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2 Kalenderen…
Tirsdag den 14. august

Søndag den 9. september

Lørdag den 6. oktober

16.00 Høst på gammeldags facon,
bag Tjæreby Kirke.

14.15 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup mod
Brødeskov IF

14.15 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup mod
Oversidder

19.00 ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup mod
Humlebæk BK

16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup mod
Hørsholm-Usserød IK

16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup mod
Blovstrød IF

Lørdag den 18. august

Onsdag den 12. september

Lørdag den 20. oktober

14.15 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup mod FC Dunav

18.15 ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup mod
Skodsborg FIF

13.30 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup mod Ålholm IF

16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup mod
KBK Hillerød

Lørdag den 22. september

Onsdag den 15. august

Fredag den 24. august
09.00 Kirken – Sogneudflugt
til Sydsjælland

Lørdag den 25. august
14.15 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup mod Allerød FK
16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup mod
Nivå-Kokkedal FK

15.30 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup mod AB

14.15 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup mod
Snekkersten IF 1
16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup mod
Kvistgård IF

Mandag den 24. september
17.45 ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup mod
Ølstykke FC

Onsdag den 29. august
18.45 ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup mod
Snekkersten IF

Lørdag den 8. september
08.30 Alsønderup Familiedag
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Nyt fra

Alsønderup menighedsråd
Menighedsrådet har fortsat sit arbejde her i foråret. Der er mange
beslutninger der skal tages m.h.t.
økonomien. Der skal hele tiden
være kontakt med provstiet idet der
foretages ligning mellem hele
provstiets menigheder. I lighed med
alt det nye efter 1. januar 2007 er
provstiets areal også ændret. Her i
Alsønderup har vi jo også to lidt
dyre punkter på programmet:
restaureringen af selve kirken og
reguleringen af kirkegården, dertil
alt det løbende. Forhåbentlig kommer der i næste nummer lidt mere
nyt om restaureringen – M.h.t.
reguleringen af kirkegården, er det
et projekt der kan tage over 20 år,
måske 30 år. Her har vores graver
efter aftale med menighedsrådet
startet så småt og det synes vi ser
godt ud. Det drejer sig om 1. etape
321-336 og 341-356. Graveren vil
stadig gerne i kontakt med de
gravstedsejere hvor målene ikke er
til at få til at passe. Vedkommende
er blevet kontaktet skriftligt af graver Birgitte Bisgaard. Alsønderup
kirkes kirkegård har jo sit særpræg

som alle kirkegårde. Det giver
hække som ikke står helt lige og
grave af flere forskellige størrelser.
Det er svært at få til at passe, dels
med den reguleringsplan vedtaget
af menighedsrådet før dette, hvor
der bl.a. er blevet taget hensyn til
nye mål idet vi jo alle bliver højere
og højere hvorved gravstederne
også skal have andre mål, dels med
størrelsen af de nedlagte gravsteder.
Forunderligt nok er der blevet mere
behov for stenplader i plæne, hvor
vi da foreløbig har været rimeligt
forudseende. Der er blevet anlagt
ny græsplæne og den er jo lidt sart
lige nu, men det går nok. Har man
sådant et gravsted er der selvfølgelig plads til blomster, men der er jo
ikke stor plads til blomster. Dog
skal græsset også slås. Men hvor er
det smukt med den helt nye og
spæde græsplæne.
Det andet projekt her i foråret har
været at få flyttet sten m.v. fra nedlagte gravsteder. Det er sket og de
hjemfaldne gravsten er nu anbragt i
hjørnet i lapidariet.
Næste store projekt for Lokalhistorisk forening bliver så arbejdet med
registrering samt udarbejdelse af
brochure til glæde for os alle, i
hvert fald for dem med interesse for
historie. “Vi står på hinandens skuldre”.
Lige nu er kirkegården så smuk,
men Birgitte, graveren, er ikke glad
for alle de mælkebøtter! og det er
vi andre heller ikke. Men Vorherre
elsker jo alt der gror, sådan er det.
Passer vi selv vore grave kan vi da
støtte Birgitte i jagten på de i øvrigt
smukke mælkebøtter ved at fjerne
dem på eget gravsted..
God tur også på kirkegården.
Det var alt for nu.

Alle indkaldelser og referater af
menighedsrådsmøder bliver hængt
op i skabet ved Smedens Hus.
Værsågod at læs!
Med venlig hilsen
Birgit Brogaard
PS! Købmanden i Alsønderup,
tidligere Victor nu Mario, er flink
til at have blomster, om man lige
skal bruge en på vej til kirke og
til kirkegården.

Høst efter gamle
traditioner
Igen i år vil vi høste på gammeldags facon på (lidt af) præstegårdsjorden.

Tirsdag den 14. august kl. 16
Vi mødes på marken bag Tjæreby
kirke og konfirmandstue.
Her vil kyndige folk vise hvordan
det foregik i forgangne tider.
Leen svinges og negene blive
bundet og sat i hove.
Vi håber vi kan servere lidt at
drikke og spise udendørs; skulle
det bliver regnvejr rykker vi ind i
konfirmandstuen til den del af
arrangementet.
Alle er velkomne!
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker juni - august 2007
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 24. juni
3. søndag efter trinitatis

10.30

9.00

Luk. 15, 1-10 Lignelsen om det
mistede får og om den tabte mønt

Søndag d. 1. juli
4. søndag efter trinitatis

9.00

10.30

Luk. 6, 36-42
Om at dømme andre

Søndag d. 8. juli
5. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Charlotte Chammon,
Nr. Herlev
Kirkebil

