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2 Kalenderen…
Torsdag den 19. april

Torsdag den 10. maj

Lørdag den 2. juni

19.00 Alsønderup skole & SFO –
Stormøde ang. værested for
de unge. Alsønderup skole,
Store torv.

19.00 Kirken – Vi synger foråret
ind, i Smedens Hus.

14.15 ASG&I fodbold - Serie 4
Alsønderup mod
FIF, Hillerød
16.00 ASG&I fodbold - Serie 3
Alsønderup mod
BSV 1
16.30 ASG&I Hovedforening –
Generalforsamling i
cafeteriet på Kulsviergården.

Lørdag den 21. april
14.15 ASG&I fodbold - Serie 4
Alsønderup mod
Lynge-Uggeløse IF
16.00 ASG&I fodbold - Serie 3
Alsønderup mod
Nødebo IF

Tirsdag den 24. april

Søndag den 13. maj
10.30 Konfirmation i
Alsønderup Kirke.

Torsdag den 17. maj
09.00 Alsønderup Fester –
Loppemarked ved
Kulsviergården.
19.15 Kæmpebanko på
Kulsviergården.

Onsdag den 6. juni
18.30 Friluftsgudstjeneste på
Æbelholt Kloster.

Søndag den 17. juni

18.00 Harløse Forsamlingshus –
Fællesspisning og mød
Hillerøds kommende
borgmester.

Fredag den 18. maj

Onsdag den 25. april

14.15 ASG&I fodbold - Serie 4
Alsønderup mod
Annisse IF 1
16.00 ASG&I fodbold - Serie 3
Alsønderup mod
Fredensborg BI
17.00 Loppegudstjeneste i
Alsønderup kirke.
18.00 Medarbejderfest på
Kulsviergården.

18.00 ASG&I Badminton –
Generalforsamling i
Kulsviergårdens cafeteria.

Torsdag den 26. april
19.00 Kulsvierscenen –
Generalforsamling i
Klubhuset.

Fredag den 4. maj
10.30 Konfirmation i
Tjæreby Kirke.

Lørdag den 5. maj
14.15 ASG&I fodbold - Serie 4
Alsønderup mod
VTF (Vejby/Tisvilde)
16.00 ASG&I fodbold - Serie 3
Alsønderup mod
B.82, Virum

Søndag den 6. maj
10.30 Konfirmation i
Alsønderup Kirke.

19.15 Kæmpebanko på
Kulsviergården.

10.00 Harløse Forsamlingshus –
Loppemarked.

Lørdag den 19. maj

Lørdag den 16. juni
14.15 ASG&I fodbold - Serie 4
Alsønderup mod
Gilleleje FK
16.00 ASG&I fodbold - Serie 3
Alsønderup mod
Værløse BK 2

Mandag den 18. juni
18.00 Harløse Forsamlingshus –
Fællesspisning og oprydning
efter loppemarked.

Tirsdag den 29. maj
18.00 Harløse Forsamlingshus –
Fællesspisn./insp. til grillen
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Loppe-fest-gudstjeneste
Kirkerne…

Vi lægger alle kræfter i på Kulsviergården Kristi
Himmelfartsdag, derfor er der ingen gudstjeneste i
Alsønderup kirke.
I stedet holder vi Loppe-fest-gudstjeneste

lørdag den 19. maj kl. 17 i Alsønderup kirke.
Loppe-fest-gudstjenesten er en kort og festlig gudstjeneste,
hvor der er plads til både børn og voksne.
Efter gudstjenesten fortsætter vi sammen på Kulsviergården
med medhjælperfesten.

Vi synger
foråret ind!

Friluftsgudstjeneste
på Æbelholt Kloster

Torsdag den 10. maj kl. 19
i Smedens Hus i Alsønderup

Onsdag den 6. juni kl. 18.30

Kom og prøv den nye højskolesangbog, som indeholder både godt nyt og godt gammelt.
Erling Christiansen har lovet at synge for og lede os
igennem med gode historier som knytter sig til sangene.
Erling Christiansen har i mange år arbejdet på
Grundtvigs Højskole og har desuden været aktiv i
udgivelsen af den nye højskolesangbog, som han er
glad for.
Kom og vær med
– for først og fremmest
skal vi synge sammen!

Særlig tilrettelagt for børn, unge og deres familier.
I et samarbejde mellem de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, Slotssognet, Ullerød sogn og os
har vi planlagt en anderledes aften med aktiviteter og
gudstjeneste på Æbelholt Kloster.
Alle detaljer er endnu ikke på plads – men hold øje
med lokalpressen! – og sæt allerede nu et X i kalenderen

4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker maj - juni 2007
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 29. april
3. søndag efter påske

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Torben Ebbesen
Kirkebil

Johs. 16, 16-22
Jesu bortgang

Fredag d. 4. maj
Bededag
Søndag d. 6. maj
4. søndag efter påske
Søndag d. 13. maj
5. søndag efter påske
Torsdag d. 17. maj
Kristi himmelfartsdag

10.30
Konfirmation

10.30
Kirkebil
konfirmandindskrivning

Lørdag d. 19. maj
Søndag d. 20. maj
6. s. e. påske
Søndag d. 27. maj
Pinsedag
Mandag d. 28. maj
2. pinsedag
Søndag d. 3. juni
Trinitatis
Onsdag d. 6. juni

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
9.00
Kirkebil
Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
10.30

Mark. 16, 14-20
Kristi himmelfart

17.00
Loppegudstjeneste
10.30
Kirkebil
10.30
Kirkebil
10.30
Kirkebil
9.00

Søndag d. 17. juni
2. søndag efter trinitatis
Søndag d. 24. juni
3. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
10.30

18.30
Friluftsgudstjeneste
på Æbelholt Kloster
9.00
Torben Ebbesen
Kirkebil
10.30
Kirkebil
9.00

Søndag d. 1. juli
4. søndag efter trinitatis

9.00

10.30

Søndag d. 10. juni
1. søndag efter trinitatis

18.30
Friluftsgudstjeneste
på Æbelholt Kloster
Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Konfirmation
10.30
Konfirmation
Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Johs. 15, 26-16,4
I skal vidne
Johs. 14, 22-31
Talsmanden
Johs. 3, 16-21
Således elskede Gud verden
Johs. 3, 1-15
Jesus og Nikodemus
Se nærmere omtale
Luk. 16, 19-31
Lignelsen om den rige mand
og Lazarus
Luk. 14, 16-24
Lignelsen om det store festmåltid
Luk. 15, 1-10
Lignelsen om det mistede får
og om den tabte mønt
Luk. 6, 36-42
Om at dømme andre

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard

Kirkebil
betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt
til gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen kører meget gerne på tværs af sognegrænserne, f.eks. når der er fællesgudstjeneste.
Man tilmelder sig på forhånd.

Gudstjenester i Alsønderup, kontakt:
Lars Mathiesen, 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.
Gudstjenester i Tjæreby, der er mulighed for transport
til alle højmesser, kontakt:
Anne Marie Kodal 48 21 12 25, mobil 40 53 80 25.
Transporten er gratis

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Viede i Tjæreby kirke
10. marts

Leila Rask Jensen
Poul Alsing

Til lykke

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
2. februar
John Kjeldsen
26. februar
Nils Christian Jensen
Æret være deres minde!

Døbt i Alsønderup kirke
25. februar
25. februar
11. marts
18. marts
Til lykke

Mik Raun Ørnskov Nielsen
Lukas Dall Møller
Nicolaj Marius Højen Pedersen
Christian Helmersen

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
31. januar
Anna Jensine Nielsen
4. februar
Nello Pind
6. februar
Nora Gunna Petersen
10. februar
Helge Egegård Nielsen
Æret være deres minde!

Konfirmandindskrivning
– konfirmation 2008
Der er 2 muligheder for indskrivning.

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 17. maj i Tjæreby
(efter gudstjenesten) dvs kl. ca. 11.30
eller

Tirsdag den 22. maj i Smedens Hus i Alsønderup
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i
moderens bopælssogn senest 2
dage efter fødslen.
Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres.
Forældrenes dåbs/navneattester og
vielsesattest medsendes. Er forældrene ikke gift afleveres i stedet en
Omsorgs- og ansvarserklæring.
Barnet skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen. Dette kan
ske ved dåb eller ved navngivning.
Dåb aftales med præsten. Inden
dåben mødes præst og dåbsfamilie
til en samtale. Her skal præsten
bruge navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet)
Navngivning foregår hos præsten i
bopælssognet ved at udfylde en
særlig formular.
Vielse/bryllup aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og
præsten mødes til en samtale, hvor
der aftales salmer mm. Samtidig får
præsten prøvelsesattesten samt
parrets dåbsattester.
Begravelse og bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning
og graver. Alle dødsfald i Tjæreby
og Alsønderup sogne anmeldes
snarest muligt til præsten.
Samtale med præsten kan alle
bede om. Præsten har tavshedspligt.

mellem kl. 17 og 18.

