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Belægning og nyanlæg
Pleje og vedligeholdelse
- både til privat og erhverv

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

v/ Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

Lykkens Have ApS
Bøgebakkevej 10 3400 Hillerød
Tel. 26 257 257
CVR.35036717

- hele døgnet -

48 26 08 05

Annette Rieva
Dit lokale
medlem af
Hillerød
byråd
Lokalt
Nyt
mellem
Arresø og Hillerød
ønskerTAK!
alle vore læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
INVITATION
og et godt og lykkebringende nytår
Støtter lokalt- Handler globalt

Salg til private, institutioner og private af:

Stor tak til alle, der stemte på mig eller hjalp mig
i valgkampen.
rrr Vejskilte
Jeg ser i frem til at
eee Honda Generatorer og Vandpumper
repræsentere vort
rrr Afspærringsmateriel
lokalsamfund i Byrådet.
Jeg vil arbejde for bedre
lll Værktøj
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv,
borgerinddragelse
jjj Lagerreoler samt øget livskvalitet for
borgerne. I er velkommen til at kontakte mig,
Fritidsartikler
hvisrrrder
er sager der kræver politisk fokus.
rrr Engangsartikler

Jeg fylder år, og det har jeg gjort hvert år
siden 1939 og i år skal jeg derfor fejre 80
års fødselsdag.
Roskildevej
10A,1.
l 3400 sammen
Hillerød
Jeg
vil gerne fejre
fødselsdagen
Tlf.:jer,
48 24
79 20venner
l www.augustj.dk
med
familie,
og bekendte,
som kan få tid til det! Det sker lørdag den
23. marts kl. 11.00 på Kulsviergården til
»Brunch«.
Jeg håber at vi kan få lidt godt mad, noget at drikke og en kop kaffe, samt hyggeligt og fornøjeligt samvær?
Med venlig hilsen Knud Brodersen

Følg mig på www.annette.rieva.dk
eller Facebook@AnnetteRieva
Kontakt mig på
Tlf. 40 63 27 16 / arie@hillerod.dk

engrosPriser ApS

Tlf.: 70 70 25 65

www.engrospriser.dk

CVR: 31770009

Bank: Nordea 2230 7561641638

Holmevej 48

DK-3400 Hillerød

info@engrospriser.dk

Swift: NDEADKKK

IBAN-nr.: DK1420007561641638
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REDAKTØREN

| Diverse |

Velkommen til
endnu et nyt kapitel i LokaltNyt´s
historie.
Vi har efter 14 år
med 6 udgivelser
om året, besluttet
i redaktionsgruppen, at Lokalt Nyt fremover kun skal
udkomme 4 gange om året !!
Deadlines og omdelingsdato’er vil
som altid være at finde på vores
hjemmeside www.lokaltnyt.dk
I er som altid meget velkommen til at
sende os 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 også altid velkomne til at indsende en artikel til Lokalt Nyt.
Gode billeder og fotos fra aktiviteter i
lokalområdet modtages også altid ;-)

Jeg skal
med til ...
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p
maj, Tulstr u
Mattis Nord
nterhike med
Jeg skal på vi
e weekend i fe
FDF, den sidst
ar
er sjovt, det h
bruar. Det bliv
t før. Bagefter
jeg ikke prøve
ailand, så jeg
skal jeg til Th
igen.
kan få varmen

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

KOLOFON

Carl Reiff, København

15. årgang · Nr. 1 - 2019 		
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: Fastelavn 2015.
Fotos til bladet sendes til: foto@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: 		
Videbæk Bogtrykkeri A·S
Oplysninger om redaktionsgruppen,
bestyrelse m.m. for Foreningen »Lokalt
Nyt« kan ses på: 		
www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 20 2019. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er søndag den
14. april 2019 på mail:
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

Langfredag i Alsønderup
kirke 19. april og spille og
synge sange af Søren Huss.
Det giver god mening at
spille i kirken, det er et specielt rum, hvor musikken får
en særlig betydning for folk.

Signe og Asta Erikslev
Lausten, Tulstrup
Vi glæder os helt vildt
til ASGIs gymnastikopvisning. Det er sjovt og
spændende at vise, hvad
vi har lært i år. Det er også
spændende at se, hvor
gode de andre hold er
blevet. Og så er det bare
hyggeligt!

... ses vi?

| Idrætsforeningen |

Elin Starup fra Alsønderup
drømmer om at skrive historie
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DER SKRIVES

danmarkshistorie
I ALSØNDERU

P

Når Elin Starup fra Alsønderup den
11. juni 2019 står på startstregen til
Race Across America – verdens hårdeste cykelløb, er det et lille stykke
danmarkshistorie. Der er nemlig ingen dansk kvinde, der før har forsøgt
sig som solorytter i det amerikanske
ultracykelløb.
Elin har siden hun hørte om begrebet
ultracykling i 2016, været fascineret
af den type cykling. Udfordringen i
at køre længere end de almindelige
motionsløb tilbyder. Udholdenheden, den mentale udfordring og timerne alene på cyklen.
I 2017 hørte hun om det danske løb
Race Around Denmark og vidste
med det samme, at hun skulle prøve

kræfter med det danske ultracykelløb når det kørtes i 2018. Et løb på
1.600 km, som skulle gennemføres
på 4 døgn. Løbet var ikke blot det
første ultracykelløb hun skulle køre,
det var også kvalifikationsløb til
Race Across America. Et løb der var
uopnåeligt langt væk, da hun i 2016
hørte om det, men som langsomt
kom snigende ind i bevidstheden,
efterhånden som løbet i Danmark
kom tættere på.
Da Race Around Denmark blev
stemplet som kvalifikationsløb til
Race Across America efter tilmeldingen var lagt, stod det klart, at det
legendariske amerikanske ultracykelløb var noget der skulle prøves
kræfter med i 2019.

I maj 2018 gennemførte Elin kvalifikationsløbet, og blev første danske
kvinde til at køre Race Around Denmark som solorytter på den lange
distance - 1.600 km på 93 timer og
52 minutter. Knap 4 døgn med 400
km i døgnet og bare 7 timers søvn
i alt. En god generalprøve på den
store udfordring der venter i 2019.

HVAD ER RACE ACROSS
AMERICA?
Race Across America (RAAM) kaldes verdens hårdeste cykelløb, og er
det ultracykelløb Chris MacDonald i
2005 blev kendt på at køre.

Rytter og følgebil er klar til start
i Race Around Denmark.
De 12 stater - følg med på Facebook: ElinStarupUltra

| Idrætsforeningen |

FAKTA OM RAAM:
• Knap 5.000 km (3.000 miles) på 		
tværs af USA – fra vest til øst.
• Skal gennemføres på 12 døgn og
21 timer som kvinde (21 timer 		
mere end mændene).
• Løbet går gennem 12 stater.
• Med temperaturer mellem 		
0-50 grader.
• 50.000 højdemeter, da man skal 		
over 3 bjergkæder - bla. Rocky 		
Mountains.
• 700 km i ørken.
• Der er 78 kvinder, der er stillet til
start i RAAM (til sammenligning
er der 467 mænd).
• Ud af de 78 kvinder, er der 40 der
har fuldført.
Løbet er én lang enkeltstart, dvs. når
starten går i Oceanside, Californien
startes tiden og den stoppes ikke før
rytteren er i mål i Annapolis, Maryland. Det der gør, at løbet kaldes
verdens hårdeste er, at man har en
maksimumtid til at gennemføre.

De 5.000 km skal altså tilbagelægges
på knap på 12 døgn og 21 timer - ca.
400 km pr. døgn. Derfor vil rytteren
skulle tilbringes 18-20 timer i døgnet
på cyklen, hvilket giver plads til ca. 4
timers søvn pr. døgn. Et ultracykelløb, der pga. ørken, bjerge, tidsgrænse og søvnmangel samtidig bliver et
ekstremcykelløb.
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Med sig til USA har hun et team på
8 mennesker med hver sin opgave
på teamet, men i sidste ende har
teamet blot én opgave - at sikre Elin
»blot« skal koncentrere sig om at
cykle. Derfor er teamet undværligt,
hvis det skal lykkes at nå målstregen
indenfor tidsgrænsen.
Dette er grunden til du ofte vil se
Elin på cyklen i Alsønderup og omegn. Der skal trænes rigtig meget op
til løbet, så det er mange timer på
landevejen og min. én ugentlig spinningtime i Fysio Danmark Hillerød.

Elin på en af sine mange
træningsture i området.

Har du lyst til at følge Elin på tætteste hold, så smut forbi hendes Facebook side: ElinStarupUltra

Powernap i rabatten i Odense.

En glad rytter efter kvalifikationen er i hus.

| Kulsviergården | Harløse Forsamlingshus |

Nyt fra
TAK FOR ET FINT FREMMØDE TIL JULETRÆSFESTEN PÅ KULSVIERGÅRDEN
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Den 1. søndag i advent holdt Kulsviergården juletræsfest for sognes mindste borgere og deres familier. Knapt 100 borgere havde valgt at lægge turen forbi Kulsviergården denne dag og det er vi, der arrangerer festen, rigtig glade for.
Vi håber, at der kommer endnu flere gæster til næste år, så vi kan fastholde denne
hyggelige tradition.
Dagen bød på et smukt pyntet juletræ, rigtig god underholdning, sjove lege og
dans omkring juletræet med Drillenissen og Julemanden. Børnene var i topform
og deltog aktivt i alle aktiviteterne. I køkkenet stod Niels - som havde travlt med
at servere æbleskiver og saftevand til de små og en lækker velsmagende Glögg til
de voksne. Alt i alt en rigtig god dag og god start på julen.
Vi holder juletræsfest igen til næste år den 1. søndag i advent – hold øje med vores Facebook side www.
facebook.dk/kulsviergaarden - hvor vi løbende opdaterer med arrangementer, menuer og andre spændende nyheder.
RIGTIG GODT NYTÅR - Kulsviergårdens Bestyrelse

HARLØSE FORSAMLINGSHUS
Tirsdag den 29. januar kl. 18.00: Fællesspisning. Herefter hyggeligt samvær og John giver lagkage til kaffen.
Tirsdag den 26. februar kl. 18.00: Fællesspisning. Her giver vandværket gule ærter. Og efter spisningen
kl. 19.00 afholder vandværket deres ordinære generalforsamling.
Tirsdag den 26. marts kl. 18.00: Fællesspisning. Herefter kl. 19.00 forsamlingshusets ordinære generalforsamling.
Tirsdag den 30. april kl. 18.00: Fællesspisning. Herefter orientering v/ lokalrådet.
Tirsdag den 28. maj kl. 18.00: Fællesspisning. Vi prøver at finde nogle indslag til de fællesspisninger
som er åbne, men det er i skrivende stund ikke på plads. Har du nogle gode ideer så ring til os.
Der bliver også afholdt loppemarked i foråret. Vi mangler effekter efter at kommunen har lukket for afhentning i genbrugshuset, så har du noget så afhenter vi gerne.
Kommunen har igen skåret ned på vores tilskud, så hjælp os med at holde sammen på vores forsamlingshus. og er du
ikke allerede medlem, kan du blot ringe på tlf. 48 21 03 89. Det koster kun 100 kr. om året at være medlem. Samme
tlf. for tilmelding til fællesspisninger.
Venlig hilsen Bestyrelsen

| FDF |
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FDF 25+

NYT TILTAG FOR VOKSNE
Vi har startet et nyt tiltag i FDF Alsønderup. Vi kalder det 25+ og det
var i første omgang tænkt som mødedage for FDF-ledere, der gerne vil
nørde lidt mere FDF end hvad der er
muligt på de ugentlige møder med
børnene. Vi åbner nu op for at forældre og andre interesserede voksne
også kan komme og være med. Møderne afholdes typisk på lørdage.

