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ANNONCER

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.

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

HHM Ejendomme A/S
Frydenborgvej 27K
3400 Hillerød
Tlf.: 4822 2800

www.hhmejendomme.dk
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Idrætsforeningen…

Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Ordinær generalforsamling i klubhuset
Tirsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter for
støttemedlemmer og passive medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Valg af fanebærer
Valg af fanebærersuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 5 dage før på mail:
gittesiezing@hotmail.com eller telefon: 20 85 70 89
Vel mødt
Hovedbestyrelsen
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Bladets egen side…
Kalenderen…

Indhold…

Onsdag d. 19. marts

ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
Bladets egen side
Kulsvierscenen
Kulsviergården
Harløse Forsamlingshus
Find 5 fejl
Dialogmøde
Alsønderup Fester
FDF
Kulsvierkoret
Kirkerne

19.30 Generalforsamling i
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv

Søndag d. 23 marts
10.00 Loppemarked Harløse Forsaml.hus

Tirsdag d. 25. marts
18.00 Fællesspisning Harløse Forsaml.hus
19.00 Harløse vandværk gen.forsaml.

Fredag d. 28. marts
17.00 Fredagsfamilie i konfirmandstuen
v/Tjæreby præstegård

Søndag d. 30. marts
11.00 ASG&I Gymnastikopvisning
på Kulsviergården

- side 3-7
- side 4
- side 9
- side 11
- side 11
- side 13
- side 14-15
- side 16-17
- side 19
- side 20
- side 20-33

Søndag den 13. april
10.30 Familiegudstjeneste
i Alsønderup kirke

Torsdag den 17. april
19.00 Aftengudstjeneste
i Alsønderup kirke

Mandag den 21. april
15.00 Konfirmandernes gudstjeneste
i Alsønderup kirke

Fredag d. 25. april
17.00 Fredagsfamilie i konfirmandstuen
v/Tjæreby præstegård

Tirsdag d. 29. april
18.00 Fællesspisning Harløse Forsaml.hus

Søndag den 4. maj
10.30 Konfirmation i Alsønderup Kirke

Tirsdag d. 6. maj
18.30 Forårs gudstjeneste i Tjæreby kirke

Søndag den 11. maj
10.00 Konfirmation i Alsønderup Kirke
11.30 Konfirmation i Alsønderup Kirke

Redaktørens hjørne...
Tusind tak for de mange venlige kommentarer og mails,
jeg har modtaget i anledning af bladets nye layout.
Rigtig mange har rost den nye flotte forside og bladets
ændrede design. Det er blot beviser for, at Lokalt Nyt
bliver læst og betyder noget for vort lokalsamfund.
Vi har stadig ikke løst vort problem med en ansvarlig for
bladets annoncesalg – et meget vigtigt bidrag til bladets
økonomi. Hvis du er interesseret, så se vor annonce side 16
og kontakt mig på nedenstående mail...
Husk, at du er altid velkommen til at sende mig en mail,
hvis du har en god historie eller en kommentar til bladet
.
Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

Fredag den 16. maj
10.30 Spillemandsmesse m.Kulsvierkoret

Søndag den 25. maj
10.30 Gudstjeneste med minikonfirmation
i Alsønderup kirke
14:00 Fangekoret i Teatersalen
på Kulsviergården

Tirsdag d. 27. maj
18.00 Fællesspisning Harløse Forsaml.hus

Torsdag d. 29. maj
08.00 Alsønderup Fester

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne.
Oplag: 1.550 ex.
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 2337 9788
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Kenneth Estrup
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS, Tlf. 2211 6511, info@akselg.dk
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 19 - 2014. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er onsdag den 9. april 2014.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.
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Idrætsforeningen…

INVITATION
til Alsønderup Idrætsforenings

IDRÆTSLEJR 2014
HVEM kan komme med?

HVAD koster det?

Alle børn fra 4. kl. til og med 6. kl. med tilknytning til
ASG&I.

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 1.200 kr. Inkluderet i prisen
er transport, overnatning, forplejning og deltagelse i
alle aktiviteterne. Eneste udgift derudover er lommepenge.

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. 30. juni og
kommer hjem fredag d. 4. 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, orienteringsløb og
måske teater.

Indbetaling af 1.200 kr. til konto nr. 9213 4560094731
i Spar Nord senest den 10. juni 2014.
VIGTIGT: Husk at oplyse deltagerens navn ved indbetalingen.

HVORDAN melder vi os til?
Tilmelding skal ske pr. mail idraetslejr@outlook.dk.
Send følgende information:
● Navn
● Adresse
● E-mailadresse
● Forældres telefonnummer (mobilnumre)
● Fødselsdag og -år
● Klassetrin (nuværende)

Tilmeldingsfrist er d. 2. juni 2014
Orienteringsmøde mandag den 16. juni kl. 19.0019.30 i klubhuset.
Har du spørgsmål eller har brug for yderligere
informationer, er du velkommen til at ringe eller maile
til Heidi Liljedahl, tlf. 48 28 52 25,
mail idraetslejr@outlook.dk.

Arrangør:
Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)

5

Idrætsforeningen…

Nyt fra

Tennisafdelingen
I skrivende stund er tennisudvalget igang med at planlægge sommersæsonen 2014.
Vi vil senere give flere detaljer om arrangementer, men
vil allerede nu give lidt information om, hvad sæsonen
vil bringe.

Åbning af tennisbanerne
Tennisbanerne åbnes i år ved standerhejsningsarrangementet søndag den 27. april. Vi har måttet flytte arrangementet til en søndag i år for at det ikke falder sammen med andre lokale arrangementer. Det kan derfor
også være at vi ændrer lidt på programmet for dagen,
men vil allerede nu bede tennismedlemmerne om at
sætte et kryds i kalenderen for denne dag.

Tennistræning
Vores træner fra 2013, Jeppe, har lovet at træne os i
Alsønderup igen i 2014. Træningen forventes at være
om onsdagen igen i 2014.
Nogle af de mindre børn sagde i 2013, at de synes, at
”Jeppe er for seriøs”. Vi overvejer derfor om vi i 2014
skal opdele juniorer, så der er et mere seriøst hold, som
Jeppe træner, og et hold der er mere tennislege, som
Daniel (vores junior hjælpetræner) tager.
For seniorer forventer vi, at der er to hold med Jeppe i
lighed med 2013.
Flere detaljer om 2014 programmet vil komme med i
næste LokaltNyt, og vil løbende blive opdateret på
www.asgi.dk.