Sognepræst
Hanne Lundsgaard

Der er frit valg mellem de 2 dage, uanset hvor man regner med at skulle konfirmeres.
Indskrivningen foregår ved at konfirmand og forældre møder op til en
lille samtale med præsten. Dåbs- eller navneattest medbringes. Der er
udsendt brev med de præcise og praktiske detaljer til de kommende
konfirmander (udfra skolernes klasselister). Evt. konfirmander fra andre
skoler er velkomne til at henvende sig til sognepræsten, hvis man er
interesseret i konfirmation i Tjæreby eller Alsønderup og ikke har modtaget brevet.

Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Telefon: 48 21 04 16
E-mail: halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag formiddag kl. 10-11
i Smedens Hus i Alsønderup.
Mandag er fridag.
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Kirkerne…

2007
4. maj i Tjæreby kirke

13. maj i Alsønderup kirke

Anders Emil Schack, Hillerød
Catrine Plannthin, Ny Harløse
Cecilie Bang Ottosen, Ny Harløse
Emil Malte Møller Frederiksen, Ny Harløse
Katja Bjørg Simonsen, Tjæreby
Nanna Maria Kerlauge, Harløse
Nicolai Hoffmann Petersen
Maja Himmelstrup Lyng Madsen, Sønder Strødam
Sophie Louise Norup, Tjæreby

Cecilie Lindegaard Hjort Lund, Alsønderup
Christian Vorre Weibel, Alsønderup
Christoffer Hvarregaard Stark, Bendstrup
Christian Emil Lerche Sørensen, Alsønderup
Julie Hougaard Høj, Sønder Strødam
Kristian Aarup, Sønder Strødam
Mark Stüker Hansen, Hillerød
Mik Raun Ørnskov Nielsen, Tulstrup
Nichlas Elleby Jensen, Sønder Strødam
Olivia Tobiassen Ugilt, Alsønderup
Peter Krog Hansen, Hillerød
Sofie Bang Nissen, Alsønderup
Thit Fiona Molly Holst Houman, Alsønderup
Vibe Frederikke Buur Andersson, Nejede

6. maj i Alsønderup kirke
Andreas Sommerfeldt, Tulstrup
Christian Helmersen, Hillerød
Emil Graabæk Nesbitt, Nejede
Emilie Taggatz Jensen, Alsønderup
Henriette Mie Hansen, Tulstrup
Jonas Peter Arnholt Windum, Bendstrup
Katja Boe Petersen, Alsønderup
Linea Graabæk Nesbitt, Nejede
Lukas Dall Møller, Tulstrup
Martin Mac, Hillerød
Miki Asbæk Geil, Alsønderup
Morten Frilander, Tulstrup
Peter Raahauge Duhn, Sønder Strødam
Sara Kjær Rasmussen, Tulstrup

Sogneindsamling
Igen i år har vi, takket være mange menneskers gode indsats og
stor velvillighed ved hoveddørene, fået et rigtig flot resultat ved
sogneindsamlingen den 4. marts – både i hele Hillerød, på landsplan og i vores egne sogne.

I Alsønderup sogn blev der indsamlet 20.045 kr.
I Tjæreby sogn blev der indsamlet 5018 kr.
Pengene gør stor nytte i kampen mod aids. Tak til alle!
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Kirkerne…

En salme
jeg kan lide
Efter opfordring har jeg skrevet
nogle tanker om salmen der har
fulgt mig hele livet, først som barn
hvor min mor, den første søndag i
advent, sang første vers flere gange
i løbet af dagen.
anden søndag ——- andet vers

rum at synge den for mig medens
jeg gik og tændte lysene i den julepyntede stue inden gæsterne
ankom i rigtigt julesnevejr...
Desværre døde han året efter og medens følget ved bisættelsen
sang ”Dejlig er Jorden” sad jeg i
min egen verden og tænkte på
vores sidste juleaften sammen.

tredje søndag ——- tredje vers
fjerde søndag ——- alle versene.
og igen juleaften, alle versene.
Senere da jeg blev gift anden gang
opdagede jeg, at min mand havde
en helt vidunderlig mørk og kraftig
stemme. Jeg overtalte ham en juleaften, på vores nedlagte firlængede
landejendom på Møn, til i det
gamle tomme hvidkalkede malke-

Birgit Juel Andersen
Rylevænget 12
Alsønderup
Har du også en salme du holder
særlig meget af, så har du måske
også lyst til at skrive lidt om den
her i Lokalt Nyt. Det er du velkommen til, kontakt blot Hanne
Lundsgaard.

1. Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
2. Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
3. Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann 1850.
Mel.: Schlesisk melodi 18. årh.

Fra graveren i Alsønderup
Renoveringen af kirkegården er lige på trapperne.
1. etape er nye små hækplanter som sættes rundt om gravene 321-336
og 341- 356, vi håber alle gravstedsejere bliver tilfredse; det varer lige
et par år inden planterne får lidt størrelse, men forhåbentlig bliver
rækkerne både lige og lige høje, og ikke som nu, hvor det ligner Kong
Volmers.......
Stenplader i græs er blevet omtalt før, men nu en gang til, der må
kun sættes en stenvase ved hver sten der hvor hullet i pladen er,
alle løse buketter ligger og blæser rundt, og ødelægger det nye
græs, det ser ikke kønt ud, og jeg skal hele tiden gå og efterså
de bare pletter.
Mange venlige hilsner
Birgitte Bisgaard

ØD PIZZA
R
E
RI
L
L

A

U
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RING OG BESTIL
Frederiksværksgade 106
3400 Hillerød

Tlf. 48 26 12 42

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Idrætsforeningen…
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Kære afdelingsmedlem

Kom og deltag i dette års festlige

Generalforsamling
Lørdag d. 2. juni 2007
afholder Idrætsforeningen
ASGI sin årlige
generalforsamling på
Kulsviergården i cafeteriaet
med start kl. 16.30.

Tilmelding til dette underholdende
arrangement på ASGI´s hjemmeside
(www.asgi.dk) eller foreningens formand Hans Rasmussen på tlf. 48
28 61 64 inden d. 25. maj 2007.
Der vil være en egenbetaling kr.
125 kr. pr. person, som betales på
dagen.

Efter den formelle del af generalforsamlingen inviteres du og din partner til at deltage i det efterfølgende
traktement, som indledes i
Klubhuset med en middag, hvor
temaet i år er spansk inspireret.

Det vil ikke være muligt at tilmelde
sig på selve dagen, men generalforsamlingen kl. 16.30 er naturligvis
åben for alle foreningens medlemmer.

Efter at have nydt og fortæret det
spanske går turen til vores svenske
broderfolk.
På storskærm vises EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og
Sverige

Aftenens menu er:
Som forret: Kold kogt laks m/rejer
og krebsehaler, og dertil hørende
dressing og flutes.
Som Hovedret: Spansk helstegt glaseret gris, samt oksetyndsteg.
Dertil følgende tilbehør:
Spanske saltkartofler m/mojodressing (godt krydret spansk dressing)

Hjemmelavede flutes
Broccolisalat m/ristede pinjekerner,
bacon, roisner og salatmayonaise
Vandmelonsalat m/feta ost
Græsk kartoffelsalat m/råstegte kartofler, råstegte rød/grøn peber
Krølsalat m/citron og fløde
2 slags pastasalat m/grøn pesto
samt sur/sød marinade
Tomatsalat m/skiveskåret mozzerella og olie/eddike dressing
Babyspinat m/valnøddekerner og
hindbærdressing
Smørstegte kartofler m/sesamfrø og
krydderurter
Hvidløgsmarinerede champignons
2 slags hjemmelavede dressing dild/purløg og chili/hvidløg
En lang række bland selv salater
Kaffe/The
Hertil 1/2 flaske rød- eller hvidvin
pr. person (eller øl eller vand)
Drikkevarer efter middagen kan
købes.

Indkaldelse
Herved indkaldes til Hovedgeneralforsamling i Alsønderup SG&I
lørdag den 2. juni 2007 kl. 16.30 i Cafeteriet på Kulsviergaarden
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
Med følgende dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Aflæggelse af beretning
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
4 Indkomne forslag

5 Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer
og passive medlemmer
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor (for 2 år) og revisorsuppleant
Valg af fanebærer og fanebærersuppleant
7 Eventuelt
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Skriftlig beretning 2007
De sidste 3 år har der i Lokal Nyt
været trykt en skriftlig beretning, og
det vil vi ikke lave om på i år. Det
betyder jo at der på selve generalforsamlingen kan blive tid til andet
end lige selve generalforsamlingen.
Vi havde tænkt os at bruge ca. en
time på generalforsamlingen, for så
ellers at lave noget hygge på den
ene eller den anden måde, hvad
det bliver, vil jeg ikke her løfte
sløret for, da det i skrivende stund
ikke er besluttet helt, men med
noget som Idrætsforeningen
beskæftiger sig med tror jeg det vil
komme til at omhandle. Det som
den skriftlige beretning vil indeholde er i store træk hvad der er sket i
afdelingerne gennem året.

