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2 Kalenderen…
Fredag d. 25. april
Dameaften
i Harløse Forsamlingshus

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

Torsdag d. 1. maj
Alsønderup Fester
- Loppemarked

Lørdag d. 3. maj
16.00 Loppegudstjeneste
i Alsønderup Kirke

Onsdag d. 7. maj
19.00 ASGI Gymnastik
– Generalforsamling
i Klubhuset

Torsdag d. 8. maj

Lørdag d. 14. juni

19.00 Sangaften med
Erling Christiansen
i Smedens Hus.

11.00 Gudstjeneste
på Æbelholt Klostermarked

Søndag d. 15. juni
Søndag d. 18. maj
19.00 Koncert i Tjæreby Kirke

10.00 Stort loppemarked
i Harløse Forsamlingshus

Mandag d. 16. juni

Tirsdag d. 27. maj
18.00 Fællesspisning
(Grillaften i Haven)
i Harløse Forsamlingshus

Oprydning og
fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Onsdag d. 28. maj
19.00 ASGI Hovedforening
– Generalforsamling
i Klubhuset

Onsdag d. 4. juni
18.30 Friluftsgudstjeneste
i frugthaven ved
Frederiksborg Slot

Lokalt Nyt 4. årgang - 2008
Datoer for redaktionel deadline og husstandsomdeling
Deadline

Husstandsomdeling

Tir.
Tir.
Tir.
Tir.

Uge
Uge
Uge
Uge

d.
d.
d.
d.

20/5
22/7
16/9
11/11

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og
Tjæreby sogne. Oplag: 1.550
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 4828 7801
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Kenneth Estrup, fotograf
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS
Fredensborg Trykcenter, Tlf. 2211 6511

25
34
42
50

Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelsen m.m. for
Foreningen ”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 25 2008.
Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er
tirsdag den 20. maj 2008.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

3

Tjæreby-Alsønderup sogn
Fælles menighedsråd?
Spørgsmålet har netop været på
dagsordenen i begge menighedsråd
og er blevet debatteret ikke mindst
set i lyset af efterårets kommende
valg til menighedsråd for de næste
4 år.
Som nævnt i Lokal Nyt oktober
2007 var der i august udkommet en
betænkning fra Kirkeministeriet, en
betænkning om folkekirkens lokale
økonomi. Og det er også økonomi,
den hovedsageligt beskæftiger sig
med og kommer med mange forslag til. Ordet omkostningsbevidsthed citeres flere gange, sognestruktur og udgifter, ligeså ændringer i
den lokale organisering, og at sammenslutning af menighedsråd kan
være et godt bud på fremtidigt samarbejde, hvor der både kan spares
på beløb og på menneskelige ressourser.
Betænkningen oplyser, at mens der
i året 2000 var 24 fælles menighedsråd på landsbasis, så var der
76 ved valget i 2004 og at processen fortsætter frem mod valget 2008.

Jo, Kirkeministeriets betænkning er
til betænkning også hos os!!! Er den
et første skridt til reducering af kirkesogne? Bliver der tale om dikterede besparelser på længere sigt? Får
vi selv mulighed for at bestemme
hvis sammenlægninger bliver et
krav?
Som sagt, har vi i Tjæreby og
Alsønderup menighedsråd behandlet betænkningen. Vi har en fælles
præst, fælles kirkesanger og organist, så spørgsmålet om fælles
menighedsråd – men fortsat to
sogne – er blevet diskuteret.
Uanset hvordan, så skal vi i gang
med at forberede det kommende
valg bl.a. ved i god tid at finde
potentielle kandidater blandt de kirkelige interesserede i sognet, men
også med at overveje muligheden
for kun ét menighedsråd. Hvis
rådene kommer til enighed, skal
menighederne spørges før der
arbejdes videre. Og arbejdes skal
der under alle omstændigheder!

Vi har altid haft et godt samarbejde
på tværs af grænserne i vore to
sogne. Vi holder møder hver for sig,
men også mange fælles møder. En
hel del kirkelige arrangementer bliver til i samarbejde/fællesskab, ligeså sogne- og menighedsudflugter. Vi
kender hinanden og har det rart
sammen.
Vi må nok konstatere, at flere
menighedsrådsmedlemmer i vores
råd vil ønske at gå på ”pension”
ved afslutning af nuværende valgperiode – og vi skal finde nye folk
med mod på arbejdet – et absolut
spændende og interessant arbejde –
til valget til november 2008.
Der afholdes informationsmøder i
begge sogne.
R.Steen/Å. Stenhøj Jørgensen

4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker april-juni 2008
Dag

Tjæreby

Fredag d. 18. april
Bededag

10.30
Konfirmation

Alsønderup

Søndag d. 20. april
4. søndag efter påske

10.30
Konfirmation

Søndag d. 27. april
5. søndag efter påske

10.30
Konfirmation

Torsdag d. 1. maj
Kristi himmelfartsdag

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Lørdag d. 3. maj

Prædiketekst

Luk. 24, 46-53
Jesu himmelfart

16.00
Loppe-Festgudstjeneste

Søndag d. 4. maj
6. søndag efter påske

9.00

10.30

Johs. 17, 20-26
At vi alle må være ét

Søndag d. 11. maj
Pinsedag

10.30
Kirkebil

9.00
Kirkebil

Johs. 14, 15-21
Talsmanden

Mandag d. 12. maj
2. pinsedag

Fællesgudstjenste
i Alsønderup

10.30

Johs. 6, 44-51
Jesus er det levende brød

Søndag d. 18. maj
Trinitatis

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 28, 16-20
Missionsbefalingen

Søndag d. 25. maj
1. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk. 12, 13-21
Lignelsen om den rige bonde

Søndag d. 1. juni
2. søndag efter trinitatis

10.30
Merete Raben, Ullerød
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk. 14, 25-35
Prisen for efterfølgelse

Onsdag d. 4. juni

18.30 Fælles
Hillerød-gudstjeneste
i ”Frugthaven” (se omtale)

18.30 Fælles
Hillerød-gudstjeneste
i ”Frugthaven” (se omtale)

Søndag d. 8. juni
3. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk. 15, 11-32
Lignelsen om den fortabte søn

Lørdag d. 14. juni

11.00 Klostergudstjeneste
på Æbelholt Klostermarked
(se omtale)

Søndag d. 15. juni
4. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 5, 43-48
Om fjendekærlighed

Søndag d. 22. juni
5. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 16, 13-26
Peters bekendelse

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.
Til og med 12. maj gælder følgende:
Man tilmelder sig på forhånd. Gudstjenester i Alsønderup, kontakt: Lars Mathiesen, 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.
Gudstjenester i Tjæreby, kontakt: Anne Marie Kodal 48 21 12 25,
mobil 40 53 80 25. Transporten er gratis.

Fra 18. maj gælder følgende:
Kirkebilen kører hver søndag, og man behøver ikke tilmelde sig.
Kirkebilen kører fra købmanden i Alsønderup kl. 10 og fra
Parkeringspladsen ved Tulstrup Børnehus kl. 10.10.
Ønsker man at stå på andre steder skal man på forhånd ringe til
Lars Mathiesen (se 1. spalte)
Alle er hjertelig velkomne til at benytte sig af denne mulighed!

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
24. februar
Til lykke!

Victor Malmqvist Gustafsen

Døbt i Alsønderup kirke
27. januar
Til lykke!

