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

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu

Leif Jonasson

Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

Mette Wolf

Lars Frederiksen

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

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

- hele døgnet -

48 26 08 05

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

Salg til private, institutioner og private af:

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

Roskildevej 10A,1. l 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 79 20 l www.augustj.dk

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

engrosPriser ApS

Tlf.: 70 70 25 65

www.engrospriser.dk

CVR: 31770009

Bank: Nordea 2230 7561641638

Holmevej 48

DK-3400 Hillerød

info@engrospriser.dk

Swift: NDEADKKK

IBAN-nr.: DK1420007561641638
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REDAKTØREN
KOLOFON

Velkommen til Lokalt Nyt nr. 2 i vores nye layout.
Tusind tak for de
mange kommentarer jeg har modtaget vedr. opsætning og layout af
vores blad. Vi vil fortsætte med løbende at tilpasse og forbedre bladet.
Når omdeling af Lokalt Nyt er afsluttet bliver de overskydende blade altid lagt på både Kulsviergården samt
vores kirker – her vil det altid være
muligt at få fat på et ekstra eksemplar.
Hvis man ikke bor i lokalområdet, er
det også muligt at læse Lokalt Nyt
på internettet – nyeste blad samt alle
tidligere udgivelser kan altid læses på
siden www.lokaltnyt.dk
Skulle I have lyst til at skrive en artikel eller brænder I inde med noget
spændende som I har lyst til at dele
– er I altid velkomne til at indsende
en artikel til Lokalt Nyt. Gode billeder
og fotos fra aktiviteter i lokalområdet
modtages også meget gerne ;-)
Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt

14. årgang · Nr. 2 -2018 		
Oplag: 1.550 eksemplarer.
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
sogne.
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Heidi Liljedal,
Alsønder up
Idrætslejren som ASGI
afholder i uge 27 er en fan
tastisk uge med aktiviteter
dagen lang. Tarm Idrætsce
nter
er et super lækkert sted
med
flere gymnastiksale, atl
etikbane, svømmehal
og meget mere. Deltage
lse i Idrætslejren er et
must for børn fra 4., 5.
og 6. klasse og jeg anbe
faler alle børn at tilmeld
e jer!!

Ansvarshavende redaktør:
Peter Windum, tlf. 2337 9788,
e-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: 		
Fastelavnsfest i FDF

Erik M. Ebbesen,
Skævinge
se den
Jeg glæder mig til at
ing
isn
pv
ko
årlige Gymnasti
.
søndag den 15. april

Fotos til bladet sendes til:
foto@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: 		
Videbæk Bogtrykkeri A·S
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
»Lokalt Nyt« kan ses på: 		
www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 18
- 2018. Sidste frist for indlevering
af materiale/artikler er tirsdag
den 3. april 2018 på mail: 		
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

Det er altid en stor
tte
fornøjelse at se de flo
e hvilket gæstehold
nger samt spændend

opvisni
der kommer.

... kan vi mere

3

| Kulsvierscenen |

4

VI ARBEJDER PÅ SAGEN
- ALTSÅ PÅ DET MED AT FINDE TITLEN
PÅ NÆSTE ÅRS TEATERFORESTILLING
Det er en lang proces, når vi skal
finde ud af, hvad vi skal spille næste gang. Der skal læses mange manuskripter. Vi bestiller dem fx hos
Dansk Teaterforlag, og så læser vi
dem igennem og noterer og diskuterer, og måske beslutter vi så, at vi
må have nogle andre manuskripter
til gennemsyn. Så læses der igen, og
så er vi endelig klar til at beslutte.
Næh - ikke helt, for vi er jo også nødt
til at finde ud af, om vi har de folk
på og bag scenen, som stykket kræver, og om det er et stykke, der egner
sig til vores scene. Så skal der - hos
det forlag, som har rettighederne til
stykket - søges om tilladelse til at
opføre.
Når tilladelsen er i hus, og det er besluttet, hvem der skal instruere, laver vi en plan for øveforløb og tidspunkt for forestillinger, og så går vi
i gang med at indkalde skuespillere,
musikere, regissører, lys- og lydfolk,
dem der skal sy kostumer osv.

HAR DU LYST TIL 		
AT VÆRE MED?
Du behøver ikke at kunne hverken
synge eller spille teater for at deltage. Det allervigtigste er lysten til
at være med. Og du må også meget
gerne være med, selv om du ikke
har lyst til at være på scenen. Vi har
nemlig også plads til dig, som har
lyst til at hjælpe med at bygge kulisser, sy kostumer eller hjælpe med
nogle af de mange opgaver, der er,
når vi spiller teater.
Vi har stort behov for hjælp med at
få syet kostumer, og kan du sy efter
snitmønster, er det et ekstra plus.
Vi har også brug for en scenograf,
altså en som kan hjælpe os med at
vælge de rigtige kulisser og de rigtige kostumer, som passer til lige
præcis den forestilling, vi skal spille.

Kapelmesteren har vi, men han føler sig lidt ensom, så kan du spille fx
trommer, guitar, bas, fløjte eller andet, så vil vi også meget gerne høre
fra dig.
Vi har det sjovt, mens vi knokler,
og det er det, der driver os, for som
med alt andet frivilligt arbejde er det
ulønnet.
Vi skal mødes et par gange inden
sommerferien, og så går vi for alvor
i gang fra midt i august. Der vil være
premiere på forestillingen i midten
af januar 2019.
Vil du være med, eller har du spørgsmål, så skriv til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk, eller ring til formanden (Susanne Andreasen) på 40 43
38 59.
Du kan læse mere om Kulsvierscenen på www.Kulsvierscenen.dk og
på Facebook.

| Kulsvierscenen | Idrætsforeningen |

KULSVIERSCENEN HOLDER
GENERALFORSAMLING
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Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.30 i Klubhuset
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Økonomisk oversigt 2017/18 samt budget 2018/19
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt
Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have dem senest den 17. april
2018. Du kan sende dine forslag via mail til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk eller til Kulsvierscenen v/Susanne
Andreasen, Mølledalen 2, Alsønderup, 3400 Hillerød.
Vel mødt
Bestyrelsen

GYMNASTIKOPVISNING

på Kulsviergården

Søndag den 15. april 2018 kl. 14.00
Alle vores gymnaster, instruktører og hjælpetrænere er nu i fuld gang med forberedelserne til en
dejlig og energifyldt opvisningsdag på Kulsviergården.
Det vil være en stor fornøjelse, hvis I vil komme
og være med til at gøre denne dag oplevelsesrig
og festlig for alle. Alle er velkomne.
Indgangen er ved cafeteriet og omklædningsrummene. Vi åbner dørene kl.14.00.
Entre: Voksne: 40 kr. / Børn: 10 kr. (3-14 år)
Gymnasterne skal møde kl. 14.00.
Der er mulighed for at købe drikkevarer samt kage under opvisningen.
Husk at tage mønter med til betaling. Der kan betales med MobilePay.
Vi får besøg af et gæstehold.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsener ASGI Gymnastik

| Alsønderup Sogns Lokalråd | Harløse Forsamlingshus | Idrætsforeningen |

Frisk luft og ren natur
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Søndag den 22. april 2018 afholder Danmarks 								
Naturfredningsforening landsdækkende affaldsindsamling.
Lokalrådet og Borgerforeningen er gået sammen om at 							
bakke op om dette arrangement.
Kan du afsætte et par timer, så kom og giv en hånd, så vi sammen kan forskønne vores dejlige 		
lokalområde. Vi mødes foran Kulsviergården kl. 10.00, hvor der uddeles ruter, sække og lign.
Efter et par timer i marken, på stier og veje, samles vi igen til en lille forfriskning.
Af hensyn til planlægning må I meget gerne tilmelde Jer hos Kirsten Dysted på mail: kdy.home@gmail.
com. Det vigtigste er dog, at møde op på selve dagen og give en hånd med.
Vel mødt søndag d. 22. april kl. 10:00 på Kulsviergården
På vegne af
Nadja Nordmaj (Borgerforeningen), Linda Lyng Madsen (Borgerforeningen) og Kirsten Dysted (Lokalrådet)

HARLØSE FORSAMLINGSHUS

Forår

Tirsdag den 27. marts kl.18.00: Fællesspisning. Efter spisning kl. 19.00 afholdes forsamlingshusets
ordinære generalforsamling. NB: Vi serverer de gule ærter denne dag.
Tirsdag den 3. april kl. 19.00: Lokalrådsmøde.
Tirsdag den 24. april kl. 18.00: Fællesspisning. Herefter kommer Ib Willumsen og fortæller om
Slangerupsgade i 40´erne.
Loppeeffekter modtages/afhentes. Tilmelding til fællesspisning 2 dage før på 48 21 03 89

Venlig hilsen bestyrelsen

ASG&I GYMNASTIKAFDELING
AFHOLDER GENERALFORSAMLING 2018

Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 19.30 i Klubhuset, Baunevej 10, Alsønderup.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold
4. Indkomne forslag
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Eventuelt
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 10. maj 2018
og sendes til Lise Lausten Frederiksen på mail: clausliserejsen@hotmail.com.

| Idrætsforeningen |

INSTRUKTØRER SØGES TIL
DANSE/RYTMEHOLD SÆSON
2018/2019
Vi mangler instruktører til danse eller rytmehold, så har du lyst
til at lave seje danse eller rytmeserier og undervise glade børn fra
0. -2. klasse hører vi gerne fra dig. Sæsonen slutter med en festlig
opvisning på Kulsviergården.
Vi tilbyder:
•

Stor indflydelse på forhold vedr. gymnastikken.