Luk. 5, 1-11
Peters fiskefangst

Søndag d. 15. juli
6. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjeneste
Vi henviser til de
øvrige nabokirker

Ingen gudstjeneste
Vi henviser til de
øvrige nabokirker

Matt. 5, 20-26
Om vrede

Søndag d. 22. juli
7. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Michael Thomsen,
Skævinge
Kirkebil

Luk. 19, 1-10
Zakæus

Søndag d. 29. juli
8. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 7, 15-21
Om falske profeter

Søndag d. 5. august
9. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
godsforvalter

10.30
Kirkebil

Luk. 16, 1-9
Lignelsen om den uærlige

Søndag d. 12. august
Fællesgudstjeneste
10. søndag efter trinitatis i Alsønderup

9.00
Torben Ebbesen
Kirkebil

Luk. 19, 41-48
Mit hus skal være et bedehus

Søndag d. 19. august
9.00
11. søndag efter trinitatis

10.30

Luk. 18, 9-14
Lignelsen om farisæeren
og tolderen

Søndag d. 26. august
10.30
12. søndag efter trinitatis

9.00

Mark. 7, 31-37
Helbredelsen af den døve
og stumme

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard
Ferie. Sognepræsten holder ferie 2.-23. juli + 6.-13. august.
Telefonsvareren fortæller hvem man kan kontakte i stedet.

Kirkebil
betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt
til gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen kører meget gerne på tværs af sognegrænserne, f.eks. når der er fællesgudstjeneste.
Man tilmelder sig på forhånd.

Gudstjenester i Alsønderup, kontakt:
Lars Mathiesen, 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.
Gudstjenester i Tjæreby, der er mulighed for transport
til alle højmesser, kontakt:
Anne Marie Kodal 48 21 12 25, mobil 40 53 80 25.
Transporten er gratis

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
1. april
4. maj
25. maj
Til lykke!

Clara Runesten Laursen
Johannes Bang Ottosen
Ida Helmer Nielsen

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
3. april
Anna Vera Marie Jensen
Æret være hendes minde!

Døbt i Alsønderup kirke
15. april
20. maj
27. maj
Til lykke!

Carla Sofia Blixt Egelind
Emely Saxe Batikha
Christine Verakso Østergaard Christensen
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i
moderens bopælssogn senest 2
dage efter fødslen.
Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres.
Forældrenes dåbs/navneattester og
vielsesattest medsendes. Er forældrene ikke gift afleveres i stedet en
Omsorgs- og ansvarserklæring.
Barnet skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen. Dette kan
ske ved dåb eller ved navngivning.
Dåb aftales med præsten. Inden
dåben mødes præst og dåbsfamilie
til en samtale. Her skal præsten
bruge navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet)
Navngivning foregår hos præsten i
bopælssognet ved at udfylde en
særlig formular.

Og vi sang!
Som annonceret i sidste nummer af Lokalt Nyt blev der afholdt sangaften torsdag 10. maj 2007 i Smedens Hus i Alsønderup. Erling
Christiansen tidl. og dog stadigvæk meget aktiv på Grundtvigs Højskole
i Ullerød sang for, og vi sang med både på de gammelkendte højskolesange og selvfølgelig de NYE! Nogle af de nye var lidt svære at finde
ud af, men heldigvis var der mange vers så det gik! og så havde vi jo
Erling Christiansen, og han kan jo fortælle os om hvad det egentlig er
vi synger om fra Danmarks dengang store idol Willemoes der faldt ved
Sjællands Odde, og mange sørgede også mange smukke piger!, til
mere nutidige sange. Vi sang efter den nye højskolesangbog
som var indkøbt til den aften. Nu kan vi så synge både efter den ny
salmebog og den ny højskolesangbog. Hanne Lundsgaard havde oplevet Erling Christiansen flere gange, og på den anbefaling kom arrangementet i stand. Vi var små 30 glade syngende deltagere den 10 maj!
Mange tak til Erling Christiansen og til Hanne Lundsgaard. Hanne
Lundsgaard pønser vist på at arrangementet gentages næste år – i hvert
fald får vi de nye højskolesangbøger med på Sogneudflugten fredag
den 24. august 2007.
Men tusind tak for en dejlig forårsaften!
Birgit Brogaard

Vielse/bryllup aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og
præsten mødes til en samtale, hvor
der aftales salmer mm. Samtidig får
præsten prøvelsesattesten samt
parrets dåbsattester.
Begravelse og bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning
og graver. Alle dødsfald i Tjæreby
og Alsønderup sogne anmeldes
snarest muligt til præsten.
Samtale med præsten kan alle
bede om. Præsten har tavshedspligt.

Sognepræst
Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Telefon: 48 21 04 16
E-mail: halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag formiddag kl. 10-11
i Smedens Hus i Alsønderup.
Mandag er fridag.
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Konfirmeret i Tjæreby kirke - 4. maj
Forrest fra venstre: Nicolai Hoffmann Petersen,
Anders Emil Schack,
Emil Malte Møller Frederiksen.
Bagerst fra venstre: Katja Bjørg Simonsen,
Sophie Louise Norup, Cecilie Bang Ottosen,
Catrine Plannthin,
Maja Himmelstrup Lyng Madsen,
Nanna Maria Kerlauge og Hanne Lundsgaard.
Foto: Ely Foto