Maj Siezing Hansen

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
13. januar
Ebbe Ryge Andersson
20. januar
Martha Sofie Andersen
7. februar
Ann-Christine Wiebking Thomsen
15. februar
Søren Witt Scheller
Æret være deres minde

Sogneindsamling
2008
Igen i år lykkedes det at få at flot indsamlingsresultat – på landsplan
ca. 1 million mere end sidste år.
I Alsønderup Sogn blev der indsamlet 15.670 kr.
I Tjæreby Sogn blev der indsamlet 5.269 kr.
Tak til alle der hjalp, tak til alle indsamlere, tak til alle bidragsydere.

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:
For Alsønderup:
Tirsdag den 22. april kl. 18.30 i Smedens Hus
Tirsdag den 10. juni kl. 18.30 i Smedens Hus

For begge menighedsråd:
Tirsdag den 20. maj kl. 18.30 i Præstegårdens konfirmandstue
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter
fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis
forældrene ikke er gift afleveres 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 2-5 faddere (inkl. den
der bærer barnet, hvis det ikke er
forældrene)
Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk.
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.
Sognepræst Hanne Lundsgaard
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.
Kirkekontor
Præstesekretær Tove Bundgaard træffes
på Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
tirsdag til fredag kl. 10-12.
Tlf. 48 26 95 63. E-mail: tbun@km.dk

6 Kirkerne…
Nyt fra
Alsønderup menighedsråd
Først godt nyt fra arbejdet på kirkegården: Der arbejdes på at få de alt
for gamle hække fjernet og erstattet
med nye: og nu er der fjernet en
del hæk! og nye små hækplanter
plantes! Det er et større projekt,
men ih hvor det dog pynter!
Nyd det!
Organiststillingen er nu slået op og
vi venter på ansøgninger! Stillingen
er en 50% stilling. Vi håber at nogle
søger! Stadig tak til Hanne
Lundsgaard for at organisere alle
organistvikarerne og tak til dem også!
Restaureringen af Alsønderup kirke
er nu ved detail-projektering hos
arkitekten. Det skal så til Hillerød
Provsti og til Helsingør Stift som har
meldt positivt ud. Vi håber det alt
sammen går godt. Ved forrige
restaurering af Alsønderup kirke
blev kirkebænkene jo malet som de
er nu, se godt på dem nu. I restaureringen indgår foruden kalkning af
kirken også maling af kirkebænkene. Hvilke farver? Det kommer vi til
senere! Det bliver dejligt at få kalket, og især får vi jo nyt varmeanlæg! Noget af en opgave!
Vi taler også om evt. sammenlægning af Tjæreby og Alsønderup
menighedsråd, derom senere.
Til konfirmanderne vil vi ønske
gode dage i forbindelse med jeres
konfirmation! God fest den dag I
bliver konfirmeret i kirken med
sammenkomst med jeres familie
senere på dagen! Og god blå mandag! Forhåbentlig har I en hyggelig
og festlig dag med kammeraterne!
BEGGE dage er vigtige for jer!
Hjertelig til lykke!
Der bliver sangaften igen i år med

Erling Christiansen som sidste år:
torsdag 8. maj 2008 kl. 19. Kom og
syng med!
Der blev også ekstra sang Skærtorsdag idet Kulsvierkoret kom og sang
med os! en hyggelig aftengudstjeneste. Og der er en kop kaffe efter
gudstjenestesten, det vil der være af
og til, ofte i våbenhuset, lige til at
gå hjem på!! Og God Påske, selvom det jo har været påske når I får
Lokalt Nyt! Og så er der jo
Loppemarked og loppe-fest-gudstjeneste! Jo der er nok at se til i
Alsønderup hvor de aktive folk bor:
Pøj, pøj til alle jer der tager en tørn
med Alsønderup Loppemarked!
-Det gælder i øvrigt også alle teaterfrivillige, der har givet os så gode
forestillinger i sæson 2007-08.
Forestillingerne har bl.a. handlet
om uenighed blandt grupper, og

hvordan man kan blive gode venner igen, hvordan man kan få forsoning! Og i Annie så vi en rigtig
Pippi Langstrømpe i et andet miljø,
men også her drejede det sig bl.a.
om tvister der blev bilagt.
Problemstillingerne finder vi mange
paralleller til i Biblen, men dejligt
at opleve historierne fra scenen i
Kulsviergården!
Nok for nu!
Der er valg til menighedsrådet i
efteråret. Interesserede: Kom og vær
med. Der er altid nok at se til!! Det
var nyt lige nu!
Venlig hilsen
Birgit Brogaard
NB. Sogneudflugten bliver i slutningen af august - dato senere.

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

lørdag den 3. maj kl. 16.00 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.
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Kirkerne…

Vi synger foråret ind! –
Torsdag den 8. maj kl. 19 i Smedens Hus i Alsønderup
Vi gentager succes og synger sange fra højskolesangbogen.
Erling Christiansen har igen i år 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 er kendt viden
om for sit store engagement i højskolesangen.
Kom og vær med – for først og fremmest skal vi synge sammen!

Koncert i
Tjæreby kirke
Søndag den 18. maj kl. 19
Nr. Herlev kirkes kor har eksisteret i godt et års tid
og er udsprunget af ren og skær sangglæde!
Repertoiret er en god blanding af originale spirituals
og gospelsange, mere eller mindre kendte rytmiske
sange og en enkelt eller to gamle danske sange.
Vi vil i Tjæreby kirke synge en god blanding af det
hele ledsaget af et mindre band, bestående af klaver,
guitar og trommer!
Og man må både klappe og synge med…!
Koncerten er gratis og alle er naturligvis velkommen.

Friluftsgudstjeneste
i frugthaven
ved
Frederiksborg Slot
Onsdag den 4. juni kl. 18.30
Særlig tilrettelagt for børn, unge og deres familier.
I et samarbejde mellem de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer og flere af kirkerne i Hillerød
planlægges igen i år en anderledes aften med aktiviteter og gudstjeneste, denne gang i frugthaven ved
slottet.
Alle detaljer er endnu ikke helt på plads – men hold
øje med lokalpressen! – og sæt allerede nu et X i
kalenderen.

8 Kirkerne…
Konfirmandindskrivning
– konfirmation 2009
Der er 2 muligheder for indskrivning.
Søndag den 15. juni i Tjæreby umiddelbart efter gudstjenesten, dvs kl. ca. 11.30 eller
Tirsdag den 17. juni i Smedens Hus i Alsønderup fra
kl. 17.
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.
I uge 17 bliver der 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.

Gudstjeneste på
Æbelholt
Klostermarked
Klostermarkedet åbnes med en
gudstjeneste, lørdag den 14. juni kl. 11.
På skift holdes gudstjenesten af den katolske kirke og
den protestantiske kirke (altså ”os”).
I år det os der står for friluftsgudstjenesten i den
gamle klosterruin.
”Kapellet”, dvs. det der er tilbage, som markerer placeringen af det oprindelig kapel, danner den ene del
af rammen.
Den anden del er Vor Herres - forhåbentlig blå - himmel.
Alle er velkomne til en gudstjeneste præget af både
traditionen og nutiden.
Samtidig kan man benytte lejligheden til at se på klostermarkedets spændende historiske håndværk og
aktiviteter.

Konfirmationer i 2009
Konfirmationsdatoerne er fastlagt til:
St. Bededag fredag den 8. maj 2009 i Tjæreby kirke
Søndag den 3. maj 2009 i Alsønderup kirke for den
ene klasse.
Søndag den 10. maj 2009 i Alsønderup kirke for den
anden klasse.
Bemærk Alsønderup skoles elever konfirmeres sammen
med deres nye/kommende klasser.

