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

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

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

Salg til private, institutioner og private af:

Du kan se hvad der er planlagt af begivenheder
i dit lokalområde og du kan også selv tilføje din
begivenhed til vores fælles kalender!

Stor tak til alle, der stemte på mig eller hjalp mig
i valgkampen.
r rr Vejskilte
Jeg ser i frem til at
e ee Honda Generatorer og Vandpumper
repræsentere vort
r rr Afspærringsmateriel
lokalsamfund i Byrådet.
Jeg vil arbejde for bedre
l ll Værktøj
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv,
borgerinddragelse
j jj Lagerreoler samt øget livskvalitet for
borgerne. I er velkommen til at kontakte mig,
Fritidsartikler
hvisr rrder
er sager der kræver politisk fokus.
r rr Engangsartikler

Gå ind og se mere her:

www.alsønderup.nu/kalender

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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Velkommen til et
Lokalt Nyt på 24
sider præget af
Alsønderup Fester
Kr. Himmelfartsdag omtale på siderne 6 og 7.
Hele byen står på
den anden ende for at sikre et flot
overskud til idrætten, Kulsviergården
og foreningslivet. Der skal allerede
her på forhånd lyde en stor tak til de
mange, som har knoklet for at få arrangementet op at stå. Lad os håbe
på godt vejr...
Søndag den 7. april afholdt ASGI den
store gymnastikopvisning. Vi bringer
en masse bileder fra dagen på side 4
og 5.
Vort næste nummer bliver produceret
midt i juli måned og udkommer i uge
33 med deadline den 21. juli.

GUDSTJENESTER
OG ANDRE
ARRANGEMENTER
i Alsønderup og Tjæreby Kirke
Listen over gudstjenester og andre arrangementer udgår DESVÆRRE denne gang, da sognepræst Anja Worsøe Reiff er blevet syg. Vi må alle finde oplysningerne i
Frederiksborg Amts Avis og evt. på hjemmesiden. Provst
Jørgen Christensen er ansvarlig for dette puslespil. Der er
helt op til 5 præster i spil. Vi regner dog med at Andreas
Riis Damgaard tager sig af alle konfirmationerne. I tidligere nummer af Lokalt Nyt står der hvilke konfirmander
der bliver konfirmeret hvor og hvornår.

Husk, at du altid er velkommen til at
sende mig en mail med en kommentar til bladet.
Vi ses til Alsønderup Fester!

KOLOFON

Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

15. årgang · Nr. 2 - 2019 		
Oplag: 1.550 eksemplarer.
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Peter Windum, tlf. 2337 9788,
e-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: ASGI Gymnastikopvisning 2019.
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 33 2019. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er søndag den
21. juli 2019 på mail:
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

MANGE MØDTE OP TIL

FASTELAVNSFEST
i Alsønderup kirke!

På trods af at LokaltNyt ikke nåede ud til alle inden søndag d. 3. marts, havde mange set i Hillerødposten eller på
plakater, at der var indbudt til fastelavnsfest i Alsønderup
kirke. Børnene mødte festligt udklædte og efter gudstjenesten var der tøndeslagning i Smedens have. Efter at alle
tre tønder var slået ned og indholdet fordelt, var der både
fastelavnsboller og noget at drikke til alle i Smedens hus,
hvor både kattekonger og kattedronninger blev behørigt
fejret.

3

| Idrætsforeningen |

Forårsopvisning

4

HOS ASGI GYMNASTIK
Tumlespring 1

Zumba

Tumlespring 2

Årets gymnastikopvisning blev
afholdt 7. april 2019 på Kulsviergården. Flaget var hejst og igen i
år var tilslutningen og stemningen
helt i top. Der var omkring 450
gymnaster og tilskuere i hallen og
dagen var fuld af kolbøtter og saltoer, vejrmøller og akrobatik, zumbarytmer og seje dansemoves,
armstrækninger og maveøvelser,
fine fletninger og flotte dragter,
børn og voksne, piger og drenge,
mænd og kvinder, kaffe og kage
og meget mere. Det var en dejlig
dag med festlige opvisninger, liv,
bevægelse og fed musik.
Ni ud af foreningens 11 hold gav
opvisning. Vores to store seniorhold var repræsenteret ved deres
instruktører og hjælpetræner ved
indgangen. De mindste børn viste Tumlespring og leg, de store
børn viste danseserier, spring og
akrobatik og de voksne, som havde overvundet sig selv til at give
opvisning, viste Zumba og Puls/
Styrke træning.
Vi fik eksklusivt besøg af den aktive Fitness Lizzie, som varmede
os op inden den traditionelle
indmarch og sidst på dagen gav
Grandprixholdet Team Lua fra
GymHelsinge en rigtig flot opvisning.

Dansehold 4.-7. klasse

Puls/Styrke

Victor Rothe, Eva Anelija og Kaja
Hartvig, mens Asta Lausten modtog 10 års medalje. Årets modtager af gymnastikkens Fighterpokal blev Clara Høier fra Spring 1.
Stort tillykke til jer alle.
Tak til alle instruktører, hjælpetrænere og gymnastikbestyrelse
for jeres store indsats gennem
hele året. I har virkelig lagt mange
timer i og uden for hallen og salen
og det betyder rigtig meget. Uden
jer - ingen gymnastik!!! Når man
ved, hvor mange kræfter i har lagt
i gymnastikken, er opvisningen
ikke kun festlig, men også rørende!
Tak til gymnaster, forældre og
tilskuere for opbakning, kagebagning og hjælp på dagen til at sælge
kaffe/kage, slæbe redskaber, styre
musik, fotografere og rydde op. Vi
kan ikke afholde gymnastikopvisning uden jer. Også en stor tak til
jer forældre, som undervejs i sæsonen har hjulpet til træning.
Tak til Kulviergården for et rigtig
godt samarbejde, til SuperBrugsen og Rema1000 i Ullerød for
blomster og til Føtex i Hillerød for
hjælp til gaver til opvisningen. Tak
til GymHelsinge for at give en flot
gæsteopvisning.
Vi ses til næste sæson!
ASGI Gymnastik,
Lise Lausten Frederiksen