ALLEREDE AFHOLDTE 		
MØDER I 25+
Vi har tidligere trænet knob, som
endte med at vi blev så gode til de
mest almindelige knob, at vi også
havde mod og overskud til at forsøge med diverse dekorative knob.
Vi har hygget med at lave gourmetmad over bål, og senest har vi haft
et møde, hvor det igen stod på bål
og båltænding. Vi snakkede om forskellige båltyper og om fordele og
ulemper ved de forskellige typer. Vi
prøvede også at tænde nogle af de
forskellige typer, dels for at få noget
hands-on erfaring og dels for visuelt
at kunne se om fordele og ulemper i
praksis stemte med teorien. Det var
en meget hyggelig lørdag, som slut-

tede med vi tilberedte en fælles frokost over bål og alle tog
trætte hjem med en frisk bållugt i tøjet.

FORMÅLET
Ideen med FDF 25+ er at kombinere træning/efteruddannelse
med hyggeligt samvær. Vi har til
at starte med fokuseret mest på
friluftsliv, men der er naturligvis
også andre muligheder. Fællesnævneren for de valgte temaer er,
at vi skal afprøve og forfine klassiske
’spejder’ aktiviteter, dels for at dygtiggøre lederne til at lave sjovere og
bedre børne- og ungeaktiviteter, og
dels for at leve sin indre spejder ud i
et hyggeligt fællesskab.

VIL DU VÆRE MED?
Vi tager alle de emner op, som der
er interesse for og har allerede nogle
spændende møder i støbeskeen. Det
er ikke en lukket klub, så hvis du er
interesseret i at være med, er du
meget velkommen. Du kan skrive
til Kasper Alveen på Alveen@FDF.
dk, hvis du vil vide mere om det nye
tiltag i FDF Alsønderup.

ANNONCER
ANNONCER
ANNONCER
Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence

| Annoncer |
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Mind & Emotion
v/Betty Andersen
Eksaminerende NLP Psykoterapeut
Tlf. 22 34 21 75
Mail: betty@stenbjerghus.nu
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Happy days

| Happy Days |

I ALSØNDERUP

Foreningslivet i lokalområdet holdt
Happy Days i Alsønderup den 25. 27. januar 2019. Det blev hyggeligt,
sjovt - og en smule vildt i mørket.
Weekenden bød bl.a. på bankospil,
jagt arrangement, indvielse af Tarzan banen ved Kulsviergården, familieløb i sneen, gratis morgenmad,
tumlegymnastik for de mindste,
seniorgymnastik, florball, barsket,
håndbold, fodbold, bål, snobrød og
FDF aktiviteter, bordtennis, fællesspisning, børnebanko, NERF, Hodja
fra Pjort teaterforestillinger, hygge
i cafeteriet samt mulighed for at
møde Lokalrådet, borgerforeningen,
Kulsvierklubben, Seniorklubben og
Lokalarkivet.
Og så var der de mere lyssky aktiviteter; NATminton, GymNATstik
og rulleskøjtedisko, som alt sammen
foregik i mørke med UV lys og selvlysende effekter. Det var SÅ sejt!
Alt det på én og samme weekend i
Alsønderup!!!
Stort tak til Kulsviergården og alle
foreninger der bakkede op omkring
arrangementet, tak til alle der frivilligt bidrog og hjalp med at føre projektet ud i livet og tak til alle jer der
deltog i aktiviteterne. Det var fedt at
mødes på tværs og at skabe noget
sjovt sammen!
Tina, Linda, Nadja, Margit og Lise
(ASGI, FDF og Borgerforeningen)
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RHODODENDRONPARKEN

I FULD BLOMSTpå Nivaagaard

Hvem glæder sig ikke til forår? Med
lysegrønt bøgeløv, udsprungne
blomster og buske og de helt særlige
rododendron, som med et overflod
af blomster fylder næsten hver en
rododendronbusk! Der er en omfattende artsrigdom i rhododendron og
de beslægtede azalea, som stammer
fra Østen, er stedsegrønne og har
sin væsentligste blomstringstid i maj
måned.
Alsønderup Seniorklub har planlagt
et besøg på Nivaagaard og indbyder
medlemmer onsdag den 15. maj

med omvisning af direktør Jørgen
Hage og Svend Jensen, erfaren rhododendronspecialist. Han har i de
senere mange år inspireret, plantet
og passet parken. Sofiero på den anden side af Øresund er en velkendt
og gammel rhododendronpark, og
nu er Nivaagaard af et tilsvarende
omfang og indhold.

Nivå og Nivaagaard har en lang og
interessant historie afledt af ejernes
omfattende aktiviteter i de perioder,
hvor folk flyttede fra land til by, industrialiseringen udvikledes, stavnsbåndet ophævedes, landmændene blev frie, Guldalderen
blomstrede, demokratiet spirede og handelsmænd og
–virksomheder skabte beskæftigelse og fremgang.
Nivaagaard og parken
ligger i Nivå Bugt, lavt i
landskabet, og jordene har
været havbund. Det ses
tydeligt, når man kører
mod nord fra København
og drejer ind mod Nivå
før bugten. Så følger man

bugten på den ene side og det højere landskab på den anden side.
Efter istidens landhævninger er noget af bugten blevet tørlagt, så den
er dyrkbar og beboelig. Som kant i
det geologiske landskab forefindes
der betydelige lerforekomster i stor
dybde.
Oprindeligt var der bare en park
med træer og græs i engelsk stil til
Nivaagaard. Det var Johannes Hage,
der i 1901 fik en idé og lod Edvard
Glæsel planlægge og tegne den. Johannes Hage havde efter sin far Alfred Hage i 1862 erhvervet godset
med landbrug, teglværk og ringovn
og begyndte at samle på malerier.
Samlingen blev betydningsfuld og
blev af Johannes Hage testamenteret til den fond, Den Hageske Stiftelse, der i dag ejer og driver Nivaagaards Malerisamling.
Efter en stilstandsperiode i midten
af 1900-årene for parkens vedkommende blev, der på Christian og
Anne Loise Hages initiativ med en
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stor donation i 1984 påbegyndt en
rekonstruktion af parken. Samtidig
hermed blev grunden lagt til en rhododendronhave og den park, vi kan
se i vore dage og skal besøge den 15.
maj. Fra 2007 og frem er der yderlig
plantet et stort antal nye rhododendron, så hele området er fyldt med
både nye, voksne og ældre planter.
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Efter parkomvisningen er der bestilt
borde til en indbydende frokost på
restaurant Trekosten helt ude på det
yderste i Nivå Havn i vidunderlige
hav- og havneomgivelser. Om onsdagen tilbyder restauranten wienersnitzel, og kendere siger, at Trekostens er helt perfekt.
Medlemmer får indbydelse pr. mail
og brev, og man tilmelder sig som
sædvanligt nemt og enkelt ved at
indbetale til foreningens bankkonto
og meddele i tekstfeltet, hvem der
deltager. Såfremt man endnu ikke er
medlem, er det nemt at tilmelde sig
ved at henvende sig til én af nedenstående fra udvalget.
Venlig hilsen:
Lis Asmussen, haas@post12.tele.dk,
2172 7644
Merete Henriksen, jogmhenriksen@
gmail.com, 2467 7689

TreKosten

Erik Hartz, jehz@mail.tele.dk,
4828 6619
Hans Torben Andersen, hta@vinfrafrankrig.dk, 2025 9317

Anne-Marie Markussen, oammarkussen@gmail.com, 4828 6838

TYVERIET I ASGÅRDup Skole
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Torsdag den 7. februar opførte Alsønderup Skoles yngste mellemtrin teater. Mellemtrinnet består af 2 hold med blandede 3. og 4.
klasseelever, der i en forrygende forestilling opførte stykket Tyveriet i Asgård. Eleverne og deres lærere har arbejdet med forestillingen og emnet Nordisk mytologi i 5 uger. De havde selv lavet kulisser, scenografi og kostumer, og musiklærerne havde selv skrevet
musikken til. Torsdag formiddag opførte de for hele skolen og om
eftermiddagen gjaldt det forældre og søskende.
Hanne Dalbøge,
Afdelingsleder

| Alsønderup Fester |
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ALSØNDERUP
FESTER De første år