Når Alsønderup
kirke lukker
Den sidste gudstjeneste i Alsønderup kirke er 2. pinsedag kl. 10.30, hvor jeg håber mange vil komme og
sige ”farvel” til kirken som den er i dag. Når vi efter
ca. 1/2 år åbner igen skulle kirkens indre stå fint og
nykalket, bænkene nymalede og ikke mindst varmeanlægget være udskiftet og tidsvarende.
I perioden bruges Tjæreby kirke i stedet til såvel
gudstjenester som kirkelige handlinger.
Skulle det blive aktuelt med begravelser vil det være
muligt at holde den kirkelige handling i Tjæreby
kirke og derefter køre til Alsønderup kirke og holde
jordfæstelse dér.
Vi håber på forståelse for de gener det måtte skabe.
I forbindelse med lukningen har vi arrangeret ”fast”
kirkebil.
Kirkebilen kører fra købmanden i Alsønderup kl. 10
og fra parkeringspladsen ved Tulstrup børnehus kl.
10.10.
Ønsker man at stå på andre steder, så skal man ringe
til Lars Mathiesen (75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85)

Idrætsforeningen…
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Alsønderup Skytte-,
Gymnastik- og
Idrætsforening
Ordinær generalforsamling i Klubhuset onsdag d. 28. maj 2008 kl. 19.30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer og passive medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer Hans Rasmussen som modtager genvalg og
Inge Holding som modtager genvalg
Valg af bestyrelsessuppleant På valg er Flemming Ming Petersen
Valg af revisor På valg er Hans Asmussen
Valg af revisorsuppleant På valg er Dorte Sørensen for et år..
Valg af fanebærer Finn og fanebærersuppleant Mie
Eventuelt

Hovedgeneralforsamling
i Klubhuset
I år har vi beslutte at afholde generalforsamlingen i Idrætsforeningen på gammeldags vis på en hverdags
aften, og det bliver

onsdag den 28. maj kl. 19.30
Det er gjort på baggrund, af den faldende interesse der har været ved de seneste generalforsamlinger, hvor
det har været afholdt på en lørdag med efterfølgende arrangement.
Vi vil efter generalforsamlingen være vært med lidt godt til ganen, og her tænkes der på lidt rødvin og ost/øl
efter behag.
Hovedbestyrelsen
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Torvet 4. 3400 Hillerød, Tlf. 45 12 58 80

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Den skriftlige beretning
Idrætsforeningen…

for ASG&I generalforsamling 2008
Ja så er der ved at være gået et år
igen, og det er atter tid til den
skriftlige beretning, som traditionen
tro bliver trykt i Lokalt Nyt. De
foregående år har en medvirkende
årsag til dette været, de efterfølgende aktiviteter der har fulgt generalforsamlingen, men hvor vi har
besluttet at lave om på det i år,
grundet dalende tilslutning. Så i år
bliver generalforsamlingen afholdt
på en hverdags aften i klubhuset, så
må vi se om ikke vi kan opnå lidt
større deltagelse. Den skriftlige
beretning vil i store træk omhandle
hvad der er sket i de mange afdelinger i det forløbne år.
Som mange ved, så er vi jo ældre
forening på 123 år den 29. marts
2008. Det vil jo så sige, at vi om to
år har vi et jubilæum at fejre, og
hvordan vi lige griber det an, er i
skrivende stund ikke afklaret, andet
end at vi arbejder ihærdigt på, at
finde på noget. 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
Flemming Ming Petersen.
Idrætslejren blev lavet lidt om i året
som er gået. Vi forsøget at opdele
den så vi havde to lejre – en for de
børn som går fra 4-6 klasse, og en
for de børn som går i 7-9 klasse.
Desværre må vi erkende, at udmeldingen nok kom lidt sent, så til de
stores lejr kom der kun 8 tilmeldinger, hvilket var for lidt til at gennemføre idrætslejren, som måtte
aflyses.
Idrætslejren for de små klasser blev
derimod gennemført med Inge
Holding som lejrchef, hvor destinationen hed Tarm med en hel bus
fuld af glade børn og ledere som

havde en rigtig god uge der. Der
skal lyde en stor tak til de frivillige
ledere, som har ofret en uge på at
være sammen med disse mange
børn, hvilket vi sætter meget stor
pris på. Vi prøver naturligvis igen i
år at lave 2 idrætslejre, men det
kræver stor opbakning fra både
børn og fra de voksne som leder
lejrene. Så hvis nogen er interesseret i, at være med som leder, så
kontakt endelig idrætsforeningen.
Også i år har der været fastelavnsfest som vi i Idrætsforeningen har
medvirket til at arrangere, og hvor
det for første gang er afviklet i et
samarbejde mellem Idrætsforeningen, Kirken og Spejderne.
Det forløb rigtig godt med masser
af glade og udklædte børn. Også
her skal lyde en stor tak, til dem
som har ofret tid og resurser på at
få dette stablet på benene, og få det
afviklet. Idrætsforeningen medvirker
som bekendt også ved afholdelse
og afvikling af Familiedagen, ikke
mindst med en del af det arbejde
som følger med på sådan en dag. Vi

må sige, at vi i endnu et år har
været heldige med vejret på denne
dag, og der var besøg af en masse
mennesker som kunne hygge sig
med skydning, tennis, rulleskøjteløb
på multibanen, gymnastik på en
madras ved Klubhuset, og med at
spille fodbold i grundejerturneringen.
Der var også besøg af
Jagtforeningen, og børn kunne
komme ud at køre med gamle
motorcykler, ligesom der også blev
spillet Bowls på familiedagen. Alt i
alt en god dag som blev afsluttet
med fest om aftenen på
Kulsviergaarden. Også her skal lyde
en stor tak til alle dem, som har
ydet et stykke frivilligt arbejde for,
at sådan en dag kan lade sig gøre.
Ja vi skal heller ikke glemme vores
store loppemarked, som bliver
afholdt på Kr. Himmelfartsdag. Det
er en meget vigtig dag for
Idrætsforeningen og dens eksistens.
Og det er jo ikke kun den dag men
hele første kvartal, hvor det er
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meget vigtigt at der er mange frivillige hjælpere fra alle de afdelinger
der er repræsenteret i
Idrætsforeningen. Det skyldes ikke
mindst, at det er grundlaget for
blandt andet vores brug af hallen.
Hvis vi ikke får samlet masser af
loppe effekter ind, som kan sælges
denne dag, ja så er der lige pludselig ikke noget at gøre godt med, når
der skal betales hal leje. Der er sikkert dem, der vil hævde, at det er
noget Kommunen betaler, men det
gør den ikke helt, da vi selv skal
udrede ca. 30 % af hal lejen, hvilket svare til ca. 400.000 kr. på et år.
Har vi ikke et godt loppemarked, er
der således kun et sted hvor pengene kan komme fra, og det er fra
medlemmerne, som i så fald må
betale mere i kontingent.
Så husk nu når de forskellige
udvalg næste år i januar kommer
og spørger om hjælp til at køre lopper, ja så er det vigtig, at man lige
melder sig, og bruger en lørdag formiddag eller tirsdag aften på det
gode formål. Også her skal lyde en
stor tak til alle dem, som tager en
tørn med. Når nu vi har nævnt loppemarked, ja så må vi så sandelig
heller ikke glemme en anden vigtig
brik i Idrætsforeningens økonomiske fundament – nemlig Banko,
som hver mandag 52 uger om året
afholder bankospil på Kulsviergården. En meget stor tak til de
mennesker der gør et meget stort og
flot stykke arbejde i Banko.