Øvrige arrangementer
Der har de senste to år været ringe tilslutning til et
familiearrangement, og vi har derfor besluttet ikke at
holde dette i år.
Vi bibeholder et par arrangementer som der har været
god tilslutning til, nemlig Tøsetræf, og Tarzantræf. Der
vil være et af hvert af disse arrangementer i hhv forsommeren og sensommeren. Konceptet for disse vil
være som tidligere år: 2 timers tennisspil, og afslutning
med spisning.

Tennisudvalget glæder sig til at gense ”gamle” medlemmer, og byde nye velkommen til Alsønderup Tennis
i 2014.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth
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Idrætsforeningen…

Gymnastikopvisning

Alle vores gymnaster, instruktører og hjælpetrænere er nu i fuld gang
med forberedelserne til en fantastisk og energifyldt opvisningsdag
på Kulsviergården

søndag d. 30. marts kl. 11.00 til ca. kl. 14.30
Det vil være en stor fornøjelse, hvis I vil komme
og være med til at gøre denne dag oplevelsesrig og festlig for alle.
Vi åbner dørene kl.10.30. Entre er 30 kroner for unge over 15 år.
Der vil være mulighed for køb af lette frokostanretninger,
øl, vand samt kaffe og kage.
Vi glæder os til at se jer.
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ANNONCER

VVS
VVS-firmaet
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

TØMRER
Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

MURER
Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

UDSTILLING
Fliser og Baderumsmøbler
Industrivænget 11, Hillerød

FIRKLØVEREN

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

-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 2.644,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

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

FIRKLØVEREN

48 28 62 40

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

Vær med til
Ungdomsteater
Vi søger børn og unge der har lyst til at spille teater på
Kulsvierscenen. Går du i 4. klasse (fra august 2014) og
derover og har lyst til at prøve kræfter med vores teater, så skriv til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk.
Vi starter op lige før sommerferien og øver herefter
onsdage og senere hen når vi nærmer os forestillingerne, øver vi også om søndagen. Vi forventer at have
forestillinger i midten af oktober. Læs mere på
www.kulsvierscenen.dk

erfaring, bare du er fiks på fingrene. Har du mere lyst
til at stå på scenen, har vi altid et underskud af unge
mænd, der kan brænde for at spille teater. Interesseret?
Send en mail til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
eller ring til Birgitte på 28 19 1176.

Har du lyst til at være med til noget
sjovt?

Bliv ven med Kulsvierscenen
på Facebook:
www.facebook.com/kulsvierscenen

Vi kan altid bruge en ekstra hånd til at sætte forestillinger op ved Kulsvierscenen. Lige i øjeblikket mangler vi
personer, der har lyst til at være med til at skabe næste
års forestilling. Vi har et godt sammenhold i teatergruppen og tilbringer en masse sjove timer sammen. Det er
specielt kostume, regi- og lysfolk vi mangler, når vi går
i gang til efteråret. Det er ikke nødvendigt med stor

Hold dig opdateret med de forestillinger
Kulsvierscenen opfører og se
billeder fra tidligere forestillinger...

GENERALFORSAMLING
i KULSVIERSCENEN

Onsdag den 30. april 2014 kl. 19.30
på skolen, Baunevej 8, Alsønderup
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være afdelingen i hænde senest 5 dage før på tlf. 28191176
Vel mødt
Teaterafdelingen
(vær opmærksom på ny dato i.f.t. tidligere udmeldt dato)
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ANNONCER

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Malerfirmaet
10 Kanten A/S

P.M. BELÆGNING

23 25 05 06

Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk

Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød

Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk

10

Kulsviergården …

Harløse Forsamlingshus…

Harløse
Forsamlingshus

Nyt fra

Kulsviergården

Forår

Nyt ansigt
i sekretariatet

Søndag d. 23. marts kl. 10-13
Loppemarked

Pr. 01/02-2014 er Betty
Andersen startet som regnskabsansvarlig og sekretær på
Kulsviergården. Betty er for
mange et velkendt ansigt fra et
aktivt liv på Kulsviergården igennem mange år, ikke mindst i
byfestudvalget.

Vores forårsmarked giver mulighed for gode fund til
rimelige priser.

Tirsdag d. 25. marts kl. 18.00
Fællesspisning
og vandværkets generalforsamling

Betty afløser Tina & Sysser, som varetog hhv.
sekretær/telefon opgaver og funktionen som regnskabsansvarlig, hvilke er valgt at slå sammen til én stilling.
Vi takker for den store indsats som Tina & Sysser har
ydet og ser frem til et godt samarbejde med Betty, som
allerede er kommet godt i gang.

Kulsviergårdens hjemmeside

Vi spiser gule ærter, som vandværket er vært ved.
Kl. 19.00 starter generalforsamlingen.

Tirsdag 29. april kl. 18.00
Fællesspisning
Herefter er lokalrådet på med aktuelle emner.

Tirsdag d. 27. maj kl. 18.00
Fællesspisning

I disse dage skulle Kulsviergårdens nye hjemmeside
gerne komme op at køre. Designmæssigt sker der ikke
det store, men muligheden for nemmere at tilrette skulle gerne medføre at vores side bliver mere up to date.

Hillerøds nye borgmester kommer og fortæller
om sine visioner for Hillerød efter spisningen.

Skulle der sidde læsere med ideer til hjemmesiden,
samt eventuelle brugbare billeder, til at peppe denne
op (gerne fra fester eller arrangementer) må dette materiel meget gerne mailes til Betty på
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Der serveres svensk midsommermenu, som består af
matjessild, nye kartofler, creme fraiche og purløg,
herefter jordbær med fløde og hyggeligt samvær.

Forpagteropsigelse
I forbindelse med at Hanne & Gert har opsagt forpagtningen arbejdes der intensivt på at finde frem til den
rigtige fremtidige løsning der varetager såvel vores forskellige foreninger, forsamlingshusideen samt ikke
mindst den fortsatte drift af Kulsviergården på en økonomisk bærbar måde.

Tirsdag d. 24. juni kl. 18.00
Fællesspisning

Tilmelding til fællesspisningerne senest 2 dage før
på tlf. 48 21 03 89

Loppeeffekter modtages/afhentes
hele året. Ring 48 21 03 89
Venlig hilsen Bestyrelsen
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ANNONCER

“

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer

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

“

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

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

Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

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

Hallum elektric
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS

reklame
markedsføring
tryksager
annoncer
PRessekontakt
webtekster

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

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk
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Lokalt Nyt…

Find 5 fejl

KONKURRENCE:
VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Vinder af “Find 5 fejl” i sidste nr. blev:
Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand

Regler:

Nicoline vinder sodavand!