Som du tidligere har kunnet læse,
fejrer Alsønderup Fester i år - 30.
maj 2019 - 50 års jubilæum. Der
sker selvfølgelig mange spændende ting, som vi dels har løftet lidt
af fligen for i sidste nummer af
Lokaltnyt, og som vi meget gerne
også vil skrive om i løbet af foråret. Vi har i dette nummer af Lokaltnyt valgt at skrive en lille appetitvækker til det festskrift, som
vil udkomme i forbindelse med
jubilæet til maj i år.
Det første Alsønderup Fester med
loppemarked blev afholdt i 1969,
altså for 50 år siden.
Forestil dig en stor byggeplads,
hvor Kulsviergården nu ligger.
En gruppe mennesker i sognet
har simpelthen besluttet, at det
eksisterende forsamlingshus ikke
er nok. Der må noget større og
bedre til, for slet ikke at tale om
en idrætshal.
Aagaard Larsen, der sad i det sidste sogneråd for Alsønderup Sogn
havde sikret, at der blev givet en
pæn sum til projektet. Det menes,
at der er tale om omkring 350.000
kr., ligesom han sørgede for at det
blev muligt for Kulsviergården at
overtage en del af den jord, som
han sad på. Men til trods for dette
særdeles gode udgangspunkt, kan
der være forskel, måske en ganske stor forskel, mellem ambitioner og penge, så indbyggerne beslutter simpelthen: Vi bygger den
selv!
Også den gang boede der mange
håndværkere og mestre i Alsønderup, så det var aldeles ikke urealistisk. Kulsviergården blev bygget ved en fantastisk fællesindsats
fra beboere i sognet, som omfatter: Alsønderup, Tulstrup, Nejede,
Bendstrup og Øster Strødam.
Kulsviergården er i øvrigt ikke det

eneste, der er bygget
af de lokale selv. Det
samme gælder klubhuset, 50m skydebanen
og tennisbanen. Alsønderup har altid været
et aktivt sogn.
Den 29. oktober 1969
er murene næsten i
rejsehøjde, men rejsegildet lader vente på
sig, og kommer først
28. februar 1970.
For at komme så langt
skulle der ikke kun hårdt, fysisk arbejde og knofedt samt kyndig vejledning fra de deltagende udlærte til
de mange og mindre faglærte frivillige, der deltog i byggeriet. Der skulle også skaffes penge, hvor prosaisk
det end kan lyde.
En gruppe bestående af Ryle Sørensen, Knud Eriksen, Peter A, Gunnar
Berthelsen og Villy Rasmussen, der
alle havde deres faste gang i det daværende forsamlingshus, som stadig
ligger bag kirken, men nu er privat
bolig, blev nedsat som loppeudvalg.
Der blev søgt efter effekter i bl.a.
Alsønderup Avis, Der var en lokal
avis udgivet af Alsønderup Radikale
Venstre og tilgængelig i Brugsen,
der lå, hvor den nuværende købmand ligger. Der blev lavet aftale
om, at man ikke alene kunne benytte
forsamlingshuset (billedet), men også
klokkerhuset, som lå hvor kirkens
parkeringsplads nu ligger.
Overskuddet fra det første Alsønderup Fester loppemarked blev på 2223.000 kr. Det var ganske pænt klaret, men selvom man kunne få mere
for pengene for 50 år siden, har det
næppe kunnet dække hele omkostningen til byggeriet af Kulsviergården.
For yderligere at skaffe penge arrangerede udvalget en Kulsvierfest i

det gamle forsamlingshus 9. august
samme år, og man må antage, at det
blev en succes, for der blev afholdt
Kulsvierfest igen i 1970, hvor der
kom intet mindre end 300 gæster men intet loppemarked.
Kulsviergården havde som sagt
rejsegilde tidligt i 1970, men først
1. januar 1972, kunne den tages i
brug, så da man 6. juni 1971 igen
afholdt loppemarked, foregik det
i hallen, men uden tag på halvdelen af bygningen. Heldigvis har Alsønderup Fester i langt de fleste år
været velsignet med solskin, og det
var da også tilfældet i 1971, hvilket
var medvirkende til, at man endnu
engang kunne skaffe et overskud.
Denne gang på knapt 20.000 kr.
Kulsviergården blev efter ibrugtagelsen i 1972 officielt indviet 23. juni
1973, mens den sportslige indvielse
af hallen fandt sted tre dage efter
26. juni. Arbejdet frem til indvielsen
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har antageligt taget så hårdt på de
deltagende, eller man har været for
usikker på, hvornår man blev endelig færdig med byggeriet, så i 1972,
1973 og i 1974 holdt man atter alene
Kulsvierfest. Men med fest hvert år
må man holde fast i, at Alsønderup
fester, også selvom der ikke hvert år
var loppemarked.
Men så var der også sparet op til et
brag af en fest i 1975, og nu er det
for første gang ikke kun Kulsviergårdens bestyrelse, der står som arrangør, men også Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
(ASGI), 37. Kreds. Den konstellation,
som vi kender i dag.
Gunnar Berthelsen, og Hans Bremer
stod for at arrangere et kæmpe loppemarked, mange gange større end
det første i 1969. Men det var ikke
det eneste. Ud over Berthelsen og
Bremer bestod festudvalget af Knud
Sørensen som formand, Ryle Sørensen - fra det første festudvalg i 1969 som næstformand, Villy Rasmussen
- ligeledes fra det første festudvalg,
stod for banko, hvor ikke mindre end
800 mennesker deltog i hallen, og
hvor de to hovedpræmier var Mallorca rejser. Villy var tillige ansvarlig for at arrangere indgang og entré. Derudover var han bestyrelsens
kasserer. Knud Eriksen var ansvarlig
for at arrangere en gættekonkurrence og et imponerende modelflyverstævne. Hans Henrik Mortensen
arrangerede et håndboldstævne
med ikke mindre end 1.000 spillere
fordelt på 95 hold. Blot for at forstå
hvor stort et arrangement, det er, så
deltog der 16 hold i slutrunden i EM
Håndbold 2018 - både hos damerne
og hos herrerne. Børge Andersen arrangerede et Kulsvierløb. Hillerød
Cykelklub afholdt et 2-dages cykelløb med 400 ryttere og flere beat orkestre til at opmuntre dem. I Tour de
France 2018 deltog 176 ryttere, så
også her må man tage hatten af for
et kæmpearrangement. Finn Scheel
var ansvarlig for boder og barer,
mens Kurt Larsen stod for annoncer,
reklamer og PR i det hele taget.
Ud over det allerede nævnte, blev
der også arrangeret et Ø-stævne
med 400 gymnaster, Tivolipark
Sjælland stillede op, og det samme
gjorde Vedbæk Pigegarde. Der var
folkedans, ride opvisning, karate op-

visning, og sidst, men ikke mindst:
”Stjerneholdet” med bl.a. Knud
Lundberg, Ole Madsen og Finn
Laudrup. For dem, der måske ikke
helt er med: Stjerneholdet består
af danske fodboldstjerner, der spiller old-boys fodbold ikke mindst til
velgørende opvisningskampe og i
1969 var der bl.a. fodboldspillere
på holdet som Knud Lundberg, der
i 1948 var med til at vinde bronze til
Danmark ved OL-fodbold, så det var
stort!
Og så var der »naturligvis« et 11
mands Partyorkester.
Ved den efterfølgende evaluering,
hvor man kunne gøre overskuddet
op til 40.000 kr. var alle enige om,
at det var sjovt, men også, at det var
alt for stort et arbejde at få op og
stå og en voldsom planlægning, der
ikke stod mål med resultatet. Derfor
besluttede man, at arrangementet
skulle drosles ned til det niveau, vi
kender i dag.
I 1976 besluttede festudvalget, der
nu bestod af Knud Sørensen, Ryle
Sørensen, Børge Andersen, Knud
Eriksen, Hans Asmussen, Torben
Frederiksen Hans Henrik Mortensen, Finn Scheel, Kurt Larsen op
Hans Bremer, at arrangementet
»kun« skulle være: Loppemarked
og Banko på Kristi Himmelfartsdag og en »Palmehavefest« lørdag i
samme uge, hvor Svend Lundvig og
Katy Bødtker underholdt. Det gav et
overskud på 16.921,30 kr., hvilket i
langt højere grad stod mål med indsatsen omend det var en del mindre
og faktisk mindre end de foregående
arrangementer. 100 frivillige hjalp
med til at få Alsønderup Fester til at
blive en succes det år.
Mens der i 70’erne var imponerende
mange aktiviteter, men en begrænset indtjening, vendte billedet med
1976 reorganiseringen, således, at
der i 80’erne var et begrænset antal
aktiviteter, men til gengæld en stadig stigende indtjening. I 1985 - hvor
Alsønderup Skytte-, Gymnastik og
Idrætsforening, 37 Kreds, i øvrigt
havde 100 års jubilæum, var omsætningen kommet op på 414.000 kr.,
som er det niveau, som vi ligger på i
dag, og lige siden er vi blevet bedre
og bedre til at få det bedst mulige
overskud ud af denne omsætning
til gavn for såvel Kulsviergården og

Idrætsforeningen, som det har
været meningen lige fra starten.
De 4 første Alsønderup Fester
med loppemarkeder - 1969, 1971,
1975 og 1976 - gav en samlet omsætning på 96.421 kr. eller knapt
24.000 per gang. I 1990 var den
samlede omsætning kommet
op på 2.643.285 kr. eller knapt
140.000 kr. pr. gang, og efter sidste år - 2018 - var den samlede
omsætning på 9.283.367 kr. eller
knapt 198.000 per gang - regnet
helt tilbage fra 1969. Det er næppe sandsynligt, at vi rammer de
10 mio. kr. i jubilæumsåret, men
så når vi det i 2020.
Glæd dig til at læse hele beretningen om Alsønderup Fester i Jubilæumsskriftet, og glæd dig til 50
års jubilæet 30. maj.
Og glæd dig ikke mindst til medhjælperfesten for alle medhjælpere fra de tidligste dage til i år
lørdag d. 1. juni 2019.
Der vil være spisning - som en jubilæumsundtagelse, baseret på aftale med en ekstern kok, så også
køkkenpersonalet kan deltage i
festen - samt levende musik og
dans. Har du været medhjælper
indenfor de seneste 50 år, koster
billetten 125 kr. Drikkevarer kan
købes. Så støv danseskoene af og
vær med til at fejre jubilæet!
Vil du gerne med til festen uden
at have været medhjælper koster
den 175 kr. - Vi har stadig ledige
pladser både hvad angår loppeafhentning enkelte lørdage, og hvad
angår andre aktiviteter, så skynd
dig at melde dig og spar penge på
billetten!
I næste nummer af Lokaltnyt vil
vi fortælle lidt mere om, hvad der
kommer til at foregå både d. 30.
maj og d. 1. juni.
Når du sidder med dette nummer af Lokaltnyt, har vi allerede
startet indleveringen af »lopper«
hver lørdag kl. 10-12 i Koldhallen
bag Kulsviergården. Og skulle du
ikke have meldt dig, da vi ringede rundt efter medhjælpere til at
køre rundt og samle »lopper« op,
så kan det stadig nås.
Se kontaktoversigten på
hjemmesiden: Alsonderupfester.dk
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Verden er i forandring

