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REDAKTØREN

Velkommen til et
nyt kapitel i Lokalt Nyt’s historie.
Vi har efter 13 år
med det samme
trykkeri, valgt i
redaktionen at der
skulle ske noget
nyt. Derfor har vi i år, påbegyndt
samarbejde med Videbæk Bogtrykkeri som fremover skal opsætte og
trykke vores blad. Det betyder store
ændringer i layout’et samt et blad i
fuldt farvetryk.
Vi håber I alle vil tage godt imod
vores »nye« blad og I er som altid
meget velkommen til at sende mig
jeres kommentarer, ris eller ros.
Skulle I have lyst til at skrive en artikel eller brænder I inde med noget
spændende, som I har lyst til at dele
- er I altid velkomne til at indsende
en artikel til Lokalt Nyt. Gode billeder og fotos fra aktiviteter i lokalområdet modtages også altid ;-)

KOLOFON

Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

14. årgang · Nr. 1 -2018 		
Oplag: 1.550 eksemplarer.
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Peter Windum, tlf. 2337 9788,
e-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: 		
Alsønderup fester 2017.
Fotos til bladet sendes til:
foto@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: 		
Videbæk Bogtrykkeri A·S
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
»Lokalt Ny« kan ses på: 		
www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 13
- 2018. Sidste frist for indlevering
af materiale/artikler er onsdag
den 28. februar 2018 på mail: 		
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.
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Julius Windum,
Alsønderup
Jeg glæder mig til at NERF
sæson’en begynder igen!!
Det er rigtig super sjovt,
spændende og mega fedt at
skyde alle sine venner ;-)

Niclas Andersen,		
Tulstr up
lHvorfor løber du på ru
leskøjter?
skøjter
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siden jeg var 7 år.
og
man møder en masse
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er.
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man er sammen med
Og der er god musik.

... kan vi mere
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ARGH - DISSE SKIDERIKKER
TIL RØVERE, ARGH - DISSE
SKIDERIKKER TIL BANDITTER...
Vi kom til at holde af dem - alle
røverne - og af rumpenisserne og
grådværgene - måske også en lille
smule af heksefuglene og fogedknægtene, men især kom vi til at
holde af Ronja Røverdatter og hendes bedste ven Birk.
Vi blev ført ind i Astrid Lindgrens
univers af eventyr fyldt med glæde,
men også med sorg, ondskab og
død. Og vi blev forført af Sebastians
vidunderlige tekster og melodier.

Men da tæppet blev trukket for den
allersidste gang, var det slut. Vi skulle ikke længere være i selskab med
Ronja, Birk, Mattis, Lovis, Skalle-Per,
Borka, Undis og alle de andre.

Det er underligt, at man kan være
ked af det og glad på samme tid. Ked
af det – fordi det nu er slut for denne
gang. Og glad – fordi det gik så godt,
og fordi vi havde det så sjovt.

Vi skulle ikke længere mødes for at
synge de smukke sange og øve replikker, eller for at bygge kulisser eller sy kostumer, eller for at lave nogle af alle de andre opgaver, der er,
når man skal opføre et så fantastisk
teaterstykke som Ronja Røverdatter.

Tusind tak til alle jer, som kom og
så forestillingerne, og tusind tak til
alle jer, som gav en hånd, der hvor vi
manglede hjælp.
Tusind tak til vores sponsorer. Jeres bidrag gør det lidt nemmere at
få økonomien til at hænge sammen.

| Kulsvierscenen |
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Og tusind tak til de fonde og puljer,
som tog imod vores ansøgninger og
valgte at støtte os:
Det Grønne Hus, Koustrup &
CO, PureDelight, Blomstertønden, SparNord Fonden, Hillerød Kommunes Materielpulje
Men hvad skal vi så lave nu? Nu
skal vi sidde derhjemme og kede os!
Nej – det skal vi absolut ikke. Måske
skal vi lige bruge lidt tid på at samle
kræfter, men så skal vi også i gang
igen.
Vi elsker at spille teater, ja - vi kan
faktisk slet ikke undvære det, så
selvfølgelig skal vi da i gang igen.
Men hvad det næste projekt bliver –
det kan vi ikke afsløre endnu. »Hvordan det bli’r med en sag - det skal nok
vise sig!«

Er du blevet smittet af vores teaterglæde? - og har du fået lyst til selv at
være med? - så er du meget velkommen.
Du behøver ikke at kunne hverken
synge eller spille teater for at deltage. Det allervigtigste er lysten til
at være med. Og du må også meget
gerne være med, selv om du ikke
har lyst til at være på scenen. Vi har
nemlig også plads til dig, som har
lyst til at hjælpe med at bygge kulisser, sy kostumer, styre lys eller lyd
eller hjælpe med nogle af de mange
opgaver, der er, når vi spiller teater.
Det er vår,
Lige da vinteren var allerværst
Blev det forår……
Isen smelter for mig og min kærst’
Så’ det vår!

Næh - det er nok ikke helt forår endnu, når dette blad udkommer, men
det blev forår hos Ronja Røverdatter, og det bliver det nok også her på
et tidspunkt.
Og når det er blevet forår, vender vi
tilbage med mere nyt fra Kulsvierscenen.

| Idrætsforeningen |
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FLOORBALLi

Alsønderup

Der trænes hver tirsdag på Kulsviergården 									
fra kl. 20.00 til 22.00. Kig over - alle er velkomne!
HVAD ER FLOORBALL?
Spillet med den lille hvide, hullede bold og stavene foregår i et forrygende 					
tempo, hvor fart, teknik og spænding er hovedelementerne for alle aktører.
Floorball er sjov, fart, spænding, teamwork, teknik, intensitet, uforudsigeligt, 				
udfordrende, alsidig, sundt, udviklende, motion og leg.
•

Floorball er Danmarks største stavsport!

•

Floorball har organiseret danmarksturnering!

•

Floorball er medlem af Danmarks Idræts Forbund

•

Floorball har over 100 klubber i Danmark

•

Floorball er på vej imod 10.000 spillere i Danmark

•

Floorball er i rivende udvikling!

PASSIVT MEDLEMSKAB
I ALSØNDERUP IDRÆTSFORENING

Har du ikke mulighed for at deltage aktivt, men vil du gerne fastholde dit tilhørsforhold til ASGI ?
Eller har du blot lyst til at støtte det arbejde som vi gør for lokalsamfundet?
Så kan et passivt medlemskab til en pris af 100 kr. pr. sæson måske være løsningen.
Passive medlemmer har tale- og stemmeret på foreningens generalforsamling, og som passivt medlem er du
naturligvis velkommen til at deltage i foreningens mange arrangementer!
Medlemskabet kan købes på vores hjemmeside (www.asgi.dk) ved at klikke på »Passivt medlem« ude i menuen
til venstre.

| Idrætsforeningen |

NERF-KAMP
PÅ KULSVIERGÅRDEN
6 år og 99 år.
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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Da jeg stadig er under uddannelse, kan jeg pt.
tilbyde dig en session
til 200 kr.
Kontakt
Kontakt

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk
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v/ Betty Andersen
Psykoterapeut
4. års studerende (under supervision)
Dansk NLP Institut
Tlf. 22 34 21 75 · betty@stenbjerghus.nu
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TENNIS AFDELINGEN