Find de 5 fejl på det nederste
billede, sæt en ring omkring fejlen, klip billedet og kupon ud
og send det til neden- stående
adresse.

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
9/4-2014.
Fotograf: Kenneth Estrup
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Telefon

Postnr

Navn

By

Alder

KLIP HER

Adresse

Nicoline
fra Tulstrup

Dialogmøde…

Fremtidsdrømme
Vi har alle vores egne drømme om fremtiden.
Mest om vores eget liv, men ind i mellem også om livet i vores lokalsamfund.
Nogle drømmer om mere liv i skolen, andre om flere aktive i idrætsforeningen,
andre igen om flere tilbud til vore unge osv. osv.
Sidst i januar var 100 mennesker mødt op i Kulsviergården for at drøfte egne og fælles drømme om fremtiden i Alsønderup, Bendstrup, Nejede og Tulstrup.
Initiativet der havde fået økonomisk støtte fra Hillerød,
var udsprunget af en dialog mellem Lokalrådet og

skolebestyrelsen i foråret 2013 om skolens fremtid i
Alsønderup.
Grunden til dialogen mellem skolen og lokalrådet var
den omlægning af skolen, der skete i sommers, hvor
man gik fra en skole til 9. klasse til en mindre skole op
til 6. klasse. Det faldende børnetal i lokalområdet og
den voldsomme reduktion af skolen, fik skolebestyrelsen og lokalrådet til at gå sammen for at forsøge at
udvikle nye initiativer, der både vil være til gavn for
skolen og for resten af lokalsamfundet.
Tanken var at der skulle blæses mere liv i de aktiviteter,
vi allerede har, og skabes mere samarbejde på tværs af
foreningerne. Samtidigt skulle der også findes på nye
spændende tiltag, der kunne få de unge til at bevare en
tilknytning til lokalområdet og måske trække nye interesserede familier til.

Susan Christiansen fra SFO’en
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Dialogmøde…
Dialogmøde
I januar var man nået så langt, at man kunne invitere
til dialogmøde på Kulsviergården om vores fælles fremtid. Om udfordringer, muligheder og forhindringer.
Over 100 voksne og ca. 20 børn havde meldt sig til en
omgang fællesspisning og snak om fremtiden. Så efter
en god omgang lasagne var banen kridtet op til en god
snak på kryds og tværs om alt hvad der rør sig i området. Lige fra skolen, grusgraven, Kulsviergården til ny
”oase” til vore børn og unge.
Torben Larsen fra Hillerød Vest Skolen, Alsønderup og
Hans Henrik Mortensen fra Lokalrådet indledte mødet
med oplæg, om hvordan skolen og Lokalrådet ser på
deres roller i lokalsamfundet, og hvordan vi kan få
gang i et bredere samarbejde mellem alle foreninger,
kirken, spejderne osv.
Inden det efterfølgende gruppearbejde fik vi også
fire oplæg om kulturen i lokalområdet, naturen
omkring os, idrætslivet og vore rekreative områder.
Oplæggene stod Ole Blåkilde, Lokalhistorisk Arkiv,
Christian Kramer fra skolen, Gitte Siezing fra
Idrætsforeningen og Susan Christiansen fra SFO’en for.
Alle oplægsholdere lagde op til en livlig debat i det
efterfølgende gruppearbejde, hvor der kom mange
gode forslag frem til, hvordan vi kan gøre livet endnu
bedre i vores lokalområde. Uanset om man vil ud i
naturen, om man vil dyrke idræt, eller når man er blevet stor teenager og synes, der skal ske noget mere osv.

Efter en god omgang lasagne var banen kridtet op til en god snak
på kryds og tværs.

Hvad sker der nu?
Hans Henrik Mortensen rundede et par livlige timer af
med at love alle deltagere og andre interesserede, at
initiativet ikke sluttede den aften. I uge 8 mødes initiativgruppen for at samle op på de mange forslag, der
var kommet frem i gruppearbejdet. Det betød, lovede
Hans Henrik, at man kort efter vil offentliggøre initiativgruppens forslag til nye initiativer og ideer.
Alle der deltog i mødet og havde givet deres mailadresse vil få oplægget tilsendt, når det ligger klart.
Hvis du ikke deltog i mødet, kan du få oplægget tilsendt, hvis du sender en mail til hhm@hhmejendomme.dk

Naturgruppe-møde
I forlængelse af dialogmødet på Kulsviergården
indkalder naturgruppen til møde for interesserede

tirsdag den 18. marts kl. 17 på skolen
Hvis du har gode ideer og evt. lyst til at arbejde med området så mød op
På Naturgruppens vegne, Christian Kramer
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Alsønderup Fester

I Alsønderup, Tulstrup, Bendstrup og Nejede har vi et
ganske imponerende og aktivt lokalmiljø.
Der er stor interesse om skolen, om kirken, om skytteog idrætsforeningen og de forskellige underklubber.

Men det er også dagen, hvor vi tjener mange af de
penge, som skal til for at fastholde så godt et lokalmiljø, og mange, mange mennesker er i gang op til et
halvt år før for at sikre, at dagen bliver en succes.

”Brug skolen” blev startet på landsplan tilbage i
70’erne, og vi er det eneste sted der er tilbage i
Danmark, hvor det fortsætter med fuld styrke. Vi kan
samle 1-200 mennesker hver gang, der spilles voksenteater eller børneteater, til valgmøde eller andet, og i
alle tilfælde har vi glæde af Kulsviergården, som de,
der nu er ældre, selv har bygget.

Vi glæder os under alle omstændigheder til at se dig
Kristi Himmelfarts dag, som i år er 29. maj til
Alsønderup Fester, og skulle du have lyst til at være en
del af det hold, der år efter år sikrer, at festen bliver en
succes, må du meget gerne henvende dig til os gennem vor hjemmeside www.alsonderupfester.dk

Alsønderup Fester, som hvert år på Kristi Himmelfartsdag arrangeres af ASGI og Kulsviergården, er en festdag, hvor vi fejrer dette lokalsammenhold, og ikke
mindre end 400 mennesker deltager som hjælpere på
selve dagen.