Fodbold
Fodboldafdelingen i Alsønderup har
haft et rigtigt godt år.
Vores ungdomsafdeling har vokseværk, og vi har haft ca. 120 børn i
årgangene fra 1993 til 2002 som
har spillet fodbold i 2007. Alle hold
har deltaget i turneringer hos DGI
og SBU og nogle af holdene med
rigtig flotte resultater. Vi oplever en
stor opbakning fra trænere, holdledere og hjælpere, som er med til at

gøre det sjovt at spille fodbold.
Til seniorholdene lykkedes det i år
at finde en meget kompetent
træner, som fik vist vores spillere
hvordan fodbold også kan spilles,
og der kom flot struktur på spillet.
Vores 1. hold endte i toppen af
serie 3 og var faktisk tæt på en
oprykning til serie 2. Desværre
kneb det med spillere til efterårssæsonen, hvilket betød at vi måtte
trække vores 2. hold i serie 4 ud af
turneringen. Dette betyder at vi til
næste år, må tilmelde vores 2. hold
i serie 6. Vores seniortræner ønskede desværre ikke at fortsætte i den
nye sæson. Men det er lykkedes os
at finde en rigtig god afløser, og
opstarten til sæsonen er allerede i
fuld gang. Så mød nu talstærkt op
det er meget sjovere at være træner
hvis der er mange til træning, og
alle kan jo bruges da der jo er to
hold.
Veteranholdet var efter en forrygende sæson sidste år rykket op i den
bedste række. De måtte dog erkende, at træerne ikke vokser ind i
himlen, og må i den nye sæson en
tur ned i række 2 igen. Og husk
hvis der skulle være nogen som har
lyst til at være med så kan der altid

bruges nye spillere også når man er
veteran.
Fodboldudvalget har i sæsonen
været en smule amputeret. Vores
formand igennem mange år, vores
kasserer og en suppleant valgte at
stoppe ved sidste generalforsamling, så der kun var et enkelt medlem tilbage. Men med hjælp fra en
ny suppleant og hovedafdelingens
kasserer, er det lykkedes at komme
igennem sæsonen, og ved sidste
generalforsamling er der valgt 2 nye
medlemmer ind. Udvalget kan dog
stadig godt bruge lidt flere hænder,
så skulle nogle havde lyst, så er det
bare med at komme på banen.
En stor tak til alle trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og andre
frivillige for deres indsats i 2007/08.
Uden jer var der ikke fodbold i
Alsønderup.

Teater
Teaterforeningen har haft et godt år.
Traditionen tro spillede vi revy til
Alsønderup Festers medhjælperfest.
Børneteateret opførte Romeo og
Julie i en opdateret version skrevet
af instruktøren selv. Det blev en stor
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succes. Lidt under 30 børn var indblandet, vi fik god hjælp af forældre med regi, sminke og kostume
og det hele endte med tre flotte,
velbesøgte forestillinger, som samlet
set bidrog med et økonomisk overskud. Generelt har Kulsvierscenens
børneteater fremgang - ikke bare
økonomisk. Vi har været nødt til at
indføre venteliste, da det ikke kan
lade sig gøre at have mere end 25
børn i sving i et teaterstykke. Pt. har
vi 14 børn på venteliste.
Voksenteateret spillede Annie Get
Your Gun med 70 medvirkende på
og bag scenen. Det er en meget dyr
forestilling at sætte op - men heldigvis kom pengene hjem igen, da
lidt over 1500 valgte at se stykket.
Dette er en fremgang på knap 200 i
forhold til sidste års forestilling.
Også voksenteateret giver overskud
- men totalt set bliver vores overskud begrænset, da forestillingen
som sagt er meget dyr at opføre i
afgifter. Dertil kommer, at der med
39 mennesker på scenen og i alt
mere end 70 roller, skal bruges en
del penge på kostumer. Som noget
nyt blev Kulsvierkoret inviteret med
på scenen. Det valgte halvdelen af
de 14 medlemmer at sige ja til. Det
var et forsøg, som efter en del startbesvær endte lykkeligt.
Kulsvierscenen og Kulsvierkoret har

lært hinanden meget bedre at
kende, kan man sige.
Vi har længe haft problemer med at
få opbevaret vores kostumer. En del
er stadig på skolen, men her kan
det ikke blive. En del står på
Kulsviergården og resten står i skydehuset på Rævegravevej. Dette er
vi ikke glade for. En del kostumer
har måtte lade livet, da de er blevet
jordslåede. Vi har ellers isoleret
huset og sat det i stand, men der er
stadig fugtigt og tøjet hænger tæt.
Som om det ikke var nok koster
strømmen os helt urimeligt meget.
Vi er derfor på jagt efter en anden
løsning.
Også her skal der lyde en meget
stor tak til alle de frivillige hjælpere
der skal til for at sådan en afdeling
kan køre.

Tennis
Standerhejsningen St. Bededag
2007 var en god og hyggelig dag,
hvor mange mødte op for at åbne
årets sæson.
Der er ca. 90 medlemmer i tennisafdelingen. Der har været faldende
medlemstal, men heldigvis også
nye spillere, der er kommet til i
årets løb.
Tennistræningen fungerer godt med
Niels Sjølin som træner, og vi vil
prøve at få ham som træner igen i

2008 sommersæsonen. Der er 3
voksen træningshold.
Juniortræningen (også med Niels
som træner) er en stor succes. Vi
har to juniorhold, et for de ca. 9-11
årige, og et for ca. 11-14 år. Nogle
af juniorerne har tidligere spillet i
Hillerød, og synes, at der er mere
trænertid pr. elev i Alsønderup, og
at det derfor er meget bedre.
To tennismedlemmer tog initiativ til
at stå for og tilrettelægge ”onsdagstennis”, som indeholdt forskellige
temaer, bygget op om tennisspil på
tværs af alder/erfaring, og nogle
gange med fælles spisning efter
spillet. Desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning og det måtte
aflyses efter sommerferien.
I 2007 var der i samarbejde med
Hillerød, Gadevang og Nødebo
tennisklubber lavet en turnering til
fordel for Unicef i september. Der
blev spillet i Hillerød, og enkelte
spillere fra ASG&I deltog.
På Familiedagen i september var
tennisbanerne åbne i to timer. Der
var i lighed med tidligere år en del
børn, der gerne ville prøve at spille
tennis. Et par voksne dukkede også
op.
På generalforsamlingen i september
blev Michelle Andersen valgt ind i
bestyrelsen, og den tidligere formand, Merete Klem Andersen valgte at trække sig efter mange år i
bestyrelsen. Ny formand for tennisafdelingen er Lisbeth Hjorth. Peter
Eriksen og Gitte Winkler fortsætter i
bestyrelsen.
Hegnet omkring tennisbanerne var
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ved at være tæret op, og i efteråret
blev hele hegnet udskiftet. Tak til
Hillerød Kommune, som foretog og
betalte for udskiftningen.
I løbet af vinteren har tennisafdelingen for første gang lejet
Kulsvierhallen til at spille skumtennis i. Der har i alt været 4 søndage,
hvor både tennismedlemmer og
andre interesserede har kunnet spille skumtennis. Der har ikke været
så stor tilslutning, men en mindre
skare af børn/forældre, der synes, at
det er rigtig sjovt.
I 2008 tilmelder tennisafdelingen et
turneringshold igen. Afdelingen har
ikke kunnet stille hold i nogle år,
men nu er der en gruppe mænd,
der gerne ville være medlem af foreningen, hvis de måtte danne og
tilmeldes som turneringshold.
Også her skal der lyde en stor tak
til alle de frivillige som har ydet en
stor hjælp så afdelingen har kunnet
fungere.

