.asgi.dk)
Alsønderup Idrætsforening har deres egen side på
Facebook, hvor det er muligt at se alle billederne fra
eSport turneringen.

En speciel stor tak til vores sponsorer:
•EA Games
•Alsønderup Auto
•iPortalen
•Allan Kristiansen & Sønner
•MS Anlæg
•Gamereactor
•Sport-Direct Nordsjælland
•Superbrugsen
....samt stor tak til Alsønderup Håndboldafdeling,
Kenneth Estrup og Chili, Mia & Emma.
Med venlig hilsen
Michael Wilhjelm Christoffersen og Peter Windum
Alsønderup Idrætsforening

KÆMPE BANKO
Hver mandag kl. 19.00
på Kulsviergården i Alsønderup
60 seriespil á 150,- ● 15 ekstra spil á 400,-

Yderligere oplysninger på tlf. 4828 6232 / tlf. 4828 6876

1. mandag i måneden: STORSPIL
60 seriespil á 200,- 15 ekstra spil á 500,Arr.: Alsønderup Idrætsforening & Kulsviergården

8 Idrætsforeningen…
Generalforsamling
Håndbold afdelingen har den 11.01.2012
afholdt generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg af bestyrelsen, 3 pers. i 2 år og 2 pers. i 1 år.
4. Indkomne forslag
5. Eventuelt
Ad. 1. Til dirigent blev valgt Ulla Lund Nielsen, som
kunne konstatere generalforsamlingen var lovligt
varslet og indkaldt.
Ad. 2 Derefter gik vi over til formandens beretning,
og da der ikke har været en håndboldbestyrelse i 3 år,
var der af samme grund ingen beretning at give for
nuværende.
Ad. 3 Valg af bestyrelse.
Opstillet var Louise Rixen, Karina Andersen, Berith
Jørgensen, Helena Andersen, og Ole Bloch - alle blev
enstemmigt valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkomne bestyrelsesmøde.
Ad. 4. Indkomne forslag.
Ole Bloch havde stillet forslag om at der oprettes et
sponsorudvalg og at udvalget arbejder for hele håndboldafdelingen. Det arbejder bestyrelsen videre med
på førstkomne bestyrelsesmøde.
Ad. 5 Evt. intet til punktet.
Herefter takkede Ulla Lund Nielsen for god ro og
orden og afsluttede herefter generalforsamlingen med
ønske om et godt samarbejde med hovedbestyrelsen.
Referent Ole Bloch Hansen
Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelses sig på et bestyrelsesmøde.
Til formand blev valgt Louise Rixen for 2 år, til næstformand blev valgt Ole Bloch Hansen for 2 år, til Kasserer
blev valgt Berith Jørgensen for 1 år, til sekretær blev
valgt Karina Andersen for 2 år, og menigt medlem
Helena Andersen for 1 år.
Klubbens frivillige medhjælpere har forskellige
ansvarsområder.
Louise Rixen, har ansvar for ungdom. Louise skal
påsætte eller sørge for det bliver gjort, at der sættes
personale på til dommerbord til ungdommens hjemmekampe.
Jess og Gitte Hedman skal/kan i samarbejde med Niels

Lyng påsætte personer til senior afdelingens dommerbord til deres hjemmekampe.
Indlæg til Lokaltnyt kan sendes til Peter Windum, på
mail red@lokaltnyt.dk. Billeder skal vedlægges seperat
til indlæggene.
Indlæg til håndboldklubbens hjemmeside
(WWW.ASGI.DK) kan sendes til Jess Hedman. Jess er
håndboldklubbens webmaster.
Der blev nedsat et sponsorudvalg - foreløbig er følgende personer med i udvalget, Ole Bloch Hansen og
Louise Rixen, der skal dog findes 2-3 personer mere det håber vi der findes inden opstart af sæson 20122013.
Der er i klubben på ungdomssiden også et kioskudvalg. Det består af Bettina Kristiansen og Bente Bloch
Hansen. De har ansvar for indkøb og påsætning af personale i kiosken.
Vi skal fra udvalgets side opfordre jer forældre til børn
i Håndboldklubben til at hjælpe os om søndagen med
at stå i kiosken, man skal ikke stå der hele dagen, men
kan man stå der en time eller andet, vil kioskudvalget
være rigtig glade for jeres hjælp. Kontakt gerne Bente i
hallen eller ring til Bente på mobil 21 16 47 77.
Ole Bloch

Seniorfodbold
i Alsønderup
Efter en sæson uden seniorfodbold i Alsønderup forsøger vi nu igen at få stablet et hold på benene.
Har du lyst, så kom og vær med. Alle, uanset om du
er professionel eller nybegynder, er velkommen.
Vi starter op torsdag d. 19. januar kl. 19.00 med en
let gang træning og efterfølgende opstartsmøde.
Er du interesseret så mød op på lysbanen ved
Alsønderup skole eller ring til Nicolai Vest på
tlf. 6038 1273 eller Johnny Vest på tlf. 5098 8873
for at høre mere.

Idrætsforeningen…
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SPAR Nord hovedsponsor
for ASGI håndbold
De giver 10.000.00 kr. til håndboldklubben i indeværende sæson
og det gør de også i næste sæson.
Til oplysning, SPAR Nord giver
håndbold klubben 1.000.00 kr. pr.
ny kunde der henvender sig i SPAR
Nord og siger man, at man kommer
fra Alsønderup Håndboldklub,
betaler de også det næste års kontingent for et barn. pr. husstand.
Det er en meget fordelagtig sponsoraftale håndboldklubben har fået
med SPAR Nord, og i håndboldklubben håber vi der er forældre
der vil tænke på vores aftale med
SPAR Nord og gøre brug af den,
hvis man står og alligevel skal skifte
bank.