Beretningen omhandler
perioden 1. april 2006
og frem til 31. marts 2007
Ja det er jo efter hånden en gammel
forening vi har her ude i
Alsønderup, den er jo 122 år og det
blev den d. 29. marts 2007, en
ældre, men en bæredygtig forening.
Så vi skal jo snart til at i gang med
at planlægge et jubilæum. Efter
sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Hans
Rasmussen som formand, Martin
Frilander som næstformand, Ulla
Lund Nielsen som kasserer, og Inge
Holding som sekretær. Som suppleant blev valgt Henrik Andersen.
Idrætslejren blev igen i år afholdt i
Tarm Idrætscenter, og det sket med
Inge Holding og Finn Pedersen som
lejrledere, og med en del andre
forældre som deltagere, for at holde
styr på ikke mindre end 61 børn.
Det har været den største lejr i alle

de år hvor sådan en har været lavet,
så vidt jeg har kunnet finde ud af.
Man har så siden besluttet i HB at
man vil dele den idrætslejr op. Det
har man på baggrund af at i
Alsønderup er skolen nu flersporet,
og det er jo også beslutte i kommunen at man skal gå i skole i
Alsønderup til og med 9. kl. Så
mener vi i HB at det ville være rigtig at lave to Idrætslejre en for dem
der går i 4. til 6. klasse og en for
dem som går i 7. til 9. klasse.
Der er dog et lille men, og det er at
for at sådan noget kan lade sig gøre
så skal der rigtig mange frivillige til,
og det skal jo ikke nødvendigvis
være dem som i forvejen laver et
stort stykke frivilligt arbejde. Det
skal ingen hemmelighed være at vi
gerne ser en bred og stor forældre
opbakning bag disse lejre, da det
ellers kan blive svært at gennemføre dette.
Når nu jeg er godt i gang vil jeg
også lige nævne at der jo også har

været afholdt den årlige fastelavnsfest på Kulsviergaarden. Der skulle
findes nye folk til denne opgave da
de som igennem flere år havde
stået for at tilrettelægge dagen, syntes at nu måtte der nye kræfter til.
Herfra skal lyde en stor tak til
Lillian og Per Thomsen og til Peter
Windum, som har ydet et stort stykke arbejde med disse ting gennem
flere år. Det skulle vise sig at blive
et stort stykke arbejde at finde nye,
vi i HB regner med at det var fordi
at den lå i slutningen af vinterferien, at der ikke var så mange som
havde mulighed for at deltage i det
arbejde som skulle laves. Det lykkedes dog at finde folk til det, og
det kan vi især takke Inge Holding
for, da hun nægter at give op og
blev ved med at spørge til folk hun
mødte om ikke de lige kunne hjælpe hende lidt den dag. Det er jo
også sådan at vi har sagt i HB at de
penge man eventuelt får i overskud
på salg fra baren, kan gå til den
afdeling som står for dagen. Denne
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gang var det så meget på tværs af
afdelingerne, og man besluttede på
dagen at de penge der blev i overskud gik til UNICEF, flot at alle
kunne tilslutte sig det. Familiedagen
i september blev endnu en gang en
stor succes, det var som sædvanlig
et bragende godt vejr, og det gjorde
at der var masser af mennesker på
fodboldbanerne, tennisbanerne, i
skydehuset, og omkring klubhuset
hvor blandt andet gymnastikken
holdt til. Det er dejligt at se så stor
en aktivitet af både unge som lidt
ældre. Skal vel lige her nævnes at
det blev Næstformandens hold
Brunebjerg, der kunne trække sig
tilbage med pokalen, og dermed
rette til at være dem som står for
turneringen næste år. Om aftnen
var der så fest på Kulsviergaarden
og det var der rigtig mange både
børn og voksne som lagt vejen forbi
til noget god mad og en svingom til
Morfar Jam med Rollo og King.
En anden og vel nok også meget
vigtigere aktivitet er jo vores årlige
Alsønderup Fester/ Loppemarked
Kr. Himmelfartsdag. Det er jo en

meget vigtig dag for Idrætsforeningen og dens eksistens. Og det er jo
ikke kun den dag men hele første
kvartal det er meget vigtigt at der er
mange frivillige hjælper fra alle de
afdelinger der er i Idrætsforeningen.
Og det har jo sine grunde, da det er
her grundlaget for blandt andet
vores brug af hallen bliver grundlagt. Hvis vi ikke får samlet masser
af loppeeffekter ind, som kan sælges denne dag, ja så er der lige
pludselig ikke noget at gøre godt
med når der skal betales halleje. Så
er der nok nogen som vil sige at det
betaler kommunen vel, men det gør
den ikke helt, vi skal selv udrede
ca. 30% og det svarer til ca.
400.000 på et år. Det er penge der
kun kan komme et sted fra hvis vi
ikke har et godt loppemarked, og
det vil så blive fra medlemmerne,
som så må betale mere i kontingent. Så husk nu når de forskellige
udvalg næste år i januar måned
kommer ud og spørger om hjælp til
at køre lopper, ja så er det vigtig at
man lige melder sig og bruger en
lørdag formiddag på det.
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Gymnastik:
Gymnastik er en af de afdelinger
som det går rigtig godt for, de har
en stigende medlemstilgang og har
nu 273 medlemmer, så ud fra det
så går det jo godt. De har en masse
gode instruktører og hjælpetrænere
som er utrolig dygtige og fantasifulde. De har i år haft DGI på banen
med supervision og vejledning på
deres arbejde, og det har de haft
godt udbytte af. Man har også i
januar været i DGI byen til gymnastikmesse, med alle instruktørerne og hjælpetrænerne. Det var en
rigtig god dag for alle. I januar
holdt man også familiedag for ca.
70 børn og unge. De ældste børn
blev undervist i breakdance og
hiphop i gymnastiksalen, og de
yngste blev underholdt i hallen af
Gøgleren René. Som noget nyt i år
så var nogle af Vores rytmehold og
springhold i Helsinge hallen til
opvisning, og det var rigtig godt.
Den 25. marts var der så opvisning
på Kulsviergaarden hvor alle gymnastikhold var til stede. Der var
mødt rigtig mange op for at se den
opvisning, og det var rigtigt godt at
se alle foreningens hold lave en flot
opvisning.

Fodbold:
I fodboldafdelingen havde vi et
endnu rigtigt godt år. Førsteholdet
sluttede i midten af serie 3 efter en
meget spændende afslutning, hvor
de var med om oprykning lige til
det sidste. Andetholdet klarede at
blive i serie 4 på et stærkt forår.
Det kneb lidt mere i efteråret med
at der var så mange spillere til
rådighed. De lidt ældre fodboldspillere, de såkaldte veteraner, ja
dem var der også gang i. De sluttede nemlig på 1. pladsen i deres
række og det betyder at de i den
kommende sæson skal spille i den
bedste række hviklet er utroligt flot,
for det er de større klubber de her
skal ud at spille mod.
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Teater

I ungdomsafdelingen er det også
gået godt. Der har både været 5, 7,
og 11 mands fodbold og det er jo
ikke kun drenge, men også mange
piger der spiller bold. Den største
succes havde Mikroputpiger som
spillede sig helt frem til Sjællandsmesterskaberne i den sværeste
gruppe. Det skal også nævnes at
det ene drengehold spillede sig op i
gruppe 2 (7 mands.)
Der deltog flere hold i Tivoli Cup
med flotte resultater årgang 93
endte på en flot 3. plads ud af 20
hold. I indendørs gik det også rigtig
godt for årgang 93 som blev Amtsmester og årgang 94 Sjællandsmester.

Rulleskøjter
Denne sæson har været helt fantastisk, der har været flere besøgende
end nogensinde før, og der er også
mange som har benyttet muligheden for at købe sæsonkort. Der har
også været stort rund på til alle lørdage med hensyn til at holde fødselsdage, nogle dage flere på en
gang. Der er også blevet investeret i
nye og bedre rulleskøjter så vi skulle være bedre rustet til den kommende sæson. Der har også været
afholdt rulleskøjteparty sammen
med Hillerød ungdomsskole, for de
13-18 årige, og det med stor suc-

ces, ikke på grund af antal deltagere men fordi alle syntes det var rigtig godt. Der var omkring 40 stykket til stede og det er noget der vil
blive taget op igen til efteråret forhåbentlig med lige så mange eller
flere.

