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Indholdsfortegnelse…

Onsdag d. 14. marts

Tirsdag d. 27. marts

19.30 Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv afholder
generalforsamling på
Kulsviergården

18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus

Indholdsfortegnelse:

Tirsdag d. 3. april

Alsønderup Sogns
Lokalråd

Tirsdag d. 13. marts
19.30 Generalforsamling i
Harløse Forsamlingshus

Torsdag d. 15. marts

19.30 ASGI skytteafdelingen
afholder generalforsamling
i klubhuset

Torsdag d. 5. april

- side 3

ASG&I - Alsønderup
Idrætsforening
- side 4-11

17.30 Familiegudstjeneste med
spisning

19.00 Aftengudstjeneste med
Kulsvierkoret i
Alsønderup Kirke

Søndag d. 18. marts

Lørdag d. 14. april

Harløse Forsamlingshus
- side 14

11.00 ASG&I- Gymnastikopvisning
på Kulsviergården
16.00 Forpremiere “Momo og
Tidstyvene” på
Kulsviergården

18.00 Smørrebrødsfest i Harløse
Forsamlingshus

Harløse Lokalråd

Tirsdag d. 24. april

Alsønderup Fester - side 16-19

Tirsdag d. 20. marts
18.00 Stegt (valg)flæsk på
Kulsviergården
19.00 Midtvejsmøde med
lokalpolitikere på
Kulsviergården

18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus
19.0 Borgermøde i Harløse
Forsamlingshus

Tirsdag d. 8. maj
17.30 Forårsgudstjeneste med
spisning og nattergaletur

Alsønderup Vandværk - side 13

- side 15

Find 5 Fejl

- side 21

FDF

- side 22

Kirkerne

- side 23-29

Onsdag d. 21. marts
18.30 Premiere - Kulsvierscenens
“Momo og Tidstyvene”
på Kulsviergården

Lokalt Nyt 8. årgang - 2012

Datoer for redaktionel deadline og husstandsomdeling:

Lørdag d. 24. marts

Deadline
Tir. d. 10/4
Tir. d. 26/6
Tir. d. 21/8
Tir. d. 16/10

16.00 Forestilling “Momo og Tidstyvene” på Kulsviergården

Søndag d. 25. marts
10.00 Loppemarked i Harløse
Forsamlingshus
16.00 Forestilling “Momo og Tidstyvene” på Kulsviergården

Husstandsomdeling
Uge 19
Uge 30
Uge 38
Uge 46

Næste nummer udkommer i uge 19 – 2012.
Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag d. 10. april
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E-mail: red@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS
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Forsidebillede: Frida og Rikke fotograferet af Kenneth Estrup
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Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det
indsendte materiale.
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Alsønderup Sogns Lokalråd…

Alsønderup Sogns Lokalråd
afholder

MIDTVEJSMØDE
på Kulsviergården, tirsdag d. 20. marts 2012
Aftenens emner er bl.a.:
●
●
●
●

Hvordan fastholder vi en funktionsdygtig skole og daginstitutioner i vores lokalsamfund?
Alsønderup og Tulstrup betegnes nu som byer i kommuneplanen, hvilken betydning får det?
Skal grusgraven i Tulstrup udlægges til rekreativt område?
Hvad er sidste nyt fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland?

Arrangement:
Kl. 18.00
Serverer Kulsviergården stegt flæsk og persillesovs for kun kr. 70,Spisebillet købes ved indgangen (ingen tilmelding), drikkevarer for egen regning.
Ønsker man ikke at spise, kan man deltage fra kl.19.00

Kl. 19.00 - ca. 21.00
Møde med repræsentanter fra de politiske partier:

Paneldeltagere er følgende:
Kirsten Jensen
Christina Thorholm
Thomas Vang Christensen
Peter Langer
Jonathan Nielsen
Tue Tortzen
Klaus Markussen

Socialdemokraterne (A)
Det Radikale Venstre (B)
Det Konservative Folkeparti (C)
Socialistisk Folkeparti (F)
Liberal Alliance (I)
Fælleslisten (T)
Venstre (V)

Ordstyrer: Knud Sørensen

Vi glæder os til at se jer!
Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd og Kulsviergården

4 Idrætsforeningen…

INVITATION
til Alsønderup Idrætsforenings

IDRÆTSLEJR 2012
HVEM kan komme med?
Alle børn fra 4. kl. til og med 7. kl. med tilknytning til
ASG&I

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

HVORNÅR?
Vi tager af sted med bus tidligt mandag d. 2. juli og
kommer hjem fredag d. 6. juli om eftermiddagen.

Mødested Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse kl. 8.00
præcist.

HVAD SKAL VI LAVE?
Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som idrætsforeningen repræsenterer - plus nogle
nye som atletik, svømning, bowling og orienteringsløb.

HVAD KOSTER DET?
Rigtig mange frivillige personers store indsats i forbindelse med bl.a Alsønderup Fester muliggør, at idrætsforeningen kan tilbyde deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 950 kr. Inkluderet i prisen er
transport, overnatning, forplejning og deltagelse i alle
aktiviteterne. Eneste udgift derudover er lommepenge.

Idrætsforeningen…
HVORDAN MELDER VI OS TIL?
Tilmelding skal ske enten pr. mail gittesiezing@hotmail.com eller alm post (Hillerødvej 18).
Send følgende information:
● Navn
● Adresse
● E-mailadresse
● Forældres telefonnummer (mobilnumre)
● Fødselsdag og -år
● Klassetrin (nuværende)
Tilmeldingsfrist er d. 10. juni. I får herefter en kvittering
og yderligere information tilsendt. Orienteringsmøde
mandag den 18. juni kl. 19.00-19.30 i klubhuset.
Har du spørgsmål eller har brug for yderligere informationer er du velkommen til at ringe eller maile til
Gitte Siezing tlf. 20 85 70 89
mail: gittesiezing@hotmail.com
Arrangør: Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)

Indbetaling af 950 kr.
til konto nr. 9213 4560094731
i Spar Nord
senest den 15. juni 2012

VIGTIGT:
Husk at oplyse deltagerens navn
ved indbetalingen
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ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

kontakt@ml.kloak.dk
www.ml-kloak.dk

“

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

“

Malerfirmaet
10 Kanten A/S
Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk
Arbejdsmiljøcertificeret af