OG VORES SKØNNE LOKALOMRÅDE
ER IKKE EN UNDTAGELSE!
Alle fremtidsudsigter peger på at
mindre samfund vil få svært ved at
overleve og lukker en butik, idrætsklub, skole kommer det IKKE igen!
Men hvordan går det så i vores lille
lokalområde ... og kan vi/du gøre en
forskel?
Faktum er: Idrætsforening er i en
spændende og rigtig god udvikling
hvor der hele tiden er nye tiltag igen
og døren står altid åben for nye tiltag!
FODBOLD er genoplivet i de helt
unge rækker, hvor et seriøst trænerteam har samlet hele 3 hold fra i
årgangen 07-10. De deltager i turneringer, er på fodboldlejre og holder
overnatning, så fællesskabet kommer
i fokus!
BADMINTON fylder hallen hver
onsdag med 24-26 børn. Torsdag aften fyldes hallen med glade voksne,
som alle er begejstret for konceptet
med at man kan komme når det passer og ikke behøver en fast makker
for at spille motionsbadminton. I snit
kommer der 20 spillere, som alle har
fundet ud af at få den »gamle ketsjer«
frem igen!
I januar (2018) var der Natminton
hvor vi spillede i en selvoplysende
hal til langt ud på natten og succesen
gentager sig i år med et program for
hele weekenden.
GYMNASTIK er velkendt i hele oplandet og de mange hold har tilsammen mere end 200 deltagere. Der laves opvisning for store og små, hvor
bedsteforældre kommer fra nær og
fjern for at opleve de dygtige udøvere
i den årlige opvisning.
ZUMBA er rykket til Alsønderup og
20-30 skønne kvinder hygger sig og
dyrker seriøs motion.
RULLESKØJTELØB - lørdagen fyldes hallen hvor deltagere kommer

langvejs fra. 100-150 aktive børn hygger sig i tidsrummet 11-15 hvor musikken køre på fuld drøn med deres
ynglings hit i højtaleren. Kiosken er
åben og forældre vælger i større grad
at holde børnefødselsdagen her som
alternativ til svømmehallen.
NERFKAMP Spillet Fortnite er et
kæmpe hit i hele verden, men i Alsønderup har vi forvandlet hjemmehyggen foran computeren til aktiv
»Nerfkrig« i hallen. En gang hver
måned bygges hallen op med bander og vægge, hvor i snit 150 børn og
voksne leger krig, hvor det gælder om
at vinde som hold. Det giver sved på
panden, men aller vigtigst MASSER
af sjov, grin og sved på panden!
TEATER (i daglig tale Kulsvierscenen)
opfører hvert år en forestilling, hvor
børn, unge og voksne er sammen om
at lære de svære replikker på en sjov
og lærerig måde. Ud over folk på scenen er der rigtig mange der beskæftiger sig med kulisser, kostumer, lys/
lyd, musik mv. for at forestillingen kan
blive en realitet. Har du ikke set en
forestilling, er du gået glip af et årligt
godt grin, sang og spænding!!
FLOORBALL for unge og voksne
spilles hver tirsdag aften og de første
små turneringer bliver nu planlagt.
TENNIS har haft god fremgang i
medlemstallet og den varme sommer
har givet ekstra mange muligheder.
Et godt trænerteam har gjort en forskel for de unge spillere.
SKYDNING - skydebanen er aktiv
udenfor om sommeren og i vinterhalvåret trænes der i kælderen på den
gamle skole.
SPEJDERNE, holder til i Alsønderup
og laver mange unikke ture i hele landet og ved juletid er »årets julelejr«
altid det helt store foruden den årlige
sommerlejr.

Idrætsforeningen holder for 27. år en
sommerlejr for alle aktive børn fra 3.6. klasse. Bussen kører til Tarm som
kan byde på alt sport og hygge ude
som inde med idrætshal, bowling,
cykling, svømning, fitness, dans og
disco. Turen afholdes i uge 27 og da
det er vigtigt, at alle kan deltage er
prisen holdt nede på ca. 1.200 kr. inkl.
forplejning.
LOPPEMARKED er den helt store
begivenhed, hvor der altid er god
stemning og masser af gode loppeting til billige penge. Hjælpen og støtten er altid stor og på en lun forårsdag
bliver der altid hygget godt på gårdspladsen. Overskuddet hjælper idrætsforeningen!
BORGERFORENINGEN arranger
nu GRATIS fællesspisning hvor sponsor hver i sær har bidraget til projektet. Takket være en håndfuld aktive
borgere har der nu været afholdt 2
spisninger med 120 og 150 deltagere
pr. gang.
SKOLEN - den vigtigste del i vores
lokalområde, har igennem længere
tid været omtalt med en negativ tone,
men faktum er at vores børn er glade og trives rigtig godt. De lærer en
masse og fællesskabet med respekt
for hinanden er blevet en del af deres hverdag, hvilket også skyldes et
engageret og stabilt lærerteam. Forandringerne har skabt en ny og spændende skole med plads til den enkelte
elev. Desværre vælger nye forældre
ofte at deres børn skal gå på andre
skoler... hvilket helt sikkert skyldes
»gamle rygter« og ikke sandheden
om en velfungerende skole i et lille
trygt samfund!
Der sker altså rigtig mange gode
og spændende ting i vores lokalområde, som vi alle kan være
stolte af!
(fortsættes næste side)
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MEN fritidsaktiviteterne bliver
i høj grad drevet af de samme
10-20 personer. Der er mange tiltag og mange ideer, men der er brug
for EKSTRA HÆNDER for at vi kan
blive ved med et aktivt lokalsamfund.
ALLE kan hjælpe og med bare lidt
hjælp kan du være med til at gøre en
kæmpe forskel. Er du god til tal, en

sportsgren eller noget helt tredje, er
du 15 eller 80 år gammel så kan du
hjælpe og ALLE er mere end velkommen.
Vores målsætning er ikke mindre end
at blive kåret til årets lokalsamfund i
Danmark til gavn, glæde og stolthed
for os alle!

Vil du vide mere og være en lille del af
det hele og samtidig gøre en kæmpe
forskel så kontakt vores formand Peter
Windum på tlf. 23379788 eller en af os
trænere.
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NYT FRA

Den kommende sæson står for døren, bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer med masser
af spil på banerne. Afdelingen har indkøbt en lille boldmaskine og en gas grill. Der vil være mulighed for at
købe nye bolde. I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at skaffe en ny træner til juniorerne, idet Laurits er
holdt op.
Kontingentet er uændret i år: Juniores (9 -15 år) 250 kr. · Ungdom (16 - 20 år) 350 kr. · Senior 600 kr. ·
En familie (2 voksne og hjemmeboende børn (ingen aldersgrænse) 1.400 kr. · Kontingentet indbetales til REG
9213 KONTO 4560095746 hos Spar Nord Bank A/S.
Banebooking er i lighed med de foregående via Conventus.
Søndag den 28. april kl. 9.30 holder vi standerhejsning. Klubben byder på morgenmad og vi afslutter med
pølser på den nye grill. Sidste tilmelding til Margit tirsdag den 23. april, enten på mobil 40473780 eller margit.
tulstrup@gmail.com.
Åbent hus vil blive afholdt i sommerens løb. I den forbindelse vil vi gerne invitere alle, som har lyst til at prøve
at spille. Vi har ketcher og bolde til udlån. Arrangementet vil blive afsluttet med en lille frokost beværtning.
Selvfølgelig er klubbens medlemmer også inviteret.
I sommerens løb vil bestyrelsen tage beslutning, om der er basis for en sommerfest. Vi vil rigtig gerne høre om
medlemmerne syntes det er en god ide.
På tennisudvalgets vegne, Margit Enevoldsen

Generalforsamling
ASG&I Gymnastikafdeling afholder generalforsamling
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19 i Klubhuset, Baunevej 10, Alsønderup.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold
4. Indkomne forslag
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Eventuelt
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest d. 2. maj 2019 og sendes til
Lise Lausten Frederiksen på mail: clausliserejsen@hotmail.com

Generalforsamling
Skytteafdelingen afholder generalforsamling tirsdag den
2. april 2019 kl. 19.30 på
vores 15 meter bane under
skolen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Ole
Hansen i hænde senest 31.marts
på tlf. 48 25 10 83.
På bestyrelsens vegne
Niels Olsson

| ASGI Gymnastik |

Gymnastikopvisning
Søndag den 7. april kl. 13.00
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Alle vores gymnaster, instruktører og hjælpetrænere er nu i fuld gang med forberedelserne til en dejlig og
energifyldt opvisningsdag på Kulsviergården. Det vil være en stor fornøjelse, hvis I vil komme og være med til
at gøre denne dag oplevelsesrig og festlig for alle. Alle er velkomne.
Indgangen er ved cafeteriet og omklædningsrummene. Vi åbner dørene kl. 13.00. Entre: 40 kr. / 10 kr. for børn
(3-14 år). Gymnasterne skal møde kl. 13.00.
Der er mulighed for at købe drikkevarer samt kage under opvisningen. Husk at tage mønter med til betaling.
Der kan betales med MobilePay. Vi får besøg af et gæstehold. Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsener ASGI Gymnastik

FODBOLD

Siden Vildbjerg Cup i august har
der igen været masser af aktivitet
i fodboldafdelingen i Alsønderup.
U11-holdet har - takket være den
store opbakning - spillet både
udendørs 8-mands turnering og indendørs turnering med flere hold.
Efter sommerferien var det først
8-mands udendørs turnering, der
var på programmet. Vi spillede i Brækken hos DGI og det blev til en
flot 2.plads i puljen.
Derefter var det tid til at prøve indendørs turneringer, og vi har haft
to hold tilmeldt i B og C rækken
hos DBU. Det har så vist sig, at
A-rækken var aflyst, så vi fik fornøjelsen at møde hele to hold fra
Lyngby Boldklub, der ellers skulle
have været i A-rækken.
Det skræmte dog ikke drengene,
der præsterede meget flotte kampe, hvor Lyngby blev slået flere

gange, mens de dog også havde
held til at slå os et par gange.
Alt i alt ligger Alsønderup på førstepladsen før sidste stævne i
marts, så stor ros til både drengene
og træner Martin Sandau!
Imellem træning og kampe har der
også været tid til flere sociale aktiviteter så som overnatning i klubhuset med fodbold kampe om aftenen på oplyst bane i Alsønderup,
pizza og sågar danseundervisning.
Derudover har vi haft traditionsrig juleafslutning, hvor forældrene
havde mulighed for at spille fodbold med og mod børnene i Kulsviergårdens hal efterfulgt af en
righoldig buffet, som vores engagerede forældre havde sørget for.
Endelig skal det også nævnes, at vi
har fået nyt spillertøj sponsoreret
af Valuebuilding.dk - drengene er
rigtig glade for det og de har virkelig fortjent at få et nyt sæt, da det
gamle var ved at være noget slidt.
Tøjet skal nok blive brugt for vi
er allerede tilmeldt 8-mands turnering udendørs hos DBU samt
Hornbæk Cup og Øens Hold Cup
på Fyn til marts. Derudover forventer vi også at deltage i et eller