Der blev uddelt 5 års medaljer
til Mathilde Jensen, Clara Rothe,

Spring 1

Spring 2
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Fra højre: Mathilde Jensen, Clara Rothe, Victor
Rothe, Eva Anelija og Kaja Hartvig fik 5 års
medalje. Asta Lausten fik 10 års medalje

Vinder af Fighterpokal
Clara Høier

Fitness Lizzie

Gæstehold Team Lua fra GymHelsinge

TILMELDING

NYHED

Tilmelding til sæson
2019/2020 fra 1. august 2019
på www.asgi.dk

Vi fortsætter med sommerspring og Puls/Styrketræning
på Kulsviergården frem til
sommerferien.
Se www.asgi.dk

Dansehold 1.-3. klasse

INSTRUKTØRER OG
HJÆLPETRÆNERE SØGES
ASGI søger instruktører til vores danse/rytmehold for børn, erfarne
hjælpetrænere til vores springhold og en Fitness instruktør. Kom og
vær en del af fællesskabet.
Spring 3

Har du lyst, så kontakt Lise Lausten Frederiksen på clausliserejsen@hotmail.com eller mobil 51 94 79 33.
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ALSØNDERUP
FESTER
FEJRER 50 ÅRS JUBILÆUM
30. MAJ 2019

Der har været lidt tvivl om jubilæumsåret. Men vi har nu undersøgt
sagen nærmere og kan med sikkerhed sige, at det første loppemarked
blev afholdt i 1969 i det tidligere forsamlingshus, og for at være med til
at finansiere den nuværende Kulsviergård - så vi holder 50 års jubilæum
i 2019. Og det er rigtigt sandt!
Selve Alsønderup Fester vil som udgangspunkt være det samme: Festligt og fornøjeligt med mulighed for
at gøre et kup eller bare mødes med
venner og bekendte. Og i anledning
af jubilæumsåret håber vi da så sandelig at se mange flere af »de gamle«, der lige skal hen og se, hvad der
sker. Og det gælder også til Jubilæumsfesten.
Der er dog visse ændringer. Først
og fremmest har Lokalhistorisk Forening i anledning af jubilæet foræret
os posters med billeder fra »dengang«. Vi forsøger i skrivende stund
at finde skærmvægge, som man ofte
bruger til at adskille skriveborde i
fælleskontorer, som vi kan sætte
dem op på, og vi forventer derfor,
afhængig af antallet af posters, at
vi på selve Alsønderup Fester den
30. maj, vil opsætte disse som en
lille »labyrint« i Malermester Jen-

sens stue, hvor vi for enden vil sætte
nogle stole, hvor man kan sætte sig
og se hele eller dele - så meget man
nu har lyst til - af Hans Bremers videoforevigelse af Alsønderup Fester
fra »dengang«. Tanken er, at dette
bliver stående også til lørdag den 1.
juni, hvor vi holder jubilæumsfesten,
så man også der kan se den - i erkendelse af, at alle frivillige til Alsønderup Fester i 2019 næppe får tid til at
se den før, og at mange af dem har
været med helt fra, eller næsten fra
1969.
I 1986 skrev Frederiksborg Amts
Avis en artikel om Alsønderup sogn,
der startede således: »I 1555 blev det
besluttet, at Alsønderup Kirke skulle
nedbrydes. Sognets beboere blev henvist til kirken i Æbelholt. Men det ville
folk i Alsønderup ikke finde sig i. De
klagede over beslutningen, og i 1561
kom der kongebrev om, at kirken alligevel godt måtte bruges. Alsønderup
vandt«.
Æbelholt består i dag af en klosterruin og et i øvrigt glimrende, lille museum om lægekunst, men energien,
festen, kirken og foreningerne, det er
i Alsønderup Sogn - Tulstrup, Alsønderup, Nejede, Bendstrup og Østre
Strødam. Og Kulsviergården er en

af de få selvejende forsamlingshuse
med sportshal i Nordsjælland - måske det eneste? Altså ejet af brugerne i lokalsamfundet. Og vi har en
selvstændig idrætsforening, der årligt har råd, til at børnene i Tulstrup,
Alsønderup, Nejede og Bendstrup
kan komme på sommeridrætslejr i høj grad på grund af midlerne fra
Alsønderup Fester, hvis vi må være
så ubeskedne at nævne det.
For at honorere den meget store aktivitet i lokalsamfundet, som i sidste
ende også gør det muligt år efter år
at gennemføre Alsønderup Fester,
reserverer vi i 2019 en bod for foreningerne, hvor man kan komme og
se, hvad de kan byde på, og måske
melde sig ind i en eller flere.
Fik jeg nævnt, at vi altid søger frivillige til Alsønderup Fester?! Borgerforeningen, der bl.a. startede med
det formål at koordinere foreningernes kalendere har fået lov til at stå
for arrangementet, så der er ingen
tvivl om, at det vil lykkes.
Vi har også gjort en indsats for at få
så mange som muligt til at komme
og fejre dagen sammen med os, og
en af PR-indsatserne er, at vi genoptager en gammel idé om at få lokale
politikere til at male malerier til os,
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som vi kan sælge på en auktion på
selve dagen 30. maj. I 1986 gav et
lignende arrangement 15.000 kr. på
auktionen, så nu får vi se.
Selve malingen af billederne vil foregå på torvet lørdag den 18. maj kl.
10-13. Vores lokale maler Per Møller
Larsen vil være der og give dem tips
og tricks. I skrivende stund har borgmester Kirsten Jensen og tidligere
borgmester Nick Hækkerup bl.a.
lovet at komme, men mon ikke det
trækker en hel del andre?! Vi stiller
et telt op på Torvet i Hillerød, skaffer staffelier, paletter og maling og
sætter naturligvis lidt reklame op for
Alsønderup Fester - fik jeg nævnt, at
det er den 30. maj i år?
Godt! Du fik fat i, at Alsønderup
Fester er den 30. maj i år. Nu kommer der så en anden dato, som jeg
vil bede dig huske. Endnu en dato
at huske, tænker du, jeg må vist hellere få den 30. maj noteret i kalenderen, hvis jeg skal huske så mange
datoer. Godt tænkt! Den næste dato
er den 1. juni i år. Der holder vi den
helt store jubilæumsfest for medhjælperne fra 1969-2019... og nu du
har kalenderen fremme, glem ikke at
komme på torvet den 18. maj og se
politikkerne gøre deres bedste udi
malerkunsten, og køb meget gerne
deres malerier til auktionen på Alsønderup Fester. Politikkerne først i
Alsønderup sogneråd og derefter i
Hillerød kommune har altid støttet
op om Alsønderup Fester. Bl.a. har
vi jo en tradition for, at nuværende
og tidligere borgmestre står i indgangen. Og det siger vi tak for. Så
vi kan også godt støtte dem ved at
være der.