Tennis
Tennis starter jo året Store Bededag
med standerhejsning og til det var
fremmøde ca. 30 medlemmer, en
rigtig god dag. Vi må jo konstatere
at medlemsskarer bliver mindre, og
er nu nede på ca. 90 medlemmer.
Der er i året satset på en velfungerende træning af både juniorer og
seniorer, og der har da også været
et stabilt fremmøde.
Klubmesterskaberne måtte det
svære aflyses på grund af for få tilmeldte, og generelt kniber det
meget med at møde til aktiviteterne
som laves. Store problemer med at
samle folk at køre lopper. På familiedagen var der god gang i tennisbanerne i et par timer, og det er jo
glædeligt, man kan så bare håbe at
det også kan give nogen nye medlemmer på sigt. Til generalforsamlingen var der ikke så mange med
der var en god drøftelse af bestyrelsens arbejde og ideer. Der kommer
nyt sæsonprogram ud først i april.

Revy er der ikke så meget at sige til
- vi fulgte traditionen og spillede de
sædvanlige to forestillinger i forbindelse med Alsønderup Fester.
Børneteateret løb af stablen i september med ekstra stor succes - forstået på den måde, at det ellers
altid underskudsgivende børneteater denne gang gav et lille overskud. Måske skyldes det, at der
med hele 29 børn i sving var
mange forældre, bedsteforældre og
venner blandt publikum til de tre
Ali Baba-forestillinger.
Børneteateret har i 2007 fået ny
instruktør - Jan Fledelius.
Voksenteateret spillede i år den
klassiske farce Arsenik og gamle
kniplinger. Der blev grinet godt og
grundigt både før, under og efter
forestillingerne. Der var desværre
en nedgang i publikum, så vi i år
kun fik solgt 75% af billetterne.
Alligevel giver forestillingen overskud, da det var en langt billigere
forestilling at sætte op end normalt.
Næste år tager voksenteateret fat på
at synge igen - det bliver Annie get
your gun.
Kulsvierkoret er nu ved at være
godt etableret med 12 faste medlemmer under Grethe Egerups
ledelse. Kulsvierscenen vil i den
kommende tid arbejde endnu mere
på at få koret integreret i foreningen. Blandt andet overvejer vi, om
koret kan deltage i næste års voksenteaterforestilling.

Badminton
I denne sæson har ca. 40 børn spillet badminton onsdag og fredag
eftermiddag. Trænerne er de samme
som de seneste to sæsoner, nemlig
Jon Barth Hansen, Kamilla Nielsen
og Camilla Andersen.
I oktober afholdt vi vores Efterårsturnering, hvor en af vores egne
spillere, Tobias Sigvardtsen, spillede

Idrætsforeningen…
sig til en flot 1.-plads i herresingle i
U15C-rækken.
Den sidste weekend i efterårsferien
tog 5 spillere af sted til DGI’s
Landsbadmintonstævne i Fredericia.
Her ydede alle en god indsats og
Nicolai Vest vandt i herresingle i
U13C-rækken efter nogle meget
spændende og tætte kampe. Emil
Brydensholt spillede sig til en 3.
plads i herresingle i U11D-rækken.
I december var der julearrangement
med både badmintonspil og hygge
bagefter.
Efter juleferien deltog flere spillere i
DGI’s Amtsmesterskaber. Her vandt
Klaus Nielsen og Christopher
Jacobsen herredouble i U13C, og
Christopher blev nr. 3 i single. I
U11B blev det til en 2. plads i herredouble til Rasmus Andreasen og
Anders Pedersen. Alle 4 er også
udtaget til Landsmesterskaberne.
I løbet af sæsonen har en del børn
været ude til individuelle turneringer, ligesom mange har deltaget i
holdturneringen.
Den 14. april er der klubmesterskaber og vi regner med at de fleste vil
deltage.
Seniorsiden har i denne sæson haft
ca. 80 aktive spillere, som enten

har lejet en bane eller deltaget i
klubbens fællestræning.
Fællestræningen er i denne sæson
foregået uden professionel trænerassistance. Der har været deltagelse
i holdturneringer i både SBkr. og
DGI regi og trods meget smalle
trupper for både veteraners og
motionisters vedkommende er det
blevet til mange flotte sejre.

Skydning
På 50 m banen skydes der hver tirsdag fra kl. 18.30-21.00 børn fortrinsvis fra kl. 18.30-19.30 Der er
skudt diverse mesterskaber og
pokalskydninger. Sidste år blev skydehuset på Rævegravvej jo lukket,
og nu er huset blevet taget i brug af
Teaterafdelingen til kostumer. Fra
september til marts bliver der også
skudt på 15 m bane, også med
diverse mesterskaber. Der er blevet
deltaget i diverse kap skydninger i
amtet. Patronforbrug kaliber 22 ca.
45000. I vinter stod skydehuset
under vand da der simpelthen
havde regnet så meget at vandet
ikke kunne komme væk, men vi
blev reddet af Allan Christiansen
som lånte os en pumpe til at
komme af med overfladvandet.
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Håndbold
Håndbolden har trange kår i
Alsønderup i disse år. I denne
sæson har der kun været et damehold og det har knebet meget med
at være nok. Det er i skrivende
stund, nogle få dage før generalforsamlingen i håndbold, derfor også
trist at kunne se frem til at man nok
må beslutte at lukke afdelingen.
Men det er jo heller ikke rart at
arbejde med en afdeling som ikke
kan køre på grund af for få spillere
til nu kun det ene hold. Men mere
herom på selve generalforsamlingen.
I denne beretning skal også lyde en
stor tak til banko og byfestudvalget
for det store arbejde de yder år efter
år med at skaffe penge til
Kulsviergården og idrætsarbejdet i
sognet.
Tak til Alsønderup Skole for det
gode samarbejde i årets løb og tak
til de mange sponsorer som støtter
os i vort daglige arbejde i foreningen. Tak til Kulsviergården for året
der er gået, og for det gode samarbejde vi har haft i det forgangne år.
Der skal også lyde en tak til Knud
Brodersen som er trådt til igen i
klubhuset.
Til sidst en stor tak til alle trænere,
hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer
og frivillige hjælpere igennem den
seneste sæson - det er dejligt at så
mange vil være med til at gøre en
forskel.
Vel mødt til endnu en anderledes
generalforsamling lørdag den 2.
Juni kl. 15.00 på Kulsviergården
På bestyrelsens vegne
Hans Rasmussen
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Fodboldoptakt 2007
Med turneringsstart, lørdag den 14. april, vil undertegnede - som ny træner - tegne et billede af
forberedelserne til den nye sæson
Når turneringen starter, har vi trænet i 10 uger - ialt 30
gange, incl. træningskampe. Spillerne er blevet præsenteret for nye systemer, ny stil og nye træningsprincipper, som det oftest sker ved et trænerskifte.

ligesom ikke alle spillere træner hver gang. – At
opbygge rutiner og tankegange kan tage lang tid, hvorfor det ofte tager _ - 1 år, før en ny træner lykkes med
sit hold.

System og stil er valgt på baggrund af det foreliggende
spillermateriale. Jeg var i flere uger i tvivl om hvordan
vi skulle spille – altså hvilke meget afgørende beslutninger, der skulle tages. En sådan beslutning er meget
betydningsfuld, idet mulighederne for at ligge stil og
system om er begrænsede. Det skyldes naturligvis, at
vi kun er på træningsbanen 2 gange ugentligt, at man
(endnu ikke) har muligheden for at træne helheden,

Systemmæssigt spiller vi – alt efter temperament og
hvilket hold, der har bolden – 4:3:3 – 4:5:1 – 4:1:4:1
eller 4:1:2:3 – vælg selv! Stilmæssigt er vi som de fleste hold – en blanding af positionsfodbold og direkte
spil (både som afleveringsspil og løb med bold) - hvor
det direkte spil, løbende har fået større opmærksomhed.
På træningsbanen har spillerne ydet en stor indsats.
Niveauet har ikke altid været højt, men træningsintensiteten har været stor, hvilket skyldes spillernes positive
indstilling og vilje, som jeg syntes er uovertruffen.
Selv under vanskelige vejr- og baneforhold har spillerne – hele vejen rundt – solgt sig dyrt. - Også for hinanden, hvilket egentligt har overrasket mig lidt - vi bor
trods alt i Nordsjælland, som er individualisternes
højborg. Det sammenhold spillerne har på fodboldbanen, kunne godt skyldes det fantastisk gode kammeratskab man oplever i omklædningsrummet og klubhuset. Ingen tvivl om, at det sociale er det vigtigste i
denne klub. Det sportslige er så samlingspunktet og
det store bidrag til det sociale fællesskab.
Jeg kan vanskeligt vurdere vore muligheder i turneringen, men har en god fornemmelse i maven, og tror på
en placering i den bedste halvdel af serie 3. Vi er godt
forberedt.
Peter Ebbe Tønder

Foto fra træningskampe 2007.
Fotograf: Peter Windum
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Seniorafdelingen
Topsponsorer
for Alsønderup 1. Senior

Ullerød Pizzeria
Jønssons’s Auto
- Hyundai Hillerød
Lokalbanken
PM Belægning
HHM
Allan Kristiansen VVS
Quadro-kampe
på Alsønderup Stadion
den 2. og 16. Juni.
Lørdag den 2 Juni samt Lørdag den 16 juni er der 4
stk. 11-mands hjemmekampe lige efter hinanden på
Alsønderup Stadion!
Kl. 11.00 starter årgang 95 og kl. 12.30 spiller
årgang 93. Herefter tager de voksne over, hvor først
Senior 2 (Serie 4) spiller kamp kl. 14.15 og lige derefter, afslutter Senior 1 med topkamp kl. 16.00.