Skift til SPAR Nord og hjælp håndboldklubben med bl.a. at få et af
vores ønsker opfyldt, nemlig at
kunne komme på en håndboldweekend eller en tur ind og se AGK
spiller i ligaen.
I skrivende stund har SPAR Nord
også overtaget alle ASG&I´s forskellige konti for alle underafdelingerne
og i den forbindelse har SPAR Nord
givet 10.000.00 kr. til hovedafdelin-

Nyt fra

gen i et engangsbeløb, men hvor
hovedafdelingen har mulighed for
at søge flere penge til konkrete
ønsker gennem SPAR Nord fonden.
Så støt op om SPAR Nord og ASGI
og vær med til at gøre en forskel for
vores børn, deltag, hvis du har
mulighed for det, i dit barn´s aktiviteter - der kan altid bruges frivillige
hjælpere.
Ole Bloch Hansen

Løbeklubben ASGI
Der er et utal af måder at være løber på - én af dem er din
At blive løber for livet er en rejse. ASGI vil rigtig gerne
hjælpe dig i gang med den rejse.
Løbeklubben i ASGI kan d. 19. marts prale med at have
gennemført et 30 ugers løbekursus – supersejt løbet!
Klubben påregner, at tilmelde alle løbere til løbestævne
”Griseløbet i Nærum” søndag d. 25. marts som en finale
på de 30 uger.
Fra d. 1. april frem til skolernes sommerferie fortsætter
løbeklubben med forskellige løbeaktiviteter – stadig hver
Mandag kl. 17.30 ved Kulsviergården. Nye medlemmer
er meget velkomne.
I slutningen af august 2012 trykker løbeklubben atter på
genstart, vi bliver simpelthen ved. Der vil være løb på
seks forskellige niveauer fra begynder til maratonløbere.
Så grib fat i naboen, kæresten eller manden og mærk
den positive, den glade energi og bliv løber for livet.
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FIRKLØVEREN

-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid
Firkløveren er godkendt af Hillerød og Halsnæs Kommune.
Masser af frisk luft, knus, sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling pr. md. er 2.149,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

FIRKLØVEREN

v/Tanja Leerbech Holst
Kløvervej 22, Tulstrup, 3400 Hillerød
Mobil 30 69 61 99 - firkloeveren@mail.dk
www.firkloeveren.dk

TOTALLØSNINGER...
Vi kan dække dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig.
Nu også indretning af badeværelset med fliser og bademøbler fra Fliser og Bad DesignCenter...

VVS
Badeværelser
Alt inden for varmeanlæg
● Blikkenslagerarbejde
● Renovering/
vedligeholdelse
● Gasservice
● Forsikringssager

MURER

TØMRER
Facade og tag
Døre / vinduer
● Køkken
● Forsikringssager
● Solceller
● Om- / tilbygning

Badeværelser og fliser
Facaderenovering
● Om- / tilbygning
● Forsikringssager
● Tagarbejde
● Diverse reparationer

●

●

●

●

●

●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud...

Allan Kristiansen & Sønner ApS
Brunebjerg 11, Tulstrup
48 28 62 40 www.allankristiansen.dk
3400 Hillerød info@ak-s.dk
Fax 48 28 52 47

Idrætsforeningen…

11

Endelig –

FORÅRSOPVISNING!
Alle instruktører og hjælpetrænere er i fuld gang
med forberedelserne til en fantastisk, energifyldt og vidunderlig dag.

Opvisningsdagen er
søndag d. 18. marts kl. 11.00
på Kulsviergården
Dørene åbnes kl. 10.00
Entreen er 30 kr. for voksne
Gymnastikafdelingen vil igen i år, sælge sandwich, kage, frugt, kaffe og sodavand. Men det kræver, at I har tid
og overskud til at sponsorere en kage, som kan sælges i cafeteriet på opvisningsdagen. Det vil være en stor
hjælp, hvis kagen er udskåret og rimelig nem at gå til når I afleverer den.
I afleverer slippen nedenfor til jeres instruktør, hvis I har mulighed for at bidrage med en kage til opvisningsdagen.
Som noget nyt vil gymnastikken afholde amerikansk lotteri på opvisningsdagen. Så skulle du/I gå rundt med
lysten til at sponsorer vores lokalgymnastik, hører vi meget gerne fra dig. Alle mulige sjove, spiselige eller bare
smukke ting og sager er velkommen i lotteriet.
Kontakt venligst Heidi eller Helle på mailadresse heidi.rask@skolekom.dk eller hseemann@xematec.com hvis I
har et sponsorat til gymnastikafdelingen.
På forhånd tusind tak for hjælpen, vi glæder os til at se jer.
På Gymnastikafdelingens vegne
Heidi Rask
RIV--------------------RIV-------------------------RIV-----------------------RIV-----------------RIV-----------------RIV----------------Vi har masser af overskud og medbringer derfor gerne kage til opvisningsdagen:

Gymnastens navn
Slippen skal afleveres til instruktøren senest i uge 9

12 Idrætsforeningen…
Eftersøgning!
I forbindelse med Alsønderup Idrætsforening's 125 års
jubilæumsfest, optog Hans Bremer hele dagen på
video. Han er nu ved at være færdig med at klippe alle
optagelserne sammen til en samlet film, men mangler
navne på nogle af deltagerne fra festen om aftenen.
Derfor efterlyser Hans Bremer via Lokalt Nyt, om der
er nogen der ved hvem personerne på billederne herunder er?
Hvis du ved det, bedes du kontakte Hans Bremer på
tlf. 4828 6298 - du kan evt. lægge besked på telefonsvareren.
Herunder billeder af fem unavngivne personer:

Torsdagsbanko
Vores torsdagsbankospil har haft en svær start. Fra
”De unge på 40” stoppede og til ”Magic Banko”
startede gik der 3 måneder. I mellemtiden havde
flere af de faste bankogæster fundet andre græsgange! Men med en flot arbejdsindsats og en stædig
vilje og tro på at opgaven kan løses, ser det nu ud
til, at ”Magic Banko” er kommet for at blive. Der er
en stadig tilgang af nye gæster.
Med ”Magic Banko” introduceredes en anden spillemodel end den man kender fra det traditionelle bankospil. Det har krævet lidt tilvænning fra spillernes
side, men man får stadigvæk flere og flere positive
tilbagemeldinger om spillet, så spillerne tager godt
imod konceptet.
Stor tak for en fantastisk indsats til Susanne, Claus,
Pia, Bent, Thomas, Mads, Jeanne, Heidi Liljedahl,
Werner og Ulrich Friberg-Richelsen.
Kom og spil med! Det sker på Kulsviergården hver
torsdag, dørene åbner kl. 17, spillet starter kl. 19.
Har du lyst til at hjælpe?
Kontakt Ulrich, uri@bartoli.dk
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Alsønderup Fester 2012
Kr. Himmelfartsdag
torsdag d. 17. maj 2012
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. 19. maj...