Men det er Simon, og han er faktisk
rigtig god! Vi har valgt ham, ikke kun
fordi han er god, men også fordi køkkenholdet skal have mulighed for at
deltage i jubilæumsfesten. Rygterne
siger, at der er tale om langtidsstegt
kalveculotte og en dessert i form
af en kæmpe jordbærkage. Er det
bare mig, eller kan du også allerede
mærke, at spytkirtlerne er begyndt
at arbejde?
Mellem hovedretten får vi en lille
underholdning fra Teaterforeningen,
der vil lave en af deres historisk berømte »Bænken« indslag, hvor vi får
en lille samfundskradser serveret.
Og det værste er - Vi har sikkert fortjent den.
Efter dessert og kaffe får vi så besøg
af Barometerband. Det er tre yderst
musikalske mennesker, der er valgt
fordi de har et meget bredt repertoire, der burde kunne tilfredsstille
alle, der har været medhjælpere
1969-2019. Vi vil så gerne have, at
I bliver lidt længere! På deres repertoire liste finder du sange fra Beatles, Kim Larsen, Creedens Clearwater Revival, Van Morrison, Clapton,
C.V.Jørgensen, TV2, Anne Linnet,
Animals ... og hvis du stadig mangler
noget, så spørg dem!
De spiller i 2 gange en time, så der
burde være rigelig tid til at danse
med den du er gift med, den du ger-

ne ville være gift/kæreste med,
eller bare en, der er god eller sjov
at danse med. Efter den levende
musik lægger vi noget streamet
musik på, så du kan fortsætte med
at danse til kl. 1 om natten - Men
så er det også slut.
Billetprisen, der er den samme
som sidste år, hvor konceptet var
helt anderledes, er yderst rimeligt
sat, da vi betaler mere for middagen, end du betaler for entreen.
Derfor får du ikke drinkskuponer
i år. Men hold dig endelig ikke tilbage af den grund: Vi skal stadig
have betalt differencen, og velkomstdrinken, og borddækningen
og orkesteret.
Det bliver mere end årets fest. I
2019, hvor vi trods alt stadig er i
begyndelsen af dette århundrede,
er det måske lidt prætentiøst at
tale om århundredes fest, men
alle sejl er sat til, og vi har gjort
meget ud af, at der skal være noget for alle. Så vi håber alle vil
komme og more sig, og fejre, at
vi har så aktivt et sogn, at vi kan
holde Alsønderup kørende i 50 år
... og så er det ikke engang sidste
gang!
Vi glæder os til at se alle til Alsønderup Fester 2019 og ikke mindst
til medhjælper- og jubilæumsfesten den 1. juni.

JUBILÆUMSFEST
Alsønderup Fester har 50-års jubilæum, og fejrer det 			
med en stor jubilæumsfest lørdag d. 1. juni 2019
kl. 18.00 Vi mødes på Kulsviergården.

Jubilæumsfesten bliver en stor fest,
fordi uden de mange medhjælpere
- og vi er nu tæt på 400 - ville der
slet ikke være et 50-års jubilæum, så
derfor er det først og fremmest dem,
der skal fejres.

kl. 18.30 Vi går til bords.

Vi har fået en kendt kok - ja, ok, måske ikke en Michelin kok, men han
er meget kendt her på egnen, og den
væsentligste grund til, at han ikke
er Michelin kok er, at dem, der skal
give stjerner, aldrig har besøgt Kulsviergården. Det er jo franskmænd
(sic!) »Mon Dieu, mon GPS ne peut
pas le trouver là - Le Kylsvirgard!«.

Entré for medhjælpere 1969-2019: 125 kr. Entré for børn 75 kr.
Entré for ikke-medhjælpere: 175 kr.

Herefter vil der i løbet af aftenen være festlige taler.
Indsalg fra Revyen. Bænken gennem tiderne.
kl. ca. 21.00 Musikken går på scenen og spiller op til dans.
kl. ca. 01.00 Slutter festen, hvis ikke der bliver overdans.

Billetter kan allerede nu bestilles hos Gitte Siezing eller Niels Pedersen.
Der kan bestilles samlede siddepladser for alle, der har betalt. Seneste betaling - når sekretariatet lukker i hallen 30. maj 2019 ca. kl. 14.00.
Knud Sørensen er konferencier, så henvend dig til ham, hvis du har lyst til at
sige et par ord.
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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Søndag den 16. juni kl. 10.00 kan du prøve at spille tennis på
de skønne udendørs baner bag Alsønderup skole. Vi har ketcher og
bolde til udlån. Tag gerne hele familien med, der vil blive mulighed for
hygge til folk i alle aldre.
Tennis sæsonen blev skudt i gang 28. april. Har du lyst til at være med så gør
som følger: Indbetal kontingent til Reg. 9213 Konto 4560095746 Spar Nord A/S
Juniores (9-15 år) 250 kr. | Ungdom (16-20 år) 350 kr. | Senior 600 kr.
En familie (2 voksne og hjemmeboende børn, ingen aldersgrænse) 1.400 kr.
Ring eller skriv gerne for yderligere information: margit.tulstrup@gmail.com /
mobil 40473780.
På tennisudvalgets vegne Margit Enevoldsen