Konfirmeret i Alsønderup kirke - 6. maj
Forrest fra venstre:
Sara Kjær Rasmussen, Linea Graabæk Nesbitt,
Henriette Mie Hansen, Emilie Taggatz Jensen,
Katja Boe Petersen.
Bagest fra venstre: Hanne Lundsgaard,
Miki Asbæk Geil, Morten Frilander,
Emil Graabæk Nesbitt, Martin Mac,
Christian Helmersen, Jonas Peter Arnholt Windum,
Lukas Dall Møller, Andreas Sommerfeldt,
Peter Raahauge Duhn. Foto: Ely Foto

13. maj
Forrest fra venstre:
Cecilie Lindegaard Hjort Lund,
Vibe Frederikke Buur Andersson,
Thit Fiona Molly Holst Houman,
Julie Hougaard Høj, Sofie Bang Nissen,
Olivia Tobiassen Ugilt.
Bagest fra venstre: Hanne Lundsgaard,
Kristian Aarup, Christian Vorre Weibel,
Mik Raun Ørnskov Nielsen,
Christian Emil Lerche Sørensen,
Mark Stüker Hansen,
Christoffer Hvarregaard Stark,
Nichlas Elleby Jensen, Peter Krog Hansen.
Foto: Ely Foto
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En salme
jeg kan lide
Denne salme har på en eller anden
måde fundet mig! Det er salmen:
”Nu glæd dig i Herren, mit hjerte,…”, nr. 677 i den nye salmebog.
Det var en søndag i Fasten 2004, i
Vangede Kirke, hvor min bror er
præst. Vi skulle synge denne salme
efter prædikenen, og det var den
naturligste ting i verden for mig at
synge med, jeg kendte både melodi
og tekst, der virkede underligt
bekendt. Min brors kone spurgte
mig, hvor jeg kendte den salme fra,
og jeg svarede, hvad jeg troede var
sandt, fra salmebogen. Hun fortalte
mig, hvad jeg ikke vidste, at den
var helt ny og ikke havde stået i salmebogen før!
Jeg har lige siden grublet over og
tænkt på, hvorfra jeg kan have fået
fat på denne salme, for det er helt
sikkert, at den dag på kirkebænken
i Vangede, da havde jeg hørt og
sunget den salme før! Jeg er ikke
kommet videre end til, at jeg eventuelt har sunget den i en anderledes
udgave i min tid i seminariekoret

på Th. Lang’s seminarium i
Silkeborg, hvor vi kan have sunget
den i en svensk juleudgave, —- jeg
ved det ikke, men den har i hvert
fald på mere end en måde ”ramt
mig”, så jeg ikke glemmer den
igen.
Det ligefremme sprog og den konkrete trøst, den ærlighed om vores
vakkelvorne tro, der ”som en boble
kan briste”, sat sammen med opfordringen til at glæde sig i Herren
over alt det gode og glade, Han
lader ske for os samt opfordringen
til at prøve Guds kærlighed til vi
har fået lindring for det, der smerter,- det er bestemt en salme med
store værdier.
Jeg synger den ofte selv, når jeg
cykler eller kører bil og trænger til
at blive mindet om Guds trøst og
Helligåndens kraft,— jo, jeg er glad
for, at den salme fandt vej til mig!
Grethe R. Egerup
Bakkesvinget 18
Tulstrup

Hør salmen på nettet
En ny hjemmeside giver os alle sammen nem adgang til salmerne og
deres melodier. www.dendanskesalmebogonline.dk Her kan man finde
teksterne og høre melodierne. På hjemmesiden er der hjælp og ideer
til den der står og skal vælge salmer til bl.a. et bryllup eller en
begravelse. Desværre er der enkelte tekster og melodier som stadig
mangler, men de allerfleste er lige til at høre og læse. Så kik ind og se
muligheder.

1. Nu glæd dig i Herren, mit hjerte,
min sjæl, du skal juble for Gud!
Send bort al din angst og din smerte
på Guds, den Almægtiges, bud!
Lad andre kun sukke og stride,
men du, som har Gud ved din side,
bør bryde i lovsange ud.
2. Husk, alting for intet han gav dig,
og stadig det bedste dig sker.
Den byrde, du bar, tog han af dig,
nu intet kan skade dig mer.
Så skal du i tvivl ikke tøve,
men dristigt Guds kærlighed prøve,
til Himmelen åben du ser.
3. Ser øjet Guds Himmel den klare,
og sætter til ham du din lid,
da får du en tryghed i fare
og mod i hver kommende strid,
ja, villigt dit liv kan du miste
og give dig selv til det sidste,
din kraft i dit kald og din tid.
4. Kom, vær hos mig, himmelske
Fader,
min styrke jeg låner af dig.
Når kræfter og mod mig forlader,
hvordan skal jeg da finde vej?
Jeg ved, at du aldrig kan svige,
mens jeg ville vakle og vige,
om ikke du bliver hos mig.
5. O Jesus, den fred, jeg begærer,
den finder jeg bare hos dig;
for uroen i mig jeg bærer,
den driver mig bort fra min vej.
Min tro som en boble kan briste,
men din har holdt stand til det sidste.
O Herre, så tro du for mig!
6. Din hellige Ånd må du sende
og indblæse liv i mit ler,
han kan min fortvivlelse vende
og vise mig dig, som du er.
I angst og i afmagt og smerte
skal han tale trøst til mit hjerte,
at du, Herre, end er mig nær.
Einar Billing 1922.
Holger Lissner 1973, 1978 og 1995.
Mel.: Tysk folkemelodi 1549/
Svensk 1697