Vi ses 29. maj 2014
og fester i Alsønderup

Lokalt Nyt-redaktionen efterlyser

Annonce-ansvarlig!
Lokalt Nyt bliver som de fleste nok ved, produceret udelukkende ved hjælp
af frivilligt arbejde.
En vigtig del af det økonomiske grundlag for bladet er vore mange annoncører.
Til at forestå vort annoncesalg og varetage kontakten til annoncørerne søger vi
nu en ny annonce-ansvarlig med tiltrædelse hurtigst muligt.
Du behøver ikke at have arbejdet med annoncesalg før.
Arbejdet består primært i salg af ledig annonceplads til potentielle kunder
i lokalmiljøet, kontakt til trykkeriet med henblik på den tekniske produktion af annoncerne samt i samarbejde med vor kasserer at få opkrævet korrekt betaling for annoncerne.
Har du lyst til at være vores nye annonceansvarlige, så send venligst en mail til
ansvarshavende redaktør Peter Windum på mailadressen Peter@Windum.com
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Vi prøver noget nyt i år på
Kristi Himmelfartsdag
Vi holder åbent i udendørsboderne til kl. 16
Vi holder åbent i indendørsboderne til kl. 15
Alle hjælper efterfølgende med oprydning og opstilling af borde til bankospil.
Når vi er færdige med oprydning inde og ude (ca. kl. 18.00),
er Alsønderup Fester vært ved fællesspisning med 5 x øl/vand. Sponsorer inviteres.
Under middagen offentliggøres årets resultat.
Bankospillet afholdes lørdag kl. 14.
Det betyder, at medhjælperfest, loppegudstjeneste og revy ikke afholdes i år.

Hvorfor nu det?
Fordi, der de seneste år, har været faldende tilmeldinger til medhjælperfesten.
Det er tid til forandring.

Hjælper du til ved loppemarkedet?
Vi kunne godt bruge et ”oprydningshold”, der møder kl. 15
og giver den en ekstra skalle med oprydningen.
Kontakt Rasmus 26753330 eller Niels 61301824
Vi håber på jeres opbakning og glæder os til at se jer

29. maj 2014
til byfest og loppemarked i Alsønderup
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ANNONCER
ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

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.
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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Puslinge-piger
søges!

Vi har det rigtig godt og hyggeligt i Puslinge-klassen i
FDF Alsønderup. Vi mødes tirsdage i lige uger
kl.18.00-19.30 og laver mange forskellige aktiviteter
sammen - både børn og voksne.
Børn fra 5 år og til og med 0.kl. leger sammen, tager
på små løb og ture i skoven, laver bål, laver mad,
hører historier, synger, hygger, tager på overnatning og
sommerlejr m.m.
Lige nu ville vi gerne byde nogle piger velkommen! I
øjeblikket er vi nemlig 12 drenge og 1 pige!

Vi glæder os til møde jer!

I er velkomne til at prøve at gå til FDF. Man kan være
med 3 gange gratis, før man melder sig ind – så man
kan bare komme. Første gang må man gerne tage sin
mor eller far med.

Puslinge-lederne
Irene Jørgensen, Lena Heegaard, Susanne Sandholt

Da vi nogle gange tager ud af huset, er det en god idé
at ringe til Susanne inden mødet. Ring på tlf.
48286715 eller mobil 29627642.
Du kan læse om vores formål, værdier og meget mere
på www.FDF.dk og du finder program for møderne
m.m. på www.FDF.dk/alsonderup
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Kulsvierkoret…

Lige nu i

Kulsvierkoret
Det er en spændende sæson, der ligger foran os, her i
2014. Der forsøges startet et nyt Rytmisk Kor ved
Alsønderup Kirke og hvad så med os?
Det er sådan, at Kulsvierkorets repertoire er et traditionelt, trestemmigt korrepertoire, der indeholder danske
sange, mindre værker, som spillemandsmessen, uddrag
fra musicals, svenske viser og sange, folkemusik, klassisk musik og meget mere.
Vi synger OGSÅ rytmiske satser, men vi har hovedvægten på at være varieret i vores musikvalg og også i
vores valg af, hvor vi holder koncerter.
Vi synger til så forskellige formål som sølvbryllupsmorgensang og på plejehjem (ca. 2 gange om året), til
påske og jul i kirkerne, og en lidt større forårskoncert,
samt de seneste år endvidere ved generalforsamling i
Bornholmerforeningen. Så har der været deltagelse i
Familiedagen ved den lille morgenandagt flere år i
træk og ved Kulsvierscenens jubilæum samt ved en
barnedåb.

Vi har nogle muntre og glade øveaftener, som vi kun
nødigt undværer, hvor man går hjem med en dejlig,
glad følelse af at have haft et vigtigt fællesskab med de
øvrige.
Vi er en selvstændig forening med en årlig generalforsamling (marts – april), foruden en sommerfest og en
”nytårskur” i januar til at starte året på.
På foreningssiden her i bladet er der kontaktoplysninger til koret, og der er altid plads til flere... ;-D.
Vi glæder os til at lave spændende ting sammen med
Det rytmiske Kor, når der viser sig mulighed for det.
HUSK: Det er sundt at trække vejret
gennem en sang.
Grethe R. Egerup, korleder for Kulsvierkoret

Spillemandsmessen
- en gudstjeneste med rødder i nordisk folkemusik
Alsønderup kirke
St. Bededag den 16. maj kl. 10.30
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk
folkemusik, og den første af sin art på dansk.
Den bygger oven på den katolske messe og de led,
den er inddelt i. Da missionærer kom rundt i verden
og slog sig ned i mangeartede samfund jorden rundt,
blev de mødt af den lokale musik og de lokale rytmer.
I 1963 fik en missionær i Congo den ide at skrive en
messe med den katolske messes tekster, men med de
lokale afrikanske musikinstrumenter og de rytmer, der
i forvejen var den lokale befolkning bekendt.
Den fik navnet Missa Luba og blev den første i en
længere række af messer skrevet på forskellige sprog
og til den lokale folkemusik.

I 1964 skrev Ariel Ramirez (Argentina) sin Missa
Creola, og flere er kommet til sidenhen. Således i
Sverige, hvor man har brugt den typiske svenske folketone.
I 2003 opfordrede Betty og Peter Arendt fra Grenå
Kirke, Holger Lissner til at skrive teksterne til en ny,
dansk spillemandsmesse, og Ivan Damgård og
Michael Sommer fra Jydsk på Næsen til at skrive
musikken.
Det kom der den Spillemandsmesse ud af, som vil
blive opført som årets Store Bededagsgudstjeneste.
Det vil samtidig være Kulsvierkorets forårskoncert,
med hjælp fra Madam Blå og kirkernes egne dygtige
spillemænd og -koner.
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Alsønderup kirke præsenterer

Fangekoret
25. maj kl. 14. Sted annonceres i næste
Lokalt Nyt og på kirkens hjemmeside...
”De kommer fra Vridsløselille
Statsfængsel og er en gruppe indsatte
og tidligere indsatte, der har fundet
noget at være stolte over og glæde
andre med”!
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har eksisteret i
17 år og i al den tid har de indsatte sunget hver eneste
søndag i fængselskirken.
I 2004 kastede de sig ud i at lave en CD med forskellige danske kunstnere. Projektet fik megen medie-omtale og derefter blev der efterspørgsel efter Fangekoret
også på den anden side af tremmerne. De 22 mand i
koret kan ikke uden videre lukkes ud, men der er efterhånden en voksende flok med udgangstilladelse, eller
løsladte, der stiller op.
Direktoratet for Kriminalforsorgen har lavet særlige
udgangsregler for Fangekorssangerne, der er blevet så
efterspurgt at de har planlagt koncerter langt ind i
2014. Koret optræder med gospelsange, egne sange og
fællessange og information om korets virke og livet bag
murene.