ALLE KAN HJÆLPE MED NOGET
Har du lyst til at gør en forskel i vores idrætsforening?
Vi vil blive rigtigt glade for hvis der sad en som havde lyst til at hjælpe os med økonomien mm. - eftersom det
er en stor post i vores idrætsforening. Du må meget gerne være gået på efterløn/være pensionist, som sidder
og brænder for at hjælpe i lokalsamfundet. Din hjælp kunne være at hjælpe vores kasserer med forskellige
opgaver, da hun sidder med en stor opgave. Det kunne være at søge tilskud til vores forening mm.
Vi håber virkelig du sidder der ude et sted og har lyst til at hjælpe og gøre en forskel for vores idrætsforening
i Alsønderup. Du kan kontakte vores kasserer Tina Folkmann på folkmann.tina@gmail.com eller vores formand
Peter Windum på mail peter.windum@gmail.com

NYT FRA PRÆDIKENGRUPPEN
Inden Sognepræst Anja Worsøe Reiff blev syg havde vi et par møder i Prædikengruppen. Vi er ca. 4-6 - og det er
meget intenst og interessant. Vi debatterer søndagens tekst - og hvad vi nu lige synes er vigtigt i den forbindelse.
Vi har en god snak i 6 kvarter. Ofte har Anja input med ang. eksempler på oversættelsesmuligheder. Meningen
kan skifte meget. Ok: vi har også tid til kaffe og sødt. Vi glæder os til at Anja bliver rask igen så vi kan fortsætte
- om det er muligt. Det er jo luksus- og vi har været meget glade for vores prædikengruppe.
Efter sidste møde var der mulighed for at være med på en lytter ved et møde for konfirmanderne om det at være
konfirmand - det at vokse op - og hvordan man fik kristendommen med i sit liv –som en der går til konfirmationsforberedelse. Det var et meget fint arrangement- og foredragsholderen var meget nærværende - og kunne
huske alles navne! Desværre kan jeg ikke huske hans navn. Men vi fra Prædikengruppen med på en lytter fik
også meget med os. Heldigvis. Det er meget berigende at mødes - også som her på tværs af generationerne.
Det var lidt nyt fra Prædikengruppen.
Venlig hilsen fra Birgit Brogaard

| Seniorklubben |
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ALSØNDERUP
SENIORKLUB
Tiden går, både for mennesker, der
med tiden bliver seniorer, og for Alsønderup Seniorklub, der, når vi regner det hele med fra begyndelsen i
2005, pludseligt har mange års begivenheder at se tilbage på.
Klubben blev påbegyndt som Kulsviergårdens Seniorklub med det første
arrangement med en havevandring
i Frederiksborg Slotshave og aftenspise og –underholdning på Kulsviergården den 8. oktober 2005. Gennem de næste 6½ år var der mange
forskellige udflugter hvert halve år
til seværdigheder i Nordsjælland
med guidede ture.
Sejltur på Arresø og Roskilde Fjord,
besøg på Esrum og Roskilde Klostre,

Tegners og Willumsens Museer,
Knud Rasmussens Hus, Søborg Kirke og Borg og Helsingør Kulturværft
samt skovvandringer for at nævne
nogle af arrangementerne.
I begyndelsen af 2012 blev klubben
udskilt fra Kulsviergården og med
egen kraft selvstændigt drevet videre med egne medlemmer og bestyrelse, egne vedtægter og økonomibeholdning samt generalforsamling
hvert 3. år. Klubben er selvfinancierende; medlemskontingent på 100
kr. pr. person årligt og betalinger for
arrangementer er nødvendige betingelser for at lægge en god bund
til økonomien. Det forankrer vores
frihed.

Udflugter med bus kommer derfor
altid til at skulle have en højere pris,
for busser koster en del oveni adgange og frokostpriser. Men interessant
nok, så har udflugter med bus altid
haft mange tilmeldte, og det er jo
altid festligt, når mange mennesker
med gode forventninger og samme
interesser følges ad ud i det blå.
Gennem de sidste 7 år har Alsønderup Seniorklub gennemført arrangementer med udflugter rundt i
Nordsjælland og på hele Sjælland.
Sejltur på Furesøen, Jagtmuseet i
Hørsholm og Krudtmuseet i Frederiksværk, Stevnsfortet og Kotellet i
Freerslev, Bjørn Wiinblads Hus og
Hillerød kirkegård, Korsør Museum
og Storebæltsbroen, Korsbæk på

| Seniorklubben |

Bakken og Jægerspris Slot for at
nævne nogle af stederne. Altid
med god tilslutning og godt deltagerhumør.
Det er ikke alene interessant men også meget glædeligt, at der
er plads til 2 klubber for seniorer
i vores område. Kulsvierklubben
med arrangementer hver anden
uge i lige uger efterår og forår på
Kulsviergården har gennem mange, mange år samlet mange mennesker til utallige gode sammenkomster og arrangementer. Vi ser
med stor tilfredshed på, at vi kan
supplere hinanden.
I Alsønderup Seniorklub glæder
vi os over de gode år, der er gået
godt, men ser fremad mod nye arrangementer til forskellige og nye
steder, som med guidede ture kan
åbne for begivenheder og historier, som ellers ikke ligger lige for
at besøge. Vi har en lang liste - en
idébank - som vi plukker af og
tilføjer alle gode idéer, som fremkommer. Derfor vil enhver god idé
til kommende arrangementsture
til enhver tid være velkomne.
Alle med tilknytning til og interesse for lokalområdet i Alsønderup
Sogn og Omegn er velkomne som
medlemmer. Det er et af vores
mål, at enhver vil føle sig oprigtigt
velkommen i Alsønderup Seniorklub. Ring bare til kasserer Merete
på 24 67 76 89 og tilmeld jer.
Hans-Torben
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TUSIND TAK TIL ALLE
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i Alsønderup og Tulstrup

Lørdag den 13. april var en stor
dag for 07-09-årgangen i ASGI’s
fodboldafdeling.
De spillere, der skal til stævne i
Barcelona, samlede flasker ind i
Alsønderup & Tulstrup om formiddagen. Weekenden før havde
de delt flyers ud, og på trods af,
at det var starten på påskeugen,
var resultatet overvældende! I alt
indsamlede vi over 4.500 flasker
og det gav en samlet indtjening på
7.745 kr, da vi også modtog en del
kontante bidrag!!