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.

14 Kulsvierklubben…
KULSVIERKLUBBEN
- den er levende...
Så har vi fornøjelsen at tilbyde vores forårsprogram til
dem der kunne tænke sig at komme sammen med
jævnaldrende, venlige og glade lokalborgere.
Som det fremgår, mødes vi alle lige uger om torsdagen
i cafeteriet på Kulsviergården til kaffe og hjemmebragt
brød. Dog med enkelte undtagelser, som fremgår af
programmet. Kaffen betales med kr. 30,- men så er der
heller intet kontingent eller nogle af regeringens nye
afgifter.
Skal vi på busudflugter eller i teater, så må man til
lommerne, men det er vist det værd!

Praktiske oplysninger
om Kulsvierklubben
For hvem:
Alle pensionister i Hillerød Kommune, samt deres
hjælpere.

Mødested:
Kulsviergårdens Cafeteria.

Mødetid:
Selv om det ikke er nogen datingklub, så vil nogle af
os også gerne have nogle flere mænd, så vi får lidt
mere at skulle have sagt.
Vi glæder os til at se nye ansigter.
Gode nytårshilsner fra
Karen, Hanne & Flemming

Sædvanligvis hver anden torsdag kl. 14.00 i de ”lige
uger”.
Men bemærk, der kan, af hensyn til arrangementer,
også være andre ugedage/mødetider.

Økonomi:
Du skal selv betale for kaffe/the kr. 30,Drikker du ikke kaffe/the, er prisen kr. 15,- pr. møde.
(Vi står selv for borddækning)
Brød må du gerne medbringe. Øl/vand kan købes.
For busture med fælles spiseoplevelse, opkræves kr.
200,- pr. person.
Det manglende beløb betales af klubbens kasse

Sponsor:
Hillerød Kommune yder tilskud til vores klub.
Idrætsforeningen stiller velvilligt Cafeteriet til rådighed.

Godt nytår – pas godt på Jer selv
til vi ses igen
TORSDAG
d. 4. oktober 2012 kl. 14.00

Transport:
For de af klubbens medlemmer, der kun har mulighed
for at deltage i sammenkomsterne hvis de blive transporteret pr. bil, vil udvalget forsøge at være behjælpelig med biltransport.

Kontaktudvalg:
Karen Hansen - 48 28 68 51
Flemming & Hanne Lynge - 21 21 13 00

Kulsvierklubben…
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Forårsprogram 2012
Torsdag d. 9. februar 2012 kl. 14.00

Torsdag d. 3 maj 2012 kl. 10.00

I dag får vi besøg af Ruth Christoffersen, som har brugt
30 år af sit liv til at udforske mange af de lande der
synes uopnåelige for os andre. Udvalget har bedt Ruth
fortælle om sin viden om Rusland, hvor bl.a. den russiske Alexander III der blev dansk gift med Dagmar, blev
kronet i Kroningskirken i Kreml i 1883. Samme zarfamilie blev henrettet 35 år senere.

Vi har arrangeret en bustur, først til Frederiksberg Have,
hvor vi drikker medbragt formiddagskaffe og basser, for
bag efter at tage i ZOO. Vi var der godt nok for 5 år
siden, men det var på det tidspunkt hvor den store
ombygning var på sit højeste. Siden er Københavns
ZOO blevet en af de mest dyrevenlige i Europa, og det
er nok en tur værd.
På hjemvejen finder vi et listigt sted og indtager lidt
sen frokost. Pris for hele turen, kr. 200,-

Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 14.00
Eftermiddagen er tænkt som ren afslapning for dem,
som ikke lader sig ophidse af bankospil.
I dag skal vi nemlig have fat i brikkerne og spille
banko om forårsbebudere. Lad os se hvad Karen har
fået handlet sig til.

Torsdag d. 8. marts 2012 kl. 14.00
Desværre kan vor nye præst Anja W. Reiff ikke deltage,
da hun har konfirmander denne eftermiddag.
Vi har derfor truffet aftale med vores tidligere præst,
Palle Højland, som vil komme og underholde.

Torsdag d. 22. marts 2012 kl. 14.00
Vilhelm Stender ”Vilhelm den Lykkelige”, som han
også kalder sig, er tidligere sognepræst, men opgav sin
stilling og tog til Stillehavsøerne Tonga for at leve
blandt naturfolk, hvor han fandt lykken.
Han er nu hjemme, og lever af at holde foredrag om
sit spændende liv.
Det bliver helt sikkert en meget interessant eftermiddag.

Torsdag d. 19. april 2012 kl. 14.00
Tove Udsholt kommer og fortæller om det at være barn
af jødiske forældre under 2. verdenskrig, hvor forældrene tog til Sverige for at redde livet. Af kærlighed
efterlod de deres børn hos en plejefamilie her i landet.
Det har ikke været uden omkostninger, senere at skulle
væk fra den familie, som de havde knyttet sig til, og tilbage til sine egne forældre, da de vendte hjem.

Fredag d. 18. maj 2012 kl. 19.15
Så er vi nået til den sidste mødedag i forårssæsonen,
hvor vi - traditionen tro - regner med at skulle se forpremieren på Kulsvierrevyen for derefter at indtage
vores aftenkaffe med frisk smurt smørrebrød i Den Lille
Sal. Vi inviterer revyholdet, så det plejer at være hyggeligt.
Vi vil synge nogle fællessange, og ofte er vi heldige at
få musikledsagelse fra revyholdets musikere.
Vi skal også høre resultater fra vores Kaffe/kage-bod,
som slog alle rekorder i 2011.