ÅRGANG 07/08
to store stævner hen over sommeren, men mere om det senere.
Husk endelig, at vi meget gerne
vil have endnu flere spillere, så kig
forbi, hvis du eller dit barn (årgang
07-09) har lyst til at spille fodbold
på et hold med et fantastisk sammenhold.
Vi træner pt. mandag 17.30-19.30
i hallen og når udendørs sæsonen
starter bliver det mandag og onsdag 17.30-19.00 på fodboldbanerne.
HUSK HUSK
Den 13. april laver vi en ny flaskeindsamling, hvor vores friske
drenge kommer forbi og indsamler
pantflasker. Sidste gang tjente vi
næsten 5.000 kr., som oven i købet
blev fordoblet af en sponsor, og
vi har været så heldige, at få den
samme aftale denne gang. Dine
flasker har derfor dobbelt værdi
hos os, så vi siger allerede nu tusind tak for din hjælp den 13. april,
hvor vi håber du vil støtte vores
dygtige fodbolddrenge, så de igen
kan komme på fodboldtur til sommer.
Henrik Østergaard
mobil: 5118 6166

| ASGI NERF |

17

NERF-KAMP
PÅ KULSVIERGÅRDEN
•

år og 99 år.
For alle mellem 6
eget tøj 		
ssko og ikke så m
ør
nd
de
in
sk
hu
... og
- det bliver varmt!

iller du
ge krig eller sp
l •
Elsker du at le
nter Strike, Cal
ou
C
m
so
l
pi
rs
compute
ikke
etc.? Kunne det
d
el
efi
tl
at
B
y,
ut
of D
heden? re det i virkelig
gø
at
dt
fe
INFO:
re
væ
dendørs NERF EXTRA
in
l
ti
en
m
før start.
om
lk
iver gennemgået
Så er du ve
bl
er
gl
Re
•
iergården.
pile, halleje og 		
KAMP på Kulsv
g går til indkøb af
lin
ta
Be
•
legespor t/leg med
en
er
forskelligt tilbehør.
P
M
A
K
ker gerne,
NERF
.
le
skumpi
Facebook og mar
ed
på
m
g
er
sla
yd
op
så
sk
r
og
• Find
tøjsvåben, de
. 12.30 til 15.00.
• Søndage fra kl
sbriller.
våben og sikkerhed
RF
NE
et
eg
t
di
g
• Medbrin
udleveret.
• Pile/skud bliver
ent.
• Cafeteriet er åb
• Indgang 50 kr.

hvis du deltager ;-)
n samt et par
ge dit NERF våbe
in
br
ed
m
lv
se
al
Du sk
ler skibriller. Vi
svømmebriller el
sikkerhedsbriller,
ser af skud
bane og vi har mas
R
O
ST
Y
N
en
t
ve
har la
Nerf N-Strike
ne.... (vi spiller med
man får lov til at lå
Rival)
ikke Mega Guns og
[de små blå pile] orening.
, Alsønder up Idrætsf
Mvh. Peter Windum

Ses vi?
NERF KAMPE
HVER MÅNED

| ASGI |

18

IDRÆTSLEJR 2019
AFLYSES MÅSKE!!
Det er planen igen i år, at invitere alle børn fra 4. klasse til og med
6. klasse til Alsønderup Idrætsforenings årlige Idrætslejr.
Idrætslejren foregår i uge 27, fra mandag til fredag ved det fantastiske Tarm Idrætscenter.
Men vi har ingen voksne til at tage med!!!
- så med mindre vi finder 4 voksne der har lyst, bliver vi nødt til at
aflyse i år.
Så har du lyst eller mulighed for at have en sjov uge med idræt
og glade børn og samtidig være med til at dette års idrætslejr
ikke bliver aflyst, så kontakt venligst Peter Windum (formand
for Alsønderup Idrætsforening) for mere information på tlf.
2337 9788 eller mail: peter@windum.com

| ASGI |
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Nyheder

FRA ALSØNDERUP VANDVÆRK
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GENNEMGANG 		
OG TILSYN
Siden sidste nyhedsbrev har vi på Alsønderup Vandværk gennemført det
2. årlige tilsyn med Hillerød Kommune. Vandværkets drift og teknik
samt målingerne på vandkvalitet blev
gennemgået af to civilingeniører fra
kommunen og al teknik blev kontrolleret. Gennemgangen var grundig og
omfattede også inspektion af de tre
boringer, som alle blev besøgt. Alt
var i orden, og der var ingen anmærkninger til driften og vandkvaliteten. Vi
er i bestyrelsen meget optaget af at
beskytte boringerne mod forurening
og nye muligheder og behov blev derfor diskuteret med kommunen.
Vi har også fået gennemgået vores
takstblad af specialisten i Hillerød
Kommune og alt blev fundet i orden. Men allerede sidste år anbefalede Kommunen i den forbindelse,
at vi hævede vandprisen og det har
vi valgt at gøre fra 2019. Det er første gang i 10 år at vandprisen hæves,
men samtidig har Hillerød kommune
besluttet at sænke vandafledningsudgiften. Derfor bliver vandprisen pr.
kubikmeter stort set den samme som
hidtil. På trods af prisforøgelsen er
vandprisen fra Alsønderup fortsat en
af de laveste i Kommunen.

DRIFTEN
Driften har været stabil i den forløbne
periode, vi har dog haft et enkelt brud
på vandledningen i forbindelse med
nedgravning af fiberkabler på Bendstrupvej. Her blev vandledningen
ødelagt i forbindelse nedgravningen
af fiberkablet, og der opstod efterfølgende en mindre lokal forurening
af ledningsvandet. Regningen på de
ca. 61.000 kr., som det kostede at udbedre bruddet, er videresendt entreprenøren.

I forbindelse med
regnvejret den 8. og
9. december blev vi
kontaktet af flere
borgerne på grund
af vand der løb op
ad kloakken lige
nord for Tulstrup.
Vi troede et kort
øjeblik, at det var
hovedledningen, der
var et brud på. Men
det viste sig, at det
var kloakledningen,
der var stoppet i Tulstrup og derfor stod
vandet op af risten.
Sagen blev derfor
meldt til Hillerød
forsyning. Men der
kan opstå problemer
på vandværket, som
kræver hurtig teknisk indgriben. Derfor har vi indgået en
service aftale med
Cowex, som er det
firma som renoverede styresystemet
på vandværket for
nogle år siden. Aftalen betyder, at vi hurtigt kan få en tekniker på værket når det kræves, samtidig omfatter det en gennemgang af
værket med henblik på udvikling af
en service plan og dertil knyttede udskiftninger af udstyr og teknik.
Siden sidst har vi også udskiftet luftindsugningen på Vandværket. Vandværket bruger en del luft til iltningen
af vandet, denne luft bliver suget ind
gennem en rist på taget. Men med
årene er vi blevet opmærksomme på,
at den gamle indsugning ikke beskyttede særlig godt mod forurening fra
blade og insekter. Derfor har vi nu udskiftet indsugningen til vandværket
med et trådfilter af rustfrit stål, hvilket både er mere effektivt og robust.

Gammel hætte

Ny hætte

Oppe på Baunetbakken er der ved at
blive bygget 25 nye huse og Alsønderup Vandværk skal levere vandet.
Allan Kristiansen VVS er derfor gået
i gang med de nye installationer og er
snart færdig så husene har den nødvendige vandforsyning.
Til sidst vil vi nævne, at vores revisor Claus Olsen efter mange år som
revisor for Alsønderup Vandværk har
ønsket at stoppe. Vi har igennem alle
årene været glade for og tilfredse med
samarbejdet. Vi takker derfor Claus
for indsatsen i gennem de mange år.
Til erstatning for Claus har vi indgået
en aftale med Kappelskov revision,
som fremover vil varetage revisionen
på vandværket.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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ALSØNDERUP SKYTTE-, GYMNASTIKOG IDRÆTSFORENING
AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter for støtte- og passive medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af bestyrelsessuppleant, Valg af revisor, Valg af revisorsuppleant,
Valg af fanebærer, Valg af fanebærersuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før på mail:
peter@windum.com eller tlf. 23 37 97 88.
Vel mødt - Hovedbestyrelsen

DANSEGUDSTJENESTER
Vi danser stadig første onsdag i måneden kl. 18 - 20.15
Med enkle cirkeldanse lukker vi op for evangeliet, hjulpet af salmer
og musik. Præsten sparer på ordene og vi lader kroppens bevægelser arbejde med evangeliet.
Her er plads til dig, der måske ikke har fået så meget ud af at sidde
stille på kirkebænken. 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. Deltagelse er gratis!
Medbring bløde sko eller varme sokker til at danse i og kom gerne så parfumefri som muligt af hensyn til
sarte mimoser.
Dansegudstjenesterne er kommet
godt i gang i Alsønderup kirke og
du er meget velkommen!
For at jeg kan tilpasse dansene til
antallet af deltagere, må du meget
gerne tilmelde dig et par dage inden på awr@km.dk / 20 56 72 16

Forårets dansegudstjenester afholdes i Alsønderup kirke
6. marts: Marias bebudelse · 3. april: Påske og nyt liv · 1. maj: Krop og bøn
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Det ka’ flyv’ - det ka’ flyv’
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DET KAN FLYV’ UD’N Å LYV’ NÅR MAN BARE SIGER SIM
OG SALABIM…

I årets forestilling valgte vi at flyve
ud i verden sammen med Hodja,
og vi kom til at holde af alle dem vi
mødte - østen for solen og vesten
for månen - i landet Bulgislav; Hodja
og hans forældre, kærredronningen
Ayshia og hendes søster Perlesten,
den unge, smukke prinsesse Amira,
de to blinde piger Zahira og Zaina,
lastdragerne Bissen og Bumsen,
Prins Alexander af Mesuppeterinien.
Ja - selv Rotten og hans rotteunger,
lommetyvene Myren og Musen kom
vi til at kunne li’ - og det endda rigtig
meget!
Prinsen og prinsessen fik hinanden
til sidst - præcis som i et rigtigt eventyr - og Hodja fløj videre ud i den
vide verden.
Vi blev ført ind i Ole Lund Kirkegaards univers af eventyr fyldt med liv
og glæde og ondskab og et magisk
flyvende tæppe. Og vi blev forført af