Ring eller mail for en nærmere afklaring
vedr. dårlig trivsel
Børn eller voksne i problemer
Se hjemmeside

Psykolog

Gunhild Nielsen
Aut.cand.pæd.psyk
Diplomudannelse i Klinisk Hypnose

Tulstruphave 10, 3400 Hillerød
Tlf. 2966 1158 - E.mail gun@pc.dk
www.psykologpraksis-gunhildnielsen.dk

Idrætsforeningen…
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Nyt fra
Håndboldafdelingen
Vi er nu i gang med 2. halvdel af turneringen. Det går
godt for alle hold og vi nyder vores hjemmekampe
med god stemning i hallen. Vi har holdt vores første
bestyrelsesmøde og vi ser alle frem til at udvikle håndbolden i ASGI.
Vi er nu blevet venskabsklub med AG København og
vi håber at kunne få nogle gode håndboldsoplevelser
igennem det, for alle der spiller håndbold i ASGI.
Alle ungdomsholdene holder afslutning d. 17. marts,
hvor vi tager ud og ser Nordsjælland mod
AG København. Vi slutter dagen af med pizza og
hyggeligt samvær i cafeteriet.

Hallen vi kom ind i lignede jo slet ikke ”vores” hal, og
der var masser af børn og voksne. Men de blev hurtigt
trygge og fik spillet 2 fine kampe - tabte den første og
vandt den anden. Vi fik råbt vores kampråb inden hver
kamp og sejrsråbet, efter den vundne kamp, så det var
en flok glade, stolte og oplevelsesrige piger, som vi tog
med hjem. De fandt ud af, at det nyttede at hjælpe
hinanden og holde sammen mod de andre, og at de
andre ikke var så slemme, selvom der var drenge på
deres hold. De fik også lært efter kampen at gå i række
og sige pænt tak for kampen til dem.

U10 pigerne og drengene skal til deres første stævne:
Holstebro cup 2012 fra d. 5.- 8. april. Vi skal i badeland, til discofest, overnatte på en skole og ikke mindst
spille en masse håndbold. Kort fortalt skal vi dyrke
håndbolden i et fællesskab med hinanden og
børn/voksne fra andre land, hvilket forhåbentlig giver
os alle en masse dejlige oplevelser og gode minder.

Vi havde en masse forældre med, som hjalp godt til
med psykisk støtte og andet godt fra sidelinien af.
Det var så de første kampe, og efter børnenes udsagn
bliver det så absolut ikke de sidste!!
Karina, Jesper og Mona

Louise Rixen

Mikro-håndbold
Vores hold var søndag d. 15/1 ude og spille deres livs
første håndboldkamp - endda 2! i Skuldelevhallen.
Vores børn var spændte, for hvad var det mon, de skulle ud i. De har jo trænet siden efteråret, men det meste
af træningstiden er gået med træningslege af forskellige
karakterer. Først de to sidste gange har vi talt lidt om
regler, og om hvor banen egentlig er i forhold til alle
de farvede streger man kan se på gulvet, hvor er
Stregen, og hvor mange skridt må man gå med bolden.
Selvfølgelig havde vi også spillet lidt håndbold på den
lille bane på tværs af gulvet. Vi viste dem det aflagte
kamptøjsæt fra de ”store” piger med t-shirt og shorts
med numre på og det blev
der kigget på med store øjne.
Vi fortalte dem om holdbamsen, som gives til den, som
af en eller anden grund har
fortjent at have den hjemme
indtil næste kamp.

Trænere søges til
pigerne U10 og U12
Håndboldafdelingens pigehold U10 og U12, årgang
2001-2003- søger trænere og en eller flere forældre,
der vil hjælpe til omkring holdet.
De træner 1x om ugen i 1 time, vi håber de får lidt
mere haltid i sæsonen 2012-2013.
Personerne, som vi søger til at være træner, behøver
ikke være uddannet, men have interesse for håndbold
og gerne spille eller have spillet selv.
Klubben giver efter behov de kurser der er relevante for
at personen kan føle sig tryg.
Hjælpernes arbejde vil bestå i at hjælpe til ved
træning, med at stille toppe op, uddele overtræksbluser, trøste, hjælpe/vejlede under træningen, om man
har egen erfaring fra håndbold betyder mindre, bare
man har lyst og tid til at hjælpe træneren og pigerne,
det er det vigtige.
Går du eller flere rundt og godt vil hjælpe, så er vi
meget interesseret i, at I kontakter os. Ring til:
Ole Bloch - tlf. 24 86 99 80
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Nyt fra
Tennisafdelingen
I skrivende stund er det ca. 10 graders frost, og det
synes som om det tager meget lang tid før vi igen står
på tennisbanerne. Men for at vi skal nå at få beskrevet
tennisaktiviteterne for 2012 inden sæsonen starter, skal
det med allerede i marts nummeret af LokaltNyt.
Denne artikel indeholder derfor information om
forårets arrangementer. Flere detaljer findes på
www.asgi.dk (vælg tennisafdelingen) som løbende vil
blive opdateret.

Åbning af tennisbanerne
Tennisbanerne åbnes i år ved standerhejsnings arrangementet lørdag d. 28. april.

Programmet for dagen er:
08:30 Morgenbord
09:30 Flaghejsning, taler mm.
10:00 Miniturnering (på 2 grusbaner og asfaltbaner
efter behov)
13:00 Der er grillbøffer, pølser, salat og flutes
Prisen for deltagelse i dette arrangement er 50 kr. (ekskl.
drikkevarer, som kan købes til vanlige klubpriser). Pris
for samlet tilmelding af en familie er 100 kr.
Junior spillere er også velkomne, og junior spillerne må
gerne tilmelde forældre til arrangementet, selvom forældrene ikke er medlem af tennisafdelingen.

Familiearrangement
Igen i år holder vi et familiearrangement. Vi har i år
valgt at lægge det en søndag, og håber at det kan
passe for flere familier.
Målgruppen er juniormedlemmer med forældre
og/eller bedsteforældre. Forældrene/bedsteforældrene
behøver ikke at være medlemmer af tennisafdelingen.
Hvis forældrene/bedsteforældrene ikke har mulighed
for at deltage er juniorerne selvfølgelig velkomne
alene.