16
REGNSKABSSERVICE &

REVISION

Regnskabsservice

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44

www.regnskabsservice.dk

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

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

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk

Lokalt Nyt…

Harløse Forsamlingshus…

Harløse
Forsamlingshus
Aktiviteter Forår/sommer
28. februar
Fællesspisning kl. 18.00.
Tag på safari eller jagt rundt i verden. Vi har fået Klaus
Byron fra Sparta Hunting til at komme og fortælle om
sine rejser verden rundt, Klaus er ud over at være en
god fortæller, også en dygtig fotograf. Så glæd dig til en
god og spændende oplevelse tirsdag d. 28. februar kl.
18.00.
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Generalforsamling
i foreningen
"Lokalt Nyt"
Onsdag den 11. januar
2012 afholdtes
generalforsamling i
foreningen "Lokalt Nyt"
Formandens beretning:

Fællesspisning. Kl. 19.00
Vandværket holder generalforsamling.

Foreningen har igen i 2011
udgivet 6 blade.
Det har været et godt år med mange positive
tilbagemeldinger fra læserne. Der har været stor
deltagelse i "Find 5 Fejl" og næsten alle annoncepladser blev solgt.
Omdeling af bladet er sket meget tilfredsstillende
og samarbejdet med trykkeriet er gået rigtig godt.
Jeg vil gerne takke hele redaktionsgruppen for et
godt samarbejde, en tak til afgående kasserer
Henrik Pedersen samt Hans Asmussen og en stor
tak til alle vores annoncører.

Tirsdag d. 24. april

Regnskab:

Loppemarked søndag d. 25. marts kl.10-13
Kom og gør et fund, huset bugner af ting og sager, som
du garanteret står og mangler.
Vi indsamler/modtager gerne flere loppeting på telefon
4821 0389

Tirsdag d. 27. marts

Fællesspisning. Kl. 19.00
Harløse Lokalråd fortæller om nyt og gammelt i lokalområdet.

Tirsdag d. 29. maj

Henrik Pedersen fremlagde regnskab for 2011 som
blev godkendt.

Kontingent og kontingentfordeling:
Medlemmerne fortsætter med uændret kontingent.

Fællesspisning kl. 19.00

Budget:

Tirsdag d. 26. juni
Fællesspisning kl. 19.00
Tilmelding til fællesspisninger senest 2 dage før
på telefon 4821 0389.
Prisen for deltagelse er 60 kr. for voksne
og 15 kr. for børn

Budget for 2012 blev fremlagt. Økonomien
balancerer og budget blev godkendt.

Valg af bestyrelse:
Bestyrelsen består nu af Peter Windum (Formand),
Anja Worsøe Reiff (Kirkerne),
Simon Jeppesen (Alsønderup Idrætsforening),
Ole Caspersen (Kulsviergården og Vandværket),
Nanna Jensen (Lokalrådet)
Bjørk Larsen (Kirkerne).
Karin Andersen blev valgt til foreningens kasserer.
Der var ingen indkomne forslag.

18 Lokalhistorisk Arkiv…
Nyt om gammelt fra Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv

kæmtekort
og pin-upper
or 100 år
iden
Latrinær morskab bruges åbenbart til alle tider. Dette
brevkort fra 1913 er i farver, som desværre ikke kan gengives her. På den anden side af kortet sidder manden
også med bukserne ned om hælene på plankeværket.
En mand i København sendte det i 1913 til sin svigerfar i Tulstrup. Portoen var 6 øre – 2 treøres frimærker.

Bag på står: ”Kære Svigerfader.
Modtag vore bedste ønsker i Dagens Anledning.
Venlig hilsen til Eder alle” – og så underskriften.

En søster sendte disse kort lokalt til sin bror. Bag på
det første har hun blot skrevet: ”glædelig Jul og et
godt Nytaar ønskes i af en god bekend”.
På kortets forside ses, at det er trykt i 1902.

Bag på det andet kort er der
- med samme skrift som på det første - skrevet:
”Vores jerteligste Lykønskning i Dagens Andledning.
Familen Hansen”.
På den regning, som jordemoderen på kortet
giver grossereren,
står: ” Regning. 1 Dreng 50 kr.”
En landarbejder her tjente dengang
ca. 1 kr. om dagen plus kosten.

Lokalhistorisk Arkiv…
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Bag på de følgende to kort med tidens pin-up piger,
har ejeren skrevet sit navn og:
”Harløse Station. Søndag den 31. april 1916.”
De har tilhørt denne mand i Harløse, som fyldte
19 år i 1916.
Bag på det ene af dem ses,
at det er trykt i Lübeck i Tyskland,
og på forsiden, at damen skulle hedde Lilli Miller,
formodentlig et såkaldt kunstnernavn.

Selv om vi ikke har flere antikke postkort med delvis
afklædte damer, så har vi
i Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv mange andre
spændende billeder og ting og sager.
Aflæg os derfor et helt uforpligtende hyggebesøg en
mandag aften.
Vi har åbent fra kl. 18 til 22 hver mandag.

Over en kop kaffe skal vi nok finde et og andet, som
vil interessere dig,
hvis du ikke allerede selv ved, hvad du gerne vil
vide noget mere om.
Du går eller kører ind fra Baunevej ved det lille skilt
til Baunevej 12 og til ”Rønnehuset”
– og gå så ad kældertrappen i skolebygningens gavl
til højre.

Lejlighed til leje
Lejlighed til leje på Kulsviergården
140 m2 / 4 værelser -ledig pr.1.april 2012
Henvendelse:

Vi ses !

Tlf. 4828 6540 eller mail:
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

20 Lokalhistorisk Arkiv…
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
indbyder til

Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
indbyder til

Lokalhistorisk aften
og generalforsamling

Slægtsforskertræf

onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.30
på Kulsviergården i Alsønderup

tirsdag den 14. februar kl. 19.30
i arkivlokalet - og de tre
efterfølgende tirsdagsaftener for
de deltagere, som vil fortsætte...

Ikke-medlemmer er selvfølgelig
også meget velkomne.
Lokalhistorien er for alle...