Rigtig godt nytår ønsker tennis bestyrelsen.
Vinteren er over os. I år har vi igen tilbudt skumtennis på Kulsviergården. Dog har aktiviteten ikke, i lighed med sidste år, haft den store tiltrækning. Har du lyst til at prøve at spille, er du stadig velkommen. Vi
spiller følgende søndage fra kl. 10.00 - 12.00: 4. februar, 18. februar, 4. marts og 18. marts.
Bordtennis i klubhuset mandag formiddage er kommet godt i gang. Jeg vil her benytte lejligheden til at
tale godt for denne sportsgren. I tennisafdelingen kan vi se der efterhånden er ældre medlemmer, som
har erhvervet sig div. skavanker.
Bordtennis er ikke så fysisk krævende en sport som alm. tennis. Du får motion på en mere rolig måde.
Os der spiller oplever vi stille og roligt bliver varme i kroppen, uden skader. Selve spillet bliver selvfølgelig sjovere jo mere vi øver. Og i tilgift er der evidens for det holder hjernen i gang.
Jeg tillader mig her at kopiere en tekst fra Ældre sagens hjemmeside:
Hemmeligheden bag bordtennis
Bordtennis er særligt godt, fordi det er mere skånsomt end mange andre sportsgrene. Det egner sig specielt godt til den ældre krop eller den ikke så trænet
krop.
Bordtennis er på den ene side en sport, der - udført på eliteplan - er en af de
mest krævende sportsgrene. Men samtidig fungerer sporten også, selv om du
ikke er toptrænet, fordi bordtennisbordet er af begrænset størrelse, modsat fx
en tennisbane.
Bordtennisbolden har en hvis lethed og fart over sig - og du ved aldrig, hvor din modstander skyder bolden hen.
Og dét tvinger dig til at bevare roen og overblikket, samt være hurtig på aftrækkeren for at ramme bolden.
De to ting i kombination er utroligt sundt for hjernen. Puls og vejrtrækning udfordres under bordtenniskampen, men
ikke så voldsomt som med andre såkaldt eksplosionsorienterede sportsgrene. Og de kontrollerede bevægelser er alt
andet lige godt for den ældre krop og eventuelt slidte led.
Citat slut.
Giv mig et kald eller skriv, hvis du er interesseret i at spille. Eller det kan tænkes du selv kender nogen,
der har lyst til at komme i gang. Der kan være en 4 til 5 personer som spiller i klubhuset på samme tid.
Vi afholdt generalforsamling 1. november.
Bestyrelsen er som følger:
•

Formand: Margit H. Enevoldsen, mobil 40473780, mail: margit.tulstrup@gmail.com

•

Kasserer: Lis Asmussen, mobil 21727644, mail: haas@post12.tele.dk

•

Medlem: Rikke Jensbøl, mobil 24465410, mail: rib@rib.dk

•

Medlem: Merete Klem Andersen, mobil 24914049, mail: merete_klem@hotmail.com

Jeg vil samtidig sige tak til Charlotte Sommerfeldt der er trådt ud af bestyrelsen efter flere års godt arbejde i tennis afdelingen.
Kommunen er i gang med at renovere klubhuset. Der er kommet ny overdækning på terrassen og skurets tag er repareret. Til foråret kommer kommunens VVS mand og ser på vandingsanlægget. Om der er
midler til at få den automatiske vanding i gang må vi afvente svar på.
På tennisudvalgets vegne, Margit Enevoldsen
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LOKALRÅDETS
KOMMENDE
Den nyvalgte bestyrelse for Alsønderup Sogns Lokalråd har holdt sit
første møde, hvor vi blev enige om
at koncentrere os om følgende indsatsområder:

• Politik (vælgermøder, hvad sker der
i byrådet, midtvejsmøde m.v.).

• Identifikation af Lokalrådets rolle.

Lokalrådets rolle vil være et tema
på de første bestyrelsesmøder. På
de øvrige områder er der nedsat arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med indsatsområderne.

• Økonomi.
• Velkomstpjece til nytilflyttere.

• Faciliteter i Alsønderup Sogn.
• Trafik, miljø og natur.

Faciliteter i Alsønderup er en stående arbejdsgruppe, der arbejder
under visionen om at medvirke til
at opbygge et aktivt og socialt nærmiljø i Alsønderup Sogn. Her er Lokalrådets bestyrelse repræsenteret,
men arbejdsgruppen drives hovedsageligt af mange andre gode, lokale
kræfter.

AKTUELLE SAGER I LOKALRÅDET
GRUSGRAVEN
Region Hovedstaden har i slutningen
af november 2017 givet tilladelse til
en ny grusgrav på Nejedevej 22-24.
Den nye grusgrav ligger meget tæt
på den eksisterende i et område, der
er udlagt til grusgrav. Lokalrådet mener, at der forud for en tilladelse bør
udarbejdes en VVM-undersøgelse,
hvori en ny grusgravs indvirkning
på miljøet analyseres indgående.
Da en sådan ikke er udarbejdet, er
det Lokalrådets vurdering, at beslutningen ikke er truffet på et fuldt ud
oplyst grundlag. På den baggrund
har Lokalrådet kort før jul fremsendt
en klage over Regionens beslutning
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Denne forventes behandlet inden
for et år.
Klagen kan læses i sin fulde længde
på Lokalrådets hjemmeside:		
www.alsonderup.dk

NY LOKALPLAN FOR GRUNDE
VED BAUNETGÅRDEN
Hillerød Kommune inviterede den
7. december 2017 til borgermøde

omkring Lokalplan 424 om et nyt
boligområde ved Baunetgården.
Trods meget kort varsel, var der et
fint fremmøde.
Lokalplanen skal give mulighed for
at bygge op til 26 boliger på området nord for Baunetgården op mod
Baunevej. Foruden dette område,
omfatter Lokalplanforslaget også
den østlige del af boldbanerne og
Baunetgården.

På mødet blev der kort fortalt om
projektet, og der var mulighed for at
stille spørgsmål til kommunen.
Der var mange spørgsmål til inddragelsen af Baunetgården, som
inddrages i lokalplanen for at give
mulighed for at etablere boliger der,
hvis der måtte opstå et behov for det
i fremtiden. Der blev på mødet udtrykt stor bekymring for Baunetgårdens fortsatte benyttelse som klubhus for FDF. Det blev understreget

| Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv |

FORENINGEN
ALSØNDERUP-TJÆREBY
LOKALARKIV
Det vil inden længe være muligt at
læse mere om Lokalrådets arbejde
på hjemmesiden www.alsonderup.
dk. Har du spørgsmål, kommentarer eller bare lyst til at snakke, er du
meget velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen - kontaktinformationer kan også findes på hjemmesiden.

fra kommunens side, at der ingen
planer er om ændring af anvendelsen af Baunetgården. Bestemmelsen
er foreslået indsat, så lokalplanen
rummer mulighed for at etablere boliger engang i fremtiden, hvis dette
måtte blive aktuelt.
Der blev på mødet også stillet
spørgsmål til formålet med at inddrage boldbanerne i lokalplanforslaget. Også her understregede Kommunen, at der ingen planer er om
at ændre brugen af boldbanerne området indgår alene for at sikre, at
der ikke kommer en stribe landzone
mellem Alsønderup og det nye boligområde.
Lokalplanforslaget er i høring frem
til 29. januar 2018.

HVIS DU VIL
VIDE MERE …
… så besøg hjemmesiden:
www.alsonderup.dk, eller ring
til Lokalrådets sekretær, Lene
Riis på 2932 5020.

holder Lokalhistorisk aften og generalforsamling
Onsdag den 21. marts kl. 19.30
på Kulsviergården i Alsønderup
Ikke-medlemmer er også meget velkomne.
Lokalhistorien er for alle.
Aftenens emne:
Efter en kort generalforsamling holdes der et interessant foredrag om lokale emner ledsaget af mange billeder.
Emnet og foredragholderens navn vil blive offentliggjort
i dagspressen og arkivets medlemsblad »Lokalhistorie
midt i Nordsjælland«.
Der er fri adgang og ingen entré.
Frivillige bidrag til lejen af Kulsviergårdens sal modtages med tak.
Vi sælger kaffe med hjemmebagt for 30 kr.
Øl og sodavand sælges til Kulsviergårdens priser.
Betaling af kontingent for 2018 kan ske på mødet.
Generalforsamlingen varer ca. 20 minutter og afholdes
efter vedtægten.