•

Lokaler

•

Kursus hvis du har brug for det

•

Skattefri godtgørelse i forbindelse med træningen

•

En bestyrelse der står for det praktiske

•

Hyggeligt foreningsliv og en masse glade børn

•

Mulighed for at opnå en masse undervisningserfaring

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på mobil 51947933 eller mail
clausliserejsen@hotmail.com

INSTRUKTØR SØGES TIL
SPRINGHOLDENE
SÆSON 2018/2019
Vi søger en instruktør til vores team af springinstruktører. Som
instruktør har du ansvar for undervisningen og planlægger selv
træningsprogrammet eventuelt i samarbejde med de øvrige instruktører.
Vi tilbyder:
•

Stor indflydelse på forhold vedr. gymnastikken.

•

Kursus

•

Skattefri godtgørelse i forbindelse med træningen

•

En bestyrelse der står for det praktiske

•

Hyggeligt foreningsliv og en masse glade børn

•

Mulighed for at opnå en masse undervisningserfaring

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på mobil 51947933 eller mail
clausliserejsen@hotmail.com

INSTRUKTØR
SØGES TIL
MOR/FAR/BARN
HOLDET SÆSON
2018/2019
Vi søger en instruktør til vores mor/
far/barn hold. Holdet er for de 1-3
årige med en deltagende forældre/
bedsteforældre. Som instruktør har
du ansvar for undervisningen og
planlægger selv programmet. Der
er stor søgning til holdet, så man
kunne også være to, der deles om
opgaven.
Vi tilbyder:
•

Stor indflydelse på forhold 		
vedr. gymnastikken.

•

Kursus

•

Skattefri godtgørelse i 		
forbindelse med træningen

•

En bestyrelse der står for det
praktiske

•

Hyggeligt foreningsliv og en 		
masse glade børn og voksne

•

Mulighed for at opnå en masse
undervisningserfaring

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på
mobil 51947933 eller mail clausliserejsen@hotmail.com
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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Mind
& Emotion

v/ Betty Andersen
Psykoterapeut
4. års studerende (under supervision)
Dansk NLP Institut
Tlf. 22 34 21 75 · betty@stenbjerghus.nu
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NytHARLØSE
fra LOKALRÅD

| Harløse lokalråd | Idrætsforeningen |

BREDBÅND TIL HARLØSE
Nu kommer der endelig bedre bredbånd til store dele af vores område. Efter afslaget fra energistyrelsens
bredbåndspulje måtte vi konstatere, at vi ikke få en fiber langt ind i hver ejendom. YouSee er efterfølgende
kommet med et alternativt forslag til os. Ved at føre fiber frem til vores lokale fordelingsskabe i Ny og Gammel Harløse, kan vi forøge hastigheden på vores eksisterende kobberkabler betragteligt. De ejendomme,
som bor inden for 500 meter kan forvente en båndbredde på 100 MB. Herefter falder det med afstanden.
Erfaring viser at en 25 MB forbindelse dækker langt de fleste behov i en privat bolig, hvor der både ses
netflix og spilles computer på samme tid.
De nye centraler er på plads senest d. 31. marts. Herefter kommer der en 14 dags testperiode. Så fra omkring 15. april kan vi begynde at »bruge« af vores nye forbindelser. En af betingelserne for at YouSee lagde
en fiber til Harløse var, at der var et antal borgere, som tilkendegav deres interesse. Disse vil i nær fremtid
blive kontaktet af YouSee.
YouSee kommer sidst i april måned med en »salgsbus«, som på en given dag vil holde ved forsamlingshuset. Her vil den enkelte kunne besøge bussen og se alle de produkter, som YouSee kan tilbyde baseret på
de nu langt hurtigere forbindelser.
Vi i lokalrådet er rigtig glade for, at vi endelig får en tidssvarende bredbåndsforbindelse. Vi er også opmærksom på, at ikke alle borgere i lokalområdet kommer til at nyde godt af de nye fiber til Ny og Gammel
Harløse. Vi håber at vi på sigt kan hjælpe flere borgere til bedre bredbånd.
Man kan holde sig orienteret om projektet og hvornår bussen kommer til Harløse på vores hjemmeside
www.harlose.dk
ADGANGEN TIL SKOVEN ER SPÆRRET
Som mange har bemærket, så er det ikke muligt at komme i skoven via Tvedsagervej. Dette fordi at der har
samlet sig så meget vand på den smalle sti, at den er ikke kan passeres uden at få våde sokker.
Vand på marker og stier skal drænes væk. Lodsejerne er meget interesserede i at få drænet vandet væk,
men for at dette kan lade sig gøre skal de å-systemer, som ligger i skoven være i orden. Så det er i skoven vi
har været nød til at starte. Det er nu aftalt med skovløberen, at å løbene i skoven bliver mekanisk oprenset.
Når oprensningen af åerne er gennemført, vil lodsejerne gennemgå deres dræn og om nødvendigt reetablere dem. Så når vi når hen på foråret, så skulle der igen være adgang til skoven for Borgerne i Harløse.
Lokalrådet vil gerne takke for den velvilje vi møder hos båden skoven og lodsejerne.
GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 3. april er der borgermøde/generalforsamling for lokalrådet. Da vi ønsker at begrænse de obligatoriske borgermøder til et årligt, kræver dette en ændring af vedtægterne. Ændringsforslaget vil være at
finde på hjemmesiden www.harlose.dk
Vi i lokalrådet gør faktisk et stort arbejde for området og vi vil rigtig gerne have en stor opbakning fra lokalområdet. Der er derfor, vi meget gerne vil se nogle af de nye tilflyttere til vores borgermøder. Så tag din
nye nabo i hånden og kom til borgermøde i forsamlingshuset tirsdag d. 3. april kl. 19.00.
På borgermøderne orienterer lokalrådet om de planer og projekter, som foreligger for vores område (skovrejsning, trafikplanlægning, busdriften, naboorienteringer og meget mere).
Vel mødt - Bestyrelsen

RULLESKØJTEAFDELINGEN
ASG&I Rulleskøjteafdeling afholder generalforsamling mandag d. 14. maj 2018 kl. 19.30 i cafeteriaet på
Kulsviergården. Dagsorden i følge vedtægterne - alle er velkomne.
På bestyrelsens vegne Peter Windum
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Spisesalen i
Brede Spisehus
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BJØRN WIINBLAD

– enestående kunstner og generøst menneske

I år for 100 år siden fødtes Bjørn
Wiinblad, og tirsdag den 15. maj
i år arrangerer Alsønderup Seniorklub udflugt i bus til Det Blå
Hus på Højskolevej 5, der er beliggende lige ved siden af Frilandsmuseet. Bjørn Wiinblads frodige
kunstprodukter kendes af mange i
Danmark og verden over. I de store
lande er hans produktioner udstillede på de største museer, ligesom
hoteller, skibe og restauranter er udsmykkede med hans kunstværker.
Bjørn Wiinblad døde i 2006 og
havde boet og arbejdet det halve af
sit liv i Det Blå Hus. Det fortsætter
nu som arbejdende værksted med
tidligere medarbejdere og som museum med guidet omvisninger af
René Schultz, der sammen med sin
hustru, Eva, har boet og stadig bor