8 Kirkerne…
Tak til årets
konfirmander!
Påsken blev specielt markeret palmesøndag og 2. påskedag i Tjæreby
og Alsønderup Kirker idet årets konfirmander stod for gudstjenesterne
de to dage. Konfirmanderne fra
Tjæreby stod palmesøndag for
gudstjenesten i Tjæreby kirke, og
konfirmanderne fra Alsønderup stod
for gudstjenesten i Alsønderup
2. påskedag.
Selvfølgelig havde I fået hjælp fra
vores præst Hanne Lundsgaard men

det var godt klaret af JER! Tusind
tak! Det har jo været et vigtigt år for
jer alle. Via konfirmandundervisningen hos Hanne Lundsgaard har I
fået sat nye vinkler på forståelsen af
verden - noget vi jo ved I går og
tumler med - som alle os andre!
Tusind tak fra Menighedsrådet i
Tjæreby og Alsønderup
Åge Stenhøj Jørgensen
Birgit Brogaard

Sogneudflugt
Fredag den 24. august
Program:

Turen går i år til det skønne Sydsjælland

Loppe-festgudstjeneste
Efter et vådt men særdeles godt
Loppemarked den 17. maj var
der som traditionen er Loppe-festgudstjeneste i Alsønderup kirke.
Hanne Lundsgaard holdt nærmest
en dialog-gudstjeneste over Fest
og Glæde.
Der var mange gode bud fra
menigheden om hvad en god fest
er: god mad og god stemning,
gode taler og sange, og så jo her:
en revy! Jo der var mange bud!

Vi kører fra parkeringspladsen ved kirken kl. 9.
Besøg i Grundtvigs mindestuer og Udby kirke syd for Næstved.
Middag (2 retter) kl.13 i Villa Gallina, som er et skønt sted midt
i skoven nær Gisselfeld.
Tid til at strække benene i skoven.
Omvisning i parken omkring Gisselfeld Kloster med udgangspunkt
fra Paradehuset (Orangeri).
På hjemturen drikker vi medbragt kaffe med ”basser” på en rasteplads.
Vi forventer at være hjemme igen kl.19.

Vi sang gode, glade lyse salmer en dejlig god halv time med ro
til glæde og refleksion efter
nogle meget hektiske, men også
smaddersjove dage for rigtig
mange i Tulstrup og Alsønderup,
og selvfølgelig også for de mange
faste gæster til Alsønderup Fester.

Tilmelding senest 16. august til Karin Andersen 48 28 62 25 eller
Hanne Lundsgaard 48 21 04 16 / halu@km.dk

Jo, kirken er også en vigtig del af
Alsønderup Fester!

Pris 150 kr. – drikkevarer til middagen er ikke medregnet.

Tak til alle der var med!

Vi glæder os til at se rigtig mange
Menighedsrådene
i Tjæreby og Alsønderup

Birgit Brogaard
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Idrætsforeningen…

Alsønderup

Fodbold
Til alle spillere, trænere, holdledere
med flere - i Alsønderup
Fodboldafdeling.
Ved Alsønderup Fodboldafdelings
generalforsamling, gjorde jeg
opmærksom på, at jeg ikke ønskede
at fortsætte bestyrelsesarbejdet i
fodboldafdelingen. Jeg var dog indforstået med, først at stoppe som
formand samt udtræde af bestyrelsen, når forårssæson’en 2007 var
kommet godt i gang, hvilket den er
nu. Derfor var fodboldafdelingens
bestyrelsesmøde i sidste uge, mit
sidste møde i denne omgang.
Mine 6 år i Alsønderup
Fodboldafdeling har været helt fantastiske. Det har været super
spændende at følge den gode
udvikling som klubben har gennemgået. For 6 år siden var der ét
seniorhold som spillede i Serie 5
samt vores “lukkede” 3.hold, der
spillede i Serie 6.
I dag ligger seniorerne i toppen af
Serie 3, vi har et 2.hold i Serie 4 og
stjernerne fra det gamle “3.hold”

hjælper nu veteranerne i Veteran 1
rækken !! I dag er vores senior
1.hold måske det næstbedste i
Hillerød Kommune ?? (pt. kun
overgået af HGI…)
Vi er også blevet meget bedre til at
udnytte alle vores gode sponsorer.
For 6 år siden gav vores 1.hold’s
sponsor, et gratis sæt spillertøj om
året, - i dag har vi mange topsponsorer, der giver en meget stor økonomisk sponsorstøtte til klubben.
På ungdomssiden har det også
været spændende at følge udviklingen. For 6 år siden havde vi 4 ungdomshold (drenge) og i dag har vi
pt. 9 ungdomshold !! - både drengehold og pigehold, som spiller 5mands, 7-mands og 2 hold der spiller 11-mands fodbold. Endvidere er
vi på 5’år fast deltager ved Hillerød
Tivoli Cup.
Ligeledes samarbejder vi med
mange flere klubber og Alsønderup
Fodboldafdeling er i dag både deltager i “Hillerød Fodbold
Samarbejdet” samt deltager i “FC
Nordsjælland samarbejdsklubber”.

Summa sumarum: De sidste 6 år
har været utrolig spændende og jeg
har været superglad for at være
med i denne interessante udvikling
klubben har været igennem.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke
alle de spillere, trænere, holdledere
og bestyrelsesmedlemmer som jeg
har samarbejdet med, uden jer
havde det ikke være muligt at skabe
de gode resultater. Tak for jeres støtte og opbakning, både i det daglige
men også ved mine til tider nye og
anderledes idéer.
Alsønderup Fodboldafdelings bestyrelse består nu af: Ulla Lund
Nielsen (kasserer), Niels Jakobsen,
Joakim Ibsen & Lau Sommerfeldt.
De bedste ønsker for Alsønderup
Fodboldafdeling i fremtiden.
Med Venlig Hilsen
Peter Windum

Nye bestyrelsesmedlemmer
Har du lyst til at være en del af fodboldbestyrelsen
og deltage i det gode frivillige arbejde der gøres i
foreningen ?
Brænder du for fodbold eller har du evt. nye og
anderledes idéer du gerne vil have afprøvet ?
Engagement og opgaver vælger du selv !

