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LOKALT NYT

ANNONCER

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

HHM Ejendomme A/S
Frydenborgvej 27K
3400 Hillerød
Tlf.: 4822 2800

www.hhmejendomme.dk
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Idrætsforeningen…

INVITATION
til Alsønderup Idrætsforenings

IDRÆTSLEJR 2014
HVEM kan komme med?

HVAD koster det?

Alle børn fra 4. kl. til og med 6. kl. med tilknytning til
ASG&I.

Rigtig mange frivillige personers store indsats i forbindelse med bl.a. Alsønderup Fester muliggør, at idrætsforeningen kan tilbyde deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 1.200 kr. Inkluderet i prisen
er transport, overnatning, forplejning og deltagelse i
alle aktiviteterne. Eneste udgift derudover er lommepenge.

HVOR skal vi hen?
Tarm Idrætscenter i Vestjylland. Centeret ligger i
udkanten af byen lige op til skov og marker. Den blev
moderniseret i 2008 og tilbyder rigtig gode og moderne faciliteter. Der er bl.a. 2 haller, flere udendørs baner
og en stor svømmehal med klatrevæg og rutsjebane,
hvor der er adgang hver eftermiddag. Alle måltider
laves af centerets køkken.

HVORNÅR?
Vi tager af sted med bus tidligt mandag d. 30. juni og
kommer hjem fredag d. 4. juli om eftermiddagen.
Mødested Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse kl. 8.00
præcist.

HVAD skal vi lave?
Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som idrætsforeningen repræsenterer - plus nogle
nye som atletik, svømning, bowling, orienteringsløb og
måske teater.

Indbetaling af 1.200 kr. til konto nr. 9213 4560094731
i Spar Nord senest den 10. juni 2014.
VIGTIGT: Husk at oplyse deltagerens navn ved indbetalingen.

HVORDAN melder vi os til?
Tilmelding skal ske pr. mail idraetslejr@outlook.dk.
Send følgende information:
● Navn
● Adresse
● E-mailadresse
● Forældres telefonnummer (mobilnumre)
● Fødselsdag og -år
● Klassetrin (nuværende)

Tilmeldingsfrist er d. 2. juni 2014
Orienteringsmøde mandag den 16. juni kl. 19.0019.30 i klubhuset.
Har du spørgsmål eller har brug for yderligere
informationer, er du velkommen til at ringe eller maile
til Heidi Liljedahl, tlf. 48 28 52 25,
mail idraetslejr@outlook.dk.

Arrangør:
Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)
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Bladets egen side…
Kalenderen…

Indhold…

Lørdag d. 1. februar

ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
Bladets egen side
Alsønderup Fester
Alsønderup Vandværk
Kulsvierscenen
Kulsviergården
Harløse Forsamlingshus
Alsønderup Lokalråd
Lokalhistorisk Arkiv
Find 5 fejl
FDF
Kirkerne

Fakkeltog og aftenandagt i
Alsønderup kirke

Tirsdag d. 25. februar
18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus.

Torsdag d. 20. februar
19.30 Alsønderup Vandværk Generalforsamling på
Kulsviergården.

Torsdag d. 27. februar
19.00 Generalforsamling i Harløse
Forsamlingshus.

Søndag d. 9. marts
10.30 Gudstjeneste og
sogneindsamling i
Alsønderup kirke.

Onsdag d. 19. marts
19.30 Generalforsamling i
Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv.

Tirsdag d. 25. marts
18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus.
19.00 Harløse vandværk –
Generalforsamling.

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

- side 3
- side 4
- side 5
- side 5
- side 6-7
- side 9
- side 9
- side 11
- side 12
- side 13
- side 15-17
- side 17-29

Redaktørens hjørne...
Rigtigt godt nytår til alle vore læsere og velkommen til den
10ende årgang af Lokalt Nyt for Alsønderup og Tjæreby sogne.
Vi fejrer det nye år med at give bladet et nyt layout med bl.a.
farver på forsiden og nyt layout med nye skrifttyper på siderne.
I løbet af året vil der komme flere nye tiltag på dette område for
til stadighed at give jer læsere det bedst mulige blad, både hvad
angår udseende og spændende indhold fra lokalområdets
mange foreninger. Vi rører dog ikke ved vor meget populære
konkurrence - Find 5 Fejl - som også i år vil bringe drilske fotos
med indbyggede fejl. Billederne er som altid taget af vor dygtige
fotograf, Kenneth Estrup, som også leverer de fleste af vore forsidefotos. Og de vil nu komme endnu bedre til sin ret, når vi kan
præsentere dem i farver.
En vigtig del af Lokalt Nyt´s økonomi kommer fra vore trofaste
annoncører. Men over tid falder nogle fra og vi har stadig plads
til nye annoncører. På visse sider kan vi tilbyde dem i farver, så
ring eller mail til mig, hvis du er interesseret i en annonce.
Du er også altid velkommen til at sende mig en mail, hvis du har
en god historie eller en kommentar til bladet.
Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup
og Tjæreby sogne. Oplag: 1.550 ex.

Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m.
for Foreningen ”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk

Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 2337 9788
E-mail: red@lokaltnyt.dk

Næste nummer udkommer i uge 11 - 2014.
Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er
tirsdag den 12. februar 2014.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk

Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS
Tlf. 2211 6511, info@akselg.dk
Forsidefoto: Kenneth Estrup

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det
indsendte materiale.

Alsønderup Sogns Vandværk…

Aflevering af lopper!