Aftenens tema:
Alsønderup Sogn rundt - ikke mindst for tilflyttere.
Lær dit lokalsamfund bedre at kende, bliv mere
fortrolig med det – bliv gladere for at bo her.
Der er også meget nyt for dem, der er vokset op her
eller har haft nogle af deres rødder her i sognet.
Med næsten 100 illustrationer, kort og fotos,
fortæller vi om sognets tilblivelse, historie,
og bebyggelsesgeografi, så du bagefter vil færdes her
på en ny måde og opleve genkendelsens glæde.
Vi inddrager også meget om menneskeskæbner og
slægter og sælsomme hændelser helt op til nutiden.
Har du forfædre, som du synes, vi også skal fortælle
om, så giv os et praj.
Der er fri adgang og ingen entre.
Men frivillige bidrag til vores leje af Kulsviergårdens
sal modtages med tak.
Vi sælger kaffe/te med hjemmebagt for 30 kr.
Øl og sodavand sælges til Kulsviergårdens priser.
Generalforsamlingen varer ca. et kvarter.
Det sker efter vedtægterne.
Resten af tiden er til aftenens tema...

Såvel begyndere som viderekomne er velkomne
– alle kan lære noget mere. Det er udbytterigt at
møde andre med samme interesser.

Det er et træf, hvor arkivet bistår med oplysning og
vejledning, og hvor deltagerne supplerer og udveksler viden og erfaringer. Eneste forudsætning for deltagelse er, at man har en computer hjemme. Er din
computer bærbar, så skal du tage den med. Er den
ikke bærbar, låner du en i arkivet, så du bagefter
hjemme kan få dine resultater ind på din egen.
Udover kirkebøger og folketællinger vil mange
andre søgemuligheder på internettet blive gennemgået og prøvet. Uanset hvorfra i landet dine slægter
stammer, er der er noget du kan bruge.
Bliv ikke hjemme, fordi du ikke har slægt her i Nordsjælland. Men har du aner i Nordsjælland og specielt i sognene her omkring, har arkivet selvfølgelig
mange andre lokale søgemuligheder at stille til
rådighed. Du bestemmer selv, om du vil komme de
følgende tre tirsdage, og er du forhindret tirsdag den
14/2, kan du blot komme næste tirsdag.
Vil du vide mere, kontakt Asbjørn Klit,
tlf. 30 79 61 38. E-mal: klit@4klit.dk
Det koster 10 kr. pr aften, og så er der er altid kaffe
til alle tilstedeværende.
Lokalarkivet finder man sådan her: Fra Alsønderup
køres ad Baunevej kort forbi skolebygningerne og
ind ad indkørslen med det lille skilt: ”Baunevej 12”
& ”Rønnehuset”. Gå til skolebygningen til højre og
ned ad kældertrappen i gavlen.
Kom og mød ligesindede og hør om det her er noget
for dig! - Tag også dine tvivlsspørgsmål med...

Alsønderup Sogns Lokalråd…
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HUSK at reservere tirsdag d. 20. marts 2012 til

MIDTVEJSMØDE
på Kulsviergården kl. 18.00 - ca. 21.00
Kom og fremlæg dine ønsker/eller spørge politikerne,
hvor der er et panel med repræsentanter fra partierne i byrådet samt fra Liberal Alliance.
Kl. 18.00 er der mulighed for at købe stegt flæsk og persillesovs til kr. 70,- pr. person.
Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen starter mødet kl. 19.00

Se nærmere i Lokalt Nyt, der udkommer i uge 10, 2012

Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd

LANDSBYVISION
for Alsønderup Sogn
kan nu læses på www.lokaltnyt.dk under “Links”
Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd har i efteråret 2011 udarbejdet en Landsbyvision,
som nu er tilsendt Hillerød kommune med håb om,
at dele af den bliver indarbejdet i den kommende kommuneplan.
Hillerød kommune har opfordret alle 10 lokalråd i kommunen
til at udarbejde en landsbyvision for hvert deres område.
Landsbyvisionen er ikke lovpligtig, men vil kunne bruges af kommunen og lokalrådet
som retningsgivende strategi for udvikling i lokalsamfundet.
Landsbyvisionen er udarbejdet på baggrund af de ønsker og holdninger fra beboere,
der fremkom på visionsdagen på Kulsviergården i Alsønderup.

Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Lær at spille guitar
Privatundervisning i guitar
hos Caspar Reiff
Begyndere, mellemniveau og øvede
Undervisningen foregår om torsdagen
i Tjæreby
Ring og hør nærmere på 50851066
eller send en mail: reiff.caspar@gmail.com

reklame
markedsføring
tryksager
PRessekontakt
websites
onlinesystemer

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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
>aut. el-installatør<

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
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Succesfuld sort/hvid teaterkrimi på Kulsvierscenen
Kulsvierscenen…

I januar og februar spillede Kulsvierscenen Anna
Sophie Hedvig – et stykke fra den danske kulturkanon.
Stykket startede som et let lystspil, men hurtigt blev
publikum virvlet ind i et væld af dilemmaer og store
spørgsmål. Stykket bliver kaldt for det væsentligste
modstandsdrama i Danmark, da det handler om den
passitivitet mennesker kan have når vi oplever ondskab
og dilemmaer. Anna Sophie Hedvig forholdte sig ikke
passiv, men handlede da hun slog den onde Fr. Møller
ihjel for at forhindre, at hun gjorde andre ondt. Vi valgte at hele scenografien skulle holdes i sort/hvide nuancer, for at understrege at stykket er af ældre dato.
Det pæne middagsselskab bliver meget overrasket over Anna Sophie
Hedvigs afsløring af at hun har slået et andet menneske ihjel

Der er ikke flere forestillinger i år, men vi vender
stærkt tilbage til næste år med musicalen Sound of
Music.
Tak til publikum og alle medvirkende for en god
sæson.
På gensyn til premieren i januar 2013.
På vegne af Kulsvierscenen
Birgitte Enghave

Charlotte Hviid og Helle Berg ses i rollerne som Fruen i huset
og Anna Sophie Hedvig.