Fangekoret ledes af fængselskirkens organist, Louise
Adrian, der har fået flere priser for hendes arbejde med
koret.
Fangekoret har overdraget 130.000 kr. til Børnetelefonen under Børns Vilkår, som overskud for salget af
deres CD’er.
I 2008 udkom, på efterspørgsel fra publikum, CD’en
”Fangenumre”, som udelukkende indeholder tekster fra
de indsatte. Teksterne er vedkommende og handler
om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger. I
2011 udkom Cd’en ”Indefra”.
Ved de sidste koncerter med Fangekoret i mindre
landsbykirker har mange gået forgæves. For at undgå
dette arbejder vi på at finde det helt rigtige sted til koncerten. Ved redaktionens slutning var der desværre ikke
kommet en afklaring af spørgsmålet, hvorfor vi henviser til næste nummer af Lokalt Nyt samt kirkens hjemmeside.
Efter koncerten vil der være mulighed for at nyde en
øl, vand eller en kop kaffe, samt købe Fangekorets
CD’er.
Billetter købes ved indgangen - pris 50 kr.
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Påsken rummer
Fest og fællesskab,
den største sorg
og den største glæde.
Det hele får plads
i kirkernes gudstjenester

Palmesøndag den 13. april
Med kirkens minikonfirmander
er dagen hvor Jesus rider sejrrig ind i Jerusalem. Palmegrene og Hosianna-råb
møder ham.
Vi lader minikonfirmanderne være med til at levendegøre historien og inviterer
bagefter til let frokost i Smedens Hus. Tilmelding til spisning senest 10. april hos
præsten. Pris 20 kr. for voksne 10 kr. for børn

Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Alsønderup kirke

Skærtorsdag den 17. april
Med Alsønderup Kirkes nye Rytmiske Kor
Skærtorsdag var dagen, hvor Jesus spiste for sidste gang sammen med
disciplene.
I gudstjenesten er nadveren det sted, hvor vi mindes det sidste måltid.
Men nadveren er også det sted hvor Gud styrker både vores fællesskab
med ham – men også det indbyrdes fællesskab alle kristne imellem.
At dette kan ske ved at vi spiser og drikker sammen ved nadverbordet,
kan være svært, ja umuligt at forstå. Men man kan sige, at nadver ikke er
noget man forstår med tanken, men noget man gør med krop og sanser.
Denne dag vil nadveren desuden være lidt anderledes end den plejer, og
enhver er velkommen til at deltage også selv om man ikke plejer at gå til
nadver.
Til sidst slutter vi af som vi plejer med ost og rødvin i våbenhuset.

Aftengudstjeneste kl. 19 i Alsønderup kirke
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det hele…
Langfredag den 18. april
En helt særlig dag, hvor vi mindes Jesu lidelse og død. Vi
hører hele lidelseshistorien læst op, afbrudt af sang og
musik, der giver tid til at reflektere over det vi hører: At
vores Gud vil gå gennem det dybeste mørke, så vi kan
tro på, at han står ved vores side, også når det er os, der
lider. Og at han viser vejen gennem det dybeste mørke til
påskemorgens opstandelse.
Gudstjenesten er uden prædiken og altergang, men med
salmer, tekster og guitarmusik.

Liturgisk gudstjeneste kl. 10.30
i Tjæreby kirke

Påskedag søndag den 20. april
Det er livets fest! Vi fejrer at livet er stærkere end døden
og vi gør det i glædens og opstandelsens lys.
De lysende gule påskeliljer stråler og slår tonen an.

Påskegudstjeneste kl. 9.00 i Tjæreby kirke
og kl. 10.30 i Alsønderup kirke
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

2. påskedag
mandag den 21. april
Denne dag er det konfirmanderne som får lov at lave deres egen
gudstjeneste med de ideer og tanker de gør sig om gudstjenesten
og hvordan de synes det skal være.
Jeg tror godt jeg kan love at det ikke bliver kedeligt.
Alle er velkomne til at komme og se og høre,
hvad de har fundet på.

Gudstjeneste kl. 15.00 i Alsønderup kirke
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Sangen har
vinger

Alsønderup
kirkes
rytmiske kor
fik en
flyvende start
Lørdag den 25. januar havde vi inviteret til en smagsprøve på Alsønderup kirkes rytmiske kor. Kagen var
bagt og kaffen brygget, korleder Marie Lind Burgdorf
havde forberedt et godt program og stolene var sat
frem. Og nå ja, så havde vi selvfølgelig bedt Gud om,
at vi måtte få en helt fantastisk dag!
Snart begyndte det at strømme ind! Præsten sukkede
lidt og mumlede noget om, at sådan måtte det godt se
ud hver søndag: Forventningsfulde mennesker fra nær
og fjern begyndte at indfinde sig. Sågar også nogle herrer (og enhver, der har sunget i kor ved jo godt, at dem
skal man være særligt glad for). Vi satte flere stole
frem, indtil vi til sidst var en dejlig flok på omkring 45
mennesker, der havde lyst til at synge.
Først blev vi varmet grundigt op med øvelser for hele

kroppen, der blev strukket godt igennem og skåret
mange interessante ansigter. Og så kom der ellers lyd
på! Med så mange mennesker samlet, var der masser
af toner i begge ender af skalaen og vi rykkede rundt
og frem og tilbage, efterhånden som vi blev enige med
os selv om vi mon var alter, sopraner eller dametenorer! Og den stoleleg er vist slet ikke slut endnu.
Vi fik både lov til at synge grimt og smukt og prøve
stemmen af i nogle kroge, hvor man ellers ikke kommer så tit, inden vi gik i gang med at lære dagens
sange. Der blev swinget på ”Ain’t no mountain high
enough”, sunget smukt på ”Du skabte den vældige” og
så skulle vi også lige synge en enkelt gospelsang - selvfølgelig ”O happy day”.
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Korleder for rytmisk vokenskor
Marie Lind Burgdorf