Gymnastik
Gymnastikafdelingen kan igen i år
melde om et oplevelsesrigt år.
Med super kompetente instruktører
og hjælpetrænere har gymnastikafdelingen undervist ca. 200 børn,
unge og voksne med stor succes.
Igen i år deltog alle instruktører og
hjælpetrænere i DGI’s Gymnastikmesse i København.
En dag sprængfyldt med inspiration
og vidensdeling på alle niveauer.
Gymnastikafdelingen havde til familiedagen i januar hyret DGI’s gymnastikkaravane til at undervise afdelingens gymnaster og deres forældre
i gymnastikkens mangfoldigheder
og udfordringer. Til at forsøde
dagen, havde mange forældre bidraget til arrangementet med hjemmebagte kager. Familiedagen blev en

vellykket dag, som bød på mange
gode oplevelser for både gymnaster
og forældre. Der er ingen tvivl i
gymnastikafdelingens udvalg Familiedagen er blevet en fast tradition for Gymnastikafdelingen.
Fire hold deltog ligeledes i år i
Helsinge Forårsopvisning.
Afdelingen havde to rytmehold og
to springhold der spændstigt gik på
gulvet i Helsinge Hallen lørdag d.
8. marts. Det er en sand fornøjelse
for vores gymnaster at få lov at vise
hvor glade og dygtige de er, og
samtidig se og mærke andre gymnasters glæde og kunnen i de flotte
rammer, som Helsinge Forårs-opvisning er.
Gymnastikafdelingens egen opvisning er i skrivende stund endnu
ikke afviklet. Men der skal ikke
være nogen tvivl om, at det bliver
en fantastisk dag. Forhåbentlig får
vi igen i år fornøjelsen af vores voksenhold på opvisningsgulvet.
Derudover er der ved at blive talt
og overtalt, hos vores aerobicdamer
om de ikke også vil vise, hvor gode
de er til opvisningen.
Gymnastikken har indkøbt nye
materialer primært til springgymnastikken i år. Dette har betydet, at
de mange gymnaster kan deles i
flere små grupper, og dermed ikke
skal stå for længe i kø til springene.

Derudover giver det gymnasterne
en bedre færdighedsudvikling.
Ydermere har gymnastikken fået
moderniseret depotrummet i gymnastiksalen på skolen.
Dette betyder rent praktisk, at vi nu
kan få alle de lækre materialer, som
vi indkøbte sidste år, ud af rummet
til hver træning og blive brugt af
vores børne- og voksenhold.
Men træerne vokser som bekendt
ikke ind i himlen. Gymnastikken
mangler voksne/unge der vil være
med til, at gøre en forskel for sognets børn og unge. Næste sæson
kommer der til at mangle rytmisk
instruktør (-er) til vores to rytme
hold, og vi mangler en instruktør til
to voksenhold. Gymnastikafdelingen vil meget gerne betale alle de
kurser som måtte ønskes, og vi
hjælper ligeledes meget gerne med
en ”mesterlære” model.
Gymnastikudvalget skal desværre
sige farvel til vores højt respekterede kasserer Merete - som nu takker
af efter mange års tro tjeneste i
ASGI.
Udvalget leder med lys og lygte
efter en ny kasserer – det er ikke
nemt!
Her skal også lyde en stor tak til
alle frivillige hjælpere, uden dem
ingen gymnastik.
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Skydning
Skydning har i år stået i vandets år,
og hvad menes der så med det. Der
har været så meget vand ind over
skydebanen i Alsønderup som
aldrig før. Der har været ydet et
stort stykke pumpearbejde for at
prøve at holde det bare nogenlunde
tørt. Men det gik så meget ud over
skydehuset så der har måtte en
større renovering til for at det
kunne bruges igen. Heldigvis har
forsikringen dækket udgifterne til
det.
Der har været løbende kontakt til
kommunen om dette problem og
der arbejdes på at finde en løsning
på det, men det koster jo penge og
det har kommunen jo åbenbart ikke
mange af. Vi håber snart de kommer i gang inde det eventuelt skulle
går galt igen.
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.

Rulleskøjter
Rulleskøjteafdelingen fortsætter
med at være en stor succes. I
denne sæson har der været flere
besøgende og der er solgt flere
sæsonkort – end nogen sinde før !
Der begynder at komme flere og
flere besøgende lang vejs fra. I
denne sæson har vi igen gennemført et Diskofest arrangement sammen med Hillerød Ungdomsskole
og 6. april 2008 gennemføres for
første gang et rulleskøjtestævne på
Kulsviergården – dette i samarbejde
med Dansk Rulleskøjte Union.
Hver lørdag er der frivillige hjælpere, som hjælper med at holde rulleskøjteafdelingen i gang – der skal i
denne forbindelse videresendes en
meget stor tak til disse hjælpere –
som ene og alene er medvirkende
til, at rulleskøjteafdelingen holder
åbent hver lørdag og er blevet til
den store succes, som er tilfældet.
Husk – at vi altid har brug for flere
frivillige hjælpere om lørdagen i
tidsrummet 11.00 til 15.00 – unge
som gamle.
Til slut i denne beretning skal der
også lyde en stor 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 holder 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. Kom til generalforsamling
og hør hvad der ellers rør sig i den
gamle forening. Vi i hovedbestyrelsen er klar til at modtage både kritik og roser, hvis det skulle være
aktuelt. Gode ideer modtages også
gerne.
På bestyrelsens vegne
Hans Rasmussen
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Velkommen til
tennissæsonen 2008
Når I modtager dette blad, er vi meget tæt på at byde
velkommen til endnu en ny sommersæson i tennisafdelingen. Da St. Bededag falder tidligt i 2008 håber vi,
at vejrforholdene tillader, at vi kan spille tennis allerede fra den dag.

Standerhejsning
Traditionen tro åbnes tennisbanerne med standerhejsning St. Bededag, d. 18. april.

Programmet for dagen er:
●
●
●
●

08:30 Morgenbord
09:30 Flaghejsning, taler mm.
10:00 Miniturnering (på 2 grusbaner og 2 asfaltbaner)
13:00 Der er grillbøffer, pølser, salat og flutes

Alle medlemmer af tennisafdelingen er velkomne.
Tilmelding senest d. 12. april til Lisbeth Hjorth,
telefon 3647 0900, e-mail lhjorth@dk.ibm.com eller til
Gitte Winkler, telefon 4052 8799, e-mail gw@cfk.dk

Sæsonstart for juniorer
Igen i år vil vi tilbyde en særlig sæsonopstart for juniorer. Det er for aldersgruppen 9-15 år.
Foruden medlemmer af tennisafdelingen er andre interesserede børn/unge velkomne, så de kan prøve at spille lidt tennis og høre mere om, hvad tennisafdelingen
kan tilbyde.
Så jer der spiller tennis allerede må meget gerne fortælle jeres venner om tennisafdelingen og spørge om
de vil med til dette juniorarrangement.
Arrangementet finder sted tirsdag d. 29. april, kl. 17-19.
Vi mødes ved tennisbanerne/Klubhuset.

Program:
● 17:00-18:30 Tennisspil og tennislege
● 18:30-19:00 Tennisafdelingen byder på
en sodavand og pizza.
Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Af ”udstyr” kræves tøj man kan røre sig i, og et par kondisko. Ketcher kan lånes af tennisafdelingen.