Kontakt Niels (24214787) eller Joakim (5162 3766)
for at høre nærmere om arbejdet i Alsønderup
Fodboldafdeling.
Alle er velkomne i bestyrelsen - unge som gamle det er ikke noget krav, at du eller dine børn
er medlem af fodboldafdelingen
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RING OG BESTIL
Frederiksværksgade 106
3400 Hillerød

Tlf. 48 26 12 42

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Idrætsforeningen…

11

Badminton

Træningen ledes af Kamilla Nielsen
og Jon Barth Hansen.
Kontakt Lene Andersen
48 28 77 74
(lene.andersen@adslhome.dk)
for yderligere oplysninger.

Sæson 07/08

Priser:

afdelingen

Fredag den 7.september starter sæsonen for dem som har lejet baner.

Badmintonafdelingen har baner på følgende tidspunkter:
Tirsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

20.30-21.30
21.30-22.30

16.30-17.30

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00

Fællestræning for øvede motionister
og veteraner starter onsdag den
8.august kl. 19.
Det koster 1.400 kr. at spille hele
sæsonen.
Der er i den kommende sæson tilmeldt 1 veteranhold (4+6) i SBkr. i
B-rækken, og 1 motionisthold (4+4)
i DGI’s amtsturnering, serie 1.
Vi kan altid bruge nye friske kræf-

Banelejen for en hel bane i en hel
sæson er som følger:
1.500 kr. (tirsdag, torsdag og fredag
(indtil 20:00))
1.300 kr. (lørdag – billigere p.gr.a.
visse aflysninger i løbet af sæsonen)
1.000 kr (fredag fra 20:00 til 22:00)
Kontakt Ane Blom hvis du er interesseret i at leje en bane.
Få yderligere oplysninger på badmintonafdelingens hjemmeside
www.asgi.dk
På badmintonafdelingens vegne
Bestyrelsen

ter, så du er velkommen til at
komme en onsdag aften og prøve at
træne med. Du kan eventuelt kontakte Ane Blom 48 28 67 82
(ambl@novonordisk.com) for at
høre nærmere.
Børne- og ungdomsspillerne starter
træningen onsdag den 15.august.
Der trænes onsdag og fredag.

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 31. juli 2007.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.
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Tennis

aktiviteter

Hejsning af flag

Standerhejsning
i tennisafdelingen
Traditionen tro åbnede tennisafdelingen banerne med
et standerhejsningsarrangement. Solen skinnede fra en
skyfri himmel da vi mødtes til morgenbord kl. 8.30.
Efter morgenmaden holdt formanden, Merete Klem, en
tale, hvor alle medlemmer blev budt velkommen til
2007 sæsonen.
Dette efterfulgt af hejsning af flaget, og ikke mindst en
gammel ketcher.
Endelig...banerne var erklæret åbne, og deltagerne
havde en dejlig formiddag med masser af sol og miniturnering på kryds og tværs af baner, alder og tennis
erfaring.
Oven på anstrengelserne var grillen tændt og der blev
serveret bøffer, pølser, salat og flutes, og der var vist
ingen der gik sultne hjem.
Der var ca. 35 deltagere, og vi kunne sagtens have
været flere!

Sæson start for juniorer
Den 9. maj inviterede tennisafdelingen til sæson start specielt for juniorer (9-14 år). Både tennisafdelingens
junior medlemmer og andre interesserede børn/unge
var velkomne.
I alt 12 børn mødte op, og fik introduktion til tennis
spil, og boldlege på banerne.
Der blev spillet i ca. 1 1/2 time, hvorefter tennisafdelingen bød på pizza og sodavand. Der blev spist godt og der var bred enighed om, at det havde været en
dejlig eftermiddag.
Det ser ud til, at tennis har fået et par nye junior medlemmer efter dette arrangement, og der er dejligt! Der
er p.t. 11 juniorer tilmeldt til tennistræning.
Træningen foregår hver torsdag (undtagen i skoleferien)
kl. 16-17, og 17-18. Junior træning i Alsønderup er
gratis, men det koster 200 kr. pr. år at være medlem af
tennisafdelingen.

Idrætsforeningen…
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Aktivitet på banerne

Onsdags tennis
Hver onsdag (på nær i sommerferien) er der onsdags
hyg-ind fra kl. 18-21. Der er forskellige teamer for
disse onsdags hyg-ind, som kan ses på ASG&I’s hjemmeside (under tennisafdelingen). Tilmelding er ikke
nødvendig, så mød bare op, og dyst mod andre medlemmer fra tennisafdelingen. Dette er en god mulighed

for nye medlemmer til at lære andre i tennisafdelingen
at kende.
På tennisudvalget’s vegne.
Lisbeth Hjorth

Tennis morgenmad

14Familiedagen…
Marie Keis Uhre og bandet Snackpack
spiller op til dans
lørdag den 8. september
på Kulsviergården,
når Familiedagen Alsønderup Åben
arrangerer fest.