Wiinblads Hus bag låge
og rhododendron

i gæstehuset. René Schultz har således kendt og oplevet Bjørn Wiinblad
på allernærmeste hold og er derfor
nærmeste vidne til at fortælle indgående om denne kunstner, der med
sin luksuriøse og overdådige stil gik
sine egne veje.
Bjørn Wiinblad havde en søster, der
fik to sønner; selv havde han ingen
børn - men en omfattende omgangskreds af prominente personer,
som han holdt overdådige middagsselskaber for, arrangeret ned i den
mindste detalje, så ofte som muligt,
gerne hver dag. Når gæsterne var
gået hjem, gik Bjørn Wiinblad på
værkstedet og fortsatte sine kunstneriske udfoldelser. Han havde flere
hjem rundt i Europa, hvor han ligeledes var meget generøs med udlån
af disse til den store omgangskreds,

der blev Bjørn Wiinblads »børn«.
Far og farfar var håndværkere i typografbranchen, blev chefredaktører og kom efterhånden ind i politik,
hvor Bjørn som barn og ung overværede de mangfoldige middagsselskaber, der blev afholdt. Derved
lærte Bjørn Wiinblad om det farverige og generøse liv, der kom til at
præge ham selv hele livet. Hvis man
skal skabe noget stort, skal man ikke
gå i små sko. I hans mangfoldige
produktioner med de utallige detaljer var hver eneste streg nøje tænkt
og udført. Sammen med det høje
håndværksniveau og den sprudlende fantasi nedlagt i kunstproduktionerne skabte Bjørn Wiinblad et
enestående og et noget helt særligt
kunstunivers.

| Alsønderup Seniorklub |
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Brede Spisehus
foran Industrien

Efter besøget i Det Blå Hus er der
arrangeret frokost i Brede Spisehus,
som ligger nærved Brede Sø langs
Mølleåen. På Mølleåens 30 kilometer lange strækning fra Hettings
Mose ved Ganløse til Øresund med
et fald på 29 meter har der været op
til 10 vandmøller til kobber og messing, krudt, korn, papir og klæde.
Brede Mølles vandkraft har under
skiftende ejere og skiftende behov
været anvendt til forskellige produktioner. Sidst fra 1832 indtil 1956 som
klædefabrik.
Fabrikken er blevet til museum om
den tidlige industri i Danmark. Men
dengang 500 personer i 200 beboelser i 1800-årene i et sluttet samfund
levede og arbejdede på stedet, var
det foruden boliger nyttigt med ordentlig madforsyning. Derfor blev
spisehuset bygget og indrettet i
1893. Datidens kantine eller forsam-

Brede Spisehus ved
Brede Sø og Industri

lingshus. Familiernes daglige måltider blev indtaget i Spisehuset eller
bragt til boligerne i madspande, der
blev returneret næste morgen.

Man kan blive medlem ved at kontakte formand eller kasserer. Medlemsskab koster kun 100 kr. årligt for
hver person.

Nu er Brede Spisehus en meget velrenommeret restaurant til frokoster,
aftenspise og selskaber. Man kan
stadig opleve den første industris
udsmykning med stålsøjler, glasloft
og svungne lamper i spisesalen og
fornemme datidens indretningsmode sammen med lækre anretninger
og vine.

Vi ser frem til dagen og arrangementet og håber på livligt fremmøde
igen.

Kom selv med på udflugten og oplev
Bjørn Wiinblads kunstunivers og et
måltid i en historisk restaurant.
Indbydelse udsendes i denne tid ved
brev og mail til medlemmer, og tilmelding er den nemmest mulige ved
at betale deltagergebyret til foreningens bankkonto og angive deltagernavnene.

Venlig hilsen fra bestyrelsen:
Lis Asmussen, tlf. 2172 7644
haas@post12.tele.dk
Merete Henriksen, tlf. 2467 7689
jogmhenriksen@gmail.com
Hans-Torben Andersen, tlf. 2025 9317
hta@vinfrafrankrig.dk
Erik Hartz, tlf. 4828 6619
jehz@mail.tele.dk
Anne-Marie Markussen, tlf. 4828 6838
oammarkussen@gmail.com

Brede Spisehus
ved Nærumbanen

| Idrætsforeningen |
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TIL ALSØNDERUP IDRÆTSFORENINGS

IDRÆTSLEJR 2018
HVEM KAN
KOMME MED?
Alle børn fra 4. kl. til og med 6.
kl. med tilknytning til ASG&I.

idrætsforeningen repræsenterer - plus nogle nye som atletik,
svømning, bowling, orienteringsløb og måske teater.

HVOR SKAL VI HEN?

HVAD KOSTER DET?

Tarm Idrætscenter i Vestjylland.
Centeret ligger i udkanten af
byen lige op til skov og marker.
Det 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.

Rigtig mange frivillige personers
store indsats i forbindelse med
Alsønderup Fester muliggør, at
idrætsforeningen kan tilbyde
deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 1.400
kr. Inkluderet i prisen er transport, overnatning, forplejning
og deltagelse i alle aktiviteterne.
Eneste udgift derudover er lommepenge.

HVORNÅR?

HUSK AT SÆTTE X I
KALENDEREN UGE 27
2018

Vi tager afsted med bus tidligt
mandag d. 2. juli og kommer
hjem fredag d. 6. juli om eftermiddagen (uge 27). Mødested
Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse
kl. 8.00 præcis.

HVAD SKAL VI LAVE?
Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som

Har du spørgsmål eller har brug
for yderligere informationer, er
du velkommen til at ringe eller
maile til Peter Windum,
tlf. 23 37 97 88, eller mail:
peter@windum.com
Arrangør: Hovedbestyrelsen i Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)

UNGDOMSLEDER
PÅ IDRÆTSLEJREN?

du lyst til at deltage
2. juli til fredag den 6. juli. Har
d.
g
nda
ma
fra
8
201
i
es
old
Sommerens idrætslejr afh
aktiv idrætsudøver.
15-20 år og meget gerne være
llem
me
re
væ
l
ska
Du
er?
sled
som ungdom
il.com
dum på mail: peter.windum@gma
Skriv hur tigst muligt til Peter Win

| Alsønderup Sogn Jagtforening |

ALSØNDERUP SOGN JAGTFORENING
Alsønderup Sogn Jagtforening som
har været en lokal forening i mange
år i vores lokalsamfund har ikke tidligere haft adgang til egne klubhus
faciliteter.
Når foreningen tidligere har skullet
afvikle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger eller andre aktiviteter, så er
det enten foregået privat eller ved lån
af lokaler på den lokale skole.
I Alsønderup findes samtidig en anden forening, nemlig skytteforeningen.
De havde for en del år siden opbygget en 200 m skydebane udenfor
Alsønderup By med tilhørende skydehus. Dette anlæg blev brugt sidste
gang i starten af 80’erne.
Huset har stort set siden stået ubrugt
hen og var da også på vej til forfald.
Jagtforeningen rettede derfor henvendelse til skytteforeningen af et
par omgange for at høre, om vi kunne overtage huset med henblik på
istandsættelse og til fremover at fungerer som klubhus for os.
Skytteforeningen var med på ideen
og en aftale kom i stand.
Det er nu 3 år siden, at bestyrelsen og
foreningens medlemmer gik i gang
med at istandsætte og der er sket rigtigt meget på de 3 år.
Der er isat nye vinduer, der er lagt nyt
tag, der er lagt nye gulvfliser i hele
huset, der er lavet ny dejlig terrasse,
der er opsat varmepumpe, der er lagt
fliser foran huset, huset er blevet ma-

- nu med eget klubhus

let og der er møbleret med borde/
stole og sofaarrangement mm.
Alt er lavet på frivillig arbejdsindsats
af foreningens medlemmer og pga
økonomisk støtte fra jægerforbundet
og at vi selv har skaffet mange materialer via sponsering fra forskellige
lokale firmaer, så har istandsættelsen
kunnet lade sig gøre for meget små
penge.
Vi har nu et velfungerende hus, hvor
vi fremover kan afvikle alle vores arrangementer og hvor vi allerede nu
har haft mange hyggelige timer med
jægeraftner, grillaftner, generalforsamlinger og div frokoster, som vi altid afslutter med, når foreningen har
afholdt fællesjagter.
Klubhuset ligger i dejlige naturomgivelser med marker og mindre
skovstykker som nærmeste naboer,
hvilket jo ikke gør det ringere, da vi
jævnligt oplever både Rå og Dåvildt
i området, sågar Kronvildtet krydser
også forbi huset, så udover at nyde
det fælles selskab vi nu har mulighed
for, så er der næsten altid også dyr at
beskue fra huset.
Tak til skytteafdelingen for at vi har
kunne få denne mulighed.
Jan Bloch Hansen, formand
Alsønderup Sogn Jagtforening
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FASTELAVNSFEST
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GENERALFORSAMLING
Traditionen tro - og godt nok lidt på bagkant på grund af vinterferien - blev der den 20. februar afholdt fastelavnsfest for alle børn
i FDF Alsønderup.
De fleste børn (og ledere) var hoppet i det fineste udklædningstøj,
mange af børnene så flotte, at de kun kunne genkendes på forældrene!
Der blev tævet løs på de 3 ophængte tønder, som puslingene
flot havde malet og dekoreret. Der blev bidt-til-bolle, danset ballondans, fordelt slikposer og spist fastelavnsboller skyllet ned med
varm kakao. Og der blev naturligvis kåret kattekonger og kattedronninger.
GENERALFORSAMLING
Mens børnene slog katten af tønden, holdt bestyrelsen den årlige
generalforsamling med valg af forældrerepræsentanter. Der blev
denne gang valgt 2 nye forældre ind i bestyrelsen, og det er vi
rigtig glade for. Det er vigtigt for os, at nye forældre tager del i
bestyrelsesarbejdet, og dermed bringer fornyelse ind i kredsen. Så
stor tak til både de afgående og de nye forældrerepræsentanter.