Sebastians vidunderlige tekster og
melodier.
Men da tæppet blev trukket for allersidste gang, var eventyret slut, og
vi måtte sige farvel til alle de skønne
unger og voksne, som vi har været
sammen med de sidste 8 måneder.
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 hører til,
når man skal opføre et så fantastisk
teaterstykke som Hodja fra Pjort.
Kan man være ked af det og glad på
samme tid? JA! 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.
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:
Blomstertønden - DPA Microphones
- VK Entreprise - København Café og
Bistro.
Og hvad har vi så gang i nu? Tja vi sidder hjemme i sofaen og keder
os! Nej - det gør vi absolut ikke! Vi er
skam i fuld gang med at forberede os
på den næste forestilling.
Vi elsker at jo spille teater, ja - vi kan
faktisk slet ikke undvære det. Men
hvad det næste projekt bliver - det
kan vi ikke afsløre endnu.
Er du blevet smittet af vores teaterglæde? 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
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at være med. Og du må også meget
gerne være med, selvom du ikke
har lyst til at være på scenen. Vi har
nemlig også brug for dig, som har
lyst til at hjælpe med at bygge kulisser, sy kostumer, styre lys eller lyd
eller hjælpe med nogle af de mange
andre opgaver.
Måske har Hodja fået set hele verden, når dette blad udkommer, eller måske flyver han stadig. Uanset
hvor han er i verden, eller hvad han
laver, så fik historien lært os, at alt

kan lade sig gøre - alt kan lykkes, når
man bare ønsker sig det rigtig meget
- og at INGEN SKAL STJÆLE FRA
BØRNENES FANTASI!
Hodja fra Pjort - Hodja fra Pjort
han flyver læng’re og længere bort
på sin fantastiske flyvende færd
Hodja kan ikk’ la’ vær
før han har set hvordan hele verden er

Generalforsamling
KULSVIERSCENEN HOLDER GENERALFORSAMLING
torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30 i Klubhuset
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Økonomisk oversigt 2018/19 samt budget 2019/20
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have dem senest den 15. april 2019.
Du kan sende dine forslag via mail til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
Vel mødt! Bestyrelsen
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HJÆLP MED AT GØRE
VERDEN KLIMAKLAR
24

Folkekirkens Nødhjælp sætter
fokus på klimaet ved den årlige sogneindsamling søndag
den 10. marts 2019. Som indsamler kan du være med til at
klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet,
sortere dit affald og droppe flyrejsen - men hvor meget forskel
kan du egentlig gøre ene mand eller kvinde? Godt spørgsmål. Det
er let at føle sig magtesløs, når vi
gang på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men
her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.

KLÆDT PÅ TIL KLIMAET
I år er Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling dedikeret til de
klimaforandringer, som rammer
os alle sammen, men som rammer særlig hårdt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær
så godt klædt på til det nye klima,
som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede
vandet ved oversvømmelser.
Man mangler broer, der kan
bringe folk i sikkerhed. Man
mangler vand, når tørken
tømmer depoterne og mad,
når ressourcerne slipper op.

mennesker - svarende til hver niende verdensborger - sulter. Og at
tallet er på vej op. Den gode nyhed
er, at løsningerne findes. Vi kender
dem. Derfor har vi brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der
kan udgøre et værn mod katastrofer.
Du er med til at samle ind til rent
drikkevand og mad, der kan give
overlevelse ved tørke. Du er med til
at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du
er én ud af tusindvis af indsamlere,
der står sammen om verdens nok
vigtigste sag.
Tilmeld dig som indsamler på
Blivindsamler.dk eller skriv til
indsamlingsleder Susanne Sandholt - sandholt@fdf.dk
Tjæreby/Alsønderup er klar til at
gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 10. marts 2019.
For de morgenfriske er der gudstjeneste i Alsønderup kirke kl. 9.00.

Sidste år blev der samlet 11 millioner kroner ind til verdens fattigste. Sognepræst Anja Worsøe
Reiff var én af dem!

Kl. 10.00 mødes indsamlerne i
Smedens hus, får udleveret deres
indsamlingsbøsse og går deres rute.
Efter endt indsamling er der lidt at
spise i Smedens hus, hvor der er mulighed for at udveksle gode historier
fra dagen, men indsamlingsbøssen
tælles op.
Vi håber at se så mange frivillige
som muligt til den altid hyggelige
indsamlingsdag. Det er en god og
meningsfuld måde for familier at
være sammen på, og det samler folk
om en vigtig sag til gavn for verdens
fattigste.
Vel mødt den 10. marts!
Susanne Sandholt
Indsamlingsleder
sandholt@fdf.dk
Mobil: 2962 7642

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner

Også mindre børn kan
være med til at samle ind!

| Find 5 fejl |

FIND 5
FEJL

KONKURRENCE
Vinder af
Find 5 fejl
i nr. 6-2018
blev:
William fra
Sdr. Strødam
William vin
der vin.

VIND 2 FLASKER
RØDVIN ELLER
SODAVAND
Af alle korrekte
besvarelser vil der i
hvert blad blive trukket lod om 2 flasker
god rødvin eller 1
kasse sodavand.

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

BESVARELSEN
SENDES TIL
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Lyngbakken 1, Alsønderup
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelsen skal indsendes
senest 14/4 2019.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Adresse

Tegnet af: Lena Heegaard

Navn

klip
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ANNONCER
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Jens Martinus
Mob. 40 18 08 26

Høgevej 3 • 3400 Hillerød • Telefon 77 34 52 62
jmha@live.dk
• MartinusDyreklinik.com
Jens
Martinus
Jens
Jens Martinus
Jens Martinus
Martinus

Mob.
Mob.
40 40
18 18
08 08
26 26
Mob. 40
40 18
18 08
08 26
26
Mob.

Høgevej
Høgevej 33 •• 3400
3400 Hillerød
Hillerød •
Telefon 77
77 34
34 52
52 62
62
• Telefon
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•
jmha@live.dk • MartinusDyreklinik.com

00
Hillerød
77 77
34 34
52 52
62 62
3400
Hillerød• •Telefon
Telefon
.dk• •MartinusDyreklinik.com
MartinusDyreklinik.com

F
L

Foreningen
Lokalt Nyt

fo
o

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

CLAUS LARSEN

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

a
To
kl

afholder generalforsamling
Brunebjerg
36,2018
Tulstrup
Torsdag
den 11. januar
kl. 19.15 i3400
Smedens
Hus, Alsønderup
Hillerød

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Da
Fo
sk
ge

Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

TLF. 4828 6500
MOBIL
4040 8290
Med venlig
hilsen

TLF. 4828 6500
MOBIL 4040 8290

Peter Windum, bestyrelsesformand
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Menighedsrådet
NYT FRA

Menighedsrådet arbejder stadig,
men mange ting tager tid! Det daglige kirkeliv med gudstjenester, dåb
og bryllupper og begravelser/bisættelser samt konfirmationsforberedelse kører fint. Dertil er der alle
aktiviteterne såsom De Ni læsninger, julearrangement for vore børn i
mange forskellige aldre, Lucia-optog,
dansegudstjenester,
Kulsvierkoret
og Gospelkoret Arken for at nævne
mange væsentlige ting. Og én ting
mere: Børnekirke! for børn med evt.
forældre under prædiken! Det kører
fint. Tak til Anja og Tabitha o.m.fl.
Vedligeholdelse af kirkerne og øvrige
bygninger fylder også. Endelig må
vi huske kirkegården der bliver passet af dels vor egen graver samt af
graverteamet til større opgaver som
f.eks grandækning og pyntning af kirkerne op til jul.
Igen i år vil vi fra menighedsrådet
rose de involverede gravere for meget smuk pyntning og juletræer. Det
er ikke altid så nemt at få det hele til
ar fungere på alle kirkegårdene men
ledende graver Tina Albrechtsen og
graverne gør deres bedste og ja ting
tager tid! og nye arbejdsrutiner er
ikke altid så nemme at få til at køre.
Vi ønsker alt godt for vort graverteam idet det er så vigtigt at haven
ved vore kirker bliver passet godt!
Der har iøvrigt været klaget over støj
fra nogle af vore maskiner. Der er ved
at blive gjort noget ved det problem.
I øvrigt var der rigtigt støj fra kirkeklokkerne vist 30. december 2018
midt om natten: I forbindelse med
alle de omstillinger til ringning til
gudstjenester på mange forskellige
tidspunkter, ja noget var der sket,
men det lykkedes at få klokkerne på
rette spor, så der blev ro og fred over
land og by op til nytår!!! Undskyld!
Til vort arbejde hører også varetagelse af regnskab mm og mange andre
forpligtigelser. Mange lægger et stort
arbejde heri.

Det nyeste af det nye er vel
at Svends hus ikke er mere.
Der var ikke brugere til Svends
Hus længere - og det kostede trods
alt penge at beholde det. Det bliver spændende hvad pladsen bliver
brugt til.
Inde i Alsønderup kirke er der også
sket nyt: knæfaldet er blevet fjernet
og kirken fremstår helt anderledes.
Vi venter på et sammenklappeligt
knæfald idet pladsen foran alteret så
kan bruges til dansegudstjenester,
plads til arrangementer med konfirmander og andre samt nu plads til
orkestrene ved f.eks. den årlige rockgudstjeneste. Men lige nu nyder alle
at Alsønderup kirke har fået så meget
mere rum! Vort alter fremstår så underskønt!
Inden nyt om MUREN skal nævnes
at der er ved at blive indrettet nyt
kontor samt indgang til kontor til vor
sognepræst Anja W Reiff i præstegården i Tjærebyódet er på tide! Vi
håber det vil blive tilfredsstillende!
Og så er der lapidariet! Det er et
landsdækkende problem med hvilke
gravsten der skal bevares for eftertiden. For Lokalhistorien er det jo fine
håndgribelige minder fra den tid der
var. Inden for menighedsråd og sogne landet over er der forskellige holdninger dertil.
Desuden :I vort menighedsråd har vi
arbejdet med at få et godt lapidarium-vel vidende at hver borger har sin
mening derom. Vi var endt i at have
mange gravsten og for store udgifter til at få det pænt ved disse gamle
gravsten.
Nu har vi lavet en plan idet vi bevarer selvfølgelig de gravsten der er
erklæret bevaringsværdige samt et
udvalg af gravsten med erhverv der
er udgået i 2019, ja længe før! samt
gravsten der angiver lokationer i vort
sogn der ikke står på vejskiltene nu!
Erhverv så som ≈ mand m.fl. og steder som f.eks. Møllehøj Der har væ-

ret flere tiltag af flere menighedsråd
gennem tiderne med hensyn til lapidariets udformning.. Vi er klare over
at mange ville have valgt anderledes,
men vi har foretaget disse valg. Vi håber det bliver pænt, når det kommer
helt i orden.
Vi minder alle læsere om at alle altid
kan tage foto af kære gravsten. Asbjørn Klit fra Lokalhistorisk arkiv her
i Alsønderup har fotograferet en stor
del af vore gravsten. Tak for det.
Det vigtigste er dog at alle står i kirkebøgerne, hvor vi alle kan finde dem.
og - Alle er kendt af Gud.
Og så nyt om MUREN! Kirkegårdsmuren ud mod parkeringspladsen. Der
er blevet arbejdet på at få udførelsen
af denne mur i snart mange år. Det
skal igennem mange instanser. Ved
sidste møde forlød det at der nu kun
mangler få underskrifter før arbejdet
kan sættes igang.
Vi i menighedsrådet er utålmodige,
men vi er bange for at vor tålmodighed bliver sat på prøve nok engang,
men vi håber på det bedste! Tro dog
ikke at arbejdet bliver sat igang lige
om lidt. Nej! Giv tid! Giv tid! og vi giver besked så snart vi får grønt lys!
Og mens vintergæk og snart erantis
titter frem er her hermed: Nyt fra Menighedsrådet. Vi arbejder for at vore
smukke bygninger Tjæreby kirke og
Alsønderup kirke, i vore landsbyer
kan fungere inde og ude så godt som
overhovedet muligt! og for så mange
beboere som muligt!!!
Extra: Vi bliver her nødt til at sige
Velkommen til så mange nye babyer,
der bliver døbt! Velkommen til jer!
- og alt godt til ja til os alle!
Venlig hilsen fra Birgit Brogaard, Næstformand i Menighedsrådet for Tjæreby
og Alsønderup.
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EN lille DRÅBE
Lige før forår
Der står i den frysende morgen
en tone der snart vil tø.
Om lidt er stilheden moden
og åbner sig som et frø.