Vinder af

Find 5 Fejl
i sidste nummer blev
Susanne fra Alsønderup
- og hun har vundet vin.
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Generalforsamling

I ALSØNDERUP SENIORKLUB
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Torsdag den 1. marts kl. 19.00 på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7.
I henhold til vedtægterne skal der udsendes en dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning ved formanden.
3) Regnskab forelægges ved kassereren.
4) Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 22. februar.
5) Valg af bestyrelse - alle er på valg.
6) Valg af revisor samt revisorsuppleant.
7) Eventuelt.
Inden selve generalforsamlingen vil der være et foredrag om bier, som starter kl. 19.00.
På gensyn
Alsønderup Seniorklubs bestyrelse
Lis Asmussen tlf. 21727644, mail: haas@post12.tele.dk

Forår

HARLØSE FORSAMLINGSHUS
Tirsdag den 30. januar: Fællesspisning: er vi desværre nødt til at aflyse p.g.a. sygdom.

Tirsdag den 27. februar kl. 18.00: Fællesspisning. Her giver vandværket som sædvanlig gule ærter +
en øl og snaps. Efter spisning afholder vandværket generalforsamling.
Søndag den 25. marts kl. 10.00 - 13.00: Loppemarked.
Tirsdag den 27. marts kl. 18.00: Fællesspisning og herefter forsamlingshusets ordinære generalforsamling.
Tirsdag den 24. april. kl. 18.00: Fællesspisning. Her kommer Ib Willumsen og fortæller om
Slangerupsgade i 40´erne.
Tilmelding til fællesspisning 2 dage før på 48210389
Venlig hilsen og godt nytår
Bestyrelsen

| Borgerforeningen |

BORGERFORENINGEN INVITERER
TIL INFOMØDE OM FIBERRING 1!
Som man kan læse på vores hjemmeside, er Borgerforeningens første 					
ansøgning til Bredbåndspuljen blevet godkendt og vi har fået knapt 7 					
millioner kroner i tilskud til at etablere Fiberring 1 projektet. Det går 					
ud på at få gravet fiberkabler ned til 186 husstande, som dermed får 					
en lynhurtig og fremtidssikret internetforbindelse.
På aftenen vil vi, i samarbejde med vores partner, YouSee, frem-						
lægge projektforløbet og de muligheder man får med en ny forbin-						
delse - og alle kan deltage og få svar på de spørgsmål, man måtte have.
Du er altså velkommen til at deltage, også selvom du ikke er blandt de 186 husstande, der indgår i projektet og det kan jo være, at du kommer med i et af de projekter vi fortsætter med i 2018.
Der vil også blive forklaret, hvad vi kan gøre for dig, der ikke er berettiget til tilskud fra Bredbåndspuljen,
så mød op og få stillet din nysgerrighed, få svar på dine spørgsmål og hør om, hvorledes vores første
fibernet projekt kommer til at forløbe.
og
Det foregår onsdag den 7. februar kl. 19 på Kulsviergården
Fiberring 1
Læs alt om
p
for 2018 å
Og så kan det jo være vi giver en enkelt at skylle oplevelsen ned med.
projekterne
fiber
nderup.nu/
https://alsø

BORGERFORENINGEN
INVITERER TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Vil du gøre en forskel? Stil op til bestyrelsen og sæt dit præg på
lokalsamfundet!
Onsdag den 14. marts kl. 19.00 på Alsønderup Skole
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det 						
reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
forinden.
Du er velkommen til at skrive i vores forslagskasse på
https://alsønderup.nu/forslag

Martin Rieva
Formand

Dorte Horsbøl
Næstformand

Lise Kildemark
Kasserer

Nadja Nordmaj
Sekretær

Daisy Egegaard
Bestyrelse
Annette Vogelsang
Rieva Bestyrelse

Linda Lyng
Madsen Bestyrelse

Susanne BruunMadsen Bestyrelse

13

| Idrætsforeningen |

14

FODBOLD i
ÅRGANG ’11/’12

Alsønderup

Vi er et dejligt hold der består af ca. 9 drenge og piger fra Tulstrup og Alsønderup. Fælles for os alle er, at vi
elsker fodbold og har det rigtig sjovt med hinanden. Selv om der, til tider, bliver lidt meget sjov, er der tid til
masser af fodbold.
Der er stadig plads til masser af børn, der vil undersøge hvad fodbold egentlig er for en størrelse.
Vi træner mandage 16.30-17.30 på Kulsviergården. Trænerne er Nynne og Benjamin.
ÅRGANG ’07/’08
Lørdag den 6. januar var en håndfuld friske drenge og forældre på en
tur til Farum Arena, hvor et stort stævne blev afholdt. Der blev knoklet
på banen, hvilket resulterede i en vundet, en tabt og en uafgjort kamp,
men det var en stor oplevelse at gå FC Nordsjælland i bedene!
Vores to hold klarer sig rigtigt godt i DGI’s Junior League Indoor turnering, hvor Hold Hvid i øjeblikket ligger på en komfortabel 1. plads
og Hold Blå ligger på en midterplacering.
Året 2018 bliver også det første år, hvor vi tager til Vildbjerg Cup i Jylland. Vi har spinket og sparet for at kunne betale for turen og i foråret
giver vi en tørn med at samle flasker ind igen. Så lad være med at
aflevere dine tomme flasker - dem skal vi nok tage os af!

Fodboldafdelingen tilbyder også træning til årgang ’11/’12, ’09/’10 og ’05,
så gå ind på www.asgi.dk for at læse meget mere!

Har du eller dit barn lyst til at spille fodbold? Fodboldafdelingen i ASGI
tilbyder træning for stadig flere årgange på flotte græsbaner om sommeren og gode forhold på Kulsviergården om vinteren. Alle holdene
sætter stor pris på kammeratskab og sociale relationer, men dyrker
også fodbolden som en seriøs sport. Her er der plads til alle som
vil prøve at spille fodbold. Læs mere på www.asgi.dk

| Idrætsforeningen |
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RULLESKØJTE!
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SÆSONEN er s
Dyrk indendørs rulleskøjteløb på Kulsviergården med Alsønderup Rulleskøjteafdeling
• Hver lørdag i 4 timer
• Åbent fra kl. 11 -15
• Gratis lån af rulleskøjter
• Konkurrencer
Endvidere er der hver lørdag:
• Mindst 4 voksne
• God musik i hallen og medhjælpere til stede
•

Åbent i cafeteriet

Sæsonkort koster 200 kr. og giver gratis adgang i hele sæsonen.
Såfremt man ikke har sæsonkort, koster en enkelt indgang 40 kr. hver lørdag
Se vores hjemmeside for mere info - www.asgi.dk

| Idrætsforeningen |
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TIL ALSØNDERUP IDRÆTSFORENINGS

IDRÆTSLEJR 2018
HVEM KAN
KOMME MED?
Alle børn fra 4. kl. til og med 6.
kl. med tilknytning til ASG&I.

idrætsforeningen repræsenterer - plus nogle nye som atletik,
svømning, bowling, orienteringsløb og måske teater.

HVOR SKAL VI HEN?

HVAD KOSTER DET?

Tarm Idrætscenter i Vestjylland.
Centeret ligger i udkanten af
byen lige op til skov og marker.
Det 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.

Rigtig mange frivillige personers
store indsats i forbindelse med
Alsønderup Fester muliggør, at
idrætsforeningen kan tilbyde
deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 1.400
kr. Inkluderet i prisen er transport, overnatning, forplejning
og deltagelse i alle aktiviteterne.
Eneste udgift derudover er lommepenge.

HVORNÅR?

HUSK AT SÆTTE X I
KALENDEREN UGE 27
2018

Vi tager afsted med bus tidligt
mandag d. 2. juli og kommer
hjem fredag d. 6. juli om eftermiddagen (uge 27). Mødested
Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse
kl. 8.00 præcis.