Træning
I lighed med tidligere år tilbydes tennistræning for såvel
juniorer som seniorer.
Vores træner er igen i år Niels Schølin.
Træningen foregår på torsdage.
Juniorerne (9-15 år) træner kl. 16-17 og 17-18. Den
første gang møder alle juniorer fra kl. 16 – 18. Derefter
vil Niels dele spillerne op efter niveau/alder.
Juniortræning er gratis for medlemmer af tennisafdelingen.
Juniorer der ikke allerede er medlem af tennisafdelingen
kan møde op til træningen og prøve at være med et par
gange for at vurdere, om det kunne være sjovt at gå til
tennis.
Seniorer træner kl. 18-19, 19-20 og 20-21. Den første
gang møder alle seniorer fra kl. 18-21, hvorefter Niels
opdeler hold.
Seniortræning er gratis for medlemmer der indmeldes i
tennisafdelingen i 2008, mens det for øvrige medlemmer koster 200 kr. for hele træningssæsonen.
Der er også andre arrangementer i løbet af sommeren.
Mere information om disse og om tennisafdelingen
generelt kan findes på hjemmesiden www.asgi.dk.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

Stavgang
Vi starter Stavgang tirsdag den 1. april 2008
kl. 18.30 (og det er ikke aprilsnar).
Vi samles på P-pladsen ved Fruebjerg.
Vi følger forårets og sommerens komme på vores
ruter rundt i Gribskov.
Vi går 3-5 km.
Alle kan deltage, foreningen har stave.
Inger og Joan, 4825 4356
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Invitation
til ASG&I idrætslejre 2008
Alle børn og unge med tilknytning
til ASG&I inviteres til at komme
med på en uges aktiv idrætslejr på
Tarm Idrætscenter. Programmet for
begge idrætslejre omfatter næsten
alle de sportsgrene, som idrætsforeningen repræsenterer - plus nogle
nye som atletik svømning og orienteringsløb. Ingen er fritaget for at
deltage i de daglige aktiviteter, som
til gengæld også er tilrettelagt
sådan, at alle kan deltage.
Der arrangeres 2 idrætslejre:
● fra 4 kl. til og med 6 kl. (årgang
95+96+97) i uge 27 (mandag d. 30.
juni - fredag d. 4. juli)
● fra 7 kl. til og med 9 kl. (årgang
94+93+92) i uge 28 (mandag d. 7.
juli - fredag d. 11. juli)
Rigtig mange frivillige personers
store indsats muliggør, at idrætsforeningen kan tilbyde at deltagelse i

lejren er med en egenbetalingen pr.
deltager på kun 950 kr. Inkluderet i
prisen er transport, overnatning, forplejning og deltagelse i alle aktiviteterne. Eneste udgift derudover er
lommepenge.
Tilmeldingsfrist er d. 1 juni. Der er
et max. deltager antal på 45 børn i
alt - så tilmelding er efter først-tilmølle princippet. Tilmelding skal
ske på de tilmeldingsblanketter, der
er i dette nummer af LokaltNyt eller
på vores hjemmeside www.asgi.dk.
Vær opmærksom på aldersinddelingen af de 2 lejre)
MEN…for at kunne tage afsted på
en lejr med så mange glade og
energiske børn kræves det selvfølgelig, at der er nogle voksne til at

deltage som idrætsledere. Vi mangler frivillige, som har lyst til at tage
med og som har mulighed for at
afsætte mandag til fredag i uge 27
eller i uge 28. Manglende tilslutning vil resultere i at vi ikke vil
være i stand til at gennemføre
idrætslejrene og dermed ikke kunne
give dette gode og sunde tilbud til
vores børn og unge.
Så har du tid og mulighed til at deltage vil vi gerne høre fra dig. Vi kan
ikke tilbyde dig løn for at være
med, men vi kan til gengæld love
dig 5 gode dage fyldt med sport og
hygge.
Ring til formand Hans Rasmussen
på tlf. 21 94 66 40, mail
HRss@tele2adsl.dk eller til sekretær
Inge C. Holding på tlf. 48 28 50 66,
mail icholding@bio.ku.dk
Hovedbestyrelsen
i Alsønderup Idrætsforening
(ASGI)

T I L M E L D I N G S B L A N K E T T E R:
Alsønderup Idrætsforenings (ASGI)

IDRÆTSLEJR for 4. kl. - 6. kl. (begge inkl.)
mandag d. 30. juni – fredag d. 4. juli 2008
Jeg tilmelder mig hermed til idrætslejren i uge 27: (alle felter herunder skal udfyldes)
Navn:

Jeg er aktiv i følgende idrætsgrene (sæt kryds)

Adresse:

______Badminton

Postnr og by:

______Fodbold

Telefon:

______Gymnastik
______Håndbold

Fødselsdato og år:

______Skydning

Klasse:

______Teater

Forældres email:

______Tennis

Forældres kontakt numre (i uge 27)
- fars mobil:
- mors mobil:

______Rulleskøjter
______Ikke aktiv

Denne tilmelding skal senest d. 1. juni sendes til:
Inge C. Holding, Tulstrup Have 68, 3400 Hillerød

IDRÆTSLEJR for 7. kl. - 9. kl. (begge inkl.)
mandag d. 7. juli – fredag d. 11. juli 2008
Jeg tilmelder mig hermed til idrætslejren i uge 28: (alle felter herunder skal udfyldes)
Navn:

Jeg er aktiv i følgende idrætsgrene (sæt kryds)

Adresse:

______Badminton

Postnr og by:

______Fodbold

Telefon:

______Gymnastik
______Håndbold

Fødselsdato og år:

______Skydning

Klasse:

______Teater

Forældres email:

______Tennis

Forældres kontakt numre (i uge 28)
- fars mobil:
- mors mobil:

______Rulleskøjter
______Ikke aktiv

Denne tilmelding skal senest d.1. juni sendes til:
Alsønderup SG&I, Baunevej 10, 3400 Hillerød

VIGTIGT:
Indbetaling af egenbetaling på kr. 950 skal ske på følgende konto:
Reg. 3543 kontonr. 3534003757 (Danske Bank) senest d. 1. juni 2008
HUSK at angive tydeligt navn på deltager
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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

● Tagrenovering

Tømrer/snedkermester

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

Harløse…

Stifinder-gruppen…
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Nyt fra Stifinderergruppen

Vil du være med
til at slå?
Det er blevet så moderne at slå, og det har
slået mig, at der er mange måder at slå sig på.
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man

kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan
kan

slå katten af tønden
slå sig løs
slå på tæven
slå hænderne sammen
slå sig sammen (ved fald)
slå hinanden(i sport)
slå pjalterne sammen
slå hø
slå hovederne sammen
også slå sig sammen i fællesskab!

Stifindetrgruppen har “slået hovederne sammen” og
fundet frem til, at det vil være en god ide fremover at
“slå sig sammen” og samarbejde med den nystiftede
“Landsbyforening”, da vi har fælles målsætning og
“fodslav”. Igennem dette fremtidige samarbejde kan vi
bedre “slå igennem” mener vi.
Stifindergruppen vil derfor fremover søge ly for vejr og
vind inde under Landsbyforeningens “paraply” og være
diskret repræsenteret igennem Kitte Lyhne Nielsen
tlf. 4828 6413.
Mit håb og opfordring er derfor:
at så mange som muligt vil slutte op omkring den nye
forening og de initiativer den repræsenterer.
Med venlig hilsen og
“på glad gensyn”
til både nye
og “gamle” ansigter”
Anita Ingstrup

Ny formand
for Harløse
forsamlingshus
På generalforsamlingen d. 12. marts blev der valgt ny
formand.
Leif Frederiksen ønskede efter 10 år som formand at
blive afløst,
Dette efterkom generalforsamlingen og valgte Helle
Langholz i stedet.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Stella Andersen og som
ny suppleant Birthe Keldsen.
Bestyrelsen ønsker at sige Leif tak for de 10 år han
har lagt i Harløse forsamlingshus. Der er virkelig sket
meget. Tak for det. Og held og lykke med dit arbejde
på dit eget hus.
Det har været et godt år for forsamlingshuset, rekordstor udlejning, renoveret scene, nye stole og en forskønnelse af toiletterne.
Generalforsamlingen sluttede med ost og pølsebord.