Sæt kryds i kalenderen ved disse
to fantastiske lørdage…
Vel mødt til fantastisk fodbold i Alsønderup!
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Lisbeth Bundgaard
Kastanievej 6
Tulstrup
3400 Hillerød
Mobil 4086 9115

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver
Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

Hallum elektric

Læge exam. kropsmassør
Malerfirmaet

>aut. el-installatør<

10 Kanten A/S NYT

ALT

GARANTI PÅ KVALITET

i malerarbejde samt opsætning
af vægbeklædning udføres
Professionel vægmaling
fra Beckers
10 l hvid eller råhvid,
glans 5, 7,10

Industrilakering
Vi udfører sprøjtelakering på:
●
●
●
●
●
●

Døre
Køkkenlåger
Stole
Borde
Designmøbler m.m.
Alt i træ, jern & metal

Vi giver 20% på alle malervarer
- for alle medlemmer af Alsønderup Idrætsforening samt
læsere af Lokalt Nyt. Dog ikke på vores tilbuds-/kampagnevarer.
(medbring bladet ved køb)

399,10 Kanten Malercenter

Fast lav pris

Københavnsvej 2-4 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 28 50 49 · www.10kanten.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00
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TILLYKKE - TILLYKKE - TILLYKKE - TILLYKKE
Alsønderup fodbold Årgang 93 og 94 har netop afsluttet indendørsfodbolden for i år.
Jeg må sige at det er gået utroligt godt - og stabilt. Vi har været ca. 16 spillere til træning hver uge
og har næsten sluppet for skader. Kun en har fået en lille overbelastning, men er snart klar igen.
Vi har haft et årgang 93 hold og et årgang 94 hold tilmeldt i DGI indendørsturnering.
Årgang 94 vandt Amtsmesterskabet og Sjællandsmesterskabet.
Årgang 93 vandt ligeså Amtsmesterskabet i deres række. Der bliver ikke spillet LM i deres årgang.

Stort tillykke til mine drenge
Vi har spillet nogle træningskampe udendørs, som er gået kanon godt og jeg
kan allerede nu kun sige: Vi går en kanon sæson i møde...
Mine forventninger til den nye sæson:
Vi rykker op, hvis vi kan beholde alle
vores spillere.
Hilsen
Niels Jakobsen
- meget stolt træner i Alsønderup

Amtsmester og
Sjællandsmester 2007

Idrætslejren
Der bliver selvfølgelig idrætslejr igen i år, og det
kommer til at foregå i Tarm som de seneste par år.
Den løber af stablen i uge 26.
Når dette læses skulle der gerne være fuld sving i tilmeldingen til den.
Skulle der mod forventning være nogen som ikke har
fået en indbydelse, og mener de burde have det, så
kan man henvende sig til Inge Holding på
tlf. 4828 5066 Skulle der være et par forældre som

meget gerne vil med på sådan en tur er der stadig
mulighed for dette, de kan også kontakte Inge for at
høre nærmere om turen, og hvad der forventes af
dem. Som noget nyt i år er denne tur fra 4.-6.kl.
Jeg ved at der i skrivende stund bliver arbejdet hårdt
på at lave en tur for dem som går i 7.-8.kl. hvor den
kommer til at gå hen og hvor længe, er lidt i det
uvise i skrivende stund. Der er dog en lejrleder og
det er Rasmus Mortensen.
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Fastelavnsfest på Kulsviergården:

Donation til UNICEF

Lørdag d. 17 februar havde
Alsønderup SG&I – sædvanen tro –
inviteret til Fastelavnsfest på
Kulsviergården. Helt tilfældigt faldt
fastelavn i år sammen med skolens
vinterferie. Der var derfor forventet,
at dette års deltagerantal ikke ville
komme op på samme antal som
tidligere år.

Men det holdt slet ikke stik – der
kom ikke mindre end 148 børn og
128 voksne. Det viste sig hurtigt, at
der ville komme til at mangle siddepladser til de sidst ankomne.
Men der blev lynhurtigt opsat ekstra
borde og alle kunne nu sidde behageligt og nyde en kop kaffe, mens
Spiderman, turtles, sørøvere,
mavedanserinder, judoeksperter,
prinsesser, klovne og sågar dåser
med skurepulver og biler med hjul
og nummerplader arbejde ihærdigt
på at slå katten ud af tønderne.
Rigtig mange havde gjort sig stor
umage med udklædningen og det
var en stor fornøjelse at se alle de

mange gode og
originale idéer.
Der var ophængt
6 tønder fyldt
med slik og børnene, opdelt i
årgange, gik
ihærdig til værks.
Nogle af børneårgangene fik slået
tønden ned i
løbet af kort tid
og andre måtte
helt anderledes
arbejde for at få
bugt med de sejlivede tønder og
komme ind til de
søde sager. Der
blev kåret både
kattekonger og
kattedronninger i
alle årgange.

Efter indtagelse af
fastelavnsboller
og sodavand var
der atter gang i
den. Der blev udtrukket præmier på
indgangsbilletten og derefter blev
der løbet kartoffelløb med stor
behændighed og koncentration.
Præmier blev delt ud til vinderen af
hver runde.
Baren kunne melde om stor efterspørgsel på både kaffe, sodavand,
kanelgifler og fastelavnsboller.
Baren var åben gennem hele arrangementet og fik lavet et pænt overskud. Alle medhjælpere på dagen
har besluttet, at dette overskud i år
skal doneres til UNICEF. De indsamlede midler går til helt konkrete
projekter for børns skolegang i
flygtningelejre i det nordvestlige

Tanzania. For 30 kroner kan UNICEF fx købe blyanter til 100 børn.
Hillerød er – som mange sikkert
ved - UNICEF By 2007. Hvert
andet år opfordrer UNICEF en kommune i Danmark til at være årets
UNICEF By og i 2007 blev Hillerød
valgt. Med valget ligger en forpligtigelse til at engagere blandt andet
skoler, kulturelle institutioner og
erhvervsliv i en række aktiviteter,
der i årets løb giver borgerne en
større forståelse for verdens børn og
UNICEFs arbejde. Hillerøds mål er
at indsamle 30 kroner per indbygger i 2007. Det vil i alt give et
beløb på cirka 1,5 millioner kroner.
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Nyt fra Tennisafdelingen
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Så nærmer tiden sig for opstart af
udendørssæsonen for tennis.
Nedenfor er fremhævet nogle af de
arrangementer, der vil blive afholdt.
Medlemsblad er sendt til alle medlemmer, og indeholder en detaljeret
beskrivelse af alle aktiviteter.

Standerhejsning, St. Bededag
Vi vil traditionen tro åbne banerne
med ”standerhejsning” St.Bededag,
hvor der vil være morgenbord,
miniturnering, og frokostbøffer på
grillen. Tilmeldingsfristen er 27.
april til Merete Klem Andersen,
telefon 48287371 eller Lisbeth
Hjorth, telefon 36470900.

Sæsonstart for juniorer
Onsdag d. 9. maj kl. 16-18 bliver
der holdt et åbningsarrangement
specielt for juniorer (9-15 år). Både
nuværende junior medlemmer
såvel som børn og unge der er
interesserede i at lære at spille tennis er velkomne. Det vil blive spillet tennis på grusbanerne (ketsjer
kan lånes), og bagefter er der sodavand og pizza til alle. Tilmelding er
ikke nødvendig, og arrangementet
er gratis. Så mød bare op – også
selvom du ikke har prøvet at spille
tennis før!

Så er du en erfaren tennisspiller,
der har lyst til at få lidt inspiration
fra en af ”de store tennisklubber”,
så meld dig til dette arrangement.