- det var bare en superdejlig oplevelse og fantastisk at
mærke den store opbakning i
lokalområdet!!

Samtidig var det superhyggeligt
både for børnene og for de 9 forældre, der var med. Der var endda
tid til en tur i svømmehallen lørdag aften, så drengene havde ikke
problemer med at falde i søvn :-)

Efter indsamlingen mødtes alle
spillere fra 07-09-årgangene til
bowling og spisning, der var sponsoreret af holdets tøjsponsor. Det
var superhyggeligt, og her var trænerne ikke helt på hjemmebane.
Derefter var der hygge og foldbold hjemme i Alsønderup, og
overnatning i klubhuset.
Det vil være en underdrivelse at
kalde indsamlingen for en succes
og som om det ikke var nok, har
vi endda en sponsor, der lovede
at bidrage med det samme beløb,
som der blev indsamlet flasker for.
Samlet set tjente drengene derfor
godt 15.000 kr til turen.
Drengene vil gerne sige TUSIND TAK til alle de flinke
folk, der donerede pantflasker

stor en succes denne gang. Drengene spillede 6 kampe i løbet af
weekenden - heraf blev 5 vundet
og 1 uafgjort, så det var en god
optakt til udendørssæsonen.

14 dage tidligere - den 29. - 31.
marts stod også i fodboldens
tegn, da vi havde 11 drenge med
til Øens Hold Cup i Ringe på Fyn.
Det er et stævne, som er arrangeret af fodboldklubberne på Fyn
med den hensigt at give mulighed
for at træne på græs inden forårssæsonen går i gang.
Det er andet år, Alsønderup er
med til stævnet, og det var lige så

Med baggrund i de flotte resultater gennem det sidste års tid, prøver vi nu lykken i DBU’s B-række
i de kommende måneder. Det bliver en pæn udfordring, da modstanderne nu bliver store klubber
som Hørsholm, Allerød og Helsingør, men drengene har fortjent
at prøve kræfter med dem.
Vi har et supergodt sammenhold
i fodboldafdelingen her i Alsønderup, så kom endelig forbi til
træning mandag eller onsdag kl.
17.30 - det ville være meget skønt
med endnu flere drenge/piger på
holdet.

| Arken | FDF |
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FAMILIE FDF
- NOGET FOR JER?

Familie FDF er for børn mellem 1 og 5 år og deres forældre, som gerne
vil gå til en aktivitet sammen. Større søskende er velkomne; men programmet er målrettet til de små.
Vi har fokus på leg og udeliv og vi aftaler sammen, hvilke aktiviteter vi
skal have.
I de seneste år har vi været på kano-sejlads, haft cykelmøde med
cykellege, presset æblemost, lavet
fuglekasser, filtet blomster, hørt
historier, sunget sange fra March &
Lejr, været på sjove løb, lavet kuglebaner, været i skoven m.m. - altså
en bred vifte af aktiviteter.
Se mere om Familie FDF på vores
hjemmeside – www.fdf.dk/Alsonderup
eller kontakt Maja Alveen på maja@
fdf.dk eller mobil 2083 3414.
Vi glæder os til at møde jer!
Susanne & Maja

| Kulsvierscenen |
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Vi har ikke ligget
på den lade side...
REVY
Der er også kommet gang i revyen
igen - i hvert fald for en stund. Vi optræder, når Alsønderup Fester holder jubilæumsfest den 1. juni 2019.
Der vil være indslag med gamle
revynumre, så det bliver et glædeligt gensyn bl.a. med de 2 damer på
bænken.

Vi har ikke ligget på den lade side,
efter vi blev færdige med Hodja.
Næh - vi har faktisk haft travlt.
TEATERLEG
Da vi var ved at være færdige med
at spille Hodja fra Pjort, besluttede
vi at fortsætte med at mødes med
børnene. Dels havde vi lidt svært
ved at sige farvel til ungerne, og dels
vurderede vi, at vi havde brug for lidt
mere tid sammen med dem, tid hvor
vi ikke havde travlt med at stable en
forestilling på benene. Så vi aftalte,
at mødes 3 gange i løbet af foråret.
Vi startede med at se optagelsen af
Hodja fra Pjort, hvor børnene fik lov
til at se sig selv optræde, og hvor de
kunne få lov til at føle sig stolte og
glade og måske også lidt flove og
pinligt berørte.

NÆSTE FORESTILLING
Vi har også brugt tiden på at finde
ud af, hvilken forestilling, vi skal sætte op næste gang, og vi lovede at
fortælle jer det, når vi var klar til at
offentliggøre titlen. Det er vi nu, og
vi skal spille GREASE.
Teaterleg - den syngende hjemmehjælper Birthe alias Mia.

Vi har også leget 80 års fødselsdag,
hvor 11-årige Jeppe fik tildelt rollen
som den 80-årige Esther, og resten
spillede bl.a. Esthers 85-årige kæreste, familiemedlemmer og hjemmehjælperen. Endnu en rigtig hyggelig
eftermiddag, hvor vi fik set helt nye
sider af børnene. Udover det har
vi brugt tiden på forskellige spil og
lege, alt sammen med det formål at
gøre børnene meget mere trygge
ved det at optræde og slå sig løs.

Teaterleg - 80-årige
Esther alias Jeppe.

Revy - Bænken.