stilhed

I denne luft er der farver
dit øje ikke kan se.
De venter som dybder i rummet
over den blinde sne.
Stille. Vent med at tale.
Sæt ikke noget i gang.
En dråbe stilhed mere
og luften er fuld af sang.
Benny Andersen
Digtets første vers fortæller så fint om den verden,
der ligger i stilheden. Den åbner sig for os, men først
når støj og stress er skrællet væk og man er kommet
ind til det, der er vigtigt i livet. Ind til kernen, frøet,
hvorfra det nye liv kan spire.
Men jeg kan nogen gange godt tænke, at den form
for stilhed helt er ved at forsvinde, eller i hvert fald
erfaringen af den. Tid til fordybelse og eftertanke,
bukker under for store mængder af mental støj. Ikke
mindst for de unge. Når jeg taler med mine konfirmander om stilhed, er der mange der let ikke kender
til det. Som en af dem sagde: »Jeg kender da godt
stilhed. Altså når der ikke er nogen, der snakker til mig,
når jeg spiller computer«.

Ja det moderne menneske pakker sig ind i indtryk og
mental støj og det gælder også for os der er blevet
lidt ældre.
Andet vers af digtet taler om »farver dit øje ikke kan
se«. Lag i tilværelsen, der bliver ukendte for os med
mindre vi har roen på dagsordenen. Spørgsmålet er,
hvor gode vi er til at foretage den prioritering? Og
som med alt andet gælder det: Jo mindre vi gør det,
jo dårligere bliver vi til det.

... det moderne menneske
pakker sig ind i indtryk
og mental støj ...
Måske er en stor del af vores travlhed noget, vi pålægger os selv? Og er travlheden ikke en hindring
for reelt engagement? Hastværk er lastværk, sagde
man engang.
En tidligere medarbejder på Risø har fortalt, at Niels
Bohr under indretningen af Risø ønskede, at hvert
kontor blev udstyret med en sofa. Han vidste godt, at
forudsætningen for de kreative tanker er fordybelsen
og roen.
Et andet sted du kan nyde roen er hvis du tager
propperne ud af ørerne og bevæger dig ud i naturen.
Den er sprængfyldt af Vorherres tavse livskraft. Ikke
mindst nu, lige før forår.
Anja Worsøe Reiff
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KIRKELIG KALENDER
DAG

KIRKEÅRET

STED

SÆRLIGT

Søndag 3/3 kl. 13.00

Fastelavn

Alsønderup kirke

Fastelavnsgudstjeneste m. tøndeslagning

Smedens Hus og
Alsønderup kirke

Dansegudstjeneste: Marias bebudelse
Sogneindsamling

Onsdag 6/3 kl. 18.00
Søndag 10/3 kl. 9.00

1. søndag i fasten

Alsønderup kirke

Søndag 17/3 kl. 10.30

2. søndag i fasten

Tjæreby kirke

Søndag 24/3 kl. 10.30

3. søndag i fasten

Alsønderup kirke

Søndag 31/3 kl. 10.30

Midfaste søndag

Alsønderup kirke

Onsdag 3/4 kl. 18.00

Alsønderup kirke

Dansegudstjeneste: Påske

Søndag 7/4 kl. 10.30

Mariæ bebudelse

Alsønderup kirke

Søndag 14/4 kl. 10.30

Palmesøndag

Alsønderup kirke

Familiegudstjeneste med
minikonfirmander og ARKen

Torsdag 18/4 kl. 19.00

Skærtorsdag

Tjæreby kirke

Kulsvierkoret medvirker

Fredag 19/4 kl. 10.30

Langfredag

Alsønderup kirke

Langfredag med musik af Søren Huss

Søndag 21/4 kl. 9.00

Påskedag

Tjæreby kirke

Søndag 21/4 kl. 10.30

Påskedag

Alsønderup kirke

Mandag 22/4 kl. 10.30

2. påskedag

Alsønderup kirke

Søndag 28/4 kl. 10.30

1. s. e. påske

Alsønderup kirke

Onsdag 1/5 kl. 18.00
Søndag 5/5 kl. 10.30

Alsønderup kirke
2. s. e. påske

Tirsdag 7/5 kl. 18.00

Fortællegudstjeneste
Kirkens konfirmander medvirker

Dansegudstjeneste: Krop og bøn

Alsønderup kirke
Smedens Hus og
Alsønderup kirke

Spaghettigudstjeneste

Søndag 12/5 kl. 10.30

3. s. e. påske

Alsønderup kirke

Fredag 17/5 kl. 10.30

St. Bededag

Tjæreby kirke

Konfirmation

Lørdag 18/5 kl. 10.30

Alsønderup kirke

Konfirmation

Lørdag 18/5 kl. 12.30

Alsønderup kirke

Konfirmation

Søndag 19/5 kl. 10.30

4. s. e. påske

Alsønderup kirke

Det er altid en god idé at se vores hjemmeside www.alsonderupkirke.dk for eventuelle ændringer.
Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved sognepræst Anja Worsøe Reiff

29

| Kirkerne |

LAD ENDELIG DE SMÅ BØRN
KOMME TIL MIG!
30

Når vi har dåb om søndagen, har vi ofte en masse
dåbsgæster og det er vi vel nok glade for. Tit er der
også mange børn og ingen tvivl om, at vi elsker at
have børn i kirken!
Er der noget bedre end at have en flok af småbørn
stående ved døbefonten med store øjne? Og måske
liiige stikke en finger, eller hele hånden ned, for at se,
om det nu er rigtigt vand, der er dernede.
Det er vores mål, at det bliver en god oplevelse for
ALLE at komme i kirken, uanset alder og tilhørsforhold. Men det er klart, at når vi kommer til prædikenen, så er det ikke rigtig noget for børn.
Det er simpelthen for meget snak og for lidt action!
Derfor deler vi os op når vi kommer til prædikenen
og lader børnene følge med en frivillig over i menighedshuset. Her får de lidt frugt og en bibelfortælling
på deres præmisser. Mulighed for leg og måske en

sang, alt efter hvad vi har fundet på til den dag. Man
kan tage en mor eller en far med, hvis man er for
genert til at gå alene.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE 		
FRIVILLIG I BØRNEKIRKEN?
Der er børnekirke når vi har dåb i søndagens gudstjeneste. Og har du lyst til at hjælpe til, er du mere
end velkommen! Vi hjælper med indholdet, så det
kræver bare
• At du kan afsætte et par timer søndag formiddag
2 eller 3 gange om året
• At du kan lide at være sammen med børn
• At du ved hvordan man skærer et æble ud
Skriv eller ring til præsten på 20 56 72 16 / awr@km.dk

SKABELSESBERETNINGEN
med nål og tråd
Doris Mortensen var bosat i Ny Harløse 1949-1961
og senere fra 1973 til 2001.
Doris var gift med kommunesekretær Karl Mortensen og blev i december bisat fra Tjæreby kirke.
Ved denne lejlighed skænkede de efterladte Doris
fine broderi af Skabelsesberetningen til kirken og det
hænger nu i Tjæreby konfirmandstue.
Tæppet er broderet efter et gammelt Beiderwand
tæppe fra Sønderjylland og mønsteret blev lavet af
Højskolernes håndarbejde fra Kerteminde. Skulle
nogen have lyst til at gøre Doris kunsten efter, ligger
vi inde med opskriften!
Mange timers arbejde og mange tanker ligger gemt i
stingene, der udgør dette værk og vi siger mange tak
for den smukke gave.
På kirkens vegne sognepræst Anja Worsøe Reiff
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Konfirmation
2019
Påsken 2019
Palmesøndag
Fejres med en familievenlig gudstjeneste, hvor kirkens rytmiske kor ARKen medvirker. Koret ledes af
Stine Kobbersmed.
Alsønderup kirke kl. 10.30
Skærtorsdag
Kulsvierkoret 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 ost og rødvin i våbenhuset.
Tjæreby kirke kl. 19.00
Langfredag
Kom, hvis du tør - til en musikalsk vandring ind i
sorgen og lidelsen. Det er liturgisk langfredag i ny
udgave. Vi skal høre en gendigtning af fortællingen
om Jesu lidelse og død, blandet med sange fra Søren
Huss album »Troen og ingen«, som han skrev efter
at have mistet sin kone. Sangene fremføres akustisk
af Verner Kruse Petersen og Carl Reiff sammen med
vores organist Finn Hegelund Nielsen. Og så synger
vi selvfølgelig også nye og gamle langfredagssalmer.
Alsønderup kirke kl. 10.30
Påskedag
Kristus er opstanden, ja han er sandelig opstanden!
Vi fejrer opstandelsen i evangeliet og i vores eget liv
og død. Musikken gør vi lidt ekstra ud af denne dag,
så kom og få en opløftende oplevelse
Tjæreby kirke kl. 9.00 og Alsønderup kirke
kl. 10.30
2. påskedag
Har vi igen fortællegudstjeneste, hvor hele påskens
fortælling kommer til live med unge og friske ord
– uden manuskript. Kirkens konfirmander fortæller.
Alsønderup kirke kl. 10.30

TJÆREBY KIRKE
17. MAJ KL. 10.30
Isabel Rosa Villemoes Andersen
Emil Christian Helbæk Bertelsen
Emil Johannessen
Mikkel Torre Gøthche Olsen

ALSØNDERUP KIRKE
18. MAJ KL. 10.30
Clara Sofie Semler-Höll
Freya Krusell Kvitthaug
Nanna Elisabeth Højen Pedersen
Jeppe Martinus Hørby Jørgensen
Mads Wiebking Nielsen
Noah Ravnsnæs Villadsen

ALSØNDERUP KIRKE
18. MAJ KL. 12.30
Ida Oxholm Bruun-Madsen
Sofia Hvornum Leiberg
Amalie Lindberg Lyng Madsen
Christian Wohlfart Veje
Mathias Wied Runesten
Julius Peter Arnholt Windum
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Tirsdag den 7. maj kl. 18.00 - 19.30 i Alsønderup kirke
32

Vi mødes først i Smedens Hus ved Alsønderup kirke. Her spiser vi
spaghetti med kødsovs og laver en aktivitet. Bagefter går vi over i
kirken og holder en kort, børnevenlig gudstjeneste sammen.
FDFs pilte og væbnere er særligt inviteret, men alle er naturligvis 				
velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig.