For det var både en intens, men også en glad dag!
Stemningen var dejlig afslappet, men samtidig er Marie
Lind Burgdorf en meget professionel korleder, der ved
hvad hun vil. Med humor, gentagelser og gode forklaringer, skubber hun blidt, men bestemt sine korsangere
fremad, for at få alle til at yde lige det ekstra, som man
måske slet ikke selv troede man kunne. Og så pludselig går det hele op, og en sang begynder at tage form.
Og så nåede vi selvfølgelig også en kaffepause med
hyggelig snak.
Vi sluttede af med at gå over i kirken og synge det, vi
havde lært. Og sikke et rum at synge i! Det var skønt at
stå der og nyde akustikken og lyden af et kor, der virkelig lagde krop og sjæl i de sange vi havde lært.
Til første ”rigtige” korprøve mødte omkring 40 mennesker op og hvis DU skulle have fået lyst til at være
med, er du HJERTELIGT velkommen! Koret arbejder
med et blandet repertoire af rytmiske sange, vi øver i
Smedens Hus onsdage fra 19.30-21.30 og det koster
600 kr. pr. sæson at være med.

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 1. april kl. 18.30
Torsdag d. 24. april kl. 18.30
Onsdag d. 21. maj kl. 18.30
Onsdag d. 18. juni kl. 18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus
i Alsønderup og er offentlige møder
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Præstens
klumme
af Anja Worsoe Reiff

Hvorfor skulle Jesus dø?
Påskens begivenheder er dramatiske og på mange måder ufattelige. Alligevel prøver vi at forstå dem,
for Jesu lidelse, død og opstandelse er helt centrale emner i kristendommen. Det er emner, der er så
store og det er emner vi aldrig bliver færdige med. Hvis man lever med påskens historier, hører dem
hvert år livet igennem, så vil man sikkert opleve, at deres betydning vokser og folder sig ud i takt med
at man modnes i sit eget liv. Man ser nye sider af fortællingerne, opdager nye dybder i ordene lidelse,
død, opstandelse og frelse. Og sådan skal det være! For påsken har fat i store ting, alt for store til vores
fornuft og alt for store til at de kan rummes i enkle og skarptskårne dogmer og læresætninger.
Påskens inderste, samlede betydning er stor og kompleks og kan på mange måder kaldes et mysterium.
Det vil sige noget, der er skjult for den rationelle tanker. I min sidste klumme skrev jeg om faste og det
er jo netop op til påsken, at man traditionelt har fastet, ja nogle gør det stadig i en eller anden form.
Og det er der en gammel visdom i. Nemlig den, at når man skal møde så store og komplekse historier
og forsøge at lade sig ramme af dem og rumme deres visdom, så kræver det forberedelse. Kræver langsomhed. Stilhed. Kræver simpelthen plads; at man har gjort plads på harddisken og gjort sig klar. Klar
til at få en kæmpe fil ind på livets computer.
Men at påskens indhold er stort og komplekst, skal jo ikke afholde os fra at forsøge at løfte en flig af
sløret og afdække i hvert fald et stykke af betydningen. Diskutere den og bokse med de læresætninger
som ofte bruges til at udlægge kristendommens vigtige grundelementer. Blot vi husker, at vi nok ikke
kommer frem til sandheden med stort ”S”. Og det jeg gerne vil diskutere her, er spørgsmålet: Hvorfor
skulle Jesus dø?
Jo, en klassisk forklaring er den, at Jesus døde, fordi han betalte Gud for vores synder. Jesus var en
løsesum til Gud. Den forklaring kommer ud af mange præster, som når man trækker et stykke tyggegummi en automat. En overgang er den da også kommet ud af undertegnede. Men de seneste år er jeg
begyndt at undre mig lidt over den. For hvad er det dog for en Gud, der vil have betaling? Bliver der
ikke noget købmandsagtigt over sådan en Gud, der skal have kompensation, før han igen kan elske det
uartige menneske? Er Gud virkelig så menneskelig, kunne man have lyst til at spørge? Det er en meget
enkel forklaring som mennesker kan forstå og måske derfor er den blevet så populær. Men kan den stå
alene? Det vil jeg sige er problematisk.
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Men lad os se på hvor den kommer fra. Tankegangen om Gud, der skal have betaling for at blive god
igen, stammer fra kirkefaderen Tertullian, der levede i det 2. årh. Han var uddannet indenfor jura og
retorik, hvorfor han naturligt brugte juridiske ord og begreber til at beskrive kristendommen.
Ydermere skrev han på latin og ikke græsk, som evangelierne er skrevet på. Og med forskellene på
de to sprog, skete der med Tertullian en drejning af kristendommen fra det billedrige og plastiske til
det mere stringente og formelprægede. Hvis man husker på, at Jesus jo altid selv talte i billeder, når
han kaldte Guds rige for et sennepsfrø og mennesker for fortabte får, så kan man måske med god ret
hævde, at det at sætte kristendommen på rationelle formler var en drejning væk fra det guddommelige og til det mere menneskelige. Og det er altså i denne proces at forholdet mellem Gud og menneske bliver et retsligt, juridisk forhold, hvor Gud er den krænkede part og mennesket må forsøge at
gøre sig fortjent til Gud. Et lidt dysfunktionelt kærlighedsforhold. Indtil Kristus så træder til og yder
den afgørende betaling på menneskets vegne. Fokus kommer til at ligge på langfredagsmørket, på
skyld og på straf.
Læser man i evangelierne så hører vi som sagt, at Jesus meget ofte taler i billeder. Med den ene metafor efter den anden beskriver han Guds rige. Forsøger at fortælle, hvem Gud er. Men det er, som om
ordene ikke rigtig er nok. Hvem Gud er, kan ikke rummes af formler, og heller ikke af ord, hvor billedrige de så end er. Der skal mere til, der skal handling bag ordene. Hvem Gud er, må gøres synligt og
konkret i sin yderste konsekvens. Og det gør Jesus med sit eget liv og sin egen krop. Han holder op
med at tale og lader i stedet begivenhederne ske. Han dør på korset for at vise mennesker at Gud er
den, der vil gå for os og med os hele vejen gennem alle tænkelige smerter, ydmygelser og lidelser, ja
selv gennem døden.
Hvis du har erfaringer med døden, så kender du nok til, at når nogen er død, måske en du holdt af,
så ændrer hele verden sig. Man begynder at stille de store spørgsmål, universet rykker sig. Alt står i et
nyt lys. Også den der døde. Først der ser man måske rigtig, hvem personen var. Ja når nogen dør, så
ændres vores opfattelse af verden. Alt kommer i bevægelse og skal finde en ny plads.
Det er en af grundene til, at Jesus nødt til at dø for os. For at gøre det virkeligt for os hvem Gud er.
For én gang for alle at bryde igennem og lade os se Guds betingelsesløse kærlighed til os.
Låser vi os i stedet fast på, at Jesus døde på korset for at betale løsepenge til Gud, så risikerer vi at
trække Guds kærlighed og tilgivelse ned på et alt for menneskeligt plan. Der hvor det hele er ”noget
for noget”. Men det er forståelig nok at vi kommer til det. For vi har ikke for alvor kendt til andet.
Ikke før vi mødte den korsfæstede Gud. Før vi mødte den kærlighed der giver sig selv helt hen til
døden. Uden at få noget igen. Og han var nødt til at dø for at vi kunne forstå det. Knap var han død,
før en romersk officer sagde: ”Sandelig, den mand var Guds søn.”
Hvis Jesus betalte en pris, så var det måske snarere til os. Han betalte, for at vi kunne få rykket vores
univers, få et gennembrud i vores forståelse af Gud. Det er ikke Gud, der skal formildes med et offer,
det er Gud, der lader sit blod flyde for at komme igennem til os. Og for at vise os hvem han er: Gud,
der elsker mennesker betingelsesløst.
Og se det var så bare en lille flig, der blev løftet. En lille bid af mysteriet…