Private kan selv aflevere loppeeffekter til Alsønderup Fester!
Effekterne afleveres i KOLD-HALLEN ved Kulsviergården!
Der modtages i Januar, Februar, Marts, April og Maj - på følgende tider:
LØRDAGE i Lige uger - Kl.10.00 - 12.00
I Måned
Dato:
Uge:

Januar
11. jan
25. jan
2&4

Februar
08. febr
22. febr
6&8

Marts
08. mar
22. ma
10 & 12

April
05. apr
19. apr
14 & 16

Maj
03. maj
17.maj
18 & 20

Andelsselskabet Alsønderup Vandværk holder

Generalforsamling
torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.30 på Kulsviergården
Forslag til pkt. 7 skal afleveres på adressen
Bakkesvinget 17, Tulstrup, 3400 Hillerød
senest torsdag den 13. februar 2014.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning
Det reviderede regnskab
fremlægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år
forelægges til orientering
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
en suppleant til bestyrelsen
Valg af en revisor og
en revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

På valg efter tur og for to år er Ole Caspersen,
Birger Dysted og Flemming Høier Olsen.
Hver andelshaver råder over en stemme.
Der kan afgives stemme ved skriftlig
fuldmagt, som afleveres til dirigenten
ved starten af generalforsamlingen.
Alle andelshavere opfordres til at
møde op, blive orienteret om
hvad der sker, stille spørgsmål
og tage del i debatten.
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Kulsvierscenen…

Succesfuld
Oliver Twist på
Kulsvierscenen
I januar og februar spillede Kulsvierscenen musicalen
Oliver Twist – en af de gode gamle klassikere.
Kulsvierscenen valgte i år at opføre Charles Dickens
Oliver Twist, da vi stod og manglede en børneteaterinstruktør og derfor valgte at slå børne- og ungdomsafdelingen sammen med voksenafdelingen.
Musicalen Oliver Twist er skrevet frit efter Charles
Dickens’ roman af samme navn. Historien om Oliver
Twist foregår i England i 1850-tallet.
Industrialiseringen var endnu ikke startet og verden bar
stadig præg af det gamle feudalsamfund med herremænd og bønder.
Der var en enorm klasseforskel i England. Man betragtede denne klasseopdeling som noget Gud havde skabt
og alle accepterede derfor forskellen.
Dickens’ budskab med historien var blandt andet at
give et kritisk portræt af det officielle ”fattigvæsen”.
Den udgave vi opførte af stykket var en let musical
med deltagelse af mange børn og voksne.
Der er ikke flere forestillinger i år, men vi vender stærkt
tilbage til næste år med stykket “Ester”.
Tak til publikum og alle medvirkende for en god
sæson.
På gensyn til premieren i januar 2015.
På vegne af Kulsvierscenen
Birgitte Enghave

Mrs. Mann spillet af Helle Berg er kun glad for at slippe af med
Oliver Twist, da han spiser alt for meget. Her er det Mr. Bumble
spillet af Per Thomsen der sørger for at Oliver kommer videre til
en læreplads hos bedemanden.

E F T E R LY S N I N G !

Børne/ungdoms-teaterinstruktør
Går du med drømmen om at være med til at skabe en god teaterkultur i Alsønderup?
- Så meld dig under fanerne og bliv vores nye instruktør.
Vi har en god børne- og ungdomsafdeling med mange glade teaterbørn og samtidig god opbakning
fra teaterbestyrelsen.
Skriv til formand Birgitte Enghave hvis det har din interesse: kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk.
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Kulsvierscenen…

Charley, spillet af Wilma Winther Bothe, får et par ordrer
fra Fagin, spillet af Birger Mac

Børnene i Fagins bande våger over Oliver Twist som er
faldet om af udmattelse

Boghandleren, spillet af Morten Winther
Bothe, får sig en snak med Oliver Twist
og Mr. Brownlow, spillet af
h.h.v. Emil Sørensen og Janik Hingstrup

På gensyn til premieren
i januar 2015...

Har du lyst…

Tak til alle sponsorer

Vi kan altid bruge en ekstra hånd til at sætte forestillinger op ved Kulsvierscenen.
Lige i øjeblikket mangler vi personer, der har lyst til
at være med til at skabe næste års forestilling.
Vi har et godt sammenhold i teatergruppen og
tilbringer en masse sjove timer sammen.

Vi har haft en helt forrygende sæson.
Vi skylder en stor tak til publikum, vores sponsorer
og alle frivillige der var med til at gøre Oliver Twist
til en succes.
Hele holdet bag Oliver Twist er meget taknemmelige
over den store opbakning fra lokalbefolkningen.

Slotsbyens Dyreklinik
Bygma
Allan Kristiansen & Sønner
Enghave Teknik
Malerfirmaet 10Kanten
P.M. Belægning
Claus Larsen Blikkenslager
TJ VVS

Det er specielt regi- og lysfolk vi mangler, når vi går
i gang til efteråret.
Det er ikke nødvendigt med stor erfaring, bare du er
fiks på fingrene.
Har du mere lyst til at stå på scenen, har vi altid et
underskud af unge mænd, der kan brænde for at
spille teater.
Interesseret?
Send en mail til benghave@hotmail.com eller
ring til Birgitte på 28 19 11 76.
Skriv til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
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ANNONCER

VVS
VVS-firmaet
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

TØMRER
Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

MURER
Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

UDSTILLING
Fliser og Baderumsmøbler
Industrivænget 11, Hillerød

FIRKLØVEREN

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

-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 2.644,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

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

FIRKLØVEREN

48 28 62 40

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

Kulsviergården …

Harløse
Forsamlingshus

Nyt fra

Kulsviergården
● Forpagter Hanne Weidekamp har opsagt
forpagterkontrakten pr. 31/12-2013,
med fratrædelse 30/06-2014.
Bestyrelsen arbejder på en ny løsning.
● Hillerød Kommune har opsagt retningslinierne
for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød,
da der skal udarbejdes nye retningslinier i 2014,
som træder i kraft 01/01-2015.
● Depositum på leje af salene på Kulsviergården
er pr. 01/01-2014 nedsat til kr. 3000,-.
● ”Rød gang” og omklædningrum nr. 3 er
med udgangen af 2013 blevet færdigrenoveret,
med et rigtig godt og rengøringsvenligt resultat.
Med ønske om
et godt nytår fra
Kulsviergårdens bestyrelse

Vinter
Tirsdag den 25. februar kl. 18.00 Fællesspisning
Når vi har spist har vi fået Klaus Byron til at fortælle
lidt om turisme og jagt rundt om i verden,

Torsdag den 27. februar kl 19.00
Generalforsamling for Forsamlingshuset
Ordinær generalforsamling, dagsorden iflg. vedtægter.