| FDF |
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SOMMERLEJR 2018
Sommerren er på vej og vi glæder os til den årlige sommerlejr i uge 27, med FDF.
I år er sommerlejren delt i to lejre, en for Puslinge, Tumlinge og Pilte, og en for Væbnere Seniorvæbnere og
Seniorer.
De mindre børn skal til Råbjerghytten i udkanten af Gribskov ved Mårum. Lederne er i gang med at planlægge en rejse »jorden rundt på 6 dage«, så børnene kan godt begynde at glæde sig! Mere herom i næste
nummer af LokaltNyt.
De ældste klasser kan i år glæde sig til fælles sommerlejr med i alt ca. 50 børn fra andre kredse i Nordsjællands netværk, som er Birkerød, Allerød og Hillerød.
Vi skal alle mødes i Helsingør, og derfra cykle til Gillastugan som ligger i Söderåsen i Sverige.
Gillastugan er et naturskønt område på 95.000 m² lige op til et herligt naturreservat kun 45 km fra Helsingborg. Naturreservatet Söderåsen er blevet oprettet for at bevare den unikke og anderledes natur med høje
klipper, nordens højeste bøgetræer og fritlevende vildsvin.
Her skal vi udforske den skønne svenske natur, vi skal bade i søerne, vandre i bjergene, sejle i kano og cykle i
de omkringliggende skove.
Sommerlejren vil naturligvis også indeholde traditionelle aktiviteter som opbygning af lejren med rafter,
madlavning over bål og lejrbål.
Vi glæder os alle til en sommerlejr med masser af nye FDF venner og dejligt varmt vejr.
Lederne

| Alsønderup Fester |
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Mad!
TV2 har Morgenshowet, og når
det begynder at blive lidt for mærkeligt at kalde det Morgenshowet
på grund af tidspunktet på dagen,
så har de Aftenshowet, og de to
kan i princippet lynes på midten,
men det er nu ikke nødvendigt, for
man kan se Aftenshowet genudsendt om morgenen. DR2 har grebet det mere pragmatisk an og har
simpelthen »Dagen« - et koncept,
der kan strækkes i begge retninger. Fælles for dem alle er, at midt
i mylderet af mere eller mindre
imponerende, journalistiske indslag står der et samtalekøkken og
midt i køkkenet en kendt kok.
Derfor har vi inviteret Heini ind i
studiet, og han vil lave snobrød.
Han lægger et stort bål til rette.
Det ser meget forsvarligt ud, og
jeg håber, at der fortsat kan spilles
håndbold og rulles på rulleskøjter
på gulvet bagefter.
Som en professionel kok stiller
han ingredienserne frem i hver sin
skål på køkkenbordet, så vi kan se
dem: Vand, mel, gær og lidt salt.
Heini har selv været FDF’er som
dreng, men når man er kommet
gennem puslinge, tumlinge, pilte,
væbner ... - Det lyder lidt som en
sang af Keld Heick - så er der faktisk kun tilbage at blive leder. Med
denne erfaring bag sig blander
Heini ubesværet ingredienserne
sammen til, hvad der falder den
erfarne så let at sige og gøre, og
efterlader os andre uden nærmere
forståelse: »En god konsistens«.

siden, vandrer rundt med kasser og
sækkevogne og forsøger at lave en
overordnet sortering af alt det, der
foreløbig er kommet ind til loppemarkedet. Der er ikke tale om finsortering. Den håndterer de enkelte
afdelinger. Her grovsorteres: Noget
går til Antikken, noget til Bøger, noget til Køkkentøj. Osv. Den venlige
journalist og fotograf spørger, om
det ikke af og til kan være vanskeligt
at vurdere, hvad der skal hvor hen?
Men det pragmatiske svar er »Så må
de jo bytte bagefter«.
Ja, selvfølgelig!
Der er selvfølgelig også tid til en
kaffepause med en hjemmebagt
småkage fra Tove, og en hyggesnak
om vejret og hvad, der er kommet
ind. En lille æske med skytte- og
militære udmærkelser samt et par
spritnye kunstskøjter vakte særlig
opmærksomhed. Når alle er samlet
kan man se, at vi er oppe på en snes
mennesker, der arbejder med denne
sortering. Ganske imponerende. Der
arbejdes både mandag og torsdag
formiddag, men det har ikke været
nødvendigt at benytte mandagen
endnu, for tæller man.

Så er der kun tilbage at lade den
hæve, så vi kan gå til første indslag: Sorteringen.

Det er jo i virkeligheden loppemarkedets kraftcenter det her: Stadig
flere kasser kommer ind fra både
loppehentningen og fra indleveringen - Ifølge logistikchef Knud har
der på de 4 dage, hvor indleveringen
har været åben indtil videre i år været ikke mindre end 33 indleveringer,
og omkring halvdelen er kommet
med trailer - og det skal alt sammen
sorteres ud til de enkelte afdelinger,
hvis det ikke blot skal hobe sig op,
og være helt og aldeles uoverskueligt, når vi nærmer os Kristi Himmelfartsdag.

Et stort antal mennesker, primært nogle, der har været med
til at sortere for Alsønderup Fester loppemarked siden tidernes
morgen, som jo altså i år er 49 år

Knud kan yderligere fortælle os, at
det har været ganske godt med frivilligheden omkring loppehentningen i
år. Der er ikke mange vagter, der er
tomme.

Med en god indlevering, loppehentning og sortering, er der gode chancer for, at vi kan få sorteret det værste fra, så der virkelig bliver gode
ting at gå efter på loppemarkedet i
år.
Det er trygt at vide, at kraftcenteret
fungerer!
Vi vender tilbage til vor chefkok ved
samtalekøkkenet midt i rummet.
Men der er intet nyt om snobrødsdejen, der fortsat har brug for at hæve.
Til gengæld har Heini fundet nogle
popcorn frem, som han mener vil
gå godt sammen med snobrødet. Vi
må jo tro ham på hans ord, og det
er vel aldrig dårligt med lidt grøntsager?! Vi spørger lidt ind til, hvad
der motiverede ham til karrieren
som snobrødskok. Heini fortæller, at
det vigtigste faktisk er glæden ved
friluftslivet, hygge og leg, og at FDF
nu er en af de største spejderkorps i
Danmark. Imponerende. Man kunne
måske have ønsket sig, at det var
lysten til at fremstille det gode snobrød, der drev ham, men ok.
I mellemtiden har vi fået indkøbschef og depotbestyrer Dan i studiet.
Dan står for indkøbet af mad og
drikke til grill, kaffe og kage, barer
med videre på festivalpladsen og
indenfor på Kulsviergården. Den
venlige journalist finder dog hurtigt
ud af, at mad og drikke langt fra er
hovedudfordringen.