Glædelig påske
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Fredagsfamilie
i Tjæreby
Fredagsfamilier er en mulighed for at børnefamilierne i
sognet til at mødes og lære hinanden bedre at kende.
Vi mødes sidste fredag i måneden fra 17.00 - ca.
20.00, i konfirmandstuen ved Tjæreby præstegård. Vi
laver mad, spiser sammen og hygger os. Synger måske
et par sange og snakker, mens ungerne leger.

Datoer for fredagsfamilie
Datoer foråret 2014:
28. MARTS
25. APRIL

Vi skiftes til at stå for madlavning og oprydning - står
man for maden kommer man en time før altså ca. kl.
16.00.

30. MAJ
SØNDAG 22. JUNI
FÆLLES AFSLUTNING:
GUDSTJENESTE OG GRILL I
PRÆSTEGÅRDSHAVEN

Pris 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Tilmelding til præsten (gerne senest onsdagen før)
på awr@km.dk
20 56 72 16 / 48 21 04 16

Minikonfirmander
Som annonceret på forældreintra starter minikonfirmanderne igen 26. maj
Tilbuddet gælder børn fra 3. klasse på Alsønderup
skole - både A og B klassen.
Børnene hentes 13.10 ved deres klasse og afleveres
igen på SFO kl. 15.45
De kan også hentes direkte i Smedens Hus ved
Alsønderup kirke senest kl. 15.45
Undervisningen varetages af sognepræst Anja Worsøe
Reiff og assistent Mijamaya Holmø Sonne
Forløbet afslutter med en festlig gudstjeneste med
"minikonfirmation" den 25. maj i Alsønderup kirke.
Vil du se planen for undervisningen eller tilmelde dit
barn, så se mere på www.alsonderupkirke.dk under
”Minikonfirmander”
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Vi danser i Tjæreby:

Påske
Onsdag den 9. april
19.00-21.30
Påskens lidelse, død og opstandelse som livstema.
Enkle cirkeldanse for krop og sjæl ved danseleder
og sognepræst Anja Worsøe Reiff. Alle kan være
med!
Vi danser i konfirmandstuen Kirkestien 5 og slutter
af i kirken med lidt mere dans samt en stund i stilhed.

Gratis adgang
Kaffe, te mm. 10 kr.

Dans for den ene Gud
med de mange navne
Smedens hus 27. april kl. 13-15
En eftermiddag med Glen Unmana
Hellige ord, melodier og bevægelse. Hvad kan være smukkere end mennesker, der gennem sang og dans udtrykker glæden over Gud, livet og
fællesskabet?
Der er ting ved livet, der er så store og smukke, at de ikke kan rummes af
ord. At røre ved dem er at blive forandret for evigt. Gennem de sidste 9
år, har det været Glens store glæde at dele dans og sang fra mange forskellige kulturer med alle, der har lyst til at fejre storheden i livet med
Gud og mennesker. Det liv vi alle er fælles om på tværs af menneskelige
og religiøse skel.
Glen var hos os for ca. et år siden hvor vi havde en spændende weekend workshop om fadervor på aramæisk. I
år skal vi have nogle timer sammen, hvor vi lærer enkle sange og danse, der alle tager udgangspunkt i forskellige
religioners søgen efter lyset og kærligheden.
En eftermiddag hvor vi fokuserer, ikke på hvad der adskiller os, men på hvad vi har til fælles.

Pris 100 kr.
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Konfirmander
Alsønderup kirke 2014
4. maj 2014 kl. 10.30
Caroline Møller Henriksen

Alexander Hartvig Nielsen

Julie Gorm Lorenzen

Jakob Kjær Rasmussen

Katrine Bang Østergaard

Mads Ziska Haarby

Laura Askov Danielsen

Malthe Hørby Jørgensen

Louise Folkmann Lange Jensen

Marcus Albrechtsen

Maria Isabella Høybye Andersen

Nikolaj Bent Christian Johansen
Patrick Villadsen
Victor Aksel Kuitse Jensen

11. maj kl. 10.00
Caroline Mumm Møntergaard

Jens Maach Møller

Ida Helene Bundgaard-Larsen

Marcus Strand Rømer Beck

Kia Bianka Brochmann Jensen

Mikkel Kofoed Kristiansen

Margith Ehlers Fisker

Peter Thyssen Nørby Larsen

Rikke Estrup

11. maj 2014 kl. 11.30
Freja Johanne Thulstrup Mollerup

Christoffer Lindemann Buhl

Julie Seiler Liljedahl

Johan Wohlfahrt Veje

Louise Marianne Vormbak

Mikkel Herskind Gudmandsen

Nanna Lønfeldt Bjørnbak

Oliver Remi Solberg

Sine Kristine Willandsen

Konfirmandtur 2014
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Særlige gudstjenester