Tirsdag den 25. marts kl. 19.00
Generalforsamling for Harløse vandværk
Der er gule ærter som vandværket er vært ved.

Tirsdag den 29. april kl 18.00 Fællesspisning
Herefter er lokalrådet på med aktuelle emner.
Tilmelding til fællesspisningerne 2 dage før
på tlf. 48 21 03 89.

Loppeeffekter modtages/afhentes
hele året
Venlig hilsen Bestyrelsen

KÆMPE BANKO
Hver mandag kl. 19.00
på Kulsviergården i Alsønderup
KUN FOR MEDLEMMER...

●
●

Yderligere oplysninger på tlf. 4828 6232 / tlf. 4828 6876
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60 seriespil á 200,15 ekstra spil á 400,-

Arr.: Alsønderup Idrætsforening & Kulsviergården

ANNONCER

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Malerfirmaet
10 Kanten A/S

P.M. BELÆGNING

23 25 05 06

Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk

Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød

Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk
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Alsønderup Sogns Lokalråd…

Nyt fra

Alsønderup Sogns
Lokalråd
Nyt om tunnelen ved Frederiksværksgade

LOKALT VISIONSARBEJDE

Forbedringen i tunnelen er nu færdiggjort, der er opsat
styremodul og justering af spolerne .
Det bevirker at cykelister bliver registreret på samme
måde som bilister.

Lokalrådet forventer at revidere sit visionspapir fra
2011 i løbet af foråret 2014. I den forbindelse vil
lokalrådet gerne inddrage skolens udfordring i forhold
til det faldende elevtal og skolens samspil med lokalområdet. Begge dele med henblik på at skabe en stærkere bevidsthed i byrådet omkring de udfordringer vi
står overfor.

VI HÅBER I LOKALRÅDET AT DET GIVER
EN MERE SIKKER SKOLEVEJ
DET VIL VI FOKUSERE PÅ I 2014:
OPFØLGNING AF SAMMENARBEJDET
MED SKOLE, SKOLEBESTYRELSE,
INSTIUTIONER OG LOKALE FORENINGER
FREMME TRAFIKSIKKERHEDEN
I LOKALOMRÅDET
Lokalrådet arbejder løbende med en forbedring af de
lokale trafikforhold med særlig fokus på trafiksikkerheden for vores børn og unge. Dette arbejde vil naturligt
koordineres med skole og institutioners bestræbelser i
samme retning.

NATURSTIER
I forbindelse med revidering af vores visionspapir forventer lokalrådet, at der vil blive sat særlig fokus på
(gen)oprettelse af flere naturstier i området. Stier der
både kan anvendes som vandre-, løbe og cykelstier.
Her er det oplagt at samordne en vision om flere nye
naturstier med skolens, institutioners og lokalbefolkningens behov for at opnå lettere adgang til lokale turoplevelser og forbedre trafiksikkerheden.

GRUSGRAV
Der er blevet søgt om udvidet råstofindvinding i grusgraven mellem Tulstrup og Nejede. Det er en sag som
lokalrådet vil følge op på, blandt andet om at få genetableret den gamle grusgrav til rekreativt naturområde, før man begynder nye udgravninger, som i øvrigt
ligger meget tæt på Nejede landsby.
Bestyrelsen

Lokalrådet arbejder løbende med en forbedring
af de lokale trafikforhold
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Lokalhistorisk Arkiv…

Kom til

Lokalhistorisk aften
og
generalforsamling
i Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
på Kulsviergården i Alsønderup
onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.30
Fri adgang, ingen entré
Ikke-medlemmer er også meget velkomne
Lokalhistorien er for alle

Vi viser et stort udvalg af vort arkivs mange ældre og nyere fotos fra Hillerød by og Nyhuse.
Fortælleren er i år musiker Ole Petersen, en kender af Hillerød bys historie,
også kendt fra sine lokalhistoriske byvandringer hvert år ved Hillerød Kulturnat.
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.
Generalforsamlingsdelen foregår efter vedtægten og ventes kun at vare et kvarter.
Notér allerede nu i den nye kalender, at det er den 19. marts og kl. 19.30.
Har du ikke fået betalt kontingent til arkivet for 2014 via netbank, konto 2276 8968504194,
kan du betale ved dette møde.
Det er kun 110 kr. - for par 150 kr.
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Lokalt Nyt…

Find 5 fejl

KONKURRENCE:
VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Vinder af “Find 5 fejl” i sidste nr. blev:
Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand

Regler:

Caroline vinder sodavand!

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

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
12/2-2014.
Fotograf: Kenneth Estrup
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Telefon

Postnr

Navn

By

Alder

KLIP HER

Adresse

Caroline Henriksen
fra Alsønderup

ANNONCER

ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

kontakt@ml.kloak.dk
www.ml-kloak.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.
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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“Vi skal blive klogere på os selv...”

FDF for FDF-ledere
Hvert år lige efter nytår arrangerer bestyrelsen ’lederdage’ for lederne i FDF Alsønderup. Det er et døgn,
hvor lederne har mulighed for at hygge og behandle
relevante emner i ’børnefri zone’.
Målet i år var: ’Vi skal blive klogere på os selv, hinanden og de børn vi laver FDF for’. Forældre kender til
de konflikter, der opstår under grænsesætning overfor
egne børn. Problemstillingen er ikke mindre, når der er
20 ledere, der skal sætte enslydende grænser overfor
70 børn i en hel uge.
Fredag aften gik med at diskutere grænser om alt fra
spisesituationer til hjemve. Vigtige diskussioner for at
undgå for mange konflikter mellem lederne på en lejr,
hvor de på 4. dagen er rigtig trætte fordi det har regnet
ind i teltet om natten, og der har været 3 børn, der har
tisset i soveposen med et par timers mellemrum!
Så er lunten kort, og det er uklogt for lederkollegaen at
afvige for meget fra de uskrevne regler! Et fælles kendskab til de ’uskrevne regler’ reducerer risikoen…
Lørdag formiddag holdt Mike Gillmann et fantastisk
foredrag om, hvordan man håndterer børn med særlige
behov. Mike er leder for Ullerødskolen – en af Hillerød
Kommunes skoler for børn med diagnoser.