HVAD SKAL VI LAVE?
Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som

Har du spørgsmål eller har brug
for yderligere informationer, er
du velkommen til at ringe eller
maile til Peter Windum,
tlf. 23 37 97 88, eller mail:
peter@windum.com
Arrangør: Hovedbestyrelsen i Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Tirsdag 13. marts kl. 18.00 - 19.30 i Alsønderup kirke
Vi mødes først i Smedens Hus ved Alsønderup kirke.
Her spiser vi spaghetti med kødsovs og laver en kreativ aktivitet.
Bagefter går vi over i kirken og holder en kort, børnevenlig
gudstjeneste sammen.
Pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding er ikke nødvendig og man kan betale med mobilepay på 20 56 72 16

DANSEGUDSTJENESTER
Første onsdag i måneden kl. 18.00 - 20.15
En gudstjeneste, hvor vi sparer på ordene. Til gengæld får kroppen plads til at
udtrykke sig, vi fordyber os i salmerne og musikken og lægger opmærksomheden i kroppens bevægelser.
Med plads til dig, der måske ikke har fået så meget ud af at sidde stille på kirkebænken. Eller til dig, der bare elsker at bevæge dig til musik. Og ikke mindst til
dig, der ikke tør danse, men hemmeligt længes efter det.
Vi øver dansene først, derefter spiser vi et let måltid, inden vi går ind i kirken og
sætter det hele sammen til en gudstjeneste.
Medbring bløde sko eller varme sokker til at danse i.
Pris 30 kr. for aftensmad.
Forårets dansegudstjenester: 7. marts, 4. april, 2. maj og 6. juni
OBS: Mens vi venter på, at arkitekten og den kongelige bygningsinspektør bliver enige om, hvordan den
flytbare alterskranke i Alsønderup kirke skal udformes, låner vi husly i Ullerød Kirke.

R
HUSK DET E
KIRKE
I ULLERØD
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SKØN VAR
PÅSKEMORGEN
Forfatteren Carsten Jensen fortæller om, hvordan
hans far hvert år ved påskefrokosten langfredag
havde den skik, ja nærmest det ritual, at se dystert
på det tomme snapseglas foran sig og i en højtidelig tone, der aldrig ophørte med at komme bag på
dem, fremsige følgende ord: »Langfredag var en bitter
dag«. Han smagte på ordene, som om de lå fremmede i hans mund, og det gjorde de også, for han
var hverken særlig bibelkyndig eller troende. Hans
ord skabte derfor ikke ligefrem nogen religiøs andagt
rundt om det veldækkede bord, men snarere en forventningsfuld fnisen hos de yngste tilstedeværende.
Hans kone var den eneste, som udlagde situationen
korrekt: Hun fyldte straks det tomme snapseglas, og
ved synet af duggen, der bredte sig op over glasset,
fuldendte faderen den sætning, han var begyndt på.
Denne gang i en forløst tone, omtrent som om han
var på nippet til at bryde ud i sang, noget, der også
lå langt bedre til hans temperament end bibelpræk:
»men skøn var påskemorgen«.
Carsten Jensen fortæller, hvordan faderens påskeritual fik ham til som barn at opfatte sætningen som

synonym for ordet ’skål’. For som han siger, hvis
hans far havde haft en trosbekendelse, havde den
ikke meget med et liv i det Hinsides at gøre, men var
snarere en bekendelse til bordets og livets glæder i al
almindelighed. Et veldækket bord - det var for ham
opstandelse nok.
Fortællingen er et skønt billede på opstandelse i det
små. Vi kender vel alle til fornemmelsen af at blive
løftet af »en lille en«. Spiritus er det latinske ord for
ånd. Og ånd fås både med og uden promiller.
Men selvfølgelig kan for meget af den ånd, der har
promiller, let gøre både påskefrokosten og andre frokoster til en pinagtig affære.
Ånd med promiller fungerer bedst, når den følges ad
med sin navnesøster: Spiritus Sanctus, Den Hellige
Ånd. Den Ånd, der løfter og inspirerer mennesker.
Den Ånd, der med jordskælv og lynild væltede stenen fra graven dengang. Og som fortsat vælter stenen fra alle vort livs grave.
Glædelig påske!
Anja Worsøe Reiff
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LIVET &
Bøgernes Bog
Prædikengruppe ved Alsønderup kirke
Kan søndagens bibeltekster tale ind i dit liv?
I prædikengruppen er samtalen fri og åben med udgangspunkt i tekstens temaer.

Påskens

GUDSTJENESTER

2018

Palmesøndag den 25. marts kl. 10.30
Familiegudstjeneste i Alsønderup kirke. Jesus rider
ind i Jerusalem og hyldes af mængden. Minikonfirmanderne medvirker.

Den eneste forkundskab du behøver er
nysgerrighed!
Er der noget ved teksten, vi godt kan lide eller som provokerer os?
Måske noget, vi finder vanvittig smukt - eller
helt urimeligt?
Kalder tekstens temaer oplevelser og minder
frem fra vores liv?
Prædikengruppen ledes af sognepræsten,
som forsøger at lade samtalen udfolde sig ad
et livsnært spor på vej mod en forståelse af
ugens bibeltekster.
Alle er varmt velkomne!

Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 			
i Alsønderup kirke

Vi mødes tirsdage i Smedens Hus ved
Alsønderup kirke fra 13-14.30.

ARKen medvirker ved en stemningsfuld aftengudstjeneste. Nadverens fællesskab med Gud og medmenneske er i centrum og vi fejrer nadver med brød
og vin fra jorden under vores fødder. Efter gudstjenesten byder vi på vin og ost i våbenhuset

Datoer forår 2018:

Langfredag den 30. marts kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste i Tjæreby kirke. En gudstjeneste uden prædiken, hvor salmer, læsninger og musik
taler for sig selv om Jesu lidelse og død. Her medvirker bl.a. Liva Hage, en talentfuld, ung cellist fra Alsønderup sogn.
Påskedag søndag den 1. april kl. 9.00 i Tjæreby
og kl. 10.30 i Alsønderup kirke
De gule påskeliljer stråler og vi fejrer den tomme
grav. Livet er stærkere end døden!
2. påskedag den 2. april kl. 10.30			
i Alsønderup kirke
Fortællegudstjeneste hvor påskens fortælling kommer til live med unge og friske ord - uden manuskript.
Kirkens konfirmander medvirker.

20. februar
20. marts
17. april
15. maj (OBS ændret dato)
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Efter devisen
»først til mølleprincippet«
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LOKALT

Mellem Arres

ø & Hiller

ød

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Foreningen
Foreningen
Lokalt Nyt
for Alsønderup
Lokalt
Nyt

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
CLAUS
LARSEN
AUT.GAS
- VAND - SANITET
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 36,
Hillerød
Brunebjerg
Tulstrup
3400 Hillerød

TLF. 4828 6500
TLF. 4828
6500
MOBIL
4040
8290
MOBIL 4040 8290

Tjæreby Sogne
forog
Alsønderup
og Tjæreby Sogne

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
afholder generalforsamling
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Torsdag den 11. januar 2018
vedtægterne.
kl.Dagsorden
19.15 i jvf.
Smedens
Hus, Alsønderup
Forslag til behandling skal være undertegnede
Dagsorden
vedtægterne.
skriftlig ijvf.
hænde
senest 2 uger før
Forslag
til
behandling
skal være undertegnede
generalforsamlingen.
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Peter
Windum,
Med
venlig
hilsen bestyrelsesformand
Peter Windum, bestyrelsesformand
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

TJÆREBY KIRKE

ALSØNDERUP KIRKE

11. februar

Fastelavn

18. februar

1. s. i fasten

25. februar

2. s. i fasten

10.30

3. marts

Lørdagsdåb

11.00

4. marts

3. s. i fasten

10.30

7. marts

Onsdag

11. marts

Midfaste

10.30
Inds. Folkekirkens Nødhjælp

13. marts

Tirsdag

18.00 -19.30
Spaghettigudstjeneste

18. marts

Maria bebud.