Sæt ✗
lørdag
den 8. september
Glæd dig til lørdag den 8. september. Det er datoen for årets udgave af Familiedagen Alsønderup
Åben, den femte i rækken. Det er en dejlig dag for alle, der bor i Alsønderup Sogn.
Familiedagen byder igen i år på masser af sjove og
hyggelige aktiviteter på de grønne arealer omkring
Alsønderup Skole i løbet af dagen med gratis adgang
for alle. Om aftenen er der fest for hele familien på
Kulsviergården. Billetsalget til aftenfesten starter lige
efter sommerferien.
Familiedagen skydes som de tidligere år i gang med
gratis morgenmad på Kulsviergården fra klokken 8.30,

og den store grundejerturnering i fodbold starter klokken 10 på græsplænerne ved Alsønderup Skole. Det er
i år Brunebjerg, der som forsvarende mester arrangerer
turneringen, og hold kan tilmeldes hos Martin
Frilander på telefon 20 60 17 63.
Der bliver i år også masser af andre aktiviteter i løbet
af dagen, nogle er gengangere fra tidligere år, andre er
helt nye på Familiedagen. Har du selv et forslag eller
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Familiedagen…
en idé til selve dagen, er du velkommen til at kontakte
Palle Høj på telefon 20 47 15 77.

be af dansevenlige numre fra den populære del af hitlisterne.

Dagen rundes af med aftenfest på Kulsviergården. Her
bliver der serveret god mad og spillet dansevenlig
musik med bandet Snackpack, der har sangerinden
Marie Keis Uhre i front. Hun har i sin karriere bl.a.
sunget i kor for James Sampson og Tue West, hun har
selv sunget solo til dansk Melodi Grand Prix og opnåede en flot tredjeplads med sangen Make a Wish i 2005
(det år vandt Jakob Sveistrup med Tænder på dig). Til
Familiedagen optræder Marie Keis Uhre sammen med
orkestret Snackpack, der i sit repertoire har en hel stri-

Billetsalget til aftenfesten starter lige efter sommerferien
hos købmændene i Tulstrup og Alsønderup.
Læs meget mere om Familiedagen og aftenfesten på
Kulsviergården i næste nummer af Lokalt Nyt og hold i
august øje med Familiedagens egen avis, der husstandsomdeles i hele Alsønderup Sogn.
Men husk allerede nu at sætte kryds ved lørdag den 8.
september.

Brunebjerg er forsvarende mester ved den årlige grundejerturnering i fodbold
til Familiedagen Alsønderup Åben, og derfor arrangerer holdet i år turneringen.
Foto: Inge Rasmussen
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Lisbeth Bundgaard
Kastanievej 6
Tulstrup
3400 Hillerød
Mobil 4086 9115

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver
Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

Hallum elektric

Læge exam. kropsmassør
Malerfirmaet

>aut. el-installatør<

10 Kanten A/S NYT

ALT

GARANTI PÅ KVALITET

i malerarbejde samt opsætning
af vægbeklædning udføres
Professionel vægmaling
fra Beckers
10 l hvid eller råhvid,
glans 5, 7,10

Industrilakering
Vi udfører sprøjtelakering på:
●
●
●
●
●
●

Døre
Køkkenlåger
Stole
Borde
Designmøbler m.m.
Alt i træ, jern & metal

Vi giver 20% på alle malervarer
- for alle medlemmer af Alsønderup Idrætsforening samt
læsere af Lokalt Nyt. Dog ikke på vores tilbuds-/kampagnevarer.
(medbring bladet ved køb)

399,10 Kanten Malercenter

Fast lav pris

Københavnsvej 2-4 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 28 50 49 · www.10kanten.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00

Kulsviergården & Kulsvierkoret…
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Nyt om
Kulsvierkoret skal torsdag den 16.
august i gang med sin 7. sæson
som kor ”under” Kulsvierscenen.
Vi er 14 medlemmer, dirigenten
inclusive, som mødes hver torsdag
fra kl. 19.15 til 21.15 i
Musiklokalet på Alsønderup Skole.
Der er 5 herrer og 8 damer fordelt
på tenor/bas og 4 sopraner og 4
alter.
Vi synger trestemmige sange, både
på engelsk, svensk og dansk, få kan
noder, så vi lærer det hele fra grunden, og har det ret sjovt mens det
står på.
Vi har to gange medvirket ved ”De
9 læsninger” i Tjæreby Kirke i
adventstiden, ligesom vi har sunget
på forskellige plejehjem, på

Grønnegadecentret (handicapforeningen) og ved morgenandagten på
Alsønderup Familiedag.
Vi har et godt samarbejde med
Karin Fredborg og et par mere fra
Madam Blå, så der er akkompagnement, når vi er på plejehjemmene.
Vi har et ønske om at synge
”Spillemandsmessen” sammen,
men det er fremtid lige nu, hvor vi
af Kulsvierscenen er blevet spurgt,
om vi vil medvirke i ”Annie, get
your Gun”, hvilket vi har svaret, at
vi gerne vil, så det kommer noget
af efterårssæsonen til at gå med.
Vi håber selvfølgelig, at vi også i år
må være med i Tjæreby til ”De 9
Læsninger” der, men det vides i
skrivende stund ikke endnu.
Det var lidt om, hvad vi laver,
hvem vi er og hvordan vi arbejder,
men der er ingen tvivl om, at det