Onsdags Hyg-Ind
Som et nyt initiativ vil der hver onsdag kl. 18-21 (dog ikke i skole sommerferien) være ”Onsdags HygInd”. Det er et tilbud til alle medlemmer.
Der afvikles 4 forskellige temaaftener:
Tema 1
Grillen er tændt fra kl. 18.00.
Medbring egen forplejning. Der
kan købes vand, øl og vin.
Der spilles doubler på begge baner.
Tema 2
Træning på den ene bane i forskellige slag. Der spilles doubler på
den anden bane.
Tema 3
Månedens miniturnering hvor der
bliver mulighed for at vinde flotte
præmier.

Der er en række andre arrangementer i løbet af sommeren, så læs om
disse i medlemsbladet.
Tennisudvalget håber at se rigtig
mange spillere til arrangementerne
og på tennisbanerne i løbet af sommeren.
Hvis du kunne tænke dig at prøve
at spille tennis, men ikke allerede
er medlem, så kontakt en fra tennisudvalget. Der er træning hver torsdag (på nær i sommerferien).

Tennisudvalget:
Merete Klem Andersen (formand),
telefon 4828 7371
Lisbeth Hjorth (næstformand),
telefon 3647 0900
Peter Eriksen (kasserer),
telefon 4828 6822
Gitte Winkler (medlem),
telefon 4052 8799
Tove Larsen (medlem),
telefon 4828 6696
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

Tema 4
Seniortennis 50+ afsluttende med
fælles aftenhygge fra kl. 21.00

Træningsdag
Søndag d. 27. maj får vi besøg af
en træner fra KB’s tennisafdeling.
Sammen med ham afholder vi er
træningsdag for øvede/erfarne tennisspillere. Der vil være 2 timers
spil enten formiddag eller eftermiddag og frokost til deltagerne. Vi kan
max have 16 deltagere (8 formiddag og 8 eftermiddag).
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20Idrætsforeningen…
Gymnastikopvisning
Den 25. marts var der opvisning på
Kulsviergården, hvor alle gymnastikhold
var til stede.
Der var mødt rigtig mange op for at se
opvisningen og det var rigtigt godt at se
alle foreningens hold lave en flot
opvisning.

Idrætsforeningen…
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22 Idrætsforeningen…
Stavgang
Foråret er kommet, det betyder at gymnastikafdelingen
tilbyder stavgang hver tirsdag.
Der startes tirsdag d. 10.04.07 klokken 18.30.
Mødestedet vil være Skovfoged-huset i Gadevang.
Sidste træning vil være tirsdag d. 19.06.07

Skytteforeningen
Alsønderup Skytteforening starter træning

tirsdag den 17/4

Pause!
Gymnastikafdelingen holder pause, men starter igen i
uge 37.
Gymnastikprogrammet for næste sæson kommer i
Lokalt Nyt i juli måned.

på 50 m. banen som ligger bag Klubhuset.
Børn & Junior kl. 18.30
Senior & Veteran kl. 19.00
afslutning på 15 m banen.

Klubmesterskab for børn & juniorer
blev vundet af:
Børn: Morten Otte med 191/3
Junior: Steven Spangsdorf med 196/6
Senior: Niels Christensen med 185/0
Veteran: Frank Fischer med 199/8
Med venlig hilsen
Skytterne

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 29. maj 2007.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.

Alsønderup Skole…
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Invitation til stormøde

Vi har brug for
din hjælp!
Torsdag den 19. april kl. 19.00
på Alsønderup Skole, Store torv

Vi har brug for at vide, hvad lokalområdet kan bidrage med, for at der kan skabes et fritids/værested for vore
unge i Alsønderup.
I en prøveperiode har vi indrettet et mødelokale til de unge i klubbens lokaler, men behovet for et større
sted er vokset, da de unge færdes mere i lokalområdet end tidligere.
Der er nu op til 9. klasse på skolen, og de har brug for et værested, hvor de kan mødes i deres fritid.
Vi forestiller os, at I kan bidrage med ideer og planer som sikrer, at vi her i Alsønderup kan etablere et sådan
sted til de unge.
Hillerød kommune v. Søren Staack og Karin Juhl fra Ungeafdelingen, vil komme og skitsere, hvad der kendetegner en klub - og hvad der kendetegner et fritids-/værested, så vi derefter kan få en fælles dialog
omkring behov og muligheder.
Vi håber, at repræsentanter for alle foreninger, bestyrelser, råd mm. med interesse for, at de unge tilbydes
gode samlingsmuligheder i fritiden, vil bruge et par timer på denne sag.
Susan Christiansen
Sfo-leder

Elsebeth Riemann
Skoleleder
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Sydskrænten 8
3400 Hillerød

Tlf. 48 28 62 40
Fax 48 28 52 47
E-mail: info@ak-s.dk
www.ak-s.dk
MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

● Ombygninger
● Tilbygninger
● Renoveringer
● Nyt Køkken
● Carport
SMÅ OG STORE
● Døre & vinduer
OPGAVER
MODTAGES

● Eller en masse småting

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@mail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud

Harløse Forsamlingshus…

Alsønderup Lokalråd…
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Fællesspisning
Hillerøds kommende borgmester i
forsamlingshuset.
Tirsdag d. 24. april kl. 18.00
Fællesspisning.
Når maden er sunket og benene
gnavet vil Kirsten Jensen fortælle os
om sine visioner for Hillerød.

Grøn strategi
I marts 2006 igangsatte Hillerød
kommune et visionsinitiativ, og
der blev etableret 10 visionsgrupper. Lokalrådet har deltaget igennem hele forløbet i visionsgruppen ”Nem adgang til naturen”,
som havde til formål at forbedre
adgangen til natur og grønne
områder i den nye kommune.
Gruppen har bestået af ca. 10
personer, som har repræsenteret
interesseorganisationer politikere
og borgere. Hillerød kommune
har deltaget i gruppens arbejde
og har medvirket til at koordinere
det. Hurtigt blev gruppen enige
om udarbejde et forslag til en
grøn strategi med det formål at
øge adgangen til natur og grønne
områder. Forslaget skal opfattes
som et idekatalog, som vi håber
kommunen vil arbejde videre
med. Gruppen har afholdt forskellige borgermøder i kommunen
bl.a. i Alsønderup, hvor der var et
fint fremmøde med ca. 40 personer. På møderne har der været
mulighed for at komme med
ideer til nye stier og andre frilufts-

faciliteter i kommunen. Resultatet
er et forslag til et friluftskort, der
indeholder informationer forskellige stier, hvor findes der fugletårne, udsigtspunkter, parkering, bålog teltpladser og meget andet. Vi
håber, at kortet bliver tilgængeligt
via kommunens korthjemmeside.
Kortet vil give mulighed for at
man kan planlægge en tur ud i
det grønne og endda trykke ruten
ud på et kort, som man kan tage
med. På borgermøderne var der
et meget klart ønske om bedre
adgang til naturen. Mange mente,
at selv om de på det nærmeste
boede i landskabet, var det ikke
nemt at komme ud idet. Der er
brug for flere stier og bedre
adgang. De mange forslag til
fremtidige stier bliver samlet på et
friluftsvisionskort, som bliver
videregivet til kommunen og forhåbentlig kan det medvirke til, at
flere får lettere ved at komme ud i
det grønne i de kommende år.

Frida lykønsker formanden med genvalget.

Inspiration
til grillen
Tirsdag d. 29. maj kl. 18.00.
Denne aften er lagt i hånden på
Brugsen i Skævinge.
Slagteren vil passe grillen og
komme med tips og ideer til
sommerens grillaftener.

Loppemarked
Søndag d.17. juni kl. 10 – 14.00.
Stort loppemarked.
Huset og hele haven vil denne dag
være stoppet med uundværlige ting,
så kom og find netop det du har
gået og manglet.