25. marts

Palmesøndag

10.30 Minikonfirmander
medvirker

29. marts

Skærtorsdag

19.00

30. marts

Langfredag

10.30

1. april

Påskedag

9.00

2. april

2. påskedag

13.00 Fastelavnsgudstjeneste
9.00 Michael Thomsen

18.00 Dansegudstjeneste i Ullerød kirke

10.30

10.30
10.30 Fortællegudstjeneste

Hvor intet andet er nævnt er
prædikant Anja Worsøe Reiff

21

|Kirkerne |

PÅSKENS HVEM·
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Hvad er det nu, der sker skærtorsdag? Hvem er påskens hovedpersoner, og hvor foregår det? Få en
guide til påskens begivenheder
her!

kors af Via Dolorosa smertens vej op
til Golgata (hovedskalsbjerget), hvor
han korsfæstes - og ni timer senere
udånder efter at have råbt: »Min Gud,
min Gud hvorfor har du forladt mig?«.

Påsken er i sin oprindelse den jødiske fest pesach (forbigang), hvor
jøderne fejrer deres udfrielse af
Egypten. For den kristne er det
imidlertid årets største højtid,
hvor Jesu opstandelse fejres.

Påskedag: Kvinderne går efter sabbaten ud til graven. Men stenen er væk
og en engel sidder på den plads, hvor
Jesus lå. Englen fortæller, at Jesus
er opstået og er gået forud til byen
Galilæa, hvor han vil mødes med disciplene. Kvinderne bliver bange, og
disciplene tror ikke på dem, da de
fortæller det. Påskemysteriet er en
realitet. Og det bliver ikke mindre af,
at disciplene senere møder den genopstandne Jesus på den måde, som
englen sagde det.

HVORNÅR?
Palmesøndag: Jesus rider på et
æsel ind i Jerusalem og modtages
som en konge med viftende palmeblade deraf navnet på dagen,
hvor han også salves af kvinden
fra Betania.
Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes fødder og spiser det jødiske
påskemåltid med dem, indtil han
ved det sidste bæger bryder af og
i stedet indstifter den kristne nadver. Bagefter går han ud i Getsemane Have og beder inderligt om
at måtte slippe for det, der venter.
Men i nattens mulm og mørke
tages han alligevel til fange af
de romerske soldater. Det er ved
denne lejlighed, at Peter tre gange
benægter at være sammen med
Jesus.
Langfredag: Pontius Pilatus dømmer sammen med folkemængden
Jesus til døden. Jesus tornekrones, piskes og bærer sit tunge

HVEM?
Jesus: Guds Søn, som blev menneske, da han julenat blev født af jomfru Maria i stalden i Betlehem. Ifølge
kristendommen har Jesus ved at dø
for menneskenes skyld langfredag
og derefter påskemorgen genopstå
en gang for alle taget alle synder på
sig og sikret alle, der tror på ham et
evigt liv.
Disciplene: De 12 mænd, som gik
rundt sammen med Jesus i de tre
år,hvor han prædikede. I forbindelse
med påsken er det især vigtigt at
nævne Judas, som var ham, der for
30 sølvpenge forrådte Jesus, og som
senere begik selvmord. Samt Peter,
som senere blev den første pave, og

som var ham, der nægtede kendskabet til Jesus natten til langfredag for
selv at slippe for straf. Han endte dog
med at blive korsfæstet også, men
bad om det måtte blive med hovedet
nedad, da han efter eget udsagn ikke
var værdig til den samme død som
Jesus. Og endelig den vantro Thomas, der først troede på, at Jesus var
Jesus, da han så mærkerne i hænder
og fødder efter de nagler, der satte
Jesus fast på korset.
Pontius Pilatus: Den romerske statholder, der på vegne af kejseren i Rom
skulle holde ro og orden i landet. Det
er om Pontius Pilatus, at man siger, at
han efter domsfældelsen over Jesus
sagde, at han vaskede sine hænder,
altså fralagde sig ansvaret. Statholderens begrundelse lød på, at han
havde ladet folket bestemme, hvem
der skulle løslades: Jesus, jødernes
konge som han blev kaldt, eller den
berygtede massemorder Barabbas.
De valgte som bekendt sidstnævnte.
Andre: De to forbrydere, som Jesus
blev korsfæstet med, hvoraf den ene
spottede Jesus, mens den anden bad
Jesus om at huske på ham, når Jesus
kom i Guds rige. Hertil svarede Jesus:
»Sandelig siger jeg dig, i dag skal du
være med mig i Paradis”«. Samt Simon
af Kyrene, som bar Jesu kors noget
af vejen til Golgata. Den romerske
soldat, som stak Jesus i siden med sit
spyd. Kvinderne som med Maria og
Maria Magdalene i spidsen kom ud til
graven påskemorgen. Og selvfølgelig
englen, som bragte dem opstandelsesbudskabet.

| Kirkerne |

·HVAD·HVOR
HVOR?
Jerusalem og omegn: I dag kan man
se Gravkirken på det sted, hvor man
mener, at Jesus lå begravet. Getsemane Have findes også stadig, og det
samme gør Via Dolorosa og Golgata.
Det er altså muligt at gå i Jesu fodspor, hvad mange besøgende i Jerusalem også gør, både når det er påske
og resten af året.

HVORNÅR?
Påskedag falder altid på første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Det vil sige, at påskedag kan variere fra den 22. marts til
den 25. april. Fastelavn, St. Bededag,
Kristi Himmelfart og pinsen retter sig
ind efter påsken og falder derfor også
forskelligt fra år til år.
Kilde:
www.kristendom.dk
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ALSØNDERUP SOGN
7. januar 2018 		
Elias Gyrup Møller
Tillykke!

BISATTE OG
BEGRAVEDE
ALSØNDERUP SOGN
13. januar 2018 		
Agnete Agger
Æret være hendes minde!
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KULSVIERklubben
Vi har netop fejret vores 34 års fødselsdag på traditionel vis, med kakao,
boller og dansk film.

Det er Bendt Petersen fra Grønnegade Centret der kommer og fortæller
om datidens gravskikke og dødstro.

Vi var 38 pensionister, som i øvrigt er
vores gennemsnitlige fremmøde hver
anden torsdag, når vi mødes i cafeteriet på Kulsviergården,

Den 8. februar kommer journalist
Lennart Weber, der har udgivet bogen »Da kejseren kom til Hillerød«.
Den handler om Carl Rathsach, der
som 14-årig blev ansat på en gård
som landbrugsmedhjælper mellem
Tulstrup og Alsønderup. En årrække
var han formand for Hillerød Industri
og Håndværkerforening.

I morgen torsdag skal vi til forpremiere på Kulsvierscenens store forestilling, RONJA RØVERDATTER.
Inden forestillingen skal vi have teatersnitter, og i pausen kaffe og kage.
Jo, vi har det faktisk godt.
Den 25. januar får vi en fortælling
om mumier der er fundet i Grønland.

| Kirkerne |

Den 22. februar skal vi høre om
»Pigerne fra Sprogø«. Et gruopvæk-

kende kapitel i åndssvageforsorgens
historie.
Og sådan følger der hver anden torsdag nye oplevelser for de pensionister der møder frem. Skulle du selv
have lyst, så kontakt en af nedenstående for flere oplysninger.
Venlige hilsner
Karen Hansen 51183036,
Mona Harder 48286682,
Joan & Torben Blom 48286037
eller Hanne & Flemming
Lynge 21211300.