Tidspunkt: Søndag d. 13. maj, kl. 11- ca. 14
Programmet for dagen er i skrivende stund ikke endelig
fastlagt, men det bliver i store træk således:
11:00-12:30 Tennisspil og tennislege
(forældrene kan også være med)
12:30-14:00 Grillen tændes og vi griller/spiser
sammen. Hver familie medbringer egen
mad, mens tennisafdelingen
byder på en øl/sodavand.
Arrangementet er gratis, hvis blot en juniorspiller i familien er medlem.
Tilmelding senest d. 10. maj til Lis Asmussen, telefon
21727644, eller e-mail haas@post12.tele.dk.
Af ”udstyr” kræves tøj man kan røre sig i, og et par kondisko. Ketcher kan lånes af tennisafdelingen.

Tilmelding (også hvis man kun deltager i dele af arrangementet) senest d. 23. april til
Lis Asmussen, telefon 21727644, eller e-mail
haas@post12.tele.dk

KÆMPE BANKO
Hver mandag kl. 19.00
på Kulsviergården i Alsønderup
60 seriespil á 150,- ● 15 ekstra spil á 400,-

Yderligere oplysninger på tlf. 4828 6232 / tlf. 4828 6876

1. mandag i måneden: STORSPIL
60 seriespil á 200,- 15 ekstra spil á 500,Arr.: Alsønderup Idrætsforening & Kulsviergården

Idrætsforeningen…
Tarzantræf
Vi vil som noget nyt i år prøve at holde et herre arrangement, hvor der bliver ”slået igennem” på banerne.

Tidspunkt: Onsdag d. 6. juni kl. 18-21
Program:
18:00 - 20:00 Tennis (double) på banerne.
20:00 – 21:00 Spisning
Arrangementet er gratis, og tennisafdelingen giver mad
og en øl.
Tilmelding senest den 1. juni til Charlotte Sommerfeldt,
telefon 28790699, eller e-mail csommerfeldt@hotmail.com.

Tøsetræf
Igen i år prøver vi at holde et Tøsetræf – kun for kvinder.
Det var en stor succes i 2011.

Tidspunkt: Onsdag d. 13. juni kl. 18-21
Program:
18:00 - 20:00 Tennis (double) på banerne.
20:00 – 21:00 Vi spiser rejemad og drikker hvidvin
Arrangementet er gratis. Tilmelding senest d. 8. juni til
Merete Klem, telefon 24914049, eller e-mail
merete_klem@hotmail.com.

Tennistræning
I lighed med tidligere år tilbydes tennistræning for såvel
juniorer som seniorer.
Vores træner er igen i år Niels Schølin på torsdage.

Træningen starter d. 3. maj.
Juniortræning (9-16 år) er gratis for medlemmer af tennisafdelingen.
Juniorer der ikke tidligere har spillet tennis/er medlemmer af tennisafdelingen er velkomne til at møde op til
træningsstart, og prøve om det kunne være sjovt at spille tennis.
Den første gang møder alle juniorer fra kl. 16 – 18.
Derefter vil træneren dele spillerne op efter
niveau/alder.
Seniorer træner kl. 18-19, og 19-20. Den første gang
møder alle seniorer fra kl. 18 – 20, hvorefter træneren
opdeler hold.
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Seniortræning er gratis for medlemmer der indmeldes i
tennisafdelingen i 2012.
Indmeldelse i tennisklubben kan ske torsdag d. 3. maj
kl. 16.30-17:00. I dette tidsrum vil en fra tennisbestyrelsen være til stede for at kunne tage imod indmeldelser.
Vi håber, at specielt forældre til nye juniorspillere vil
benytte denne mulighed, da vi tidligere år har oplevet
flere forældre efterspørge muligheden for at indmelde
deres barn ifm. træningen.
Hvis barnet ønsker at få nogle prøvetimer først, er dette
helt i orden. Vi beder bare forældrene om at blive indskrevet d. 3. maj, hvor girokort og program uddeles.
Hvis barnet efter 3 prøve timer gerne vil spille tennis,
skal girokortet betales.
Vi arbejder på at finde en træner mere, som skal give
seniorundervisning på mandage eller tirsdage. Hvis det
falder på plads vil seniorer kunne vælge mellem at få
tennistræning en gang om ugen for 200 kr. for sæsonen,
eller to gange om ugen for 300 kr. for sæsonen.
Følg med på www.asgi.dk for at se mere, når vi får en
aftale på plads.
Tennisudvalget glæder sig til at gense ”gamle” medlemmer og byde nye velkommen til Alsønderup Tennis
i 2012.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

Nyt fra
Skytterne
Generalforsamling i
37. kreds ASGI
Skytteafdelingen afholder

tirsdag den 3. april 2012 kl 19.30
generalforsamling i klubhuset på 50 m banen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
5 dage før på tlf. 48 25 10 83.
Bestyrelsen
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FIRKLØVEREN

-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid
Firkløveren er godkendt af Hillerød og Halsnæs Kommune.
Masser af frisk luft, knus, sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling pr. md. er 2.149,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

FIRKLØVEREN

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

TOTALLØSNINGER...
Vi kan dække dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig.
Nu også indretning af badeværelset med fliser og bademøbler fra Fliser og Bad DesignCenter...

VVS
Badeværelser
Alt inden for varmeanlæg
● Blikkenslagerarbejde
● Renovering/
vedligeholdelse
● Gasservice
● Forsikringssager

MURER

TØMRER
Facade og tag
Døre / vinduer
● Køkken
● Forsikringssager
● Solceller
● Om- / tilbygning

Badeværelser og fliser
Facaderenovering
● Om- / tilbygning
● Forsikringssager
● Tagarbejde
● Diverse reparationer

●

●

●

●

●

●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

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

Allan Kristiansen & Sønner ApS
Brunebjerg 11, Tulstrup
48 28 62 40 www.allankristiansen.dk
3400 Hillerød info@ak-s.dk
Fax 48 28 52 47

Idrætsforeningen…
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FORÅRSOPVISNING
I
GYMNASTIKAFDELINGEN

Alle instruktører og hjælpetrænere er i fuld gang
med forberedelserne til en fantastisk, energifyldt og vidunderlig dag

Opvisningsdagen er
søndag d. 18. marts kl. 11.00
på Kulsviergården
Dørene åbnes kl. 10.00
Entreen er 30 kr. for voksne
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REGNSKABSSERVICE &