Ny
servicemedarbejder
på Kulsviergården
Benny Jensen er 57 år og er uddannet blikkenslager.
Han har i de seneste år arbejdet som serviceassistent
på Hillerød Sygehus.
Endvidere har han været beskæftiget som vicevært
på en større virksomhed.
Benny er gift og bosiddende i Hillerød.
Benny Jensen starter på Kulsviergården 1. juni 2007

vil være dejligt, hvis vi var lidt
flere. Vi synes selv, at vi har det
sjovt og rart med hinanden, og det
er helt sikkert: vi går alle glade
hjem om torsdagen! Det er så livsbekræftende at trække vejret gennem en sang, så det vil vi gerne
dele med DIG.
Hvis du har fået mod på at prøve,
så mød op torsdag den 16. august
eller en af de følgende torsdage,
eller henvend dig til dirigenten (det
var jo mig) Grethe Rönnow Egerup,
på tlf. (aften) 48286315 eller mail:
egerup.tul@gmail.com , eller gør
alle tre dele. Vi vil helt sikkert
gerne høre fra dig.
Venlig hilsen
Grethe R. Egerup
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Sydskrænten 8
3400 Hillerød

Tlf. 48 28 62 40
Fax 48 28 52 47
E-mail: info@ak-s.dk
www.ak-s.dk
MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

● Ombygninger
● Tilbygninger
● Renoveringer
● Nyt Køkken
● Carport
SMÅ OG STORE
● Døre & vinduer
OPGAVER
MODTAGES

● Eller en masse småting

Tømrer/snedkermester

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

Harløse Forsamlingshus…

Alsønderup Lokalråd…
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Trafiktavler – Harløse
virker de?

Forsamlingshus
Fællesspisningen
tirsdag d. 29. maj

Som et led i den trafikpulje
Alsønderup Sogn fik tildelt af
Hillerød Kommune, blev det endelige resultat at der skulle opstilles 4
stk. fartmålere på vejen ind i
Tulstrup og Alsønderup.
Derud over vil kommunen også
ligge asfalt som tydeliggør indkørsel
i byområder.
Det er ikke gået ubemærket hen, da
også årets lokale revy har fundet
anledning til at kommenterer tavlerne i dronningens dialog.

Mange har sikkert også prøvet at
blive blinket af, da måleren konsekvent blinker når farten overstiger
50 km/t.
Fornemmelsen er pt. at det har hjulpet på farten igennem byerne, men
for at støtte op omkring dette
udsagn, vil trafikudvalget ”under
lokalrådet” analyserer de målinger
som tavlerne kan give, og bringe
resultatet i det kommende nummer
af Lokalt Nyt.

I et herligt sommervejr afviklede vi
vores grillaften. 30 af de faste
afprøvede Slagteren fra
Superbrugsen i Skævinge´s evner
som grillmaster. Han bestod!
Og da vejret indbød til fadøl og
hygge under åben himmel, var en
ny dag startet inden de sidste gik
hjem.

25.000 kr.
fra Nordea Danmark
fonden
Da vi kraftigt trængte til flere stole
og renovering af scenen ansøgte vi
Nordea Danmark Fonden om støtte. Det resulterede i 25.000 kr. - et
beløb vi kun havde drømt om.
Det er dejligt at mærke, at også
det frivillige arbejde - der udføres i
yderområderne - kommer i
betragtning. Vi har allerede indkøbt 75 nye stole og vi starter på
scenen i næste måned.
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REGNSKABSSERVICE

&

REVISION

Regnskabsservice
Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk
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Rekordomsætning
trods regnvejr
Alsønderup Festers formand Rasmus Mortensen
blev glædeligt overrasket, da kasserne efter
dagens loppemarked blev talt op,
for omsætningen slog sidste år.
Alsønderup: Sidste år havde
Alsønderup fester en omsætning på
196.000 kroner, og solen skinnede,
men i går kunne en glad formand
Rasmus Mortensen fortælle om en
rekordomsætning, trods - eller
måske på grund af - regn og koldt
vejr. Omsætningen blev på 220.350
kroner.
- Jeg er meget overrasket over den
høje omsætning, siger Rasmus
Mortensen, der tidligere på dagen
havde været bekymret for ølomsætningen, men havde håbet på en
større omsætning på kaffen og den
varme mad. Og det var netop, hvad
der skete.
- Vi har aldrig solgt så mange æbleskiver og så meget kaffe, og vi var
nødt til at køre efter flere pølsebrød. Vores rodeo-tyr holdt overskuddet hjem, og selv vores ponyer
har reddet penge hjem, men det er
nok, fordi børn er ligeglade med

regnvejr, siger Rasmus Mortensen.
Pengene må i år også have siddet
lidt løsere, for der var færre gæster
til at sørge for regnvejrsrekorden,
nemlig 2250, hvor der i 2006 var
2500 gæster.
- Folk har haft bedre plads til at gå
rundt og se på tingene, og det har
nok betydet, at de har haft mere
lyst til at handle, siger formanden
for Alsønderup fester.

Tidligere på dagen måtte Rasmus
Mortensen, der for cirka fem år
siden overtog formandshvervet fra
Inge Nielsen, hjælpe til på parkeringspladsen med at skubbe biler i
det plørede føre.
- Jeg begyndte i sin tid som piccolo
og som p-vagt, og nu er jeg tilbage,
siger Rasmus Mortensen, der dog
havde det sjovt trods regn og pløre.
- Alsønderup Fester giver socialt
sammenhold på tværs af alder og
idrætsgrene. Vi har også mange
sponsorer, der giver pengegaver,
sponserer trøjer, bankogevinster og
så videre, og det betyder rigtig
meget. Det er vigtigt, at vi får skrabet penge ind, og overskuddet går
jo til Alsønderup IF og til
Kulsviergården, der ikke kan klare
sig uden, siger formanden for
Alsønderup Fester.
Kilde:
Frederiksborg Amtsavis
den 18. maj 2007, mavi
Fotograf: Kenneth Estrup
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Morgenstemning på en kanotur