Musicalen blev opført første gang i
1972, men blev først for alvor kendt,
da den kom på film i 1978 med Olivia Newton-John og John Travolta i
hovedrollerne.
Historien foregår i 50’erne, og vi
møder Danny, som er leder af TBirds, en sej, brylcremeglinsende
bande rødder. Vi møder også hans
sommerflirt Sandy, den nye pige på
skolen - sød, genert, naiv og lidt for
artig. Sandy bliver optaget i Pink Ladies - gruppen af tyggegummignaskende, rå, sarkastiske, sofistikerede,
dominerende og frække piger. Og så
er der alle de andre, som også hører til i miljøet omkring Rydell High
School.
Igen i år er der børn og voksne på
scenen, og selv om dem der skrev
Grease i sin tid ikke havde tænkt
sig, at der skulle være børn med
i forestillingen, så har Sebastians
forestillinger om Ronja Røverdatter
og Hodja fra Pjort lært os, at man
ikke skal være bange for at bruge
sin fantasi, og at man ikke skal lade
sig begrænse. Så hos os er der plads
(fortsættes næste side)

|Kulsvierscenen | Happy Summer | FDF |

HAPPY DAYS

udvides med

HAPPY
SUMMER

Arrangørerne bag Happy Days har evalueret arrangementet, og udvider med endnu et sport- og eventarrangement. Datoen for arrangementet er fastlagt
til første lørdag i september.
til både de helt unge og de ældre. Og et lag
sminke, hvor nogen bliver gjort lidt ældre
og andre får glattet de allerede eksisterende
rynker, kan nok hjælpe lidt med at udjævne
aldersforskellen. Når der så også tilføjes brylcreme eller parykker og flotte kostumer, er
der sikkert ingen, der vil synes, at det er for
anderledes. Og skulle en enkelt af herrerne
tale med lys kvindestemme, så er det måske,
fordi han spilles af en kvinde!
Vi starter øveforløbet den 26. maj, hvor alle
medvirkende både på og bag scenen mødes,
får hilst på hinanden og får tildelt opgaver/
roller. Så mødes vi en gang mere inden sommerferien, hvor vi skal have en læseprøve, og
efter sommerferien går det for alvor løs.
Forestillingen opføres i slutningen af januar
- starten af februar 2020, og til den tid vil
det være 40 år siden, der første gang var teaterpremiere på Kulsvierscenen. Og det har vi
altså valgt at fejre med opsætningen af den
forrygende, festlige, humørfyldte forestilling,
som bobler af fed musik og festlige sange.
VI MANGLER SPONSORER
De af jer der overværede forestillingen Hodja fra Pjort bemærkede sikkert, at vi havde
nogle tekniske udfordringer bl.a. med vores
lydudstyr. Det er gammelt og slidt og kan
ikke længere følge med. Derfor er vi nødt til
at investere i nyt udstyr, og det koster penge
- mange penge.
Så har du - eller kender du - et firma, som
har lyst til at give et bidrag til det nye udstyr,
vil vi meget gerne høre fra dig. Til gengæld
for et sponsorat kan vi tilbyde fribilletter til
forestillingen og reklameplads i det trykte
program. Send en mail til kulsvierscenen@
kulsvierscenen.dk, hvis du vil vide mere om
vores sponsorpakker.

Formålet med arrangementerne er at vise, hvad
vi kan tilbyde af aktiviteter i området, om du er
til sport, vandreture, jagt, spejder, sang eller noget
helt tredje. Vi vil også gerne sprede viden om vores
Lokalråd, Kulsviergården, Nationalpark Kongernes
Nordsjælland og meget andet.
Herudover håber vi også, at der skabes nye relationer, som kan styrke sammenholdet i vores dejlige
lokalområde.
Har du lyst til at prøve noget nyt, så vil det være
dagen, hvor alle muligheder kan afprøves.

Så HUSK! Kryds i kalenderen lørdag
den 7. september - det bliver sjovt!

TAG MED FDF
PÅ SOMMERLEJR!
FDF Alsønderup holder sommerlejr for børn og unge
hvert år den første uge i sommerferien. I år skal vi til
Avnstrup nær ved Roskilde og være VIKINGER fra
30. juni - 5. juli. Så hvis du ikke allerede har vilde
planer, så tag med FDF og vær vild som viking en
uge i sommerferien.
FDF’s sommerlejr handler om at være ude, være
sammen, lege og spise sammen, sove i telt, hygge
ved lejrbålet, tage på ture - og alt sammen, mens vi
er vikinger. Vi skal fremstille vikingesværd og vikingesmykker, dyste, handle og feste ved det store vikingegilde og en masse andet sjov.
Kontakt kredsleder Michael Heegaard på
40135728 hvis du vil med til FDF - og måske med på sommerlejr.

15

| Annoncer |

ANNONCER

16

Jens Martinus
Mob. 40 18 08 26

Høgevej 3 • 3400 Hillerød • Telefon 77 34 52 62
jmha@live.dk
• MartinusDyreklinik.com
Jens
Martinus
Jens
Jens Martinus
Jens Martinus
Martinus

Mob.
Mob.
40 40
18 18
08 08
26 26
Mob. 40
40 18
18 08
08 26
26
Mob.

Høgevej
Høgevej 33 •• 3400
3400 Hillerød
Hillerød •
Telefon 77
77 34
34 52
52 62
62
• Telefon
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•
jmha@live.dk • MartinusDyreklinik.com

00
Hillerød
77 77
34 34
52 52
62 62
3400
Hillerød• •Telefon
Telefon
.dk• •MartinusDyreklinik.com
MartinusDyreklinik.com

F
L

Foreningen
Lokalt Nyt

fo
o

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

CLAUS LARSEN

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

a
To
kl

afholder generalforsamling
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Torsdag
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Hus, Alsønderup
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3400 Hillerød

Da
Fo
sk
ge

Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
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Med venlig
hilsen

TLF. 4828 6500
MOBIL 4040 8290

Peter Windum, bestyrelsesformand
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| Menighedsrådet |