REVISION

Regnskabsservice

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44

www.regnskabsservice.dk

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

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

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk

Alsønderup Vandværk…
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Nye takster for vand
Fra og med 2012 forhøjes taksten for en kubikmeter drikkevand
fra 11,85 kr. til 13,63 kr. inkl. moms.
Årsagen til takstforhøjelsen er:
● Vi skal have skabt balance mellem vandværkets driftsindtægter og driftsudgifter.
● Statsafgiften for ledningsført vand er forhøjet.
● Statsafgiften til grundvandsbeskyttelse er forhøjet og omlagt til en forbrugsafgift.
For en ejendom med et forbrug på 110 m3 pr. år betyder det, at udgiften
til drikkevand forhøjes med knapt 200 kr. fra 1.991,00 kr.
til 2.186,80 kr.
De nye takster er godkendt af Hillerød Kommune.
Takstbladet kan rekvireres hos vandværkets formand,
og det kan læses på vandværkets hjemmeside:
www.alsonderup.dk/vandvaerk
Flemming Høier Olsen

Om
Anna Sophie Hedvig…
Et godt og dristigt sats. Stykket der går tæt på vores
samvittighed. Tak til Kulsvierscenen for deres modige
sats med klassikeren Kjeld Abel: Anna Sophie Hedvig.
– Ja en klassiker. mange i publikum havde set den på
skolescenen eller som en opførelse på deres egen
skole. Mange havde hørt den i Radioteatret. Andre
måtte holde ørene stive for de vigtige ord skulle fanges
for at forstå stykket. Da stykket kom frem var ‘den
onde’ (her Frk. Møller) med sans for lave trick meget
let genkendelig i form af fjenden Hitler og nazisterne.
Der skulle opmærksomhed til for at fange rækkevidden
af Abels knappe form her i januar-februar 2012 – men
vi havde en superoplevelse da vi så det! Som skrevet i
aviserne var der dejlige, medrivende skuespilpræstationer - med megen god indleven i dette overfladiske velhavermiljø her sat på prøve af “et helt almindeligt
menneske” Anna Sophie Hedvig, der havde fulgt sin

samvittighed. Alle kom til eksamen eller på prøve. Og
publikum kom også til eksamen eller på prøve. Tak for
jeres mod, kære Kulsvierscene-skuespillere 2012 – i
den seriøse del! Mange tak.
I havde levet jer så godt ind i teksten - det var en stor
fornøjelse. Abels stykke Anna Sophie Hedvig taler til
alle aldersgrupper - måske kommer der fra en gruppe
unge eller gamle mennesker en opfølgende video eller
andet materiale, hvor man følger Anna Sophie Hedvigs
handling op med eksempler fra 2012?
Der er desværre mange i vor verden selv i 2012!
Men modet, som Anna Sophie Hedvig og den unge
mand med bind for øjnene foran muren havde, det
kræver. Tak for opførelsen - jeg så den to gange!
Det er der vist flere der har gjort!
Dette er en kommentar fra
Birgit Brogaard, Alsønderup

14 Harløse Forsamlingshus…
Program for
Harløse Forsamlingshus
Første Halvår 2012

Fællesspisningen d. 29. november.
Her fortalte Poul Nielsen om veje
og stier i kommunen.
Og som det fremgår af billedet
er Poul en god og ivrig fortæller

Marts:

Juni:

Tirsdag d. 13. kl. 19.30 Forsamlingshuset afholder
generalforsamling for medlemmer, dagsorden iflg. vedtægterne.
Søndag d. 25. Forårsloppemarked kl. 10-13, efter at vi
fik solgt ud til julemarkedet har vi allerede nu fået
samlet en del ind til det næste og vi samler stadig.
Tirsdag d. 27. marts kl. 18.00. fællesspisning, vandværket giver gule ærter, og efter spisningen, afholder vandværket generalforsamling.

Fællesspisning tirsdag d. 26. kl. 18.00 her satser vi på
godt vejr til en grillaften i haven og hyggeligt samvær.

April:
Lørdag d. 14. kl. 18.00 Smørrebrødsfest med musik.
Pris for mad, kaffe og musik kr. 175.00
Tirsdag den 24. kl. 18.00 fællesspisning, kl. ca. 19.00
er lokalrådet på med lokale emner.

Maj:
Fællesspisning tirsdag d. 29. kl. 18.00. Herefter har vi
fået Ruth Steen til at komme og med billeder og film
fortælle om Argentina.

Tilmelding til fællesspisning senest 2 dage før. Til
smørrebrødsfesten vil vi gerne have tilmelding 8 dage
før.
Tilmelding til alle arrangementer på tlf. 4821 0389 /
2028 4389. Og vi samler/modtager stadig loppevarer,
ring på ovenstående telefonnumre.
Ønsker du at støtte dit forsamlingshus så bliv medlem
det koster kun kr. 75 om året.
Tilmeld på ovenstående telefonnumre til Bodil.

Venlig Hilsen
Helle, Finn, Ole, Susanne og Bodil

Harløse Lokalråd…
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Plan 2011
Lokalrådet omfatter borgere i Gl. Harløse,
Ny Harløse, Harløse Overdrev, Klostervang,
Æbelholtsvang, Tjæreby, Æbelholtsdam samt
Freersvang
Harløse Lokalråd arbejder
med følgende områder:
Plan 2011
”Plan 2011” omhandler de emner Lokalrådet har defineret som væsentlige på grundlag af input fra borgerne
i området, samt indeholder løsningsforslag med tilhørende prioritering.
Hele ”Plan 2011” kan læses på vores hjemmeside
www.harlose.dk
●
●
●
●
●
●

Lokale trafikforhold
Bus 324
Cykelstien mellem Hillerød og Skævinge
Gangstier i lokalområdet
Komposteringsanlæg på Bjerggården
Harløse park (boldbane)

Lokalrådet opdaterer fortsat hjemmesiden www.harlose.dk
På hjemmesiden kan man følge med i Lokalrådets
arbejde, samt tilmelde sig nyhedsbrevene.
Vi vil opfordre alle til, at klikke ind på hjemmesiden
og tilmelde sig dette nyhedsbrev.
Det er samtidig vores hensigt, at hjemmesiden bliver et

aktivt forum for borgerne i lokalområdet, hvor borgerne har mulighed for at ytre sig om lokale problemstillinger.
Harløse Lokalråd består i dag af 5 personer, men der er
plads til flere.
Det er ikke en forudsætning, at man har boet i området i flere generationer – nye tilflyttere er meget velkommen.
Hvis du er interesserede så kontakt os, benyt harlose@harlose.dk