Fællesspisning
er flyttet
Mandag d. 18. juni mødes alle efter
arbejde og rydder op efter loppemarked. Herefter fællesspisning som
denne dag er gratis.
Tilmelding til fællesspisning på
4821 0389, senest 2 dage før.
Hilsen John

Alsønderup Skole…
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Skolefodbold
Alsønderup skole deltog igen i år, i de årlige Hillerød mesterskaber
for pigefodbold. Alsønderup havde mange hold med i de forskellige
klasser, men særlig bemærket gjorde 2.klasserne sig…
12 piger fra de to 2.klasser var blevet delt i to lige stærke hold og
skulle spille mod 14 andre 2.klasser fra hele Hillerød og omegn.
Begge vores pigehold gjorde det så fantastisk, at de endte med at
spille mod hinanden i finalen !! – så 2.klasserne på Alsønderup
Skole kan med stolthed i stemmen kalde sig Hillerøds allerbedste
2.klasser !
Fotograf: Kenneth Estrup

Alsønderup Skole…
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28 Alsønderup vandværk…
Pesticider i
Dyrk rent
drikkevandet
En lang række undersøgelser peger på at vores grundvand - og dermed drikkevand - er truet af forurening
med pesticider. Det tager mange år for pesticiderne at
sive fra jordoverfladen til grundvandet. Sprøjtegift der
bruges i dag dukker først op i grundvandet om mange
år.
Det er vigtigt, at vi som haveejere undgår at bruge
sprøjtemidler i haven. Især på stier, terrasser, fortove og
indkørsler, hvor der kun er få mikroorganismer til at
nedbryde de giftige stoffer. Det er med til at sikre, at vi
også i fremtiden kan drikke rent vand.

grundvand
Hvis du vil vide hvordan du dyrker rent
grundvand i haven så kan du få gode råd på
www.groenhave.dk, www.havenyt.dk,
www.nyttedyr.dk eller du kan få pjece hos
vandværket tlf. 4077 7456.

Udskiftning af 200 vandmålere
Vi skal i år udskifte ca. 25% af alle
vandmålere dvs. i alt ca. 200 stk.
Dette er en konsekvens af den kontrol, som vandværket fører med, at
vandmålerne overholder kravene til
nøjagtighed. Stikprøvekontrollen
har vist, at de målere, som nu har
været i drift siden 1994-95, ikke
overholder kravene.

SKEMA MANGLER

De forbrugere, som skal have skiftet
målerne, modtager et brev fra vandværket med information om
udskiftningen og hvorledes dette
gennemføres.
Vandværket afholder udgifterne til
udskiftningen, idet disse betales af
den målerfond, hvortil vi som forbrugere hvert år indbetaler 50 kr.
Kontrolsystemet og målerudskiftningerne har til formål at sikre et retfærdigt grundlag for afregning af
vandforbruget.
Figuren viser resultatet af stikprøvekontrollen

Kulsviergården & Kulsvierklubben…
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Kulsvierklubben
Det er med stor glæde at vi kan konstatere at, der er et meget flot fremmøde til vores mødedage, næsten uanset hvad vi har på programmet. Det er
udvalget meget glade for, for det er nemlig det samme arbejde – og koster
det samme – om vi er mange eller få.
Det skyldes naturligvis også, at der kommer nye medlemmer til, og at få –
heldigvis – falder fra.
For første gang i klubbens historie, og det er mere end 22 år, har vi måtte
aflyse et torsdags arrangement fordi vejret, og dermed føret, var uforsvarligt at færdes i. Politiet advarede mod udkørsel, så udvalget ringede rundt
til alle medlemmer og fortalte om beslutningen. Den dag skulle vi ellers
have bankospil om forårsbebudere som var bestilt hos vores lokale
købmand. Han overholdt sin aftale, og der stod 5 kasser blomster og ventede på os. Dem har vi plejet og passet i lav temperatur til i torsdags hvor
vi havde Ruth Steen på besøg for at fortælle om sit fødeland: Argentina.
Det blev en rigtig god og intens fortælling om Ruth’s opvækst, uddannelse,
job hos ambassadør og hos en af Danmarks største erhvervspersoner, for
derefter at tage tilbage til Argentina og gøre karriere med sin mand Ole,
som desværre ikke lever mere, på dansk/argentinske kostskoler.
Og blomsterne kom til deres ret, måske lidt mere udsprungne end forventet ved bestillingen, alle blev vindere, og fik en blomst med hjem til erindring om det kommende forår.
Inden længe skal vi i gang med Alsønderup Fester, og der kommer gang i
Kaffe-Kage-Teltet, som er klubbens bidrag til festlighederne. Alle vores
ældre som orker det, kommer med hjemmebagte kager/lagkager. Vi kan så
til gengæld glæde os til at se Årets Alsønderup Revy fredagen før afslutningsfesten, som de første publikummer.
Vi kan netop glæde os meget over at Hillerød kommune har forhøjet vores
tilskud fra 5000 kr. til 15.000,- kr. for det kommende år.
Det er vi meget glade for, for med et budget på ca. 50.000,- uden at have
nogle indtægter, så er vi dybt afhængige af sponsorstøtte. Heldigvis har vi
et godt forhold til Pensionisternes Venner som holder bankospil hver fredag på Kulsviergården. De har i mange år holdt ”liv” i vores økonomi, og
det er vi meget taknemmelige for.

Asbest?
Kulsviergaardens idrætshal har
indvendig et loft af troltektplader,
som har været produceret siden
1935 til den danske byggeindustri.
Troltektpladen produceres via
træ, vand og cement – troltektpladerne er helt fri for bl.a.
asbest og mineraluldsfibre.
Troltektpladerne er både brandteknisk og lydmæssigt et fortræffeligt produkt at anvende.
Evt. tvivl om der skulle være
asbestforekomster i troltekt skulle
herefter være bortelimineret.
Med venlig hilsen
Gunnar C. Vosgerau
Medlem af
Kulsviergaardens bestyrelse

Venlige hilsner til alle fra
Karen & Mogens og Hanne & Flemming

Næste blad er planlagt til at udkomme
i uge 22, 2007.
Deadline er 29. maj 2007
- så husk at få sendt materiale.

HUSK BANKOSPIL
Hver mandag kl. 19.15
på Kulsviergården
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REGNSKABSSERVICE

&

REVISION

Regnskabsservice
Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk
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ALSØNDERUP

FESTER
- hva´ med dig?

Så er det igen blevet tid til byfest og
loppemarked. Som altid er der lagt
op til en festlig dag med masser af
underholdning for børn og voksne.

der auktion over særligt spændende
loppeeffekter. De udendørs boder
sælger mad og drikke indtil kl.
15.00.

De kan afprøve nye aktiviteter samt
more sig med ponyridning, børnetombola, fodboldspil eller tumle i
hoppeborgen.

DANMARKS
STØRSTE LOPPEMARKED

MASSER AF SJOV
FOR BØRN OG VOKSNE

MAD OG DRIKKE

Loppemarkedet er intet mindre end
landets største. Udvalget af loppeeffekter er stort indenfor beklædning, radio og TV, køkkentøj og
porcelæn, malerier, isenkram,
værktøj, bøger, el-artikler, cykler og
møbler.
Loppemarkedet begynder kl. 9.00
og slutter kl. 14.00.
Kl. 12.30 trækker vi lod om 1.000
rare danske kroner, som du kan
vinde, hvis dit nummer på indgangsbilletten bliver udtrukket.
Præmien udleveres kun, hvis vinderen er til stede i hallen. Er det ikke
tilfældet, trækker vi et nyt nummer.
Umiddelbart efter lodtrækningen er

Udendørsarealet er stort, så der er
god plads til børnene.

Ingen behøver at gå sultne og tørstige fra byfesten. Der er mulighed for
at købe øl, sodavand, kaffe og
kager, æbleskiver, grillmad og
meget andet.

2 GANGE GIGANT-BANKO
Festen sluttes som sædvanlig af
med to gigantiske bankospil torsdag
aften og fredag aften. Der er masser
af flotte gevinster.

PARKERINGSPLADS TIL ALLE
Ligesom tidligere år, er der masser
af parkeringspladser. Vore parkeringsvagter hjælper med at finde en
plads.
Vel mødt!
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PROGRAM

FOR BYFESTEN 2007
KR. HIMMELFARTSDAG
TORSDAG DEN 17. MAJ
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

8.00
9.00
12.30
14.00

Indgangene åbner
Loppemarkedet år 2007 går i gang
Auktion i Idrætshallen
Loppemarked år 2007 lukker

Kæmpebanko
torsdag den 17. maj kl. 19.15
Dørene åbnes kl. 17.00
Free Play, Amerikansk lotteri,
Puljespil, Seriespil
Minibanko – Superbanko,
Kortspil, Stjernespil, Seriespil,
Ekstraspil og Slutspil

Alle spil er
om kontante
præmier
Kæmpebanko
fredag den 18. maj kl. 19.15
Dørene åbnes kl. 17.00
Der spilles som om torsdagen
Festudvalget og alle frivillige medhjælpere håber, at I vil få en festlig
dag her i Alsønderup, og vi håber
selvfølgelig at se rigtig mange til de
2 megabankospil.

Alsønderup Fester 2007
byder alle velkommen
til loppemarked
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Vi har brug for din hjælp...
Cirka 400 mennesker fra Alsønderup og omegn gør det allerede, men du kan også få lov. Alsønderup
Fester har brug for endnu flere medhjælpere til at få loppemarkedet til at køre på skinner. Udover at det
er hyggeligt at deltage, er der stor sandsynlighed for, at du lærer mange nye mennesker at kende.
Overskuddet fra arrangementet deles ligeligt mellem Idrætsforeningen og Kulsviergården i fællesskab,
så du hjælper dig selv ved at hjælpe os.
Tilmeld dig hos Byfestudvalgets formand, Rasmus Mortensen, på 48 28 75 50.