EKSISTENSSAMTALER

På Herrens mark

Før hed vi prædikengruppen, men nu har vi skiftet
navn. For vi fik talt om mange ting, både fra Bibelen
og fra vore egne livshistorier. Men en prædiken kom
der altså sjældent ud af det og navnet »Eksistenssamtaler på Herrens mark« passer bedre til det vi
laver.

Vi mødes til fri, eksistentiel samtale, der begynder i
søndagens bibeltekster. Ud fra tekstens temaer taler
vi så og man kan godt sige, at det eneste vi ikke tale
om, er vejret! Vi kommer vidt omkring og ofte helt
ud på Herrens mark, der, hvor man virkelig undrer
sig, ingenting forstår og enten tvivler, eller tror - eller
lidt af begge dele.
Men når én tvivler, er der som regel en anden, der
tror og det gør godt at låne af hinandens indsigt og
erfaring.

Vil du med, så kræves der blot nysgerrighed og lyst
til at dele tanker og gode historier. Både dem fra Bibelen og fra dit eget liv.
Eksistenssamtalerne ledes af sognepræsten, som
forsøger at lade samtalen udfolde sig ad spændende
stier, helt ud på Herrens mark og forhåbentlig hjem
igen.
Alle er varmt velkomne!
Vi mødes tirsdage i Smedens Hus ved Alsønderup
kirke fra 13.00-14.30.
Tirsdag den 9. april kl. OBS KL. 12.30 - 14.00
pga. konfirmandernes forberedelse af deres gudstjeneste.
Tirsdag den 14. maj kl. 13.00-14.30.
Tirsdag den 11. juni kl. 13.00-14.30.

HVAD SKER DER?
Du kan se hvad der er planlagt af begivenheder i dit
lokalområde og du kan også selv tilføje din begivenhed
til vores fælles kalender! Gå ind og se mere her: 		
www.alsønderup.nu/kalender
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DÅBSKLUDE

i Alsønderup kirke
Ann Maj Lorenzen er sogne- og hospicepræst på
Djursland. Og så er hun kvinden bag en »dille« i folkekirken, nemlig dåbsklude eller dåbsservietter, som
andre kalder dem. Det vil sige strikkede, hvide klude
med kristne motiver, som man bruger til at tørre hovedet på de nydøbte:
- Jeg fik ideen i starten af oktober måneder, og den kom
ud af den blå luft, fortæller Ann Maj Lorenzen og fortsætter: - Jeg vågnende med den klare ide: Vi skal til at
lave vores egne dåbsklude. Det er så moderne at strikke
karklude, men jeg tænkte: Lad os strikke noget med mening i.
Ideen blev ved med at rumstere, og Ann Maj Lorenzen besluttede sammen med kolleger at prøve den
af: - Det er en enkel ide, som er let at sætte i gang. Jeg
strikkede selv, testede garn og tegnede motiver, fx kors,
døbefont og tro, håb og kærlighed. Her i Alsønderup kirke har vi taget imod ideen, men da præsten ikke strikker
selv skulle vi jo finde en, der havde lyst.
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»Det vil jeg da gerne« sagde Mette Bjørn og Mette
fortæller om hvorfor:
»Jeg har strikket i rigtig mange år og søger inspiration
ved at følge en række forskellige strikkeforaer på nettet
og på Facebook. Her læste jeg om dåbsklude ’dillen’ og
tænkte, at det var da strik, der gav mening. Små hurtige
strikkeprojekter med motiver som tro, håb og kærlighed
eller andre kristne symboler. Jeg gør dem personlige ved
at strikke det lille dåbsbarns initialer og/eller dåbsdato
ind. Det hygger jeg mig gevaldigt med. Og så gør tanken om at have bidraget med et håndgribeligt minde om
dåbsdagen mig glad«.
Så nu kan nydøbte børn i Tjæreby og Alsønderup få
tørret hovedet med et lille, personligt stykke kunsthåndværk. Og tage den fine klud med hjem 		
efter dåben som et minde.

Det er sjovt at være
MINIKONFIRMAND
I Alsønderup Kirke - for børn i 3.
klasse. Nyt hold starter torsdag
den 14. marts kl. 14.00-16.00
Vi henter børnene lige fra skole.
Frem til sommerferien leger og lærer vi om kirke og kristendom.
Tilmelding på hjemmesiden: www.alsonderupkirke.dk senest den 4. marts.
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ANNONCER
TAK for 13 års produktion af
NORDMAJ’S
Lokalt Nyt.SERVICE
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lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...
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Også i fremtiden
kan jeg hjælpe med:
FÅ HJÆLP
TIL:
Køkkenopsætning
Markedsføring & Reklame
Gulvlægning
OpsætningAnnonceproduktion
af dør og vindue
Træbeklædning
af huse
Tryksager
til kontoret
Taglægning
PR & Kommunikation
Opsætning af vægge - 		
også spartling,
filt og maling
Udstillinger
& Skilte
Bordplader Se mere på www.akselg.dk
Skillevægge
Carporte
Skure - redskab, legehus mm.
Træterrasser
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kunne din
være... have stået...
annonce
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Mellem Arres
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ER 201
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NR. 6

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Holddit
ditnæste
næste
Hold
arrangementpå
arrangement
på Kulsviergården!
Kulsviergården!

Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:

HerBryllupper,
finder du de
perfekte
rammer
til både:
konﬁ
rmationer,
fødselsdage,
Bryllupper,
konfirmationer,
fødselsdage,
ﬁrmafester,
receptioner, møder
og
firmafester,
receptioner, møder og
konferencer.
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit

Ring
og fåarrangement.
en uforpligtende snak om dit
næste
næste
arrangement.
Ellermed
senden
osforespørgsel.
en mail
Eller
send os en mail
med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Web: www.kulsviergaarden.dk

Tlf. 48 28 65 40

Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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TJÆREBY SOGN

BISATTE OG
BEGRAVEDE

25.11.18

Lili Nevad Søgard

TJÆREBY SOGN

16.12.18

Naja Randris Dickow

07.12.18

Doris Inge Mortensen

29.12.18
		

Valborg Kristine
Nielsen

18.01.19

Bodil Dargis

ALSØNDERUP SOGN
24.11.18
		

Pelle Emil Storm
Johansen

13.01.19
		

Christian de la Motte
Borgen

27.01.19

Magnus Sander Knudsen

03.02.19
		

Emil Damgaard
Martensen

Lili Nevad Søgard

Æret være deres minde!

Tillykke!

Pelle Emil Storm Johansen

Emil Damgaard Martensen

KIRKELIG VEJLEDNING
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordemoderen. Er forældrene ikke gift afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring
til kirkekontoret senest 14 dage efter
fødslen. Barnet skal have et navn senest
6 måneder efter fødslen. Dette kan ske
ved dåb eller navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man
sig til præsten og aftaler, hvilken søndag
dåben skal foregå. Inden dåben mødes
præst og dåbsfamilie til en samtale. Her
skal præsten bruge navn og adresse på
3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet).
Faddere skal være døbte og over konfirmationsalder. Er 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
kirketjener. Alle dødsfald i Tjæreby og
Alsønderup sogne anmeldes snarest
muligt til kirkekontoret.

Samtale. Ønsker man samtale med
præsten er man altid velkommen til at
henvende sig. Præsten kommer gerne
på besøg i hjemmet, hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.
Det Fælles Kirkekontor		
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød
Tlf. 70 23 03 93 E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9.00-12.30 + torsdag
tillige 16.00-18.00.
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård, Kirkestien 5,
Tjæreby · Tlf. 4821 0416 / 2056 7216
E-mail: awr@km.dk			
Træffes tirsdag-fredag på Kirkestien		
kl. 11-12 eller efter aftale.
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

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

Der skriv
Danmar es
ks
historie -

LOKALT
Mellem Arres

ø & Hille

rød

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

v/ Martin Larsen
Freersvangsvej 2 | 3400 Hillerød
Tlf. 20 49 07 97
kontakt@ml-kloak.dk

| Navne & 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
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
40 73 27 16
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
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.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
lokalraad@alsonderup.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, 21 27 24 28
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
38

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
Sandbakken
Lars Schmidt, 48 25 26 22
Rørmosevej 5
larssmet@outlook.dk

Grundejerforeningen
Tulstrup Have
Torben Lind
Tulstrup Have 46
25 48 28 60
tol@carl-ras.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com
Grundejerforeningen
Mølledalen
Stefan Myhre Larsen, 71 70 45 90
stefanmyhrelarsen@gmail.com
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05,
birkehlers@gmail.com
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
Tina Albrechtsen, 30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Korleder Rytmisk voksenkor
Stine Kobbersmed,
stinedenfine@hotmail.com

Kirkeværge
Martin Sandholt, 40 28 39 36
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

| Annoncer |
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PLÆNEKLIPPERE
PLÆNEKLIPPERE
VI STØTTER
VI STØTTER
STØTTER
VI
LOKALSAMFUNDET
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
LOKALSAMFUNDET

SLOTSBYENS DYREKLINIK

v/
14,
v/ Finn
Finn Larsen
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14, Hillerød
Hillerød
●
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Finn Larsen
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Nejedevej 14,
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Hillerød
● Nejedevej
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KOMMER
11/4
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Dinlokale
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kontorforsyning
Din
lokale
kontorforsyning
Salg
til
erhverv
og
privat
Salg til
tilerhverv
erhvervog
og
privat
Salg
privat
privat
Salg
til
erhverv
og
privat
Salgtil
tilerhverv
erhvervog
og
privat

4825 3666
3666
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Prinsesser og engle
Pirater og batmænd
40

Kom til
fastelavnsfest
Søndag den 3. marts
kl. 13.00 i Alsønderup kirke
Festen starter i kirken med en kort familiegudstjeneste. Bagefter er der tøndeslagning i
haven.
Vi slutter af inden døre med fastelavnsboller og
kakao til alle, samt selvfølgelig kåring af årets
kattedronning og konge!
Arrangementet er gratis!