Der var mange gode råd og eksempler. Foredraget
havde hele tiden fokus på adfærd og ikke på diagnoser.
Diagnoser kan måske forklare en adfærd, men det er
adfærden vi som ledere skal håndtere.
Udfordringen er at rumme så mange børn som muligt,
så både det enkelte barn, den samlede børneflok og
lederne, har det sjovt sammen.
En rigtig god weekend, hvor alle i bedste FDF-ånd var
deltagende og aktive, og der efter programmet fredag
aften blev tid til ’Tegn og Gæt’ eller hyggeligt samvær
over et glas rødvin.

HUSK !
FDF´s generalforsamling
den 17. februar med valg
til bestyrelsen.
Læs mere på vores hjemmeside
fdf.dk/alsonderup
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ANNONCER

“

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

“

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

reklame
markedsføring
tryksager
annoncer
PRessekontakt
webtekster

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Alt i elinstallationer
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Kirkerne…

FDF på Juleweekend
Når man går til FDF bruges de ugentlige møder ofte
som optakt til weekender og store lejre, som er det
mange forbinder med FDF livet. Man oplever et fællesskab hvor der er plads til forskelligheder.
Det er dejligt at mærke den store opbakning når der
kaldes til lejr og nu sidst vores traditionsrige juleweekend som igen i år foregik på Hvidekilde i Kagerup.
Årets tema var " God bedring til Rudolf ".
Som traditionen byder, var der fredag aften smuglerløb
for ’de store’ - det var en succes som altid - den kloge
narrer den mindre kloge.
MEGET tidligt lørdag morgen var der som altid godt
gang i de mindste. Fedt at lege i køjesengene, lyse med
lommelygterne og løbe på de lange gange. Det giver
god appetit til havregrød med kanelsukker, som er en
meget populær FDF morgenmad.
Lørdag formiddag var det fint vejr og vi skulle ud og
spille ‘Julesettlers’, hvor man i grupper skal tjene
resourcer til at bygge med. Alle - store som små - var
gode til at samarbejde om opgaven.

Om eftermiddagen var der traditionen tro ’juleværksteder’. I år kunne man lave juledekorationer, bolscher,
dyppe lys, bage pebernødder på bål, juleperleplader,
nisser i filt eller deltage i legeværksted.
Et af højdepunkterne er julemiddagen med flæskesteg
og sukkerbrunede kartofler, rødkål og brun sovs. Til
dessert selvfølgelig risalamande, hvor der var mandelgaver til de heldige som fandt en hel mandel. Lørdag
aften til lejrbålet havde udvalget været i gang med en
’Casting’ - hvor forskellige børn blev spurgt hvad der
skulle til for at være en god FDF leder. Svarene var
mange!!!
Søndag var det tid til ’jule bingo banko’. Alle fik en
plade og var klar til at hjælpe hinanden mens numrene
blev råbt op. Det kan godt være svært at holde styr på
pladen når man kun er 5 år og meget spændende om
man får bingo banko. De tal der blev udtrukket, blev
fundet på forskellig vis bl.a. ved skøre konkurrencer.
Alle var trætte da vi tog hjem, men fik minder med
hjem fra en dejlig lejr og ser frem til de næste møder,
weekender og lejre.

Sultkaravanen kommer forbi
Søndag den 2. marts kl. 18-21 kommer karavanen til Alsønderup og konfirmander og FDF’ere er inviterede.
Sultkaravanen kører igen rundt i hele landet i ugerne 8, 9 og 10 i 2014, som tidligere år er Sultkaravanen et
samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælps og Silkeborg Højskoles volontører.
Karavanen består af fire-fem unge, der har været ude som volontører og har mødt folk, der lever med sulten
tæt inde på livet.
Samtidig har de fulgt Folkekirkens Nødhjælps lokale partnere og medarbejdere i området og fået indblik i,
hvorfor og hvordan Folkekirkens Nødhjælp arbejder.
I år skal vi møde volontører, der har været i Uganda og Malawi, og som vil lave et oplæg med billeder og fortællinger, hvor de unge kan få testet deres viden om sult. Derefter laver de aktiviteter med de unge i mindre
grupper. Undervejs stiller vi sulten med et måltid, og besøget slutter af med en lille ungdomsgudstjeneste.
Alt i alt varer besøget ca. 3 timer.
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2013 er slut 2014 startet
Glædelig nytår
skal være menighedsrådets første ønske til alle sognemedlemmer, og tak for året 2013 ved opbakning til de
aktiviteter som der, udover de fastlagte
gudstjenester/højmesser, har været.
Menighedsrådet har ønsket at fastholde samme antal
tjenester i 2014. Dertil kommer de særlige gudstjenester/arrangementer, som snarest vil blive tilrettelagt.
Vores største sammenkomst i 2013, frataget forårs- og
høstfest, blev foredragsaftenen med forfatter og sognepræst Kathrine Lilleør, en hel særlig fortæller.
Salmemaraton, et projekt som strakte sig over et par år,
er nu slut, alle salmer i salmebogen er sunget, alle
områdets kirkers historie er fortalt. Det har været
spændende, og der har været en virkelig god tilslutning samt en lille skare, der har været med hver gang.
Som noget nyt, har vi tilsluttet os et nyt ”maraton”:
Salmedigtere. I vore sogne lægger Grundtvig ud d. 20.
november i Alsønderup, Smedens Hus.
November 2013 blev den måned, hvor DR havde valgt
at lade Hillerød Provsti komme på nationens TV-skærme: ”Folkekirke for milliarder”. Der kom dog ingen
afsløringer af dramatisk sløseri eller rod med pengene,
men oplysninger om, at kirken var velbesøgt og velholdt, at gudstjenester og andre aktiviteter blev gennemført professionelt af velkvalificeret personale.
Og menighedsrådene blev rost for alle de opgaver, de
påtager sig. Det har naturligvis glædet menighedsrådene rundt omkring.