Lokalrådet afholder Borgermøde i Harløse
Forsamlingshus tirsdag d. 24. april 2012, efter
kl. 19.00.
Til borgermødet kommer følgende:
Anja Worsøe Reiff. Vores Præst i Tjæreby-Alsønderup
sogne. Lokale emner.
Dan Riise. Politiker, Venstre. Busdriften, cykelstien og
Bjerggården.
Tue Tortzen, Politiker, Fælleslisten. Busdriften, cykelstien og Bjerggården
Forsamlingshuset byder på middag til de sædvanlige
lave priser kl. 18.00, dog skal der tilmeldes på tlf.
4821 0389 eller 2028 4389, senest 2 dage før.
Borgermødet starter efter kl. 19.00.
Harløse lokalråd
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Alsønderup Fester 2012
Kr. Himmelfartsdag
torsdag d. 17. maj 2012
Fest og loppemarked i hele byen...

Gi´ os en håndsrækning...
Kom og vær med – vi er ca. 400 frivillige hjælpere
fra Alsønderup, som er i gang med stort og småt i
mange måneder forud for Kr. Himmelfartsdag.
● Vi samler loppevarer ind
● Vi sorterer og ordner alt det indsamlede
● Vi passer boder
Kan du afse et par timer en lørdag eftermiddag, har
du lyst til at passe en bod, vil du være med til at
sortere og ordne- måske nogle timer om ugen, eller
er du frisk på at køre nogle af ”loppeturene” (der
er bil til rådighed) – så skynd dig at ringe til
Rasmus: 2675 3330.

OBS! Hele overskuddet fra loppedagen
deles ligeligt mellem Idrætsforeningen &
Kulsviergården.
Hov`... Glemte vi at nævne, at der
er kæmpe-kæmpe medhjælperfest
for alle frivillige lørdag d. 19. maj...

Hvis du ikke allerede er med, men har lyst til at
gøre en forskel i lokalsamfundet, så mangler vi dig.
Ring til Gitte Siezing på telefon 2085 7089
og meld dig som frivillig hjælper.
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Alsønderup Fester 2012

Nu nærmer tiden sig igen til årets store begivenhed i Alsønderup:

Alsønderup Loppemarked og Byfest, Kr. Himmelfartsdag
torsdag den 17. maj 2012 kl. 9.00 (indgangen åbnes kl. 8.00).
Sæt kryds i kalenderen, og kom og gør et godt køb
Møbler, cykler, isenkram, porcelæn, radio/tv, tøj, bøger og meget meget mere.
Når sulten og tørsten melder sig, kan du finde flere forskellige tilbud på pladsen.
Nyd din mad og drikke til levende musik.
Tag bare børnene med - der er sjove børneaktiviteter - husk børn under 12 betaler ikke for indgang.
Alle medhjælpere er ulønnede, så hele overskuddet på loppemarkedet går til idrætten
og foreningslivet i Alsønderup.

Vind 1.000 kr. på
indgangsbilletten

Gigant Banko

Igen i år vil der på indgangsbilletten være mulighed for at vinde et gavekort på 1000,- kr. til køb
et sted i Hillerød.

Dagen afsluttes som sædvanlig med et
kæmpe banko i hallen.

Alle billetter er nummererede og man skal blot
skrive navn og adresse på slippen nederst på indgangsbilletten, klippe denne af og aflevere den i
kassen i informationen inde i hallen, så er man
automatisk med i lodtrækningen.

Dørene til bankospillet åbner Kl. 17.00
og spillet starter 19.15.

Husk at gemme resten af billetten som bevis.
Lodtrækningen finder sted lige efter auktionen og
man skal være til stede ved lodtrækningen, ellers
trækkes en ny vinder.

Parkering
Som tidligere år vil der være masser af
parkeringspladser og vore P-vagter vil
stå til rådighed med anvisning af disse

Denne dag spilles der kun om kontantpræmier og der vil under spillet være
lodtrækning om store sponsorpræmier.
Der vil fra kl. 17.00 være mulighed
for at købe:
●
●
●
●
●

Kaffe/the
Smørrebrød
Lun ret
Drikkevarer
- samt is og pølser
Velkommen
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Kulsvierscenens
Børne / ungdomsteater opfører:

Momo og tidstyvene
Forpremiere Søndag d. 18/3 kl. 16.00
Premiere Onsdag d. 21/3 kl. 18.30
Forestillinger:
Lørdag d. 24/3 kl. 16.00
Søndag d. 25/3 kl. 16.00
Billetter købes i døren på Kulsviergården

Hold festen på Kulsviergården
og spar mange tusinde kroner...
Hvis du lader os lave maden, så gir´ vi lejen af salen. Du skal heller ikke sørge for personale eller
rengøre lokalet bagefter - den klarer vi også helt uden ekstra omkostning for dig.
Kunne det ikke være rart for en gangs skyld kun at skulle aflevere en bordplan, bestemme dig for
hvilken mad du kunne tænke dig og så bare nyde dagen og få endnu en mindefuld dag med hjem?
Kulsviergården har også et husorkester, som spiller under og efter maden.
Og her kan alle også være med økonomisk...
● Teatersal

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

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 65 40
www.kulsviergaarden.dk
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Alsønderup Fester 2012
Få din egen stand på
Alsønderup Loppemarked
17. maj 2012
Har du et firma eller lignende og er måske fra lokalområdet (dog ikke et must)
kan du nu få din egen stand/stade på loppemarkedet.
Du kan præsentere dit firma, sælge dine varer og ydelser, få nye kunder.
Du kan være vinduespudser, have en butik, være vvs firma eller advokat.
Blot ikke loppe- og kræmmervarer.
For nærmere info kontakt Gitte på tlf. 20857089

Program Alsønderup Fester 2012
Kr. Himmelfartsdag 17. maj. 2012
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

08.00
09.00
12.30
14.00
15.00
17.00

Kl. 19.15

Indgangen åbner
Loppemarked 2012 åbner dørene for publikum
Auktion i hallen
Loppemarked 2012 lukker og der gøres klar til Gigant Banko
Udendørs boderne lukker
Dørene åbnes til hallen til årets Gigant Banko
Kun kontantpræmier
Lodtrækning om sponsorpræmier
Banko starter
Vel mødt!
Byfestudvalget & Bankoudvalget
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Lær at spille guitar
Privatundervisning i guitar
hos Caspar Reiff
Begyndere, mellemniveau og øvede
Undervisningen foregår om torsdagen
i Tjæreby
Ring og hør nærmere på 50851066
eller send en mail: reiff.caspar@gmail.com

reklame
markedsføring
tryksager
PRessekontakt
websites
onlinesystemer

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
C E R T. T V - I N S P E K T Ø R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk
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Lokalt Nyt…

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

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
10/4-2012.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

Iben vinder vin !

Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand

Postnr

Iben Olsson fra
Kulsvierkrogen,Hillerød

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Adresse

Vinder af “Find 5 fejl” i sidste nr. blev:

KONKURRENCE:

Navn

Find 5 fejl
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I FDF skal vi på kredssommerlejr i uge 27!
Sidste år havde vi 2 sommerlejre, fordi der var landslejr for de store i FDF.
I uge 27 (første uge i sommerferien) skal alle aldersklasser være sammen på sommerlejr, som afvikles på
Avnstrup Spejdercenter ved Hvalsø (mellem Roskilde
og Ringsted).
Spejdercenteret ligger inde midt i Bidstrup skovene og
500 meter fra hytten ligger søen Avnsø, hvor man kan
bade. Vi var på sommerlejr her i 2008 og glæder os til
at vende tilbage hertil, fordi beliggenheden bare er så
god!
Sommerlejr i FDF byder på overnatning i telt i en uge,
mad tilberedt over bål i vid udstrækning, masser af
aktiviteter på lejrgrunden og i skovene omkring hytten,
daglig badning i søen, hygge og underholdning
omkring lejrbålet, snak om kristendom, måske et natløb for de større børn, dagstur i omegnen for de mindre børn og masser af leg.
Der er allerede nedsat et udvalg, der arbejder med at
finde lejrens tema og som er i gang med at lave pro-

gram for de enkelte dage. I 2008 havde vi Ridderlejr.
Vi forventer omkring 80-100 deltagere, så der bliver
rigeligt med kammerater i alle aldre og en stor flok
voksne ledere, onkler og tanter, som alle er med til at
skabe en god lejroplevelse for alle på lejren.
Så husk at sætte uge
27 af i kalenderen til
sommerlejr! Vi har
bestilt godt vejr!
FDF Alsønderups
ledere
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Kirkerne…

Om
salmemaraton…
I kulde og mørke til Salmemaraton i Tjæreby Kirke.
Julen er ovre - det er mørkt og koldt - og folk strømmede til Tjæreby kirke lidt i 18.30 den 12. januar 2012.
Vor sognepræst Anja Worsøe Reiff bød velkommen og
så fortalte Poul Nielsen om Tjæreby Kirke - og dens
historie. Poul fortalte med stor viden og engagement.
Mange tak.
Kl. 19 gik vi så i gang med salmemaraton: Vi skulle nå
fra salme 30 - salme 51. Vor præst Anja W Reiff gav en
spændende indledning til hver salme - og så sang vi af
hjertens lyst!
Vor kirkesanger og Grethe Egerup hjalp til især med de
salmer, vi ikke kendte så godt - og vor organist førte os
sikkert i havn!
Vi sang og vi sang - og vi var mange og mange gode
sangere - sikkert kirkesangere! Vi stod op og og vi sad.
En salmeoplysning skal med her: Salmen “Ingen er så
tryg i fare” er skrevet af Lina Sandell-Berg 1856 egentlig som en sorgbearbejdelse. Lina Sandell-Berg

oplevede af hendes kære far druknede ved fald fra en
færge, just som han gik hen mod sin datter. Det var
grunden til salmen. I øvrigt er det som Anja W. Reiff
anførte værd at bemærke, at denne salme er skrevet af
en kvinde - som een af de få. - En pragtfuld sangaften!
Vi nåede de salmer vi skulle nå - og som Anja Worsøe
Reiff sagde til sidst: Nu har vi alle salmerne i vore
hoveder - nu kunne vi synge hele natten!
Ja - det kunne vi! En dejlig aften - TAK! TAK! TAK!
Venlig hilsen
Birgit Brogaard, Alsønderup

Om
stilhed, ord og musik…
8. januar 2012. En anderledes
gudstjeneste en onsdag aften i
Alsønderup. Der er håndboldtræning og generalprøve på Anna
Sophie Hedvig. Der kom folk til
alle arrangementerne! Det er jo
Alsønderup!!
Det blev en lille intens gudstjeneste
i Alsønderup Kirke under ledelse af
sognepræst Anja Worsøe Reiff.
Verdens Lys. Fred. Dejlige salmer.
Dejlig stemning. Godt indhold - vi

fik noget at tænke over. Ikke mindst
var det dejligt at mange fremtidige
konfirmander var med bl.a. dansede de en stille dans under sidste
salme – med levende lys. Verdens
lys i Alsønderup Kirke - også en
ganske almindelig onsdag aften.
Tak for en rigtig god anderledes
gudstjeneste - meget inspirerende.
Venlig hilsen
Birgit Brogaard, Alsønderup

24 Kirkerne…
Ny helhedsplan
for Tjæreby Kirkegård
I efteråret 2010 indsendte menighedsrådet en ansøgning til Kirkeministeriet om at
få godkendt en ny helhedsplan for Tjæreby Kirkegård
Begrundelsen for ansøgningen var,
at menighedsrådet gennem flere år
havde måttet konstatere, at kirkegården mere og mere ligner en kirkegård under afvikling. Dette skyldes, at der i dag er færre begravelser end dengang, hvor Tjæreby
Sogn omfattede en del af det
nuværende Ullerød Sogn.
Derfor har menighedsrådet engageret landskabsarkitekt Hjørdis
Sørensen til at udarbejde en helhedsplan, som kan ændre denne
tingenes tilstand, således at kirkegården kommer til at fremstå uden
de mange tomme pladser mellem
rækker af hække.
Til behandling af ansøgningen var
vedlagt en beskrivelse af helhedsplanen, som giver et fyldestgørende
billede af den udvikling, som
menighedsrådet ønsker, der sker for
kirkegården over de næste par år.
Endvidere var der vedlagt tegninger
med en plan over eksisterende forhold og tegninger med to forslag til
en ny helhedsplan. Der var også
vedlagt et forslag til en planteliste.
Planen har bl.a. følgende fordele:
Den fastholder middelalderkirkegårdens indretning og atmosfære.
Arealer, der i dag ikke benyttes til
gravsteder, lægges ud med græs og
forsynes med enkelte bænke, som
stilles til rådighed for besøgende.
De besøgende har således mulig-