| Alsønderup Fester |
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Dan fortæller, at man på et fællesmøde for køkken og grill er blevet
enige om at købe 1 helstegt pattegris, 50kg LUXUS grillpølser, 50 kg
entrecote, 80 kg svinekam uden ben
(»god« står der på indkøbslisten, så
det må vi jo tro på, og flæskestegs
sandwich plejer jo at være favoritten), 52 iceberg salathoveder, 80
l sodavand af forskellig karakter,
44 kasser øl og 228 liter fadøl, der
sammen med popcorn (ikke kun til
Heini), is, slik og chokolade vel godt
kan betegnes som mad og drikke.
Men hovedparten af indkøbslisten
er faktisk alt muligt tilbehør f.eks.
intet mindre end svejsehandsker til
grillen, 1.000 paptallerkner og et tilsvarende antal plastikknive og gafler, 75 potteplanter, 200 fodbolde,
40 stk. viskestykker, 40 engangs»alt-mulig-klude«, 38 køkkenruller,
1.000 kaffekopper med hank osv.
osv. ... man må erkende, at det er en
stor forretning Dan driver på vegne
af Alsønderup Fester.
Men er der så nok? For lidt? vil den
venlige journalist vide, og hertil
svarer indkøbschef og depotbestyrer Dan: »Vi har en fast tradition på
Alsønderup Fester: Når alle har fået
tildelt det, der er købt ind til at række
pænt ind i dagen, kommer de - før festen er startet - og klager over, der er for
lidt, ja, faktisk kan de lige så godt lade
være med at åbne. Så er udfordringen
at stå fast. Enkelte år er der blevet panikkøbt ved denne situation, og vi må
levere det meste tilbage. Vi ser jo både
på, hvad der forventes solgt, når vi laver indkøbssedlen, hvad vi solgte sidste
år, og selvfølgelig også på, at vi ikke
kan levere alt tilbage. Og kl.16 plejer
det faktisk at passe, så ro på!« siger
indkøbschefen.

Efter dette interessante indblik i omsætningen på det beværtningsmæssige område, vender vi atter tilbage
til samtalekøkkenet, hvor Heini nu
mener, at dejens hævning er fuldbragt og er begyndt at banke lidt til
den med kyndig hånd.
Hvad så nu Heini? spørger den venlige journalist, hvordan sikrer du dig,
at det bliver snobrød, der er værd at
spise? Jeg husker, da jeg var dreng,
at man forsøgte at klæbe dejen fast
til en gren ved at klemme om den
med hænderne, og efter at have siddet med den i bålet et stykke tid, var
den kulsort udenpå og fortsat dejagtig indeni. Der er vel kommet revolutionerende, nye koncepter siden?
Revolutionerende er måske så meget
sagt, smiler Heini. Vi bruger fortsat
en pind, men vi klemmer ikke dejen
fast om den. Vi ruller en pølse, som
vi snor om pinden. Heini viser hvordan han gør. Hvor tyk skal den pølse
være spørger den venlige journalist?
»Det er noget man har i håndleddet«,
svarer Heini medvidende. Journalisten sukker og beslutter sig for, at
opskriften ikke kommer på hjemmesiden, som man ellers gør i den slags
programmer. »Den rigtige konsistens«,
»noget man har i håndleddet«... Der er
vist ikke grund til at patentere den
opskrift. Den kan simpelthen ikke
eftergøres!
Vi får nu den sidste gæst i studiet.
Knud Cornelius, der har skrevet om
kunst og kultur gennem en menneskealder i Frederiksborg Amtsavis.
»Knud, du er jo ny i denne sammenhæng, så særligt velkommen til dig«.
»Du har lovet i år at se, om vi sammen
kan gøre en indsats for at skille skidt
og kanel indenfor den kunst, vi får ind.
Noget af det er formentlig noget værd,

så vi kunne få mere for det på auktionen end ved salg fra boderne. Spørgsmålet er blot hvad?«.
»Man kommer jo ikke uden om«, siger
Knud, »at i sidste ende handler kunst
om smag og behag. Men man kan jo
starte med at se på, om det er ordentligt
lavet«. Diskussionen kommer rundt
om Picasso, der har produceret flere hundrede tusinde stykker kunst,
hvoraf man må sige, at en del faktisk
ikke er »ordentligt lavet«. Vi berører
emnet vinsmagning, hvor hovedspørgsmålet også er: Skal vi bruge
nogle teknikker og en struktur, der
hjælper os til at sige, hvad man kan
sælge og tjene penge på, eller skal
vi bruge det til at finde ud af, hvad
vi selv kan lide? Ja, selv »citronfromage« bliver berørt »Hvis jeg fortæller dig, at det er en første klasses og vellavet citronfromage, vil du så spise den,
hvis du ikke kan lide citronfromage?«.
Tja ... Vi bliver enige om simpelthen
at gå rundt og se på tingene i de boder, der kunne være interesseret på
overflytningsdagen. Hvis noget får
os til at stoppe op, må det jo være
interessant, og så har vi et udgangspunkt for, hvad der måske skal på
auktion.
Programmet er slut. Den venlige
journalist sidder alene tilbage. Et
næsten udbrændt bål med enkelte
ikke-spiste snobrød stadig i gløderne. Overvældet af indtryk fra
forberedelserne til Alsønderup Fester. Ikke nogen lille fest. Faktisk ret
meget større end man skulle tro ...
og alle de utroligt mange mennesker
uden hvis trofaste indsats, det hele
ville bryde sammen. Vi vidste måske nok det skete. Men omfanget er
overvældende!

| Find 5 fejl |

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

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

BESVARELSEN
SENDES TIL
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Lyngbakken 1, Alsønderup
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelsen skal indsendes
senest 3/4 2018.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Tegnet af: Lena Heegaard i anledningen af at FDF Alsønderup 		
har 25 års jubilæum i år.

Adresse

klip

Navn

18

FIND 5
FEJL

KONKURRENCE

| Kirkerne |

DANSEGUDSTJENESTER
Første onsdag i måneden kl. 18.00 - 20.15
En gudstjeneste, hvor vi sparer på ordene. Til gengæld får kroppen plads til at
udtrykke sig, vi fordyber os i salmerne og musikken og lægger opmærksomheden i kroppens bevægelser.
Med plads til dig, der måske ikke har fået så meget ud af at sidde stille på kirkebænken. Eller til dig, der bare elsker at bevæge dig til musik. Og ikke mindst til
dig, der ikke tør danse, men hemmeligt længes efter det.
Vi øver dansene først, derefter spiser vi et let måltid, inden vi går ind i kirken og
sætter det hele sammen til en gudstjeneste.
Medbring bløde sko eller varme sokker til at danse i.
Forårets dansegudstjenester: 4. april, 2. maj og 6. juni
OBS: Mens vi venter på, at arkitekten og den kongelige bygningsinspektør bliver enige om, hvordan den
flytbare alterskranke i Alsønderup kirke skal udformes, låner vi husly i Ullerød Kirke.

R
HUSK DET E
KIRKE
I ULLERØD

»Dans er meditation i bevægelse,
en vandring ind i stilhed, hvor
hver bevægelse bliver til en
bøn«Bernhard Wosien (1908–1986)

LIVET & Bøgernes Bog
Prædikengruppe ved Alsønderup kirke
Kan søndagens bibeltekster tale ind i dit liv?
I prædikengruppen er samtalen fri og åben - med udgangspunkt i tekstens temaer. Den
eneste forkundskab du behøver er nysgerrighed! Er der noget ved teksten, vi godt kan
lide - eller som provokerer os? Måske noget, vi finder vanvittig smukt - eller helt urimeligt?
Kalder tekstens temaer oplevelser og minder frem fra vores liv?
Prædikengruppen ledes af sognepræsten, som forsøger at lade
samtalen udfolde sig ad et livsnært spor på vej mod en forståelse af
ugens bibeltekster.
Alle er varmt velkomne!
Vi mødes tirsdage i Smedens Hus ved Alsønderup kirke fra
13-14.30. Datoer forår 2018: 17. april og 15. maj (OBS ændret
dato).
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POESI, KUNST
OG MYTE
Læser du nogensinde digte? Ser på et kunstværk?
En amerikansk digter har sagt: - Et godt digt får ikke
noget til at ske. Det løser ikke nogen ydre problemer. Det
er i sit væsen kontemplativt
Og det kan man sige om al kunst tror jeg.
Kunsten får ikke noget til at ske, sådan lige umiddelbart. Løser ikke problemet med vandhanen der
drypper eller noget andet praktisk. I stedet får den
os til at tænke dybere over tilværelsen. Uden at vi
kan sætte ord på det, mærker vi måske at noget
falder på plads i os. Poesien, kunsten og myten har
denne evne.
Poesi, kunst og myte når ned til dybere niveauer
af menneskelivet, ned under egoets stålkappe og
taler til vores underbevidsthed. Ligesom god terapi.
Tilbyder en fortolkning, en sandhed
I verden er der mange former for sandheder, man
kan ligefrem tale om et hierarki af sandheder. Vi tillægger nemlig ikke alle sandheder lige stor værdi.

historiske, logiske sandhed, som ofte tillægges
størst værdi. - Skete
det virkelig på den
måde? spørger både den religiøse og den
videnskabelige fundamentalist.
Religiøse fundamentalister søger efter historiske beviser på Bibelens begivenheder. Og videnskabelige
fundamentalister hævder, at kunne præsentere den
fulde sandhed om menneskelivet.
Men det historiske, logiske sandhedsniveau er i
virkeligheden et af de mindst frugtbare for os mennesker. En historisk sandhed kan være interessant
eller fascinerende, men det er sjældent, at den på
nogen måde forandrer vores liv.
Der hvor livet begynder at forandre sig er, når
betydningen af de andre sandheder lægger sig til
og vi får et helt spektrum. Historisk, psykologisk og
mytologisk.