Foredragsaftenen med forfatter og sognepræst Kathrine
Lilleør

Pr. 1. december indgik Uvelse kirkegård i vores graverteam, der nu tæller en ledende graver og 3 gravere.
Den smukke granpyntning på kirkegårdene er resultat
af et kursus sidste år og så teamarbejde og interessen
for, at det skal se pænt ud. Indtil nu har sneen ikke
givet problemer! Det har været muligt at plante nye
hække m.m. Desværre har stormen knækket nogle
træer i Tjæreby. I uge 2 tages der fat på at give præstegårdshaven en ”kærlig” behandling.
Den 31. december sagde vores regnskabsfører, Helle
Worm, fra Det Fælles Regnskabskontor, farvel for at
påbegynde nyt job. Vi ønsker Helle held og lykke og
siger tak for et altid venligt svar på regnskabsspørgsmål. Mange menighedsrådsmedlemmer har ikke helt
forstået den dybere mening med
Kirkeministeriets komplicerede kontoplan
opdelt på kontonumre og diverse formål.
Forklaringen er sandsynligvis, at ministeriet
har prioriteret grundlag for statistikker over
menighedsrådenes behov for et økonomisk
overblik. Så det må vi fortsat leve med.
Det bliver spændende at se, hvornår der i
2014 bliver taget beslutning om et nyt
Kirkeråd eller en del af det. Alt har sin tid!
Med de bedste ønsker for det nye år
Menighedsrådet

Debatten om sognesammenlægning fortsætter i 2014
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Fastelavnsgudstjeneste
og
tøndeslagning
Søndag den 2. marts kl 13.00 i Alsønderup kirke
Ordet fastelavn betyder den sidste aften før den kristne faste. Her spiste, drak og festede man for at forberede sig
på den lange faste. Karneval er det katolske navn for den samme festlighed, hvor det at klæde sig ud kommer fra.
Med reformationen ophørte fastepligten, men ikke traditionen for at holde fastelavn!

I år holder kirken fastelavnsfest med alt hvad der hører sig til
og programmet er som følger:
Kl. 13.00 familiegudstjeneste
Kl. 13.45 Tøndeslagning i haven bag Smedens Hus.
Der vil være tønder til de forskellige aldersgrupper.
Herefter fastelavnsboller og kakao til alle.
Pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 19. februar kl. 18.30
Torsdag d. 20. marts kl. 18.30
Torsdag d. 24. april kl. 18.30
Onsdag d. 21. maj kl. 18.30
Onsdag d. 18. juni kl. 18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus
i Alsønderup og er offentlige møder
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Gå med
i kampen
mod sult
– igen i år!
Søndag d. 9. marts 2014 mødes
indsamlere fra Alsønderup og Tjæreby
sogne igen for at samle penge ind
til kampen mod sult ved den årlige
Sogneindsamling.
Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af
sultende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig
870 mio. mennesker, der lever med sult.
Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede
mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i
fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke
har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.
Et af de steder, hvor klimaforandringerne rammer
hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev
Etiopien ramt af en af verdens største og mest omtalte
sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder
mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i
Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har
sulten bidt sig fast.
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de
kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres
familier.
Vi er med i Sogneindsamlingen for 16. gang, fordi
dagen er en oplagt chance for at samle både unge og
ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult. Sidste år samlede vi
13.919,50 kroner ind i Alsønderup og 4.603,00 kroner
i Tjæreby.

Det kneb lidt med at få
tilstrækkeligt med indsamlere
i Alsønderup sidste år, så i år håber vi, at rigtig mange
vil tilmelde sig på forhånd, så vi kan dække alle ruter i
sognet. Inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag!
For Alsønderups vedkommende er der mulighed for at
deltage i gudstjenesten kl. 10.30. Kl. 11.30 mødes indsamlerne i Smedens Hus, hvor der vil være mulighed
for lidt frokost inden man går ud på sin rute.
Det tager typisk omkring 2 timer at gå/køre en rute. På
en del af ruterne er det nødvendigt at køre i bil for at
kunne nå rundt.
Når man kommer retur, vil der være en lille forfriskning, mens indsamlingsbøssen bliver talt op.
Børn under 11 år skal ledsages af en voksen, mens
børn mellem 11 og 18 år skal følges ad 2 og 2.
Derfor - meld dig allerede nu som indsamler
hos Susanne Sandholt, mail: sandholt@fdf.dk
eller SMS: 2962 7642.
For Tjærebys vedkommende kan man kontakte
Anja Worsøe Reiff - mail: AWR@KM.dk
eller mobil: 2056 7216 for information
om indsamlingstidspunkt m.m.
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Vi glæder os til en god indsamlingsdag!
Anja Worsøe Reiff og Susanne Sandholt
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55-årige Derebew Mekonen er en af de dygtigste bønder i landsbyen Tedesh i
det nordlige Etiopiens bjerge. Hans familie klarer sig bedre end mange andre,
men vejret forandrer sig. Gennemsnitstemperaturen stiger, regnen falder ikke,
som den skal, og de traditionelle afgrøder giver ikke længere samme udbytte
som før.
”Før i tiden høstede vi mange ærter og bønner, men nu går der insekter i dem,
så vi har næsten opgivet at dyrke dem. I maj plantede vi sorghum (minder om
hirse) i håbet om, at den korte regntid var på vej, men den kom ikke. De få frø,
der spirede, blev brændt af af solen,” fortæller Derebew Mekonen.
Det er mennesker som Derebew Mekonen
vi vil støtte ved Sogneindsamlingen d. 9. marts.
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Den etiopiske bjergbonde
Derebew Mekonen har pløjet sin
stenede mark og gjort klar til at så.
Hvis regnen altså kommer.
Den korte forårs-regn udeblev, så
såsæden ikke spirede men blev
svedet af solen.
Foto: Peter Høvring
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Præstens
klumme
af Anja Worsoe Reiff