Nyt fra
KORT NYT!
Sidste overskrift var at HER er noget
særligt og det er HER stadig! Dersom
vi ser her i Lokalt Nyt kan vi se de
mange tilbud - tilbud og invitation til
aktiviteter med mulighed for at være
med i et fællesskab - og her hvor vi
bor lige uden for vores dør! OK, nogle
har lidt længere vej end andre men
alligevel!!! Det er med at finde lysten
og energien frem - ikke altid let for
alle - så skal man give sig selv et klap
på skulderen!!! og så afsted!!! Mange
venter på os! og vi har alle meget at
byde på!!
Fixpunkterne i vort sogn er jo Alsønderup Kirke og Tjæreby kirke-og så
SKOLEN og Børneinstirutionerne og
så KULSVIERGåRDEN - og jo stadig
Pizzariet i Alsønderup og BUSstoppestederne!!! og Mangholm! Det er
fixpunkterne der udsender »energistråler« og siger: Velkommen! Det
med energistråler har jeg selv fundet
på - men det er nu som om det er tilfældet!
December i Tjæreby Kirke og i Alsønderup Kirke har jo traditionen tro
været travl og glad! Og rigtigt mange
af os læsere har været derhenne !
Begge kirker har været smukt pyntede og juletræet i Alsønderup har
været smukt pyntet med de engle
som børnene har lavet og så hentet

| Menighedsrådet |

MENIGHEDSRÅDET FOR
TJÆREBY- ALSØNDERUP

til Hellig Trekonger! Vi har alle været
med til at synge vore elskede julesalmer sammen med Finn Hegelund og
Verner Petersen m.fl! Så smukt!!! og
der var ligefrem nærmest koncert før
gudstjenesten juleaftensdag ved Finn
og Verner af mange andre skønne julesange!!! Sikken en stemning! og vi
kunne jo nynne med! Og så hørte vi
jo vor præst Anjas kloge og interessante ord i prædikenerne! Alle fik
meget med hjem!!! Jo det har været
en meget dejlig tid! Og nu kommer
lyset jo tilbage! Imponerende hurtigt!!!
Menighedsrådet og Anja synes, at vi
trænger til noget fornyelse i arbejdet
omkring kirken uden for de almindelig gudstjenester - nej det er ikke kun
de alternative gudstjenester vi tænker på for dem har vi jo flere af som
sidst rockgudetjenesten. År 2017 var
jo Luther-år, så det gav sig selv! Men
mange af os synes vi skal have noget inspiration og få flere ting på progammet. Anja er jo selv på forkant
med sit danseprojekt. Men vi skal
have mere.!

Vi vil dog meget gerne sige at I
læsere/ sognebørn meget gerne
må komme med forslag-sig det til
præsten eller een af os - eller send
det på mail eller sms!!! Kom gerne
med noget I bare synes - der kræves jo ikke et helt program!!! Men
forslag er meget velkomne!!!
Nu er det videre frem igennem
sidste del af vinteren - og hen
mod Fastelavn! Og ja julen varer
jo lige til påske, men ind imellem
kommer fasten!!! Så der er skønne
oplevelser når vi har fri fra børnehave, skole og job!
Og altid om søndagen er der åbent
i vore kirker - hold lige øje med
hvilken det nu er!!!
Selvom mange lurer på lige nu:
Kulsvierscenen: Ronja Røverdatter (Astrid Lindgren og Sebastian)
- og før vi aner det lurer Loppemarkedet!!!
På gensyn mange steder i vort sogn!
Birgit Brogaard,
næstformand i Menighedsrådet

Vi har selv fået arrangeret en inspirationsdag
for os i Menighedsrådether først i februar og det
glæder vi os til.

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 1. marts, tirsdag den 10. april, onsdag den 16. maj og torsdag den 14. juni
Møderne afholdes i Smedens Hus ved siden af Alsønderup kirke fra kl. 18.30-20.30.
Menighedsrådet tager beslutning om alt fra vedligeholdelse af kirkerne til nye gudstjenester. Vi har en god
tone og en livlig debat.
Møderne er åbne for alle nysgerrige og vi er altid glade for at få besøg!
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TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
fornøjelse og fortsat held og
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...

NORDMAJS SERVICE
TLF. 26 12 08 24

Her kunne din
Det goDe farvel
Det have
goDe farvel
farvel
Det
goDe
annonce
stået...
Det
Det goDe
goDe farvel
farvel
Det goDe farvel
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Også
i fremtiden kan jeg hjælpe med:
• Køkkenopsætning
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• Gulvlægning
Markedsføring
& Reklame
• Opsætning af dør og vindue
Annonceproduktion
• Træbeklædning af huse
Tryksager til kontoret
• Taglægning
• Opsætning
- 		
PR &af vægge
Kommunikation
også spartling, filt og maling
Udstillinger & Skilte
• Bordplader

Se mere på www.akselg.dk
• Skillevægge

AkselG

MELLE
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• Carporte

• Skure - redskab, legehus mm.

• Træterrasser
KOMMUNIKATION APS
ALT
I TØMRERARBEJDE!
Kastanievej
12 l 3480 Fredensborg l Tel. 2211 6511

DECEM

BER 201

7

NR. 6

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Hold dit næste
arrangement
på Kulsviergården!
Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:
Bryllupper, konﬁrmationer, fødselsdage,
ﬁrmafester, receptioner, møder og
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit
næste arrangement.
Eller send os en mail med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk

39

| Sogneindsamling |

LIDT AT TÆNKE OVER!
I sidste nr. af LokaltNyt opfordrede vi jer til at melde jer som indsamlere til Sogneindsamlingen 		
søndag d. 11. marts og fortalte om et projekt i Kenya, hvor kvinder får mulighed for at dyrke deres
egne grøntsager.
Herunder finder I en oversigt over, hvad tre timers indsats på indsamlingsdagen 				
(ca. 900 kr. i indsamlingsbøssen) kan betyde:

NØDHJÆLP
På tre timer kan du …
• give 30 børn i en flygtningelejr i Etiopien næringsrig mad i en måned,
• skaffe midlertidigt husly til 25 mennesker efter en katastrofe,
• give akut nødhjælp (fx mad, presenning og sæbe) til en katastroferamt 				
familie i en måned,
• give basale hygiejneartikler til 60 mennesker efter en katastrofe,
• skaffe varme tæpper til otte flygtninge fra Syrien,
• sørge for varme vinterfrakker til fem syriske flygtningebørn,
• sørge for brødforsyning til 65 syriske familier i en dag.

LANGSIGTET UDVIKLINGSHJÆLP
På tre timer kan du …
• give tre kvinder starthjælp til en butik, der løfter hele familien ud af fattigdom,
• give fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt,
• sikre ni familier (på cirka 6-8 medlemmer) i Etiopien rent drikkevand fra en ombygget dam,
• give ni fattige familier fem høns, som sikrer dem mad på bordet og en ekstra indkomst ved salg
af æg,
• give tre fattige familier en ged, som giver mælk, kød, skind og gødning.
Derfor hermed en gentagen opfordring til at melde jer som indsamlere d. 11. marts!
Meld dig som indsamler (både for Tjæreby og Alsønderup) hos Susanne Sandholt på mobiltlf: 2962 7642 eller
mail: sandholt@fdf.dk . Man kan også tilmelde sig som indsamler på: blivindsamler.dk. Så kontakter jeg dig!
For FDF Alsønderup og Tjæreby/Alsønderup menighedsråd
Susanne Sandholt, Indsamlingsleder

© Mathilde Berg Utzon
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Brændemærker
i shelter efter
raketaffyring.

Afbrændt bålkasse.

Afbrændt bålkasse.

HÆRVÆRK

IGEN ER DER BEGÅET HÆRVÆRK VED
FDF’S BÅLHYTTE PÅ BAUNETGÅRDEN

Vi har været heldige, at vores sheltere og bålhytte ikke er brændt ned.
Skulle det ske, har vi ikke penge til at
opbygge dem igen. Det var en stor
investering for os at bygge dem.
OPFORDRING

KÆMPEBÅL
Da en god ven af FDF den 22. december var ude og gå med hunden,
lagde han vejen forbi FDF’s bålhytte
og konstaterede, at der stadig var
gang i hvad der må have været et
overordentligt stort bål - sandsynligvis fra en fest den foregående aften/nat. Bålet havde været så voldsomt, at selve bålkassen var blevet
antændt og stadig ulmede, og den
øverste bjælke måtte derfor straks
fjernes for at undgå yderligere skade. Brænde til det meget store bål
var uden tvivl hentet i FDFs brændeskur, for ca. halvdelen af det brænde, der burde være i skuret var væk.
Festlighederne har muligvis gentaget sig hen over juledagene, for en
af vores ledere konstaterede den 26.
december yderligere skader på bålkassen.
Ud over kæmpebål havde man også
forsøgt at affyre en nytårsraket inde
i en af shelterne. Der var tydelige
brændemærker i gulvet.