Noget kan være psykologisk sandt, mytologisk
sandt eller historisk sandt. I vores verden er det den

Anja Worsøe Reiff

ALSØNDERUP SKYTTE-, GYMNASTIKOG IDRÆTSFORENING
AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter for støtte- og passive medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af bestyrelsessuppleant, Valg af revisor, Valg af revisorsuppleant,
Valg af fanebærer, Valg af fanebærersuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før på mail:
peter@windum.com eller tlf. 23 37 97 88.
Vel mødt - Hovedbestyrelsen

| Kulsviergården | Skytteafdelingen |

VANDSKADE PÅ
KULSVIERGÅRDEN
Som de daglige / ugentlige / månedlige brugere af
Kulsviergården har bemærket har der være en temmelig alvorlig vandskade som har »lammet« cafeteria, omklædning og dele af hallen i længere tid.

Det glædelige i hele denne omfattende skade er, at
vi får lagt nyt linoleum i cafeteria. Derudover bliver
omklædningsrummene malet og bænkene slebet
og lakeret.

Tilbage i juli/august 2017 observeredes en vandskade i depotet. Vandskaden strækker sig fra depot,
igennem cafeteriet ud til spillergang, omklædningsrum og i begrænset omfang i hallen.

Vi har flere gange fra Kulsviergårdens side troet at
vi var tæt på at være færdige, men så er nye fugtskader dukket op med forlængelse af processen til følge. Vi kan i hvert fald love at til sæson 2018/2019
(efter sommerferien) spiller alt som i gamle dage.

Skaden blev anmeldt og valget fra forsikringen og
os stod imellem at få gulvene brækket op eller alternativt at »trække fugten« op af gulvlagene. For
at minimere omfang og renovering, blev udtørring
den bedste løsning. Det har nu været i gang siden
efteråret, hvorved cafeteriet inkl. køkken, spillergang + det ene omklædningsrum er færdigudtørret.
Den videre udtørring foregår stadig i depot, sidste
del af hallen, hvortil alene mangler de 2 omklædningsrum + del af »rød gang«.

Vi skal i den forbindelse takke idrætsforeningen
(ikke mindst rulleskøjteafdelingen) for den forståelse der er udvist, samt takke de kræfter der har haft
ekstra arbejde på baggrund af disse skader.

SKYTTEAFDELINGEN
AFHOLDER

generalforsamling

Tirsdag d. 3. april kl. 19.30 på vores 15 meter bane
under skolen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formand Ole Hansen i hænde senest 28. marts på tlf. 48 25 10 83.
På bestyrelsens vegne
Niels Olsson
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Foreningen
Foreningen
Lokalt Nyt
for Alsønderup
Lokalt
Nyt

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
CLAUS
LARSEN
AUT.GAS
- VAND - SANITET
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 36,
Hillerød
Brunebjerg
Tulstrup
3400 Hillerød

TLF. 4828 6500
TLF. 4828
6500
MOBIL
4040
8290
MOBIL 4040 8290

Tjæreby Sogne
forog
Alsønderup
og Tjæreby Sogne

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
afholder generalforsamling
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Torsdag den 11. januar 2018
vedtægterne.
kl.Dagsorden
19.15 i jvf.
Smedens
Hus, Alsønderup
Forslag til behandling skal være undertegnede
Dagsorden
vedtægterne.
skriftlig ijvf.
hænde
senest 2 uger før
Forslag
til
behandling
skal være undertegnede
generalforsamlingen.
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Peter
Windum,
Med
venlig
hilsen bestyrelsesformand
Peter Windum, bestyrelsesformand

18
18

| Kirkerne |

GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

TJÆREBY KIRKE

29. marts

Skærtorsdag

30. marts

Langfredag

10.30

1. april

Påskedag

9.00

2. april

2. påskedag

4. april

Onsdag

8. april

1. s. e. påske

ALSØNDERUP KIRKE
19.00 Rytmisk kor medvirker

10.30 Fortællegudstjeneste
Kirkens konfirmander
medvirker

10.30
15.00 Alsang forår i Smedens
Hus. Grethe Egerup og Kulsvierkoret medvirker
(se omtale side 31)

2. s. e. påske

22. april

3. s. e. påske

27. april

Store Bededag

29. april

4. s. e. påske

2. maj

Onsdag

6. maj

5. s. e. påske

10.30
10.30 Konfirmation
10.30 Konfirmation
10.30 Konfirmation
18.00 Dansegudstjeneste i Ullerød kirke (se omtale side 19)
10.30

Pilgrimsvandring

PÅ DEN DANSKE KLOSTERRUTE
Lørdag den 21. april kl. 10.00 - ca. 17.00
Vi skal gå næste etape af den danske klosterrute; fra Hillerød til

Slangerup.

Hvis vi ikke går for meget forkert, er det en vandring på 18,5 kilometer.
Vi får som sædvanlig gode ord at gå på, tid til at tale sammen om stort og småt. Og tid til at være stille.
Mødested er Hotel Hillerød på Milnersvej 41. Herfra går vi gennem Saltpetermosen mod 			
Brødeskov, Nr. Herlev, Uvelse og til slut gennem Lystrup skov til Slangerup kirke. Vi besøger undervejs bl.a.
det fungerende karmelitterkloster Sankt Josephs Karmel.
Husk selv at sørge for hjemtransport, samt hvad du har brug for at spise og drikke på 			
vejen. Påklædning efter vejret og gode sko er naturligvis et must.
Vandringen ledes af sognepræst Anja Worsøe Reiff og har du lyst til at være med, må du				
gerne tilmelde dig på awr@km.dk

Hvor intet andet er nævnt er prædikant Anja Worsøe Reiff

10.30

18.00 Dansegudstjeneste i Ullerød kirke (se omtale side 19)

15. april
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ØL og tro
Hvordan var forholdet til kristendom 			
i din familie?
Min vidunderlige mor var erklæret ateist. Hun måtte desværre forlade jorden, da hun kun var 42 og jeg var 12-13 år. Det var et hårdt
slag og min far levede som enkemand til han blev 86. Hun var hans
store kærlighed. Han var heller ikke religiøst engageret.
Kristendommen dukker op i mig, da jeg kom på en grundtvigiansk
skole. Først reagerede jeg med opposition, jeg var ikke ateist som
ung mand, men jeg var skeptisk. Meget skeptisk! Kristendommen er
kommet til mig, snigende ind over mig.

Hvordan skete det?
På en tur til Assisi i Italien bliver jeg dybt grebet af Frans af Assisi
hans »Solsang« er jo vidunderlig; fuglene, dyrene, naturens bøn. Det
var en dejlig glad kristendom, som på en eller anden måde smelter
sammen med det grundtvigianske. Grundtvigs glade levende ord og
så søde lille Frans, som jeg kalder ham. Han insisterer på afkald og på
det rene budskab om fattigdom. Det gled ind i hovedet på mig, som
et dejligt hippie budskab. Jeg var vel 25 år.

INTERVIEW MED
CARSTEN BERTHELSEN
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Esajaskirken

Hvilken kirke kommer 		
du selv i?
I Esajaskirken lige omkring hjørnet,
den føler jeg mig stærkt knyttet til.
Jeg er supplerende menighedsrådsmedlem og jeg er glad for menighedslivet.
Der er en vidunderlig glasmosaik i
kirken, der viser den korsfæstede og
Maria og Johannes, der står og trækker sig lidt væk i beundring og kærlighed. Den er meget gribende. Kirken
har en høj rejsning og lyset kommer
flot ind. Jeg holder meget af at sidde
der og kommer der hver søndag, med
mindre jeg tumler rundt ude i verden.

Hvad får du ud af at sidde
på kirkebænken?