Menighedsrådet
NYT FRA

Hvad sker der i menighedsrådet? Sker der overhovedet noget?
Ja! der er mange ideer og ting der
fremlægges - udover regnskabet!
Regnskabet fylder selvfølgelig. Sådan
er det. Men der er mange ideer der
fremlægges. På vor sognepræst Anja
Worsøes Reiffs initiativ har vi under
punktet: Sognepræsten har ordet!
- der har Anja fremlagt flere debatideer angående hvordan vi synes en
gudstjeneste skal være? Hvor meget nyt vil vi gerne have? eller hvor
traditionelle er vi i Menighedsrådet?
Det er debatoplæg og vi har alle været glade for initiativet. Det gør os jo
også mere opmærksomme på hvad
det egentlig er vi lægger vægt på.
Til daglig og til festgudstjenester- og
gudstjenester i anden sammenhæng.
Det har også været inspirerende, når
Anja og Mette Herskind har været
med konfirmanderne i København og
hos John på Christiania, hvor han har
sin lille kirke. I den forbindelse har
der været mulighed for at f.eks. være
med til maduddeling til hjemløse - Er
det kristendom? Vi har forstået at
det har været øjenåbner for konfirmanderne - og dermed indirekte for
os i Menighedsrådet. John har været
hjælper med konfirmandundervisningen i flere år da der var 2 hold.
Til de øvrige punkter på dagsordenen: Der er flere ting. Der arbejdes
med databeskyttelse. Det er meget
vigtigt overalt-også i folkekirkeligt
regi. Og så arbejdes der rent faktisk
lige nu med mindre ombygning af
præstegården i Tjæreby. Vor sognepræst og familie har været meget
tålmodige. Nu sker der noget med
kontoret og adgang hertil- og selvfølgelig en hel del med IT-adgang.
Vi håber og mener det bliver færdigt
her op til sommerferien. Hertil ser
det ud til at Brochuren over kirkegården i Tjæreby er ved at være helt
klar. Mere om det i næste nummer.

På kirkegården i Alsønderup
har vi indskrænket antallet af
gravsten i lapidariet - også kaldet de gamle gravsten. Vi har bevaret
de gravsten der har et håndværk og
et særligt sted her i sognet- og dertil
de gravsten der er aftalt fra gammel
tid som bevaringsværdige - og så 6
gamle gravsten uden stilling og sted
men dog med årstal - og en lille sten
over et barn: Lille Lennart! - Spørgsmålet om hvilke gravsten der skal bevares anses meget som et økonomisk
spørgsmål over hele landet - og også
i Kirkeministeriet. Der er dog mange
over hele landet der synes de har stor
lokalhistorisk betydning. Der er forskellige holdninger til hvilke gravsten
der skal bevares - både i og udenfor
menighedsrådet. Jeg mener selv at
det betyder meget for besøgende på
kirkegårdene landet over at finde
gamle gravsten, bl.a. for slægtninge
der ikke bor i sognet længere. - og
for historisk interesserede borgere. Vi
må dog alle huske på at Kirkebogen
er det bedste sted for interesserede
- for med eller uden gravsten - Vi er
alle kendt af Gud. Det må vi alle huske på.
Dertil kommer et ekstra aspekt ang.
gravsten: På grund af en tragisk hændelse på en kirkegård er der påbud
om at sikre alle gravsten i hele landet
for at de ikke skal vælte ned over besøgende - bl.a. børn. Det er noget alle
kirkegårde over hele landet arbejder
med for tiden. Vi kender måske alle
til at nogle gravsten har det med at
kunne rokke. Det har besøgende været bekendt med i mange mange år og som regel går vi jo på kirkegården
for at mindes - for at erindre. Det kan
være en mulighed at lægge farlige
gravsten ned.
Så er der jo faste punkter ang. at få
evt. skader på vore smukke kirker og
på tilhørende bygninger: Disse ting
skal udbedres - og det bliver de. Det
tager vi stilling til - bl.a. kalkning, udbedring af tagrender - og her sidst:

såning af vilde blomster på den grund
hvor Svends hus lå! Vi gennemgår
også hængepartier for selvfølgelig at
få dem klaret. Hvem gør hvad?
Ved sidste møde var vor sognepræst
Anja Worsøe Reiff jo desværre blevet syg. Det skete om lørdagen før alt
det med fastelavn! Det blev dog gennemført ved hjælp af friske folk! Godt
gjort! og vi ønsker Anja god bedring!
I forbindelse med Anjas sygemelding
er det Provst Jørgen Christensen der
tager sig af vore præster. Vi bliver
hjulpet af præster fra hele provstiet
og ny her er Andreas Riis Damgaard
der så vidt vides vil stå for konfirmationerne. Vi siger mange tak for indsatsen - og heldigvis sørger vort gode
personale for rammerne. Desværre
kommer der ikke en side med gudstjenester denne gang i Lokaltnyt. Vi
henviser til de lokale aviser - og til
vor hjemmeside. Vi må orientere os
der- for der er helt op til 5 forskellige
præster involveret. Se dog Andreas
Riis Damgaards side - den udgør
Præstens klumme.
Jeg må ikke glemme vore projekter:
Knæfaldet i Alsønderup Kirke - og så
MUREN i Alsønderup kirke: Der arbejdes på sagen! men lige nu er mottoet: Giv tid! Giv tid! - og vi nynner
ikke dette glade! Vi venter på svar
- og det er ret frustrerende. OK. En
trøst er at ombygningen af Præstegården dog er i gang!!
Der var alt fra Menighedsrådet for
Tjæreby-Alsønderup denne gang.
Venlig hilsen fra
Birgit Brogaard,
næstformand
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ANNONCER
TAK for 13 års produktion af
NORDMAJ’S
Lokalt Nyt.SERVICE
Det har været en
YT
TN
ØD
HILLER
KARAREL
SØ OG
LO
LLEM

KASTANIEVEJ 7 · fornøjelse
TULSTRUP ·og
3400
HILLERØD
fortsat
held og
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...