Og der imellem kommer fasten…
Sådan synger vi i sangen om at julen varer lige til påske: Nej det’ ikke sandt, nej det’ ikke sandt for der
imellem kommer fasten. Julefesten varer ikke lige til påske for fasten kommer imellem og det er lige
netop der i kirkeåret vi befinder os nu. Den varer sådan set fra det man kalder askeonsdag, onsdagen
efter fastelavn hvor alle skulle møde op i kirken med et askekors malet i panden - deraf askeonsdag.
Askekorset blev afskaffet ved reformationen i 1536.
Og hvad så med fasten, er det også noget katolsk noget som ikke kan sige os danske folkekirkemedlemmer noget? I de tekster som vi læser i fastetiden er kampen mellem det gode og det onde på dagsordenen og hvis man nu kaster sig ud i at faste på en eller anden måde, at afstå fra noget i en periode,
så mærker man jo det samme i sig selv: At ens gode beslutning kommer op at slås med den indre
afhængighed.
I de kirker hvor man har trefløjede altertavler er alteret lukket til i fastetiden, står i den såkaldte fastestand. Og så lukkes det først op påskemorgen. Her faster man med øjnene indtil tavlen åbnes påskemorgen i al sin herlighed.
Andre faster fra nydelsesmidler som cigaretter, alkohol og kaffe. Eller fra kød, sukker og hvidt brød.
Nogle faster fra deres smartphone. Ikke for at være hellig eller gøre sig fortjent til noget hos Gud, men
for med kirkeårets rytme at finde en periode hvor man skruer lidt ned for blusset, og finder en tid til at
mærke sine vigtige behov i stedet for at dulme dem. Det giver ro og eftertænksomhed – når altså de
værste abstinenser har lagt sig!
Igen: Hvis man mener det er noget katolsk pjat, så er det vigtigt at understrege, at man ikke faster for at
vise sig hverken for Gud eller mennesker eller for at gøre sig fortjent til en bedre plads i Himlen.
I stedet griber man muligheden for at gennemleve en periode, hvor man, hver gang man mærker trangen til den velkendte stimulans, i stedet lade sig selv blive stille og i sit indre række ud efter Gud. Man
kommer på den måde tættere på Guds nærvær og det er stærkt vanedannende – på den gode måde.
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Der ligger også en anden vigtig lære i fasten, som særlig gør sig gældende i et overflodssamfund som
vores. Vi kan til hver en tid gå i Netto og Super Brugsen og købe eksotiske frugter og friske bær på alle
tider af året. Vi er vant til at kunne få behov opfyldt her og nu, men underligt nok bliver vi jo ikke
mere tilfredse af det.
Når man så giver sig selv en periode med plads til at mærke trang og længsel, så resulterer det faktisk
ofte i, at man bliver meget mere tilfreds med det lidt, man har. Denne dybe tilfredshed i det enkle
udtrykkes smukt i et digt af den svenske digter og teolog Margareta Melin.

Og med det vil jeg ønske alle en god fastetid!
”Når Øjnene åbnes
og ser, at livet i sig selv,
ned i de mindste enkeltheder,
er en lang række af undere
da er der ikke brug for flere undere
for at bevise Guds eksistens
eller overbevise om hans omsorg
Når livet er så nøgent
at lykken overrasker i lærkesang,
at munden nyder det grove brød,
at freden kommer af sig selv,
mens man lytter til bølgernes rytme – da er der ikke brug for
ekstraordinære oplevelser for at stille tørsten efter glæde
Livet i sig selv er nok
mere end nok
alt for underfuldt til at fattes
Stille. Vent med at tale.
Sæt ikke noget i gang.
en dråbe stilhed mere
og luften er fuld af sang”
Margareta Melin
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Vinteræbler
Jeg fik igen i år
en stor pose små bittesmå søde
vinteræbler.
Røde og grønne er de og når jeg byder af dem
spørger gæsten: “Er de sure eller søde?”
“Tja-bum-bum-bum” - for de er det hele.
“Bare spis!”
Og der er mange vinteræbler
her når julen er ovre:
God tid til at læse den bog
jeg fik i julegave og som jeg vil spare lidt på den er om Ove Sprogøe!
Tid til at få sagt tak for sidst
til dem jeg besøgte i julen tid til at få extra nytårskort!
I dag et dejligt kort fra Poul og Gerda og så tid til at tænke
over TRE små ORD
- ja de TRE små ORD
er de mest solgte i en lille ordbutik
hos en kunstner i København hun sælger ord
man kan købe et ord som gave til
en ven, til en man kender
ordet bliver pakket pænt ind!
Sikke dog en ide!
Lige nu - hørt på P1
er de mest solgte ord - ja gæt:

PYT!
JA!
LYS!
Vær så god ! Kære Læser!
Her er tre vinteræbler: PYT! JA! LYS!
Smag godt på dem - nyd dem!
Venlig hilsen
Birgit Brogaard

Dans mig, LIV
Dans mig, LIV
dans mig levende vind!
Jeg er din
med al min føjelighed
og frihedslængsel.
Lær mig de sværeste trin
i ture som ingen kan ane!
Alt vil jeg vove og vinde
med dig som partner i dansen.
Og falder jeg
falder jeg gerne
når du er den arm som fører
den favn som fanger og bærer.
Margareta Melin

Vi danser i Tjæreby

Påske
Onsdag den 9. april
kl. 19.00-21.30
Påskens lidelse, død og opstandelse
som livstema.
Enkle cirkeldanse for krop og sjæl ved
danseleder og sognepræst Anja Worsøe
Reiff. Alle kan være med!
Vi danser i konfirmandstuen Kirkestien
5 og slutter af i kirken med lidt mere
dans samt en stund i stilhed.