MOMO og tidstyvene
Kulsvierscenens børn/unge afdeling sætter skuespillet MOMO op i marts måned.
Stykket er inspireret af Michael Endes bog MOMO.
Vi har premiere d. 18. marts og børnene kan
næsten ikke vente med at vise mange måneders
anstrengelser.

GENERALFORSAMLING
i KULSVIERSCENEN
Torsdag den 26. 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
Vel mødt
Teaterafdelingen
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Her kunne din
annonce have stået…
Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 2.000
excl. moms.

Kontakt
annonce@lokaltnyt.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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Lokalt Nyt…

Regler:
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
7/2-2012.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

- vinder 2 fl. rødvin !

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

Postnr

Jens Buck fra Sydskrænten

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Adresse

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

Navn

Find 5 fejl

KONKURRENCE:
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FDF holder
generalforsamling
og
fastelavnsfest!
I mange år har vi holdt generalforsamling og valg til
bestyrelsen i august måned i forbindelse med sæsonstarten; men for at overholde formalia, skal regnskabet
nu være forelagt på en generalforsamling, inden driftsregnskabet sendes til Hillerød kommune til godkendelse og udbetaling af driftstilskud.

For ikke bare at holde en ”kedelig” generalforsamling
kæder vi i år denne sammen med en fastelavnsfest,
som afholdes
tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 18.00-19.30.
Vi håber at rigtig mange forældre vil afse denne aften
til en kort generalforsamling, som også omhandler valg
til bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen slår vi katten af tønden ude i
laden og hygger os sammen med børnene.
Måske får vi også besøg af Eigil?
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Der er altid plads
til én til
i FDF
Alsønderup!
Selv om vi er en pænt stor flok børn og unge i FDF
Alsønderup, er der altid plads til én til!
I øjeblikket har vi en jævn fordeling af børn i alle klasser. Derfor er der plads til lidt flere i alle klasserne.
I denne sæson holder vi kun klassemøder 2 aftener om
ugen.
Om mandagen er der møder for væbnere (5. og 6. kl.),
seniorvæbnere (7. og 8. kl.) og seniorer (9. kl til 18 år).
Som oftest har væbner- og seniorvæbnermøderne
samme tema – men med forskelligt indhold.
Seniorerne holder deres egne møder.
Om tirsdagen er der møder for puslinge (5 år til 0.
klasse), tumlinge (1. og 2. kl.) og pilte (3. og 4. kl.)
kl. 18.00-19.30. Klasserne holder oftest møde hver for
sig; men alt efter aktiviteten holder de ind i mellem
fællesmøde for to eller alle tre klasser.

På www.fdf.dk/Alsonderup kan man se, hvad vi laver
og også finde kontaktpersoner i de enkelte klasser. Alle
er også velkomne til at ringe til Susanne Sandholt
(kredsleder) eller til den enkelte klasseleder for at høre
nærmere.
I sommerferien (uge 27) skal vi alle sammen på sommerlejr i Avnstruplejren v. Hvalsø syd for Roskilde.
Lejren ligger ude midt i skoven og lige i nærheden er
der en dejlig sø, som vi kan bade i.
Det bliver super-skønt!

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 7. februar 2012.
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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Indsættelse af sognepræst
Anja Worsøe Reiff
Søndag den 4. december 2011 – 2.
søndag i advent – blev vores nye
sognepræst Anja Worsør Reiff indsat i embedet ved to indsættelsesgudstjenester først i Tjæreby Kirke
og senere i Alsønderup Kirke.
Det blev to festlige og højtidelige
gudstjenester med to fyldte kirker.
Indsættelsen blev foretaget af provst
Jørgen Christensen, der i sin indsættelsestale gik ud fra begrebet
Advent, som er en vente- og forberedelsestid. Han nævnte, hvordan
vi her i Tjæreby-Alsønderup sogne
utålmodigt havde ventet på at få
lov til at lære den nye præst at
kende, få sat navn og ansigt på og
dermed byde Anja velkommen.
Senere i talen kom han ind på,
hvad Anja måtte forvente i sit nye
job. Han sagde bl.a.:
”Som præst indsættes du i dag til at
vække din menighed, når den falder i søvn. Skabe vild opstandelse,

når vi falder for fristelsen til at tage
livet for givet. Ruske opmærksomhed i os, når vi bliver dovne og
pege på lyset, når vi forfalder til
sortsyn.
Se, det er det lys, du i dag indsættes til at sætte på stage, så det skinner for alle – også for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, som
Hillerødpræsten Hostrup digter i en
julesalme. Guds lys – det rækker
tilbage til Guds første ord på skabelsens morgen og frem til påskemorgens opstandelse ved solopgang. Det er det lys, du selv må
hente håb i, og det er det løfte, du
skal række til mennesker, både der,
hvor de danser let af sted, og der,
hvor hvert skridt føles blytungt.
Du indsættes som præst for at forkynde, og det sidste ord er ikke
sagt, når du og jeg engang har sagt
vort sidste. Du indsættes som præst
til at holde os fast på forventningen
til Gud.”

Det var stærke ord fra provsten,
som han efterfølgende blødte lidt
op med en lille anekdote om en
præst, der fik et par visdomsord fra
en lille dreng, da han underviste i
religion i den lokale skole.
Provsten sluttede sin indsættelsesaftale med at henvende sig til menigheden, som han bad tage godt
imod deres nye sognepræst. Han
pointerede, at præst og menighed
er grene på det samme træ, lemmer
på samme legeme holdt sammen
ikke af egne kræfter og evner, men
af Jesus Kristus. Tag godt imod
Anja, mød op og bak op, så hun får
mod og frimodighed. Hør efter og
sig imod, så hun ikke vokser ind i
Himlen. Gå med og giv en hånd
med, så hun ikke segner under
byrden. Vær fulde af forventning –
men kvæl hende ikke i den.
Efter gudstjenesten holdt menighedsrådets formand Aage Stenhøj
Jørgensen en tale til Anja Worsøe
Reiff, hvor han kort fortalte om den
spændende ansættelsesprocedure
menighedsrådet havde været igennem. Nu var arbejdet gjort færdigt
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og resultatet stod nu lyslevende
foran menigheden. Han fortalte,
hvorledes Anja helt fra deres første
møde klart havde skilt sig ud fra
flokken. Hun er en person, som
man ikke kan undgå at lægge
mærke til. En person, som man
meget gerne vil lære nærmere at
kende. Han udtrykte håbet om, at
menigheden ville slutte op om den
nye præst og bruge hende meget.
Efter gudstjenesten i Tjæreby Kirke
blev der serveret portvin og kransekage i våbenhuset, hvor de fremmødte sognebørn fik lejlighed til at
hilse på deres nye sognepræst.
Efter gudstjenesten i Alsønderup
Kirke var der arrangeret en reception i Smedens Hus, hvor der også
blev serveret portvin og kransekage.
Udover snakken og hilsen på blev
der holdt flere taler af repræsentanter fra FDF Alsønderup,
Loppemarkedet, præstefællesskabet
Team-Vest, Anjas svigerfader (der er
præst), Anjas mand (præstefruen)
og af Anja selv.