Derudover har jeg en dejlig ven, som blev så dybt grebet
af katolicismen, at han konverterede. Ja han var kommunist, men blev katolsk præst. Så kom der ting i den
katolske kirke, som han ikke kunne med og som jeg heller
ikke kan med. Korruptionen, forbindelsen mellem bankvirksomhed og kirke, den kan jeg ikke holde ud. Derfor er
jeg også tilhænger af en statskirke.
Men jeg kan godt lide den katolske mystik. Og så er det
folkelige liv i de katolske kirker jo vidunderligt, det er
som en troens og livets banegård. Man beder og så går
man hjem og laver en vidunderlig suppe, som man tror er
velsignet. Og det er den jo også! Men jeg trækker vejret
friere og dybere i den protestantiske kirke.

Kristendommen
er kommet til mig,
snigende ind over
mig...

At finde den indre ro, som er så vigtig. I et hektisk liv som mit, ja i et moderne menneskes liv, er det nok meget godt at føle den her rodfæstethed,
som er svær at finde andre steder. Jeg
føler, at jeg sidder godt og solidt i den
time. Så hører jeg præstens prædiken, i går var det jo
den om den epileptiske søn (2. søndag i fasten, Markusevangeliet 9,14-29 red.). Der er en passage, der er helt
ustyrlig, som ramte mig meget. Lige der, hvor Kristus
nærmer sig ham, der slider den onde ånd i ham. Det
var meget bevægende, for er det i virkeligheden, når
vi konfronteres med godheden, at vi bliver allermest
angst? Man er bange for døden, bange for at blive syg,
at ens elskede de går væk. Men er man i virkeligheden
bange for det gode? Det sagde mig noget, som er meget fundamentalt. Kristus er jo ikke kun det gode, nej
han viser også en splittelse i mennesket og så gælder
det om at holde fast. Faderen til sønnen holder fast og
siger: - Hjælp min vantro. Og det er jo altså fantastisk
at kunne sige! - Så hjælper jeg dig, siger Kristus.

Er der nogle af kirkens ritualer,		
du holder særligt af ?
Altergangen er fantastisk, et overvældende ritual hver
gang. Udlægningen er noget, man ikke forstår i andre
religioner, at man indoptager guden i sig, det er jo besynderligt, men fantastisk stærkt. Det er der kristendommen sejrer, mener jeg; at vi tager del i det, bliver
ét.
Går vi tilbage til gammel tid, så var det madmoderen
og storbonden, der uddelte det her måltid til dem, der
var i deres brød. Læg mærke til udtrykket »var i deres
brød«. Det er et meget grundlæggende ritual. Og da
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Kristus indstifter det, siger han, at alle skal
være med! Det er et fællesskab.

26

Og tilbage til øllet: Når man kom til gårdene i gammel tid, skulle man alle sammen
drikke af samme skål, for at vise, at nu
hører vi sammen. Som man jo stadig gør
nogle steder, f.eks. i Sverige, hvor man har
fælles kalk ved nadveren, som ved et gammelt bonderitual.

Hvad tænker du om Bibelen?
Bibelen er jo den klogeste bog i verden, der
er ikke så meget at tage fejl af. Hvem, der
har skrevet den og hvor teksttro eller tekstnær den er, det er sådan set ligegyldigt. Har
Kristus bare sagt halvdelen af det, der står,
så kan han ikke have været »bare et menneske«. Og
han har jo efterladt et fingeraftryk, der er så fantastisk.
Det vidunderlige ved Bibelen er jo, at det er abstrakte
tekster, der kan udlægges gange 22 π i anden - eller
hvad sådan noget hedder matematisk. Det er ufatteligt, som den kan udlægges - og ødelægges må man jo
så tilføje. Af tosser, der misbruger teksten.
Efter min mening må det ikke blive for fanatisk, for så
mister man sin kærlighed til mennesket. Så bliver det
lovreligioner og det er jo desværre noget af det værste der findes. Hvis man ikke kan finde kærligheden
i Ordet, sådan som det står, klart og tydeligt, men i
stedet vil lave regler for andre mennesker, hvad de må
og ikke må, så er man efter min mening galt på den.
Evangelierne fortæller jo om frihed. Og det er det som
er så fantastisk ved Det nye Testamente. Kristus kommer til os og siger: - I må træffe et valg. Som Kierkegaard forstod: Værsgo, det er enten eller! Men valget
er dit, hver dag.
Du kan enten vælge ulykkeligheden i det, du tror er
frihed. Eller du kan vælge at være grundfæstet i kærligheden.

Det er jo det, der er det fantastiske ved kristendommen,
at jo mere du går ind i den, jo friere bliver du. Det tror folk
ikke, de kan ikke fatte det! Men jo mere du tænker, at du
kan gøre, hvad pokker, der passer dig og blæse på alle andre, jo mere ufri bliver du i virkeligheden. At give sig hen
til noget, det er en ufattelig frihed. Det er, som om der
bliver taget en voldsom sten fra dine skuldre. Folk tror at
kristendommen er lig med ufrihed, men tværtimod.

Hvordan vil du beskrive din tro?
Kristendommen er for mig en fortolkning af livet og det
er måske også derfor mange mennesker er hundeangst
for at komme i kirken, du møder jo livet i sin mest fundamentale klædedragt. Det er liv og død det her drejer sig
om og hold fast i livet.
Det er det eneste sted, som jeg kan se, hvor du hver søndag har en chance - det er jo en chance! For at komme
ind og spejle sig i noget, der hører historien til, men også
hører evigheden til. Og det er meget højtideligt at sige,
men det er en meget vigtig ting for mig! Jeg sætter mig

Efter min mening
må det ikke blive
for fanatisk, for så
mister man sin
kærlighed til
mennesket.
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Det er liv og død
det her drejer
sig om og hold
fast i livet.

på bænken og tænker: - Det er dig, der sidder her. Det er fantastisk, at du er til! Engang
imellem bliver jeg helt svedt over det, den her
chance, som livet er. Jeg kan ødelægge alt for
mig og mine omgivelser. Drikke mig ihjel. Eller jeg kan give alt af mig selv og vælge det
gode. Og den chance den bliver jeg så taknemmelig over!
Alkohol er jo hyggeligt og dejligt. Det er en
vej til at finde ind i sig selv og sine kammerater. Man kysser små babyer, når man får en
lille én, alt er godt. Og så kan den lige vende
om og være frygtelig destruktiv! Men det er
jo sådan, som livet er ikke? Du har en chance!
Værsgo! Alle mennesker har en destruktiv
side af sig selv, og som vi siger i Trosbekendelsen må vi forsage det onde og holde på
det gode.

FAKTA
CARSTEN BERTHELSEN

• Mag. art i nordisk sprog og litteratur
• Direktør for Akademisk forlag
• Selvstændig forfatter og foredragsholder
• Talrige bøger bl.a. Ølrejsen
• Programmer på bl.a. DK4 og TV Zulu
• Ridder af den belgiske krone

Oplever du at måtte forsvare din tro
Ja det må jeg! I gamle dage var det forbrydelse ikke at gå
i kirke, man skulle møde op, ellers var der bøder og alt
muligt. I dag er det nærmest en forbrydelse at gå i kirke
- nej det er så stærkt et ord, det er afvigende. Jeg er en
afviger! Og i min kreds af herlige venner, synes mange af
dem, at det er noget mærkeligt noget! De tænker: - Der er
denne jord og nu er det forår og det følger en fuldstændig
slavisk darwinistisk, biologistisk logik og det er det.
Og så kommer man jo ind i mange pseudoteologiske diskussioner, når man sidder på et dejligt værtshus. The Big
Bang og alt det der - hvor har jeg hørt det og hvor skal
jeg høre det meget!
- Jamen var der ikke en lille finger, der satte Big Bang i
gang? siger jeg så.
Men det er jo lige det, der er det vidunderlige ved tro: At
det er noget, du må forholde dig til og træffe et valg. Igen:
Enten - eller! Og der vælger jeg altså troen.
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TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
fornøjelse og fortsat held og
KASTANIEVEJ 7 · TULSTRUP · 3400 HILLERØD
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...
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• Køkkenopsætning
Markedsføring
& Reklame
• Gulvlægning
Annonceproduktion
• Opsætning af dør og vindue
• Træbeklædning
af huse
Tryksager
til kontoret
• Taglægning
PR & Kommunikation
• Opsætning af vægge - 		
også
spartling, filt og maling
Udstillinger
& Skilte

M ARRE

• Bordplader
Se mere på www.akselg.dk
• Skillevægge
• Carporte
• Skure - redskab, legehus mm.
• Træterrasser
KOMMUNIKATION APS