hed for i et kort øjeblik eller i længere tid at sidde og fundere over
tingenes tilstand.
Ændringen fra den nuværende tilstand til gennemførslen af helhedsplanen kan ske ved hjælp af personalet i den fælles kirkegårdsdrift,
når der er ledig arbejdskapacitet.
Indkøb af nye hækplanter sker i takt
med, at der er økonomi til stede.
Helhedsplanen spærrer ikke for, at
friarealerne igen kan inddrages til
gravsteder, hvis der i fremtiden
bliver behov for dette.
Forslaget til den ny helhedsplan var
fremlagt på det offentlige menighedsrådsmøde den 15. september
2010. De fremmødte sognebørn
udtalte glæde og støtte til forslaget.
Efter at have rykket Kirkeministeriet
for svar kom dette i maj 2011.
Svaret indeholdt i det store hele en
godkendelse af det fremsendte forslag. Dog havde Kirkeministeriets
kirkegårdskonsulent nogle bemærkninger til plantelisten. Der er efterfølgende indledt en forhandling
mellem kirkegårdskonsulenten og
landskabsarkitekten.
Menighedsrådet og landskabsarkitekten ønsker at etablere nogle bede
med planter med forskellige varme
farver, mens kirkegårdskonsulenten
ønsker bede i grønt. Det forventes,
at dette problem snarest afklares.

I efteråret 2011 gik vores 3 gravere
i gang med at udskifte de gamle
hække i takt med, at de havde ledig
arbejdskapacitet. Selvom det på
nuværende tidspunkt kun er halvdelen af arealet nord for kirken,
hvor denne udskiftning er sket, kan
man allerede nu se konturerne af,
hvorledes kirkegården fremover vil
præsentere sig. Menighedsrådet har
allerede fået flere positive tilkendegivelser fra gravstedsejere.
Helhedsplanen bringes hermed til
orientering for Lokalt Nyts læsere.
Aage Stenhøj Jørgensen
Formand for
Tjæreby-Alsønderup Menighedsråd
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Kirkerne…

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 6. marts kl. 18.30
Torsdag d. 19. april kl. 18.30
Onsdag d. 23. maj kl. 18.30
Alle møder afholdes
i Smedens Hus i Alsønderup

26 Kirkerne…
Infomøde for
konfirmander
og forældre
årgang 2012
Selv om det i skrivende stund er hvidt derude, så
lurer foråret jo lige om hjørnet og dermed også
årets konfirmationer, som vi glæder os meget til!

Søndag d. 11. marts kl. 10.30
er forårets konfirmander og deres forældre derfor
inviterede til gudstjeneste i Alsønderup kirke.
Efter gudstjenesten får vi en sandwich og en kop
kaffe på kirkebænken og hører lidt om hvordan
årets undervisning er forløbet. Vi snakker konfirmationen igennem, gennemgår ritualet, synger salmerne og får svar på alle de praktiske spørgsmål, der
måtte være.

Familiegudstjeneste
Torsdag d. 15. marts kl. 17.00 holder vi familiegudstjeneste med spisning i Alsønderup kirke.
Alle børnefamilier er inviterede til en kort gudstjeneste med fortælling, dans og bevægelse.
Efter en god oplevelse i kirken går vi over i
Smedens Hus og mon ikke vi skal have ”alle
børns livret” spaghetti med kødsovs...
Så kom til en dejlig aften, hvor I kan opleve
noget hele familien sammen og samtidig få
maden serveret.
Pris: 20 kr. for voksne
10 kr. for børn

Tilmelding:
Til sognepræst Anja Reiff
på sms 2056 7216 eller
mail: awr@km.dk.
Angiv venligst antal børn
og voksne.

Liturgisk
gudstjeneste
Aftengudstjeneste
skærtorsdag
Skærtorsdag d. 5. april kl. 19.00
i Alsønderup kirke
Vi vil holde en særlig aftengudstjeneste, hvor vi
lægger vægt på nadveren og dens betydning.
Vi vil fejre nadveren på en anden måde end vi
plejer - med nye sanseindtryk, ikke bare til ganen
men også til ørerne.
Kulsvierkoret vil nemlig medvirke og være med til
at gøre denne gudstjeneste særlig stemningsfuld.

Langfredag er den dag i
kirkeåret hvor vi mindes
Jesu korsfæstelse.
Det er den dag, hvor håbet
er mørklagt, og hvor vores
ord ikke slår til.
Derfor holder vi langfredag en liturgisk gudstjeneste, det vil sige en gudstjeneste hvor læsninger,
bønner, og i særdeleshed musik vil skabe en
mulighed for fordybelse i påskens mysterium og
en stemningsfuld forberedelse til påskemorgen.

Det sker langfredag d. 6. april kl. 10.30
i Tjæreby kirke

Kirkerne…

27

Særlige gudstjenester

Forårs gudstjeneste
Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 18.30
i Tjæreby Kirke med Jytte Abildstrøm som lægprædikant
Menighedsrådet har den glæde at
kunne meddele, at de har indgået
en aftale med Jytte Abildstrøm til
dette års forårsgudstjeneste.
Jytte Abildstrøm er kendt af de
allerfleste danskere. Dels som en
dygtig og farverig skuespiller og
dels som en dygtig teaterdirektør på
Riddersalen – ”Jytte Abildstrøms
teater”, som hun i 40 år har stået i

spidsen for. Som skuespiller startede hun med at spille med i flere
revyer, ligesom hun fik roller på
københavnske teatre. Hun dannede
også sit eget dukketeater. Fra TV og
film er hun kendt fra bl.a. tv-serien
”Sonja fra Saxogade” og spillefilmen ”Flyvende farmor”. Hun har
gennem årene modtaget et væld af
priser - men hun har aldrig beholdt
pengene selv, de er alle gået til forskellige projekter inden for teater
og økologi.
Nu bor hun i et bofællesskab, hvor
alt fra byggeteknik til materialer er
økologisk og miljøvenlig.