En indholdsrig formiddag med stor
opbakning fra sognebørnene var
slut. En dag, som varsler et frugtbart
samarbejde mellem vores nye præst
og folkekirkemedlemmerne i
Tjæreby og Alsønderup sogne.
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Spillemandsmesse
den 20. november 2011

Spillemandsmesse
den 20. november 2011

Ikke bare én, men hele to
koncerter i Alsønderup kirke
Søndag d. 20. november kl. 16.00 fejrede Kulsvierkoret
sit 10 års jubilæum ved at opføre en spillemandsmesse
– og hvilken messe!
Koret, samt kende lokale harmonikaspillere, nemlig
Karin Fredborg og Lone Hansen fra Madam Blå, og violinist Linda Slätis og vores egen organist, nu bassist, Finn
Hegelund, alle dirigeret af korleder Grethe R. Egerup,
leverede en glad og rytmisk messe kædet smukt sammen med bibelske ord fra Charlotte Chammon, Nr.
Herlev.
3 fælles salmer blev sunget med virkelig stor lyst. Tænk,
at blot en anden og fornyet rytme, kan sætte os alle i
gang som storsangere! Det var værd at prøve! Og forhåbentlig er det ikke sidste gang vi får mulighed for det.
Tusind tak til jer alle og et stort til lykke med jubilæet,
og selv om det ikke er jubilæum næste november, så gør
vi os store forhåbninger om at måtte høre jer i kirken
igen til den tid.
Stående applaus fra en fyldt kirke må have givet jer et
signal om, at det var en fin spillemandsmesse.
Og torsdag d. 15. december kl. 19.00 var der igen julestemning i Alsønderup kirke, ja, der var skruet helt op
kunne der læses i avisen.

En fyldt kirke havde store forventninger – og de blev
indfriet til fulde.
Det pragtfulde kor, bestående af håndplukkede sangere
fra det meste af Nordsjælland – næsten alle kirkesangere – sang både kendte og mindre kendte julesalmer fra
ind og udland med en klang så smuk så ”krystallet klirrede”. Og der var både dame og herre kor og solosang!
Også ved denne koncert blev tilhørere provokeret til at
synge, som de slet ikke anede, at de kunne!
Koncerten, som varede 1 1/2 time inklusiv fællessalmer,
havde Finn Hegelund (organist ved Tjæreby og
Alsønderup kirker) ved orgelet, den unge trompetist Lars
Levinsen akkompagnerede og spillede trompetsolo, alt
sammen iscenesat og dirigeret af organist Lars Linderod
fra Ullerød kirke.
En meget stor tak til jer alle for en skøn oplevelse.
Tør vi håbe på et gensyn senest ved næste jul?
Efter begge koncerter var der servering i Smedens Hus.
Ved den sidste serveredes gløgg sponsoreret af
”Mosegården”.

Julekoncert
den 15. december 2011
med masser af korsang
og trompetsolo
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Kampen mod sult fortsætter
– med hjælp fra dig?
Søndag d. 4. marts 2012 sender vi
i Alsønderup og Tjæreby sogne for
13. gang frivillige indsamlere på
gaden for at bekæmpe sult ved
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for
fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad
og liv. Nogle mennesker sulter,
fordi de rammes af naturkatastrofer
eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller
muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper
årsagerne til sult med akut
nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og
uden sult på både lokalt og internationalt plan.
Følgende fortælling fra Uganda
viser, hvor vigtig hjælpen fra indsamlingen er:

Uden jord – ingen mad
I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku
fra Uganda lige ved at miste en del
af sin jord. Som 15-årig blev
Samuel, efter at hans forældre og
ældre brødre var døde, forsørger for
sine tre yngre søstre. De fire børn
lever af det, de kan dyrke på familiens jord. Men en dag gjorde et
hold naboer krav på en del af børnenes jord ved at true dem på livet.
”Hvad skal I med al den jord? I er
bare nogen unger og kan ikke passe
den. Nu tager vi den – og hvis I
sladrer til nogen, forgifter vi jer
eller kaster en forbandelse på jer!”

Børnene var rædselsslagne for
truslerne om trolddom, men uden
jorden kunne de ikke dyrke mad
nok til at overleve. Derfor valgte
Samuel at fortælle om jordtyveriet
til medarbejderne i Ugandas Kirkes
rettighedsorganisation, TEDDO.
Med støtte fra Folkekirkens
Nødhjælp har TEDDO siden 2008
undervist folk i området om deres
rettigheder i forhold til hinanden, i
forhold til lokale myndigheder og i
forhold til regeringen.
TEDDO tog initiativ til et møde
med klanrådet. Klanrådet har i
århundreder taget sig af stridigheder
om jord og træffer afgørelser på
baggrund af klanens og landsbyens
fælles erindring. I Samuels tilfælde
indkaldte klanrådet de involverede
familier og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem
jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl
om, hvor skellet gik – eller om, at
børnene skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agave-plante som skelpæl – og Samuel har et
dokument med stempler, der
bekræfter, at jorden tilhører hans
familie.