Dameaften
Så er det sidste chance for tilmelding til dameaften
d. 25. april. Det er i år 16. gang den afholdes.
Det er kun for damer, der er kun de mænd tilstede
som er nødvendigt for at i kan få en sjov aften.
Igen i år står Ålholm vægtløfterne for serveringen,
iført bokseshorts og sløjfe. Der er en 2 retters menu,
kaffe og underholdning for kun 175 kr. Tilmelding
48210389.

Fællesspisning
Tirsdag d. 29. april. Kl. 18.00. Vinsmagning ved
Superbrugsen Skævinge.
Tirsdag d. 27. maj kl. 18.00 Grillaften i haven
Mandag d. 16. juni rydder vi op efter loppemarkedet
og så spiser vi bagefter.

Loppemarked
Søndag d. 15. juni kl. 10-14 afholder vi Stort loppemarked, og hvis vejret tillader det vil både huset og
haven være fyldt med loppeting. Vi samler stadig ind,
har du noget du skal af med, så ring 4821 0389.

22 Fastelavnsfest…

Fastelavnsfest 2008
Fastelavnsfesten i Alsønderup er en
tilbagevendende festlighed som
idrætsforeningen indbyder til. I år
var det arrangeret i samarbejde
med FDF og kirken.
Fastelavn faldt meget tidligt i år
således var der allerede lørdag d. 2
februar inviteret til den traditionelle
fastelavnsfest. Som noget nyt i år
startede arrangementet i Alsønderup
kirke, hvor alle var inviteret til at
møde udklædte og deltage i en
fastelavnsgudstjeneste.
Herefter gik vi alle over på
Kulsviergården, hvor der var pyntet
op på lange borde og mange
fastelavnstønder var hængt op.
Endnu engang kunne vi slå rekor-

den – i år var der over 320 betalende deltagere.
Som alle de tidligere år var der rigtig mange fantasifulde udklædninger. Det er så flot og festligt at se
på. I år var der også flere voksne,
der mødte op i udklædning – det
gør det hele ekstra festligt.

Herefter var der lækre friskbagte
fastelavnsboller og sodavand til alle
børnene og mor og far kunne få
fyldt termokanderne op med kaffe
ved baren. Gevinsterne, der blev
trukket på indgangsbilletterne, fik
nye glade ejermænd af spil, bøger,
sparegrise og meget mere.

Med stor energi fra de mange trolde, batmænd, turtles, prinsesser,
mariehøns, klovne, biler, sygeplejersker, monstre, sømænd, tandpastatuber, ballerinaer og chearleaders blev de 6 tønder udsat for
mange kølleslag og måtte selvfølgelig til sidst opgive og åbne tøndebåndene for at give adgang til det
søde indhold.

Hele den festlige eftermiddag sluttede af med et par sjove lege med
skumbolde for de, der stadig havde
energi tilbage.
Inge C. Holding
på vegne af Alsønderup SG&I,
FDF og Kirken

Fastelavnsfest…
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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
Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44
Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød
Telefax 48 28 69 53
Biltelefon 23 25 05 06

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.

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

MASSER AF SJOV
FOR BØRN OG VOKSNE
Udendørsarealet er stort, så der er

god plads til børnene. De kan
afprøve nye aktiviteter samt more
sig med ponyridning, børnetombola, fodboldspil, Bungee
Trampolin, tumle i Hoppeborgen
eller prøve at slå rekorden i at
sidde længst tid på Rodeo-tyren.
Der er en fin præmie til vinderen.
Derudover er der mange andre
aktiviteter for børn.

MAD OG DRIKKE
Ingen behøver at gå sultne eller
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 2008
KR. HIMMELFARTSDAG
TORSDAG DEN 1. MAJ
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl. 12.30
Kl. 14.00

Indgangene åbner
Loppemarkedet år 2008 går i gang
Auktion i Idrætshallen
Loppemarked år 2008 lukker

Kæmpebanko
torsdag den 1. 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 2. 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 2008
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 Gitte Siezing Hansen på 48 28 70 89.

Vi har brug for din hjælp på følgende dage:
Lørdag d. 26/4 kl. 8.00:
Vi flytter loppeeffekterne til Kulsviergården. Her har vi brug for alle. (Mødested: Kulsviergården)

Tirsdag d. 29/4 kl. og onsdag d. 30/4 kl. 18.00 – 21.00:
Vi gør boderne klar. (Mødested: Kulsviergården)

Torsdag d. 1/5 fra kl. 8.00 – til vi er færdige med at rydde op:
Loppemarkedet. (Mødested: Kulsviergården)

Lørdag d. 3/5 kl. 16.00: Vi slutter af med et brag af en medhjælperfest. (Mødested: Kirken)
Onsdag d. 7/5 kl. 19.30 …er der evalueringsmøde for afdelingslederne i Klubhuset
Vi ses til Alsønderup Fester!
Byfestudvalget

HUSK

MEDHJÆLPERFESTEN
Lørdag den 3. maj skal du til fest,
hvis du er en af dem, der har givet et nap med ved Alsønderup Fester
(hvis du ikke har hjulpet til, så kan du alligevel deltage i årets Medhjælperfest...)
Vi begynder med Loppegudstjeneste i Alsønderup kirke. Festen fortsætter på Kulsviergården med velkomstdrink, formidabel Revy, 3-retters menu og dans til levende musik.
Kl. 16.00 Loppegudstjeneste i Alsønderup kirke
Kl. 18.30 Baren åbner
Kl. 17.00 Velkomstdrink på Kulsviergården
Kl. 19.00 Festmiddag
Kl. 17.30 Revy
Kl. 01.00 Musikken slutter
Billetter kan 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. Billetten koster 90 kr.
for voksne medhjælpere. Billetten koster 50 kr. for børn fra 0-12 år, som skal sidde ved børnebordene.
Der kan reserveres pladser, hvis man er flere der vil sidde sammen. Pris for ikke-medhjælpere er 180 kr.
Giv babysitteren en fridag og tag børnene med!
Venlig hilsen
Byfestudvalget

28 Landsbyforeningen…
Nyt fra

Landsbyforeningen
– foreningen for landsby - og landskabsværdier i Alsønderup og omegn
Som man kunne læse i sidste nummer af Lokalt Nyt, har vi nu i
Alsønderup en forening der beskæftiger sig med de særlige kvaliteter,
som vi i Alsønderup og omegn også
er kendte for, nemlig at vi er mindre bysamfund beliggende i enestående landskab og natur.
Disse værdifulde rammer kan indeholde mange spændende ting. Her
vil komme med forslag og oplæg til
indholdssiden og måske give dig
som læser og borger lyst til at
komme med forslag.

VELKOMMEN
Vi lovede sidst, at vi ville komme
med lidt nyt, - vi er kommet godt
fra start, har fået rigtig positive tilbagemeldinger og interesserede nye
medlemmer. Vi vil gerne invitere
alle til at deltage i de kommende
aktiviteter, som gerne skulle styrke
sammenhold og engagement i nye

sider af vort ellers righoldige
lokalsamfund. Vi har åbnet en lille
hjemmeside med vedtægter, oplysning m.v.
Vi er et åbent supplement til de
eksisterende aktiviteter, og vil gerne
have at medlemmerne kommer
med forslag til sjove og hyggelige
ting vi kan lave sammen. Intet er
for småt intet er for stort, bare vi
passer på vores små samfund og de
unikke omgivelser. Kom og vær
med!