TLF. 26 12 08 24
ME

NR. 6

R 2017

DECEMBE

Også i fremtiden
kan jeg hjælpe med:
FÅ HJÆLP
TIL:

•
•
•
•
•

Efter devisen
Efter devisen
»først til mølle”først til mølle-princippet”
princippet«
tilbydes en kvart side
tilbydes
til
en årligen
pris på kr. 4.400
kvart
side
excl. moms til
en årlig pris
på 3.300 kr. Kontakt
excl.
moms.
annonce@lokaltnyt.dk

Køkkenopsætning
Markedsføring & Reklame
Gulvlægning
OpsætningAnnonceproduktion
af dør og vindue
Træbeklædning
af huse
Tryksager
til kontoret
Taglægning
PR & Kommunikation
Opsætning af vægge - 		
også spartling,
filt og maling
Udstillinger
& Skilte
Bordplader Se mere på www.akselg.dk
Skillevægge
Carporte
Skure - redskab, legehus mm.
Træterrasser
KOMMUNIKATION APS

ØD

LOK A
M ARRE LT N
Y
SØ OG
HILLER T

•
•
•
•
•
•

AkselG
Kastanievej 12 l 3480 Fredensborg

ALT I TØMRERARBEJDE!

l

MELLE
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Her kan DIN
annonce
Her
kunne din
være... have stået...
annonce

DECEMB

ER 201

7

NR. 6

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Holddit
ditnæste
næste
Hold
arrangementpå
arrangement
på Kulsviergården!
Kulsviergården!

Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:

HerBryllupper,
finder du de
perfekte
rammer
til både:
konﬁ
rmationer,
fødselsdage,
Bryllupper,
konfirmationer,
fødselsdage,
ﬁrmafester,
receptioner, møder
og
firmafester,
receptioner, møder og
konferencer.
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit

Ring
og fåarrangement.
en uforpligtende snak om dit
næste
næste
arrangement.
Ellermed
senden
osforespørgsel.
en mail
Eller
send os en mail
med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Web: www.kulsviergaarden.dk

Tlf. 48 28 65 40

Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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| Find 5 fejl |

FIND 5
FEJL

KONKURRENCE
Vinder af
Find 5 fejl
i nr. 1-2019
blev:
Dorthe fra H
arløsevej.
Dorthe vind
er vin.

VIND 2 FLASKER
RØDVIN ELLER
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 21/7 2019.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Adresse

Tegnet af: Lena Heegaard

Navn

klip
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NY ANNONNCE
FOR
KONTORLAND
KOMMER
11/4

Her kan DIN
annonce
være...
Efter devisen
»først til mølleprincippet«
tilbydes en
kvart side til
en årlig pris
på 3.300 kr.
excl. moms.

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Entreprenør & kloakmester

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
v/ Martin Larsen
Freersvangsvej 2 | 3400 Hillerød
Tlf. 20 49 07 97
kontakt@ml-kloak.dk

| Navne & 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
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
40 73 27 16
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
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.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
lokalraad@alsonderup.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
22

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
Torben Lind
Tulstrup Have 46
25 48 28 60
tol@carl-ras.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com
Grundejerforeningen
Mølledalen
Stefan Myhre Larsen, 71 70 45 90
stefanmyhrelarsen@gmail.com
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05,
birkehlers@gmail.com
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
mh@km.dk
Ledende graver
Tina Albrechtsen, 30 31 89 83
tinal@km.dk

Korleder Rytmisk voksenkor
Stine Kobbersmed,
stinedenfine@hotmail.com

Kirkeværge
Martin Sandholt, 40 28 39 36
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
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SALG og
SALG og
REPARATION
SALG og af
REPARATION af
REPARATION og
af
MOTORSAVE
MOTORSAVE og
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

23

PLÆNEKLIPPERE
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NY PRÆSTEVIKAR

i Tjæreby og Alsønderup kirker
24

Jeg hedder Andreas Riis Damgaard og er ny vikar i en periode,
men primært arbejder jeg som
konstitueret sognepræst i en vikarstilling i Præstevang Kirke i
Hillerød. Igennem min studietid
har jeg studeret teologi på Københavns Universitet og har i forbindelse med mine studier læst

på Heythrop College, University of
London og på Heidelberg Universität i det sydtyske. Efter jeg blev
cand.theol. i sensommeren 2017
har jeg arbejdet som assisterende
restaurantchef på Madklubben i
København og boet en periode i
Paris, hvor jeg var såkaldt auditeur libre, som er en form for »fri
student« ved Collège de France og
modtog sprogundervisning på
Sorbonne. Igennem min studietid
har jeg haft et stort engagement
i Studenterkredsen, som er en
grundtvigsk foredrags- og studenterforening, som huserer på
Vartov. I efteråret gik jeg på pastoralseminariet, som jeg afsluttede i december. Herefter er jeg
for ganske nyligt i begyndelsen
af april påbegyndt arbejdet og
virket som kaldet præst i Folkekirken. Det har jeg set frem til i
mange år, og jeg glæder mig til at
komme og prædike, forkynde for
jer alle og konfirmere årets kon-

firmander i Tjæreby og Alsønderup!
Til dagligt bor jeg i hjertet af
København, hvor jeg har boet i
mange år, blandt andet på kollegiet Regensen i en længere årrække. Jeg synger og spiller klassisk musik - for tiden i Graabrødre
Kammerkor i Holmens Kirke, læser
skønlitteratur, skriver og anmelder teologisk værker og bøger, og
så nyder jeg at løbetræne og stå
på skateboard. For tiden arbejder
min kæreste Johanne som praktikant i det danske diplomati i New
York City.
Jeg ser frem til at møde jer i kirken, hvor jeg dækker hovedparten af gudstjenester i de næste
par måneder!
Med venlig hilsen,
Andreas Riis Damgaard,
Sognepræst
mail: ARD@km.dk

Tak for jeres bidrag
TIL SOGNEINDSAMLINGEN TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP!

Søndag d. 10. marts samlede et stor flok hovedsageligt konfirmander og
FDF’ere igen ind til Folkekirkens Nødhjælp og vi nåede de fleste husstande i både Tjæreby og Alsønderup.
Resultatet for Tjæreby blev 2.084 kr.
og for Alsønderup 13.807 kr.
Hermed en stor tak til indsamlerne, som brugte deres formiddag på at
samle ind, til hjælperne i Smedens Hus og til alle i sognet, som tog godt
imod indsamlerne.
Susanne Sandholt, Indsamlingsleder

Sogneindsamling Nogle af Indsamlerne
venter på at få udleveret deres rute!