Meld dig allerede nu som
indsamler til søndag d. 4. marts.
For Alsønderup:
Susanne Sandholt, tlf. 4828 6715,
e-mail: sandholt@fdf.dk
eller sms: 2962 7642
For Tjæreby:
Anja Reiff, tlf. 4821 0416,
e-mail: awr@km.dk
eller sms 2056 7216
Ved Sogneindsamling 2011 samlede omkring 55 frivillige (fortrinsvis
konfirmander og FDF’ere) i
Alsønderup 16.979,50 kr. ind - og
kom ind på en 61. plads (ud af i alt
1308 sogne). I Tjæreby samlede 4
frivillige 4779,00 kroner ind.
På landsplan samlede 20.000 indsamlere 15 mio. kroner ind til kampen mod sult og katastrofer.
Tag godt imod indsamlerne, når de
ringer på jeres dør!

Det arbejde vil Alsønderup og
Tjæreby sogne og flere end 1300
andre sogne sammen med omkring
20.000 frivillige indsamlere støtte,
når de søndag d. 4. marts går på
gaden for at samle ind til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde
med at bekæmpe sult.
16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin
jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens
Nødhjælp. Nu ønsker han indsamlerne
ved Sogneindsamling 2012 held og lykke,
så flere kan få hjælp.
Foto: Rune Hansen
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Sket i kirkerne siden sidst
Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
9. december Bjarne Sander Knudsen
22. december Kim Michael Villefrance
Æret være deres minde!

Konfirmanderne
laver
Gudstjeneste
Søndag den 26. februar kl. 16.00 får du chancen for at opleve en helt
anderledes gudstjeneste. Her er det nemlig konfirmanderne fra både
Tjæreby og Alsønderup, der slipper deres kreativitet løs og laver en
gudstjeneste, der nok kommer til at blive helt sin egen.
I ugerne op til gudstjenesten har vi bl.a. været på inspirationstur til
Natkirken i Københavns Domkirke og vi har arbejdet med hvad en
gudstjeneste skal indeholde for overhovedet at være en gudstjeneste.
Så mon ikke der bliver rig lejlighed til at opleve noget nyt i Alsønderup
Kirke den eftermiddag.

Landsforeningen af Menighedsråd inviterer til

Debatmøde
Hvorfor har Danmark brug for folkekirken?

Hvordan folk og kirke mødes
Hvordan skal folk forholde sig til de store spørgsmål?
Hvordan skaber vi fremtidens kirke?
Mød op og bland dig i debatten

1. marts kl. 19.00-22.00
i Frederiksborg Centret, Milnersvej 19
Der er ingen tilmelding og deltagelse er gratis.
Øl og vand kan købes.

Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordmoderen.
Er forældrene ikke gift afleveres en
Omsorgs- og Ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Barnet skal have et navn senest 6 måneder
efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller
navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man sig
til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben
skal foregå.
Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til
en samtale. Her skal præsten bruge navn og
adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer
barnet). Faddere skal være døbte og over
konfirmationsalder.
En man ikke døbt som lille kan blive døbt
som større barn, ung eller voksen.
Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens
kontor. Attesten afleveres til kirkekontoret
eller præsten i god tid inden vielsen.
Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.
Begravelse eller bisættelse aftales med
præst, begravelsesforretning og graver.
Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup
sogne anmeldes snarest muligt til kirkekontoret.
Samtale. Ønsker man samtale med præsten
er man altid velkommen til at henvende sig.
Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet,
hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af Hillerød kirke)
3400 Hillerød Tlf. 70 23 03 93
E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9-12.30
+ torsdag tillige 16-18
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 4821 0416 Mobil 2056 7216
E-mail: awr@km.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 11-12 eller efter
aftale. Mandag er fridag.
Onsdag kl. 16-17 i Smedens Hus,
Alsønderup
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker februar - marts 2012
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 5. februar
Septuagesima

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt 25,14-30
De betroede talenter

Søndag d. 12. februar
Seksagesima

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Mark 4,26-32
Prædikant
Det voksende korn
Lenne Riis-Westergaard og sennepsfrøet

Torsdag d. 16. februar

19.30
Stillegudstjeneste
(se omtale)

Lørdag d. 18. februar

13.00
Fastelavnsgudstjeneste
for helefamilien.
Efterfølgende tøndeslagning i Kulsviergården (se omtale)

Tema: Glæde

Søndag d. 19. februar
Fastelavns søndag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Gudstjeneste

Luk 18,31-43
Helbredelsen af den blinde ved
Jeriko

Søndag d. 26. februar
1. s. i fasten

10.30

16.00 Konfirmanderne
laver gudstjeneste

Luk 22,24-32
Striden om at være den største
og Peters fornægtelse

Søndag d. 4. marts
2. s. i fasten

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Mark 9,14-29
Helbredelsen af drengen med
den urene ånd

Søndag d. 11. marts
3. s. i fasten

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 8,42-51
Konfrontation med
de jødiske ledere

Søndag d. 18. marts

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Joh 6,25-37
Livets brød

Søndag d. 25. marts
Mariæ bebudelse

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Luk 1,46-55
Mariæ bebudelse

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff

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
Roland 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
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
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
Ulla Nielsen
48 28 61 31
piledal@hotmail.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Berith Bjerrum Jørgensen
48 22 90 19
berithbjerrum@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@gmail.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
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 50
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej 4, Alsønderup
7232 7453 / 7232 7454
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
alsonderupvand@mail.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

35

Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.dk

Kontortid:
Tirsdag-fredag kl. 11.00-12.00.
Onsdag tillige kl. 16-17
i Smedens Hus, Alsønderup

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

Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af
Hillerød kirke)
70 23 03 93

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43

Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25

Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, llj@spire.dk
48 28 75 35
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

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk

Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26
Ledende graver:
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
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

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

DYRLÆGE
JENS MARTINUS
ANDERSEN
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”
DYRLÆGE JENS
MARTINUS ANDERSEN
Hillerød
Jespervej
96
Ndr. Jernbanevej 213400
· 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
●

●

Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

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.

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

4825 3666

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