Hjulspor ved
shelterne.

Efterladenskaber i form af knuste
vin- og spiritusflasker, øldåser, plastickrus og eksploderede gaspatronhylstre til airguns lå spredt i og
omkring bålhytten. Vi formoder det
er unge mennesker i knallertalderen,
der har holdt fest, da græsplænen
rundt om bålhytten flere steder var
ødelagt af dybe hjulspor i det våde
underlag.
PRIVAT EJENDOM
Bålhytte, sheltere og brændeskur
med indhold er FDFs ejendom. Der
er tydeligt skiltet med dette både på
bålhytten og i brændeskuret. Skiltene har åbenbart generet de unge,
for disse er forsøgt taget ned - dog
uden held.
2. GANG PÅ ET ÅR

Vi er mange frivillige voksne, som
bruger en stor del af vores fritid på
FDF. Vi er mega-ærgerlige over nu
igen at skulle bruge tid og penge på
at reparere og genskabe de gode
rammer, vi gerne vil tilbyde børnene
i vores lokalsamfund. Vi vil derfor
indtrængende opfordre alle forældre
til at tage en snak med jeres unge
mennesker. Det der er foregået i julen på Baunetgården er hærværk,
det er forsøg på brandstiftelse, det
er tyveri og det er helt uacceptabelt.
Hvis man som ung gerne vil opleve
glæden ved fællesskabet omkring et
bål på Baunetgården, er man altid
velkommen til at kontakte os. Vi har
altid plads til nye medlemmer, der
gerne vil lære at håndtere bål på forsvarlig vis!

Julens hærværk er 2. gang i 2017 vi
oplever, at vores skiltning af privat
ejendom ikke respekteres. I sommer
havde der været tændt bål inde i en
shelter med det resultat, at gulvet i
shelteren delvist måtte udskiftes.

Hjulspor ved
shelterne.

Brændemærker i shelter
efter raketaffyring.
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»HIMMELSKE TONER«
- FOREDRAGSRÆKKE OM MUSIKKENS EVNE TIL AT SKABE FÆLLESSKAB
OG GØRE VERDEN STØRRE.
ARRANGØR: FLERE KIRKER I HILLERØD OG OMEGN
Musikkens betydning kan aldrig prises for højt, den giver os et »sprog« til at udtrykke
sandheder og den dybere mening med vort liv. Gennem musikken knyttes vi sammen i et
fællesskab, der hviler på tradition og fornyelse og som spænder fra det lave til det højeste.
Gennem denne foredragsrække skal vi høre om de himmelske toner fra fortid og nutid.
Vi får indblik i musikken af og mennesket bag de store klassiske komponister Johannes
Brahms og Johann Sebastian Bach; vi møder en komponist og hører om nye tiltag til at
styrke musikken og fællessangen i kirken. Velkommen til »Himmelske toner«.
Onsdag den 21. februar kl. 19:30 i Uvelse kirke:
»100 salmer« - Hvad er en god salme ved Morten Skovsted
Folkekirken har en fantastisk salmeskat, men også en levende tradition for stadig at skrive nye salmer.
For nylig udkom et salmebogstillæg med 100 nyere salmer. Morten Skovsted, sognepræst i Hjortshøj og
hovedredaktør på udgivelsen, vil denne aften delagtiggøre os i redaktionsprocessen og udvælgelsen af de
100 salmer og forsøge at besvare spørgsmålet: Hvad er en god salme?
Tirsdag den 10. april kl. 19:30 i Ullerød Kirke:
Bag om mennesket og komponisten den frodige og uudgrundelig Brahms ved Karl Aage Rasmussen
Tirsdag den 8. maj kl. 19:30 i Blovstrød sognegård:
Johann Sebastian Bachs musik og færden ved Karl Aage Rasmussen.
Onsdag den 30. maj kl. 19:30 i Præstevang kirke:
John Frandsen fortæller om sit store værk »Requiem«.
Alle er hjerteligt velkomne!

FDF ALSØNDERUP
FYLDER 25 ÅR
I år er det 25 år siden at en lille gruppe entusiastiske voksne stiftede FDF
Alsønderup. Dengang var der 34 medlemmer - i dag er der ca. 90 aktive
medlemmer i kredsen.
En 25 års fødselsdag skal selvfølgelig fejres med manér. Alle tidligere og
nuværende medlemmer, samt venner og andre nysgerrige kan derfor allerede nu godt glæde sig til et gigantisk arrangement
søndag den 9. september på Baunetgården.
Vi arbejder i øjeblikket med at sammensætte et spændende program med
masser af aktiviteter, boder og værksteder. Så husk at sætte X i kalenderen.

29

| Alsønderup Festival |

30

ALSØNDERUP
10. maj 2018 afholder vi Alsønderup Fester for 49. gang, og forberedelserne er så småt begyndt.
Der er i skrivende stund sorteret
10 flyttekasser med ting og flere
og flere effekter finder vej ad
ukendte kanaler til Koldhallen, så
der nu står møbler langs hele den
lange væg og mindst 15 kasser og
poser til sortering. Hvordan disse
ting kommer ind, er en gåde, når
vi hverken er startet på at hente
eller har åbnet for indleveringen,
men det mest sandsynlige er vel,
at Kulsviergårdens nisse har været på spil over julen.

For 49. gang? Ja, der har været lidt
usikkerhed om sagen, så festudvalget traf beslutningen, der formentlig er baseret på, at Kr. Himmelfart
i 2019 falder 30.maj, hvor man må
forvente, at der både er varmt og
solrigt, og dermed perfekt til at fejre
det runde 50 års jubilæum. Vejret
10.maj 2018 vender vi tilbage til i et
senere indlæg i Lokaltnyt, men allerede nu står det klart, at hvis det
regner, så vil regnen være betydeligt varmere end nu i januar måned.
Det kan selvfølgelig også skyldes, at
Knud Brodersen har 25 års jubilæum
som loppelogistikchef i år, så han
næste år kan sige, at han har været
med i mere end halvdelen af tiden.
Hvem ved? Ja, det vil vi faktisk udelukke som forklaring altså at nogen ved det.
Nu er du kommet lidt ned i artiklen, men sidder stadig med

spørgsmålet: Hvis dette handler om
Alsønderup Fester, hvorfor står der
så Alsønderup Festival i overskriften?: Jo, nu skal du høre:
Den kære leder - nej ikke Kim JungIl, men formanden for festudvalget,
Rasmus - går jo og tænker store tanker. Helt overordnet, at folk skal kunne genkende Alsønderup Fester fra
år til år, men også, at der altid skal
være en lille ændring eller nyskabelse, der gør, at vi fornyer os. Men i
år er det blevet til endnu større, strategiske tanker med udgangspunkt i
samtidens tendenser. Megatrends,
som den kære leder kalder det.
En stærk tendens er, at folk interesserer sig mere og mere for genbrug
og derfor opsøger genbrugsbutikker
og loppemarkeder. En modsat rettet
tendens er, at der dukker flere og flere alternativer til Alsønderups årlige
loppemarked op i form af private
genbrugsbutikker, private kræmmere, den blå avis, nettet osv., så Alsønderup Fester på sigt kan risikere
at drukne i mængden.
Så derfor skal vi blive bedre til at
markedsføre os både som loppemarked og som en god byfest med
mange muligheder for sjove og hyggelige aktiviteter.
Hvis du har været til Alsønderup Fester før, vil du næppe kunne se en
forskel. Der er alene tale om markedsføring, der skal tiltrække dem,

Loppebilen.
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FESTIVAL 2018
der bare vil til en god byfest, men
ikke nødvendigvis til loppemarked.
Så bare rolig. Rør blot ikke ved min
gamle jul eller Alsønderup Fester,
som man synger. Vi ved det godt!

fri afbenyttelse. Pressemeddelelser giver mulighed for at få
omtale i avisen, uden at journalisten skal arbejde alt for hårdt
med det.