AkselG
Kastanievej
12 3480 Fredensborg
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I TØMRERARBEJDE!
l
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Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Hold dit næste
arrangement
på Kulsviergården!
Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:
Bryllupper, konﬁrmationer, fødselsdage,
ﬁrmafester, receptioner, møder og
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit
næste arrangement.
Eller send os en mail med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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Konfirmation

ALSØNDERUP OG
TJÆREBY KIRKER
Alsønderup kirke 22. april 2018 10.30 -11.30
Frederikke Ingemann Larsen
Mathilde Clara Dalgaard Torp
Mathilde Storm
Nynne Tijhuis
Roselina Bing Christensen
Sofie Ziska Haarby
Solbjørg Selma Hyldgaard Floman
Erik Spangsberg Petersen
Jonas Bjørck Adrian
Matthias Fejerskov Jensen
Oliver Meinhardt Geirsson
Stiven Mario Cheheibar
Roar Tinghuus Prestegaard
Viktor Randall Østerholt
Tjæreby kirke 27. april 2018 10.30-11.30
Aja Josefine Olsen
Alberte Olander
Enya Lotus Giørtz
Julie Tonie Jensen
Rikke Maria Schmidt
Signe Weinreich Boll
Sofie Poller Andersen		
Daniel Lovring Drachmann
Gustav Marius Petersen
Mikkel Avlastenok Schram
Morten Bay Holsted
Otto Hjorth Kodal
Alsønderup kirke 29. april 2018 10.30 -11.30
Annika Lange Grönvall
Caroline Kobberø Jensen
Laura Møller Henriksen
Louise Brøns Kristensen
Maja Strand Rømer Beck
Christian Østergaard Kildemark
Karlo August Søltoft-Jensen
Mads Emil Olsen
Marco Andersen
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DØBTE

30

ALSØNDERUP SOGN
3. marts

Karla Puggaard Nielsen
Tillykke!

BISATTE OG
BEGRAVEDE
ALSØNDERUP SOGN
10. marts Elly Lundgren

TJÆREBY SOGN
24. feb.

Ingrid Agnethe Christensen

7. marts

Tage Brandt Andersen
Æret være deres minde!
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Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 10. april, onsdag den 16. maj og torsdag den 14. juni
Møderne afholdes i Smedens Hus ved siden af Alsønderup kirke fra kl. 18.30-20.30.
Menighedsrådet tager beslutning om alt fra vedligeholdelse af kirkerne til nye gudstjenester. 		
Vi har en god tone og en livlig debat.
Møderne er åbne for alle nysgerrige og vi er altid glade for at få besøg!

| Kulsvierkoret |

Nyt fra

KULSVIERKORET
ALSANG FORÅR/SOMMER
Så er Kulsvierkoret godt i gang efter
nytår med deres 18. sæson. Vi har
haft årets første koncert i Helsingør
Domkirke, som efter alle reaktioner,
vi har fået, gik endog særdeles godt!
Det var naturligvis en kæmpe oplevelse, og vores gode samarbejde
med Hillerød Harmonikaorkester
blev endnu en gang understreget af,
at alle havde en god fornemmelse og
var glade, da vi skiltes.
Nu kommer foråret, og vi har vores
optræden i Bornholmerforeningen,
der endnu en gang har inviteret os til
at optræde ved deres generalforsamling.
Alt dette kan vi kun klare, fordi vi
hver torsdag mødes i Smedens
Hus kl. 19.00 til 21.30, og fordi vi
med jævne mellemrum får besøg af
en dygtig instruktør, der kan lære os
nogle af de teknikker, man som korsanger har brug for at træne og an-

vende, og også finde nye veje til at
mestre. Sådan får vi os en korlørdag
her midt i marts, med intensiv træning, gode sange, latter og godt samvær.
Af samme grund deltager vi også
gerne i korstævner, som enten er lokale eller arrangeret af KOR72, en
landsdækkende kororganisation af
amatørkor, hvor vi alle kommer op
»at stå på tæer« og lærer SÅ meget.
Vi er jo ikke noget stort kor, så det
at de forskellige stemmer oplever, at
der er MANGE, der synger det, som
»jeg« synger, er med til at give os
den selvtillid, der skal til, når vi ikke
er flere. Så har du lyst og synger, så
dine nærmeste også kan lide at høre
det, så skulle du prøve at komme en
torsdag aften. Tid og sted kan du se
tidligere i denne klumme. Ellers se under
»Foreninger« andet steds i dette blad.

Den 8. april kl. 15.00 slår vi
dørene op til Smedens Hus til
endnu en Alsangs-eftermiddag, hvor vi skal synge forår og
sommer velkommen til Danmark
med et udpluk af kendte og ukendte forårs- og sommersange. Nogle
er danske, andre vil være fra de
øvrige nordiske lande eller evt. fra
fjernere egne. Koret er der og vil
hjælpe med at synge, så også de
mindre kendte sange kan løfte os.
Vi glæder os til at se DIG.
Vores første halve år slutter vi af
med en fælles tur til Bornholm,
hvor vi skal være kulturelle, synge
på Hammershus, høre en koncert
i Skt. Nikolaj Kirke i Rønne, og
frem for alt nyde hinandens muntre selskab og lære nye sider af de
mennesker, som vi deler så mange
glæder med.
På glad gensyn
en torsdag i fremtiden,
Grethe R. Egerup (korleder).
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VVS

Her kunne din
annonce have
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Efter devisen
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

ANNONCER

Foreningen20
Lokalt Nyt
ENTREPRENØR

M L

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

49 07 97

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

KLOAKMESTER

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS VVS
- VVS
VAND - SANITET

Allan Allan
Kristiansen
& Sønner ApS
Kristiansen
Brunebjerg
36, Tulstrup
& Sønner
ApS

Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
3400 Hillerød
info@ak-s.dk l www.allankristiansen.dk

TLF. 4828 6500
48MOBIL
28
62 40
4040 8290
18
26

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
kontakt@ml.kloak.dk
kl.
19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

www.ml-kloak.dk

Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand
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FORENINGER
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen, 21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns
Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen, 29 67 06 09
jan@asjf.dk
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
91 25 95 21
borger@alsønderup.nu
Brug Skolen
Tove Troelsen, 48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard, 40 13 57 28
heegaard@fdf.dk

ALSØNDERUP SKYTTE,
GYMNASTIK- &
IDRÆTSFORENING
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen, 48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Badminton
Jacob Bertelsen, 20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen, 51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Floorball
Finn Jacobsen, 31 24 05 44

LOKALRÅD
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Lene Riis, 29 32 50 20
lokalraad@leneriis.dk
Harløse Lokalråd
www.harlose.dk
Søren Kodal, 4017 7563
harlose@harlose.dk

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

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net

Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

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

Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83

Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8, 72 32 74 00

Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13

Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen, 40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
s.andreasen3400@gmail.com
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.dk

Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53

Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen, 21 27 24 28
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen, 48 28 75 50
rm@hhm.dk

SKOLER

Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

INSTITUTIONER
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 70
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk
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VANDVÆRKER
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen, 23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
34

Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Niels Olsson
20 96 84 62
niels_oluf@yahoo.dk

GRUNDEJER
FORENINGER
Andelsforeningen
Holmegården
Jørgen Dan Nielsen, 48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig, 39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes, 35 38 02 23
Ellegaardens
Grundejerforening
Lars Hansen, 50 94 96 49
larsb111@yahoo.dk
Grundejerforeningen
Holmegård
Asbjørn Klit, 29 21 29 66,
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen
Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen, 35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen
Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, 29 36 51 40
llj@spire.dk

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

Grundejerforeningen Tulstrup
Have I
Michael Heegaard, 48 28 60 56
heegaard3@live.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com

Grundejerforeningen Tulstrup
Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
martin.n.svendsen@gmail.com

Grundejerforeningen
Mølledalen
Kim W. Andreasen, 30 89 35 43,
kwa.andreasen@gmail.com

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05, birkehlers@gmail.com

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

Hestehavegård
Grundejerforening
Jette Kit Nordentoft, 23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

KIRKERNE
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale.

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk

ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen, 48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com
Ledende graver
Jacob Michelsen, 30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Korleder Rytmisk voksenkor
Eva Skade Rasmussen, 24 62 73 36
eva.s.rasmussen@gmail.com

Kirkeværge
Michael Roland Hamilton
61 62 19 26
misarne@hotmail.com
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ols@hillerod.dk.

| Annoncer |

SALG og
SALG og af
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SALG og
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af
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REPARATION af
MOTORSAVE og
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
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