Gratis adgang
Kaffe te mm. 10 kr.
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Oliver Twist på
Kulsvierscenen
Apropos Charles Dickens: Oliver Twist (1837-38)
opført som musical på Kulsvierscenen januar 2014
Nu har vi alle jo set og oplevet Charles Dickens:
Oliver Twist fra gamle, gamle dage i England fra 1830erne. Børnearbejde var såre almindeligt.
William Blake skrev i 1789 om skorstensfejerdrengene
og deres job og der var meget børnearbejde, megen
fattigdom. 1834 kom der en fattiglov, som bl.a. sendte
Dickens forældre i gældsfængsel.
Dickens kom ud af skolen og arbejdede på en skosværtefabrik, så forfatteren har selv kendt til børnearbejde og til de hårde konsekvenser af fattigloven.
Og det skrev han om bl.a. i Oliver Twist. Han skrev
mange romaner om de barske sociale vilkår bl.a om
skolevæsenet, hvor der var skoler værre end den der
kendes fra Scherfigs ”Det forsømte forår”. Den sorte
skole – meget sort!
Tiden i 1800-tallet var jo ellers Dronning Viktorias tid
med kæmpesucces for det britiske imperium.
Men Charles Dickens skrev om skyggesiden. Han blev
dog bl.a. på grund af gode økonomiske tider meget
berømt og kendt, bl.a. tog han på oplæsningsturne
også i Amerika! Hans bøger fik også konsekvenser heldigvis! Ikke at alle problemer f.eks. angående børnearbejde er løst – langtfra, men problemet er udpeget.

Charles Dickens, 1858

Og H.C. Andersen skrev jo om de samme emner, tænk
bare på Den lille pige med svovlstikkerne.
Fattigdom og børnearbejde i en fortælling. H.C.
Andersen var meget betaget af Charles Dickens og
selvfølgelig besøgte han ham i London. Men ak og ve!
H.C. Andersen blev modtaget, men man fandt ham
meget kedelig at være sammen med. - Pyt!
Begge herrer skrev formidable romaner og eventyr og
fortællinger i hvert deres land.
Og i dag i 2014? Bedøm selv!
Stor TAK til Kulsvierscenen for at opføre Oliver Twist den bliver måske aldrig helt uvigtig – desværre.
Men lad os bevare håbet om at de fleste problemer
kan løses med tiden.
Venlig hilsen
Birgit Brogaard

Charley, spillet af Wilma Winther Bothe, får et par ordrer
fra Fagin, spillet af Birger Mac
Foto: Kulsvierscenen
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Runerne i Tjæreby kirke
Når man taler om runer, er det første man tænker på
måske runesten; de imponerende monumenter fra
vikingetiden. Men runerne brugtes mange andre steder,
de udgjorde et skriftsystem, som så mange andre, og
blev brugt på mange forskellige materialer og med forskellige formål.
De ældste runeindskrifter er fra ca. år 100 e.Kr. og er
fundet i det sydlige Danmark og i det nordlige
Tyskland. På den tid anvendtes runerne mest til at skrive et navn eller en kort sætning på genstande som
f.eks. spænder eller spydspidser. Runerne blev oftest
skrevet på bagsiden af genstanden, så det kun var ejeren, der vidste, at de var der. For i begyndelsen af
runeskriftens anvendelse, var der formodentlig ikke
mange, der overhovedet kunne læse den.
Med tiden forandredes sproget og det blev upraktisk at
anvende det oprindelige runealfabet, bestående af 24
tegn og i løbet af 700-tallet mindskedes antallet til 16.
Forandringen skete samtidig i både Danmark, Norge
og Sverige. Det er også denne type runer, man ser på
runestene, der hyppigst blev udhugget i 900- og 1000tallet. Og netop fordi runestenene jo var beregnede til
at blive set og læst, kan man formode, at læsefærdigheden var blevet mere udbredt på denne tid. Mod slutningen af vikingetiden og i begyndelsen af middelalderen, anvendtes runeskriften i meget stort omfang til at
sende datidens breve nemlig runer ristet med tynde
streger på smalle træpinde. Hundredevis af sådanne
runebreve er fundet ved udgravninger i Bergen i
Norge. Her findes alt fra kærlighedsbreve til forretningskontrakter.
Men naturligvis anvendtes runerne også til hastigt nedfældede ”kragetæer” og den type ristninger findes
netop kun bevarede i vore kirker, der jo er nogle af de
eneste stenbygninger, der står tilbage fra den tid.

Kirkernes indskrifter består ofte af et navn eller en kort
sætning. Det kan være navnet på kirkens første præst,
eller på den som betalte kirkebygningen, navnet på
bygmesteren, eller noget helt andet. For det meste er
indskrifterne placeret i koret på den nordlige væg og i
øjenhøjde. De er ristede i pudsen eller i stenen. At de
så godt som altid sidder på den nordvendte væg skyldes, at de der lettere bliver set i lyset fra det sydvendte
vindue. De ældste kirker havde nemlig intet vindue
mod nord, eftersom man troede, at det var fra nord
ondskaben kom.
I Tjæreby kirke findes således en typisk pudsindskrift,
også kaldet en kalkristning; på kirkens nordvendte
væg, i læsevenlig højde. Transskriberet til vor tids latinske bogstaver lyder den:

tomas prest bid fo=ri mik
Altså: ”Tomas præst bed for mig”. Bindestregen mellem
o og r betyder at begge runerne er skrevet sammen, så
det ligner et r med to streger ud til venstre. Ordene
adskilles med punkter eller prikker, disse bruges ligeledes på runesten som adskillelsestegn mellem ordene
og kan også tage form som kors eller kolon.
Indskriften i Tjæreby er gjort i våd puds, sandsynligvis
da kirken blev bygget. Databasen Danmarks runeindskrifter tidfæster den til 1100-tallet. Den blev opdaget
ved kirkens restaurering i 1960 og blev efterladt synlig
med en særlig belysning, som gør den let at læse.
Rundt om runerne findes der flere tegn.
Andre pudsindskrifter findes f.eks. i Roskilde domkirke
bagved korstolene, i Måløv kirke på den nordlige væg
og i Sdr. Asmindrup kirke på den nordlige korvæg.
Artiklen er skrevet af den svenske runeekspert
Christer Hamp og oversat af Anja Reiff.
Christer Hamp rejser omkring i Europa og studerer
runeindskrifter og har altså også været i Tjæreby kirke.
Vil man læse mere om runer, kan man besøge
Christers imponerende hjemmeside:
www.christerhamp.se/runor
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Kirkerne…

De ni
læsninger
Søndag den 15. december opførte Valby Monetkor,
kirkesangerne fra Valby, Helsinge og AlsønderupTjæreby kirker en koncert med en salmerække af de ni
læsninger i Tjæreby kirke. Kirkesangerne blev akkompagneret af musikalske venner fra kirkerne. Efter koncerten var der kaffe og juleboller i konfirmandstuen.

Udstilling
Tjæreby konfimandstue
Fredag den 7. marts kl. 17-19
Fredag den 7. marts kl. 17.00 til 19.00 udstiller den
lokale kunstner Bodil Drargis en række værker i
konfirmandstuen i Tjæreby.

Fangekoret i
Alsønderup kirke

x

Sæt et stort i kalenderen
25. maj kl. 14.30
hvor vi i holder koncert
med
Fangekoret fra
Vridsløselille statsfængsel

Bodil Dargis har et langt arbejdsliv som tegner bag
sig. Hun har arbejdet i tegnefilmsbranchen i
København og London og har gennem årene illustreret for en lang række danske ugeblade.
Bodil Dargis udgik fra Tegneindustriskolen og modtog undervisning af Pierre Gaborit, Finn Bentsen og
Ulrik Hoff.
Hendes værker er bl.a indkøbt af ATP-huset,
Kulturforvaltningen og HK.

Mere i næste nummer!
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Vel mødt til udstillingen den 7. marts!

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst

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 i Tjæreby kirke
12. januar 2014 Ulrikke Ydun Ebsen Dahl

Tillykke!

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.

Kirkekaffe
Engang imellem serveres der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
På den måde er der lejlighed til lidt samvær og en hyggesnak inden vi går
hver til sit.

Kirkebil
Kirkebil betyder, at der for kirkegængere inden for Tjæreby-Alsøndrup sognes
grænser er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester.
Man tilmelder sig på forhånd til Ulla Pedersen på mobil: 2372 5393.
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19.00. Ved skæve helligdage dagen før
senest kl. 12.
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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
på Kirkestien kl. 11-12 eller efter aftale.

Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker januar - marts 2014
Dag

Tjæreby

Søndag den 2. februar
4. s.e. H.3K.
Søndag den 9. februar
Sidste s.e. H.3K.

Alsønderup

Prædiketekst

9.00
Præd. Torben Ebbesen

Matt 14,22-33
Stormen på søen

10.30

Joh 12,23-33
Hvedekornet

Søndag den 16. februar
Septuagesima

10.30

Matt 25,14-30
De betroede talenter

Søndag den 23. februar
Seksagesima

10.30

Mark 4,26-32
Det voksende korn og sennepsfrøet

Søndag den 2. marts
Fastelavn

13.00 Fastelavn
Familiegudstjeneste
eftf. tøndeslagning.
Se omtale

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

Søndag den 9. marts
1. s. i fasten

10.30
Luk 22,24-32
Sogneindsamling
Striden om at være den største
Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 16. marts
2. s. i fasten

9.00 Præd.
Eva Graff Mikkelsen

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

Søndag den 23. marts
3. s. i fasten

10.30

Joh 8,42-51
Løgnens fader

Søndag den 30. marts
Midfaste

10.30

Joh 6,24-37
Livets brød

Søndag den 6. april
Mariæ bebudelses dag

9.00 præd.
Lene Riis.Westergaard

Luk 1,46-55
Marias lovsang
Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja W Reiff
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Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Tove Troelsen
48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@gmail.com
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
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.dk

Håndbold
Ungdom:
Karina Andeersen
karinapoller@gmail.com
30 22 61 89
Senior:
Tania Madsen
taniawm@ofir.dk
28 78 43 60

Kulsviergården
www.kulsviergaarden.dk
Pibe Møllevej 7, Alsønderup
48 28 65 40
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

Harløse Forsamlingshus
Harløsevej 215 A, Harløse
48 21 03 89

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
23 37 97 88
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
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Forsamlingshuse

Skoler
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
29 36 91 15
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
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.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
llegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.dk

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

Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

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

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

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

Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
m.s.@vip.cybercity.dk

Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
lars@lyngbakken.dk
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Jørgen Reddig
30 42 67 40
jrir@pc.dk

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden
af Hillerød kirke), 70 23 03 93
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26
Ledende graver:
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
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Underviser minikonfirmander
og juniorklub
Cecilia Alexandrovitsch
31 37 30 44
noelzachery95@gmail.com
Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Kirkeværge
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter: Inge og Jørn Pedersen
29 63 05 64
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

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

SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”

DYRLÆGE
JENS96
MARTINUS
ANDERSEN
3400
Hillerød
Jespervej
Ndr. Jernbanevej 21 · 3400 Hillerød
FAX:4822
48221531
1531
TLF.:
TLF.:4822
48221530
1530 · FAX:
E-mail: sdk@vetnet.dk
E-mail:
sdk@vetnet.dk
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

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