Som udgangspunkt har vi ændret
hjemmesiden www.alsonderupfester.dk, så der nu er en loppemarkedsdel og en festival del. Loppemarkedsdelen er det egentlige
loppemarked, mens festivaldelen er
den del af Alsønderup Fester, der
foregår udenfor med hoppeborg,
FDF og snobrød, ponyridning, aktivitetsboder, mad og drikke, musik
osv.

Jeg skriver lokalpressen mv.,
og »mv.« betyder Visit Nordsjælland, turistforeningen, der
skal sikre, at vi får turister til
Nordsjælland. Vi har formået
at få dem til at tage os med
på deres hjemmeside, og i øvrigt bringer de gerne løbende
vore pressemeddelelser.

Der er også en »For Aktive« del,
hvor vi bl.a. har lagt mødekalenderen for 2018 for afdelingsledermøder mv. ind, samt mødetidspunkter
for de mange frivillige på selve dagen. De tre dage - mandag. tirsdag
og onsdag, der ligger før Kr. Himmelfartsdag - er dage, hvor der er
åbent, så man kan lægge de sidste
hænder på sin loppebod, hvis man
ikke nåede det om lørdagen. Man er
altså ikke tvunget til at komme, hvis
man er færdig med alt. Jeg nævner
det blot, fordi nogle spurgte mig om
netop dette sidste år.
Den sidste rubrik er ny, og hedder
»Presse« fordi vi har indledt et lidt
bredere samarbejde med lokalpressen mv. end tidligere år, og herfra
er blevet udtrykt interesse for pressemeddelelser og gratis billeder til

Frederiksborg Amtsavis har altid
haft god og pæn omtale af os, og
nu har vi også haft en snak med Hillerød Posten, der dels har lovet at
sende en fotograf med på en af de
første loppekørsler, hvor vi er ude
og hente effekter til loppemarkedet
fra begyndelsen af februar, dels vil
bringe billeder fra sorteringsarbejdet
i år, og endelig vil omtale os efter Alsønderup Fester med en anmeldelse
af byfesten. Vi er meget glade for
disse aftaler, udtaler den kære leder.
Du kan løbende følge os på Facebook, hvor du meget gerne må blive
ven med Alsønderup Fester. Derudover vil vi have artikler i Lokaltnyt
helt frem til og måske lidt efter Alsønderup Fester 10. maj 2018, og
endelig er du jo altid velkommen til
at kigge ind på hjemmesiden www.
alsonderupfester.dk for at se, om der
er sket noget nyt.

Levende musik Irish

Vi ved allerede nu, at der er planer
om at flytte musikscenen ind i teltet,
da vinden tager lyden, som den står
nu. Det bliver spændende at følge,
hvordan det ender! Følg også med i,
hvad der kommer ind til isenkramteltet midt på festivalpladsen. De seneste år har det været cykler, men det
kan pludselig ændre sig. Hvad bliver
det store hit i bøger? Kommer der
specielle antikviteter ind? Vil vi få
en kunstanmelder til at vurdere malerierne? Vil salgssuccesen flæskestegssandwich blive afløst af spanske bocadillos? Hvordan arrangeres
medhjælperfesten? Vil begge bankoforeninger bidrage til loppebanko,
eller kun den ene? Og mange, mange flere spørgsmål presser sig på, så
følg med løbende. Det bliver en helt
speciel oplevelse i år! Og dog noget,
der ligner!
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ANNONCER

VVS

Her kunne din
annonce have
stået...

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Efter devisen
»først til mølleprincippet«
tilbydes en
kvart side til
en årlig pris
på 3.300 kr.
excl. moms.

Aut. gas, vand- og
fjernvarmemester
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

ANNONCER

Foreningen20
Lokalt Nyt
ENTREPRENØR

M L

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

49 07 97

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

KLOAKMESTER

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS VVS
- VVS
VAND - SANITET

Allan Allan
Kristiansen
& Sønner ApS
Kristiansen
Brunebjerg
36, Tulstrup
& Sønner
ApS

Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
3400 Hillerød
info@ak-s.dk l www.allankristiansen.dk

TLF. 4828 6500
48MOBIL
28
62 40
4040 8290
18
26

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
kontakt@ml.kloak.dk
kl.
19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

www.ml-kloak.dk

Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand
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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
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
91 25 95 21
borger@alsønderup.nu
Brug Skolen
Tove Troelsen, 48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard, 40 13 57 28
heegaard@fdf.dk

ALSØNDERUP SKYTTE,
GYMNASTIK- &
IDRÆTSFORENING
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen, 48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Badminton
Jacob Bertelsen, 20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen, 51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Floorball
Finn Jacobsen, 31 24 05 44

LOKALRÅD
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Lene Riis, 29 32 50 20
lokalraad@leneriis.dk
Harløse Lokalråd
www.harlose.dk
Søren Kodal, 4017 7563
harlose@harlose.dk

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

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net

Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

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

Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83

Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8, 72 32 74 00

Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13

Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen, 40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
s.andreasen3400@gmail.com
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.dk

Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53

Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen, 48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen, 48 28 75 50
rm@hhm.dk

SKOLER

Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

INSTITUTIONER
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 70
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk
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VANDVÆRKER
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen, 23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
34

Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Niels Olsson
20 96 84 62
niels_oluf@yahoo.dk

GRUNDEJER
FORENINGER
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
Ellegaardens
Grundejerforening
Lars Hansen, 50 94 96 49
larsb111@yahoo.dk
Grundejerforeningen
Holmegård
Asbjørn Klit, 29 21 29 66,
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen
Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen, 35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen
Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, 29 36 51 40
llj@spire.dk

Grundejerforeningen Tulstrup
Have I
Michael Heegaard, 48 28 60 56
heegaard3@live.dk

Grundejerforeningen
Sandbakken
Lars Schmidt, 48 25 26 22
Rørmosevej 5
larssmet@outlook.dk
Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com

Grundejerforeningen Tulstrup
Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
martin.n.svendsen@gmail.com

Grundejerforeningen
Mølledalen
Kim W. Andreasen, 30 89 35 43,
kwa.andreasen@gmail.com

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05, birkehlers@gmail.com

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

Hestehavegård
Grundejerforening
Jette Kit Nordentoft, 23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.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.

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk

ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen, 48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com
Ledende graver
Jacob Michelsen, 30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Korleder Rytmisk voksenkor
Eva Skade Rasmussen, 24 62 73 36
eva.s.rasmussen@gmail.com

Kirkeværge
Michael Roland Hamilton
61 62 19 26
misarne@hotmail.com
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ols@hillerod.dk.

| Annoncer |

SALG og
SALG og af
REPARATION
SALG og
REPARATION og
af
MOTORSAVE
REPARATION af
MOTORSAVE og
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
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Det er sjovt

AT VÆRE MINIKONFIRMAND

At være minikonfirmand er et
frivilligt og gratis tilbud til børn
i 3. klasse.
Alle kan deltage uanset tilhørsforhold til folkekirken.
Formålet er, at gøre børnene fortrolige med kristendommen og at lære dem kirken bedre at kende.
Der vil ikke være tale om traditionel undervisning,
men om oplevelser og samvær, også i kirkerummet.
Der lægges vægt på bibelfortælling, (salme)
sang, leg og kreative udfordringer, alt sammen
ud fra børnenes egne livserfaringer og deres
egne spørgsmål. Undervejs i forløbet medvirker
børnene ved to gudstjenester med små indslag.

I ALSØNDERUP KIRKE
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Ses vi?