Vi har brug for din hjælp på følgende dage:
Lørdag d. 12/5 kl. 8.00:
Vi flytter loppeeffekterne til Kulsviergården. Her har vi brug for alle. (Mødested: Kulsviergården)

Tirsdag d. 15/5 kl. og onsdag d. 16/5 kl. 18.00 – 21.00:
Vi gør boderne klar. (Mødested: Kulsviergården)

Torsdag d. 17/5 fra kl. 8.00 – til vi er færdige med at rydde op:
Loppemarkedet. (Mødested: Kulsviergården)

Lørdag d. 19/5 kl. 17.00:
Vi slutter af med et brag af en medhjælperfest. (Mødested: Kirken)

Onsdag d. 23/5 kl. 19.30 ...er der evalueringsmøde for afdelingslederne i Klubhuset
Vi ses til Alsønderup Fester!

Byfestudvalget

HUSK

MEDHJÆLPERFESTEN
Lørdag den 19. maj skal du til fest,
hvis du er en af dem, der har givet et nap med ved Alsønderup Fester
Vi begynder med loppegudstjeneste klokken 17.00 i kirken.
Derefter fortsætter vi på Kulsviergården, hvor der venter en 3-retters menu, revy og dans.
Som noget nyt kan du vinde præmier på din indgangsbillet. Billetten koster 75 kr. for voksne medhjælpere
og 45 kr. for børn fra 0-12, som skal sidde ved børnebordet.
Selv om du ikke er medhjælper er du meget velkommen alligevel - pris for ikke-medhjælpere er 150 kr.
Billetterne købes hos Gitte Siezing Hansen tirsdag og onsdag aften, mens vi gør klar til loppemarkedet
eller Kristi Himmelfartsdag, hvor du kan finde Gitte i Alsønderup Festers information.
Giv babysitteren en fridag og tag børnene med!
Venlig hilsen
Byfestudvalget
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FDF og Rønnehuset
er flyttet ind
på Baunetgården!
Den 9. marts var stuehuset klar til indflytning og
FDF’erne brugte weekend’en til at flytte ind.
Også Rønnehuset er flyttet ind, og selv om vi stadig
ikke er helt på plads i de nye omgivelser, nyder vi
meget at have fået masser af plads både ude og inde.
Carlo Lorentzen A/S er ved at lægge sidste hånd på
byggeriet og har stort set nået at få huset færdigt til
tiden. Der har ikke været så mange penge til at sætte
udbygningerne i stand for; men det må komme hen ad
vejen.
Vi er meget glade for det nye hus og som man kan se
på billederne er det blevet meget smukkere end det
gamle stuehus. Vi har valgt denne gang at bringe en
serie billeder, som taler for sig selv.
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FDF Alsønderups
Vinterhike 2007
Den 24. februar mødte Alsønderups
friske væbnere, seniorvæbnere, seniorer og deres ledere op til den årlige vinterhike. I år gik turen til
Tisvildeegnen.
Vi mødtes på Hillerød station, hvorfra vi kørte med tog til Tisvilde station. Vi blev delt op i 3 grupper, som
fik hvert sit digital-kamera. Da vi
kom ind i toget, fik vi udleveret
nogle fotoopgaver. Vi skulle tage en
masse forskellige billeder. Man fik
et point for at tage billedet, og to
point hvis det var rigtig kreativt.
Bl.a. var der 7 poster, hvor man ved
hver post skulle tage 3 billeder.
Desværre gik hold 2´s kamera i
stykker, så de fik ingen point!
Det tog det meste af dagen at gennemføre løbet, men der var vi også
ved at være godt kolde, eftersom vi
havde vadet rundt i 20 cm dyb sne.
Da vi ankom til post 7, som også
var der hvor vi skulle sove og være
resten af turen, var aftenen så småt

ved at falde på. Lejrpladsen lå
rundt om en lille sø. Der var en
shelter, og et halvtag med bålplads
lige ved siden af. Der spiste vi og
lavede mad.
Væbnerne og nogle ledere sov i to
lavuer, mens seniorvæbnerne, den
ene senior der var med og et par
ledere sov oppe i shelteren. Da vi
skulle sove, var det ikke som normale dage, for det blev virkelig
koldt om natten. De fleste sov med
uldent undertøj og lagenpose.
Heldigvis lå åbningen i shelteren
sådan at det ikke føg ind om natten.
Næste dag ventede hjemturen. Og
den var ret hård, eftersom vi alle
gik med oppakning. Da vi så togstationen, var vi lykkelige over at vi
ikke skulle gå mere. Vi tog toget
hjem til Hillerød station og mødte
forældrene dér.

Skrevet af
Kristian Aarup og
Emil G. Nesbitt

36
Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir
● Visitkort
● Kuverter
● Prislister
● Plakater

● Reklame

& PR
● Annoncering
● Brochurer
● Firmablade
● Skilte

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

4825 3666

Fredensborg Trykcenter
4840 4010

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanjevej 12 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Vil du? Eller skal vi?
Vi kan tilbyde selskabslokaler på begge måder
Kom og sæt dig til bords til en gourmet middag, nyd dine gæster og festen.
Eller vil du selv dække- og pynte bordene, lave maden og have din egen vin med.

• Teatersal med plads til 250 personer
• Lille sal med plads til 100 personer
• Hal med plads til 400 personer
• Mødelokale med plads til 20-25 personer

www.kulsviergaarden.dk

Lokalt Nyt…
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Sudoku-spillet fortsætter
Vinder af sidste nummers Sudoku blev

Dorte Sørensen fra Alsønderup
:

Stort tillykke – Dorte vinder 2 fl. rødvin

KONKURRENCE:

PostScriptbillede
Computer.eps

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND
Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand.

Regler:
Sudoku-spillet går ud på at placere tal i felter. Spillet består
af ni gange ni felter, som er samlet i ni kasser, hver med tre
gange tre felter. Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert tre
gange tre-område indeholder hvert ciffer én gang.
Summa sumarum: Hvert af de ni kvadrater skal indeholde
alle ni tal fra 1-9. Både rækker og kolonner skal ligeledes
indeholde alle tallene fra 1-9.

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 25/53-2007.
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Adresse
Telefon

Lokalt Nyt har sin egen hjemmeside.
På adressen www.LokaltNyt.dk er
det muligt at læse alle tidligere
numre af Lokalt Nyt og det er
endvidere muligt at se deadline
vedrørende indsendelse af materiale
til det kommende nummer.
Efter udgivelsen af hvert nummer,
vil en elektronisk kopi blive
offentliggjort på hjemmesiden,
således at alle de læsere, der ikke
får bladet tilsendt automatisk, vil
have en mulighed for at følge med i
hvad der sker i sognet.

www.LokaltNyt.dk

Navn
Postnr

Lokalt Nyt
på
Internettet!

By
Alder

38 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Hans Skov Jørgensen
48 28 76 23
hans@knud-nielsen.dk
Brug Skolen
Elsebeth Riemann
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
48 28 64 95
Kulsviergårdens Seniorklub
Ruth Steen
48 28 60 83
ruthsteen@mail.dk
Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for Alsønderup og Tjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Hans Rasmussen
48 28 61 64
hrss@tele2adsl.dk
Badminton
Ane Blom
48 28 67 82
ambl@novonordisk.com
Fodbold
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com

Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Flemming Petersen
26 20 98 24
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Merete Klem Andersen
48 28 73 71
merete_klem@ofir.dk
Teater (Kulsvierscenen)
Henriette Hougaard Høj
48 28 51 10
phhh@post.tele.dk
Rulleskøjter
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@hilhan.dk
Harløse Lokalråd
Michael Roland
48 21 04 71 / 23 39 30 41
highland@vip.cybercity.dk

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

Skoler
Alsønderup Skole
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8, Alsønderup
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Baunespiren
Baunevej 23, Bendstrup
27 47 65 03
www.baunespiren.dk
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderup.vand@post.cybercity.dk

Navne og adresser…
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillkomm.dk

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeningen Ternevej
Palle Høj
48 28 51 10
phhh@mail.tele.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
holmegaarden-ab@compagniet.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Camping
Bill Levin
36 47 17 15
Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@city.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Kenneth Estrup
48 28 76 88
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Steen Crone
48 28 66 46
Grundejerforeningen Hyacintvej
Jesper Holm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
48 21 04 16
halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus
Organist
Thomas Munch
48 24 25 38
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01
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Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
smedhus@c.dk
Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03
Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Her kunne din
annonce have stået…
Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

G¿r det
du er bedst til
det g¿r vi