Efter gudstjenesten er der fælles
spisning i Konfirmandstuen i
Tjæreby.

Kom og hør hvilket budskab Jytte
Abildstrøm har til kirkegængerne
denne forårsaften. Fra indlæg i
medierne ved vi, at Jytte Abildstrøm
har en holdning til Kristendommen.
Dette, kombineret med hendes
engagement i en bæredygtig natur,
lover en spændende lægmandsprædiken.

For dem der har lyst, slutter aftenen
med en nattergaletur lige inden
solen går ned.
Husk fornuftigt fodtøj og en varm
sweater til denne del af arrangementet.

Jytte Abildstrøm

Det koster kr. 30.- for voksne og
15.- for børn ekskl. drikkevarer,
som kan købes på stedet.
Tilmelding til spisningen til Ruth
Steen tlf. 4828 6083 eller mail:
ruthsteen@email.dk senest
d. 5. maj og meget gerne før.
Efter middagen vil der igen i år
være mulighed for at bruge sangstemmerne ved at synge lidt fra højskolesangbogen.

Menighedsrådet håber, at rigtig
mange fra vore to sogne vil tage
godt imod tilbuddet og glæde os
ved deres opbakning.
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Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
5. februar

Silja Munkeboe Baltzer

Til Lykke

Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordmoderen.
Er forældrene ikke gift afleveres en
Omsorgs- og Ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Barnet skal have et navn senest 6 måneder
efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller
navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man sig
til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben
skal foregå.
Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til
en samtale. Her skal præsten bruge navn og
adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer
barnet). Faddere skal være døbte og over
konfirmationsalder.
En man ikke døbt som lille kan blive døbt
som større barn, ung eller voksen.
Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens
kontor. Attesten afleveres til kirkekontoret
eller præsten i god tid inden vielsen.
Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.

Nu kan du også

“synes godt om”
dine kirker på Facebook.
Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” - så er du med!

Kirkebil
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 til Ulla Roland på tlf.
48 21 04 71 eller 23 72 53 93 Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved
skæve helligedage dagen før kl. 12.

Begravelse eller bisættelse aftales med
præst, begravelsesforretning og graver.
Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup
sogne anmeldes snarest muligt til kirkekontoret.
Samtale. Ønsker man samtale med præsten
er man altid velkommen til at henvende sig.
Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet,
hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af Hillerød kirke)
3400 Hillerød Tlf. 70 23 03 93
E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9-12.30
+ torsdag tillige 16-18
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 4821 0416 Mobil 2056 7216
E-mail: awr@km.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 11-12 eller efter
aftale. Mandag er fridag.
Onsdag kl. 16-17 i Smedens Hus,
Alsønderup
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker februar - maj 2012
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 11. marts
3. s. i fasten

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup med
konfirmand forældremøde. Se omtale.

10.30

Joh 8,42-51
Konfrontation med de
jødiske ledere

Torsdag d. 15. marts

17.00
Familiegudstjeneste
med spisning.
Se omtale.

Søndag d. 18. marts

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Joh 6,25-37
Livets brød

Søndag d. 25. marts

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Mariæ Bebudelse
Luk 1,46-55 Marias lovsang

Søndag d. 1. april
Palmesøndag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Mark 14,3-9 Salvingen i Betania

19.00
Aftengudstjeneste med
Kulsvierkoret.

Joh 13,1-15
Fodvaskningen

Torsdag d. 5. april
Skærtorsdag
Fredag d. 6. april
Langfredag

10.30
Liturgisk Gudstjeneste

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk 23,26-49 Jesu korsfæstelse

Søndag d. 8. april
Påskedag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Matt 28,1-8 Jesu opstandelse

Mandag d. 9. april

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Joh 20,1-18
Jesu opstandelse

Søndag d. 15. april
1. s.e. påske

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 21,15-19 Jesus og Simon Peter

Søndag d. 22. april
2. s.e. påske

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Prædikant
Malene Graeser

Joh 10,22-30
Er du Kristus?

Søndag d. 29. april
3. s.e. påske

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 14,1-11
Vejen, sandheden og livet

Fredag d. 4. maj
St. Bededag

10.30
Konfirmation

Konfirmation
i Tjæreby

Matt 7,7-14 Om bønhørelse

Søndag d. 6. maj
4. s.e. påske

Konfirmation
i Alsønderup

10.30
Konfirmation

Joh 8,28-36
Sandheden skal gøre jer frie

Torsdag d. 8. maj

17.30 Forårsgudstjeneste
m. lægprædikant
Jytte Abildstrøm

Søndag d. 13. maj
5. s.e. påske

Konfirmation
i Alsønderup

9.30 og 11.00
Konfirmation

Joh 17,1-11
Jesu sidste bøn

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff

30 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Ulla Nielsen
48 28 61 31
piledal@hotmail.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Berith Bjerrum Jørgensen
48 22 90 19
berithbjerrum@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

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

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com

Kulsviergårdens Seniorklub
Hans Torben Andersen
20 25 93 17
hta@regnskabsservice.dk

Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk

Landsbyforeningen
www.landsbyforening.dk
Jens Lykkebo, 48 28 74 36
Marianne Jonsson, 40 30 20 93
landsbyforening@yahoo.dk
Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Nanna Jensen
48 28 62 08
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.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
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 50
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej 4, Alsønderup
7232 7453 / 7232 7454
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Navne og adresser…
Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderupvand@mail.dk
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23

Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.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
Lars Lykke Jensbøl, llj@spire.dk
48 28 75 35
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
m.s.@vip.cybercity.dk
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
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Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag kl. 11.00-12.00
eller efter aftale. Mandag er fridag.
Onsdag kl. 16.00-17.00
i Smedens Hus, Alsønderup
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden
af Hillerød kirke)
70 23 03 93
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26
Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kathrine Paulsen
Alsønderup sogn
48 24 06 01
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
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

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

DYRLÆGE
JENS MARTINUS
ANDERSEN
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”
DYRLÆGE JENS
MARTINUS ANDERSEN
Hillerød
Jespervej
96
Ndr. Jernbanevej 213400
· 3400
Hillerød
FAX:4822
48221531
1531
TLF.:
TLF.:4822
48221530
1530 · FAX:
E-mail: sdk@vetnet.dk
sdk@vetnet.dk
E-mail:
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

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

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

4825 3666

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