Forårs gudstjeneste
Tirsdag d. 6. maj kl. 18.30 i Tjæreby Kirke
med forstanderinde Merete Poulsen fra Diakonissestiftelsen
Efter de sidste fem års succes med en særlig forårsgudstjeneste bygget op over et forårstema, og hvor en
inviteret kendt person har medvirket med en lægprædiken, har menighedsrådet i år den glæde, at forstanderinde Merete Poulsen fra Diakonissestiftelsen har sagt ja
til at medvirke.
Søster Merete har boet i Ullerød og har gået i skole på
både Harløse- og Ålholmskolen. Hun er uddannet på
Dianalund. Søster Merete har arbejdet i Sverige en tid
og har været rundt og holde foredrag i Danmark som
Rejse Søster.
For to år siden havde vi fornøjelsen af at blive vist
rundt af søster Merete på Diakonissestiftelsen, som
rummer sygeplejeruddannelse, børneinstitutioner,
hjemmepleje samt pleje og behandling på hospice.
Institutionen fejrede sidste år 150 års jubilæum over 3
dage. Lige før jul fejrede søster Merete sit 25 års jubilæum inden for Stiftelsen.
Efter gudstjenesten inviteres alle kirkegængere til spisning i konfirmandstuen.
Maden koster kr. 40,00 for voksne og 20 for børn.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til spisningen bedes foretaget senest d. 30.
april til Ruth Steen tlf.: 48 28 60 83 eller pr. mail til:
ruthsteen@email.dk
Efter spisningen bliver der lejlighed til at bruge sangstemmen ved at synge lidt fra højskolesangbogen.

Forstanderinde Merete Poulsen
fra Diakonissestiftelsen

For dem, der har lyst, bliver der mulighed for at
komme med på en lille nattergaletur til den nærliggende mose. Nattergalen har kun snydt os et år endnu!
Menighedsrådet har tillid til, at rigtig mange vil glæde
arrangørerne ved at møde op.
Alle er velkommen.
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Sket i kirkerne siden sidst

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.

Begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
4. februar 2014 Grethe Schack Bang
Æret være hendes minde!

Vielser i Tjæreby kirke
8. februar 2014 Mercedes Haug Tøjberg og Jørgen Hyll Poulsen
Tillykke!

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
dine kirker på Facebook.

godt om”

Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” - så er du med!

Kirkekaffe
Engang imellem serveres der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
På den måde er der lejlighed til lidt samvær og en hyggesnak inden vi går
hver til sit.

Kirkebil
Kirkebil betyder, at der for kirkegængere inden for Tjæreby-Alsøndrup sognes
grænser er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester.
Man tilmelder sig på forhånd til Ulla Pedersen på mobil: 2372 5393.
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19.00. Ved skæve helligdage dagen før
senest kl. 12.
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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
på Kirkestien kl. 11-12 eller efter aftale.

Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker marts-maj 2014
Dag

Tjæreby

Søndag den 16. marts
2. s. i fasten

9.00 præd.
Eva Graff Mikkelsen

Alsønderup

Prædiketekst
Mark 9,14-29
Helbredelsen af drengen
med den urene ånd

Søndag den 23. marts
3. s. i fasten

10.30

Joh 8,42-51 Løgnens fader

Søndag den 30. marts
Midfaste

10.30

Joh 6,24-37 Livets brød

Søndag den 6. april
Mariæ bebudelses dag

9.00 Præd.
Lene Riis-Westergaard

Luk 1,46-55 Marias lovsang

Søndag den 13. april
Palmesøndag

10.30
Familiegudstjeneste,
se omtale

Mark 14, 3-9 Salvingen i Betania

Torsdag den 17. april
Skærtorsdag

19.00
Aftengudstjeneste,
se omtale

Johs 13, 1-5 Fodvaskningen

10.30

Matt 28, 1-8 Jesu opstandelse

Mandag den 21. apri
2. påskedag

15.00 Konfirmandernes
gudstjeneste se omtale

Joh 20, 1-8 Jesu opstandelse

Søndag den 27. april
1 s.e. påske

10.30

Joh 21, 15-19
Jesus og Simon Peter

Søndag den 4. maj
2. s.e. påske

10.30 Konfirmation

Joh 14, 1-11
Vejen, sandheden og livet

Søndag den 11. maj
3. s.e. påske

10.00 og 11.30
Konfirmation

Joh 14, 1-11
Vejen, sandheden og livet

Fredag den 16. maj
St. Bededag

10.30 Spillemandsmesse Matt 7,7-14
med Kulsvierkoret
Bed, så skal der gives
- se omtale

Fredag den 18. april
Langfredag

10.30
Liturgisk gudstjeneste

Søndag den 20. april
Påskedag

9.00

Tirsdag den 6. maj

Søndag den 18. maj
4. s.e. påske
Søndag den 25. maj
5.s.e. påske

18.30 Forårsgudstjeneste
med præd. søster Merete.
Se omtale

10.30

Joh 8, 28-36
Sandheden skal gøre jer frie
10.30 Gudstjeneste
med minikonfirmation

Joh 17,1-11
Jesu sidste bøn

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja W Reiff
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Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Tove Troelsen
48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@gmail.com
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
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.dk

Håndbold
Ungdom:
Karina Andeersen
karinapoller@gmail.com
30 22 61 89
Senior:
Tania Madsen
taniawm@ofir.dk
28 78 43 60

Kulsviergården
www.kulsviergaarden.dk
Pibe Møllevej 7, Alsønderup
48 28 65 40
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

Harløse Forsamlingshus
Harløsevej 215 A, Harløse
48 21 03 89

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
23 37 97 88
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
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Forsamlingshuse

Skoler
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
29 36 91 15
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
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.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
llegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.dk

Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk

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

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43

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

Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl
48 28 75 35
llj@spire.dk

Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
m.s.@vip.cybercity.dk

Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
lars@lyngbakken.dk
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Jørgen Reddig
30 42 67 40
jrir@pc.dk

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale
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:
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
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Assistent minikonfirmander
Mijamaya Holmø Sonne
27 14 44 60
mijamaya@hotmail.com
Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind Burgdorf
marie_lindj@hotmail.com
Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Kirkeværge
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter: Inge og Jørn Pedersen
29 63 05 64
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”

DYRLÆGE
JENS96
MARTINUS
ANDERSEN
3400
Jespervej
Ndr. Jernbanevej 21 · 3400Hillerød
Hillerød
FAX:
4822
1531
TLF.:
4822
1530
TLF.: 4822 1530 · FAX: 4822 1531
E-mail: sdk@vetnet.dk
E-mail:
sdk@vetnet.dk
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

Tlf. 48 22 26 00

●

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET
Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

Her kunne din
annonce have stået…

Kontorland A/S

Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 4.000
excl. moms.

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
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