DU KAN BESTEMME
I Landsbyforeningen er der plads til
mange forskellige interesser. Nogen
vil kunne have interesse i enkelte af
disse, nogle i andre og flere af aktiviteterne. Her nogle eksempler, som
vi vil forsøge at sætte i værk alt
efter interesse blandt medlemmerne. Noget af nedenstående vil med
sikkerhed blive iværksat, andet må

bero på, hvad du som medlem vil
bakke op om. Mere på vore hjemmeside (www.landsbyforening.dk)
om detaljerne hen af vejen ! Men
se her, lad dig inspirere og kom frit
med forslag. Det er kun så forpligtende som du selv har lyst til.

KOMMENDE AKTIVITETER
1) Årlige indsamling af affald langs
vore veje og stier i lokalområedet, i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening (13. april).
Hyggeligere end du tror!
2) Fælles indkøb af brænde fra
Gribskov, hvor medlemmer kan få
en god rabat, ved at købe lokalt
nyskovet løvtræ fra, efter nærmere
retningslinjer (leveret til døren til
selvopskæring/kløvning).
3) Åben havebesøg, - medlemmer
inviterer andre til privat besøg i

Landsbyforeningen…

haven og får en snak om stort og
småt, - alt fra sidste tip om bekæmpelse af dræbersnegle til anlæg af
havedam med springvand.
Du bestemmer, hvem har lyst at
vise haven frem? (2-3 haver pr.
sommer til at starte med).

4) Udflugt til spændende områder
nær din bopæl m. lokal guide, der
kan fortælle om overraskende ting
fra netop de omgivelser du bor i!
Herunder invitation til spændende
naturplejeprojekt i Gribskov, hvor
man passer en eng på gammeldags
vis ved kun at slå græsset med le
og rive høet med håndkraft. Særligt
jubilæumsarrangement i år. Med
sjove konkurrencer demonstrationer
m.m.
5) Åben vandretur m. ”Stifinderne”,
hvor de der har lyst, en gang om
måneden mødes for sammen at gå
en tur ad en af de stier (eller ”ikkestier”) - vi nu har lyst til at nyde!
6) En årlig forårstur til kirkestiens
vestligste del ved Arresø, hvor vi i
samarbejde med Hillerød kommune, vil hjælpe med at bekæmpe
bjørneklo, - efterfølgende indtagelse
af frokost ved borde-bænkearrangemenetet ved Arresø (evt. hjem igen
med bus 734, for de der måtte
ønske det).
7) Deltagelse i Familedagen, hvor
Landsbyforeningen gerne byder ind
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med bidrag, efter aftale med de
vante arrangører. Se selv mulighederne og giv evt.tilbagemelding
med forslag.

MEDLEMSKAB
- Vi bruger pt. ikke giro. Du kan
betale kontant eller via netbank.
Medlemskab koster 80 kr. årligt for
enkeltmedlem og 125 kr. for
par/familier.
Henvend dig for medlemskab til
enten vor e-mail (og vi vil kontakte
dig) eller direkte til
Kasserer Marianne Jonsson
Pibemøllevej 10, Tlf. 4030 2093
Næstformand Steen Ditzing
Pibemøllevej 8, Tlf. 4494 9807.
E-mail: landsbyforening@yahoo.dk
Hjemmeside:
www.landsbyforening.dk
Bankkonto: 6300 1311699
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

● Kuverter

● Brochurer

● Prislister

● Firmablade

● Plakater

● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation

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

Fredensborg Trykcenter
2211 6511

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 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

Marcus Geil, 13 år
Baunevej 2, 3400 Hillerød
Stort tillykke – Marcus vinder en kasse sodavand.

KONKURRENCE:
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 20/5-2008.
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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

32 Kulsviergården…

Lokalrådet…

Ny forpagter
Birgit Sejr Nielsen har valgt at opsige sin forpagtning af Kulsviergården
og Kulsviergårdens bestyrelse vil i den forbindelse takke mange gange
for indsatsen og det gode samarbejde i de 3 forløbne år.
Birgit Sejr Nielsen fratræder sin stilling 31. marts 2008.

Kulsviergården har ansat ny forpagter pr. 1. april 2008:
Hanne Weidekamp er 40 år, gift på 21. år med Gert.
Hanne og Gert har 2 børn; Mie på 17 år og Patrick på 15 år.
Hanne og Gert har boet de sidste 20 år i Tulstrup og kender derfor
Kulsviergården rigtigt godt.
Hanne Weidekamp

Det er ingen hemmelighed at Hanne elsker at lave mad og det er fra
det gode danske køkken, men også specielle ønsker kan bestilles.
Hanne bruger masser af friske grøntsager og frisk frugt.
Hanne håber at gøre Kulsviergården mere indbydende og hyggelig, og
har planer om at lave forskellige arrangementer, som vi jo håber at alle
støtter op om og deltager i. Hanne er meget kreativ, og laver også alle
former for blomsterarrangementer, så ring og lav en aftale, så vi sammen kan finde ud af, hvad der passer ind i netop jeres ønsker.
Gå ind på www.kulsviergaarden.dk og tjek de nye menuer.
Kulsviergårdens bestyrelse glæder sig til samarbejdet med Hanne og
Gert.
Hanne og Gert kan træffes på Kulsviergårdens telefon 4828 6540.

Hvem flytter klodserne?
Hillerød Kommune har iværksat en prøvelukning af Nejedevej i en periode på 1/2 år.
I denne periode måles effekten og påvirkningen af det øvrige vejnet. Kører der f.eks. flere ad Ravnsbjergvej.
Hvis ikke kommunen skal forlænge prøveperioden til måske 1 år, så skal du eller I, der flytter rundt på
betonklodserne, lade dem stå, der hvor kommunen har bestemt det. Der skal et antal måledage til, før man
kan analysere på dem.
Hilsen
Trafikudvalget
Alsønderup Sogns Lokalråd

33
Computerweekend

Vi mødtes en fredag aften i januar og stillede
vores computere op.
Så blev der spillet! Vi spillede mest Counter
strike, hvilket er et skydespil man kan spille
alle sammen hvis man har nogle stik til det,
men vi spillede også andre spil vi selv havde
med, som f.eks. Sims2.
Da vi havde spillet i en times tid fik vi
popcorn, mens der i et andet rum blev sat
nogle film på, man kunne se hvis man hellere ville det. Ved midnatstid fik vi kage, saftevand og flere popcorn.
Der var nogen som kun sov lidt og andre
som overhovedet ikke sov, så om morgenen
da vi havde spist morgenmad og skulle hentes, var stort set alle trætte.
At være på computerweekend er vildt fedt
for man må være oppe så længe man vil og
man må sidde og spille hele natten.
Skrevet af
Kristina og Astrid
2. FDF væbnere
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Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.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@email.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
Vakant

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
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lhjorth@dk.ibm.com
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@knord.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…
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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

Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
48 28 65 88
alsoenderupkirke@c.dk

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

Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
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
www.lyngbakken.dk
Ole Rasmussen
48 24 95 56
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

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

Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk

Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn

Kirkerne
www.tjaerebykirke.dk
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

Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)

Organist
Vakant

Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

Her kunne din
annonce have stået…
Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 4.000
excl. moms.

SLOTSBYENS DYREKLINIK

Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

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

ALSØNDERUP FESTER
KR. HIMMELFARTSDAG
TORSDAG DEN 1. MAJ
Kl. 8.00
Kl. 9.00
Kl. 12.30
Kl. 14.00

Indgangene åbner
Loppemarkedet går i gang
Auktion i Idrætshallen
Loppemarked lukker

Danmarks største loppemarked
Masser af sjov for børn og voksne
Mad og drikke
2 gange GIGANT-banko
Parkeringsplads til alle

VELKOMMEN !