Så er det igen blevet tid
til at tage på
sommerlejr!
I år skal vi på hele 3 sommerlejre –
alle tre finder sted i uge 27 – den
første uge af sommerferien, så alle
kan nå hjem og holde ferie sammen med deres forældre.
Skolesommerferien er jo kort – kun
6 uger, og der skal jo være tid til
familien også!
Puslingene og tumlingene (5-8 år)
skal på Ronja Røverdatter-lejr.
Eventyret foregår på lejren St. Klaus
i Kirke Værløse. De fleste kender
sikkert eventyret om Ronja & Birk,

som finder sammen på trods af rivalisering mellem deres røverforældre
på Mattisbjerget. Inden lejren opfriskes eventyret ved, at børnene får
lov til at se filmen af samme navn.
På sommerlejren skal børnene selvfølgelig opleve nogle af alle de
spændende ting, som Ronja & Birk
oplever sammen i Mattisskoven.
Mon de skal møde rumpenisserne,
de grå dværge, skovheksene og alle
de andre mærkelige væsener i skovene omkring Kirke Værløse?

23
Det kan også være afslappende
at være på kanotur

Piltene (9-10 år) skal på cykeltur i
Nordsjælland med base nord for
Arresø. De skal ligge i telt og selv
være med til at lave mad over trangia og i øvrigt hygge sig sammen
med deres ledere. En tur til
Troldeskoven v. Tisvilde bliver det
sikkert til og måske en dukkert fra
stranden v. Tisvilde. Ellers afhænger
programmet af vejret. I stille vejr
skulle der også blive lejlighed til en
lille kanotur på Arresø.
Væbnere og opefter skal på stor-

kanotur på Roskilde Fjord. Vi
mødes i Frederikssund, hvor kanoerne ligger og venter på at komme i
vandet. Hver kano kan rumme 7-10
personer, så den er helt anderledes
end en almindelig kano til 2-3 personer. Roskilde Fjord er meget
lavvandet og der er mange steder,
hvor kun kanoer kan komme ind.
Det er planen at besøge bl.a.
Vikingeskibsmuseet i Roskilde og i
øvrigt nogle af de steder, hvor man
ellers ikke kan komme fra landsiden – f.eks. Eskilsø, som er et stort

yngleområde for mange fugle.
Overnatning foregår i lavuer (store,
spidse telte, hvori der er mulighed
for at opholde sig og lave mad, hvis
vejret driller) og madlavning foregår
på bål eller trangia. Hvis vejret bliver godt, skulle der være mulighed
for at nå hele fjorden rundt.
Vi håber at kunne give alle børn og
unge en rigtig god lejroplevelse.
Lederne

Madlavning på trangia

24
Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir
● Visitkort
● Kuverter
● Prislister
● Plakater

● Reklame

& PR
● Annoncering
● Brochurer
● Firmablade
● Skilte

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

4825 3666

Fredensborg Trykcenter
4840 4010

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanjevej 12 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Vil du? Eller skal vi?
Vi kan tilbyde selskabslokaler på begge måder
Kom og sæt dig til bords til en gourmet middag, nyd dine gæster og festen.
Eller vil du selv dække- og pynte bordene, lave maden og have din egen vin med.

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

www.kulsviergaarden.dk

Lokalt Nyt…
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Sudoku-spillet fortsætter
Vinder af sidste nummers Sudoku blev
:

Birgit Thorup fra Tulstrup
Stort tillykke – Birgit vinder 2 fl. rødvin

KONKURRENCE:

PostScriptbillede
Computer.eps

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

Regler:

Sudoku-spillet går ud på at placere tal i felter. Spillet består
af ni gange ni felter, som er samlet i ni kasser, hver med tre
gange tre felter. Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert tre
gange tre-område indeholder hvert ciffer én gang.
Summa sumarum: Hvert af de ni kvadrater skal indeholde
alle ni tal fra 1-9. Både rækker og kolonner skal ligeledes
indeholde alle tallene fra 1-9.

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 25/7-2007.
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Adresse
Telefon

Lokalt Nyt har sin egen hjemmeside.
På adressen www.LokaltNyt.dk er
det muligt at læse alle tidligere
numre af Lokalt Nyt og det er
endvidere muligt at se deadline
vedrørende indsendelse af materiale
til det kommende nummer.
Efter udgivelsen af hvert nummer,
vil en elektronisk kopi blive
offentliggjort på hjemmesiden,
således at alle de læsere, der ikke
får bladet tilsendt automatisk, vil
have en mulighed for at følge med i
hvad der sker i sognet.

www.LokaltNyt.dk
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26 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Hans Skov Jørgensen
48 28 76 23
hans@knud-nielsen.dk
Brug Skolen
Elsebeth Riemann
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
48 28 64 95
Kulsviergårdens Seniorklub
Ruth Steen
48 28 60 83
ruthsteen@mail.dk
Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for Alsønderup og Tjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Hans Rasmussen
48 28 61 64
hrss@tele2adsl.dk
Badminton
Ane Blom
48 28 67 82
ambl@novonordisk.com
Fodbold
Vakant

Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Flemming Petersen
26 20 98 24
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Merete Klem Andersen
48 28 73 71
merete_klem@ofir.dk
Teater (Kulsvierscenen)
Henriette Hougaard Høj
48 28 51 10
phhh@post.tele.dk
Rulleskøjter
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@hilhan.dk
Harløse Lokalråd
Michael Roland
48 21 04 71 / 23 39 30 41
highland@vip.cybercity.dk

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

Skoler
Alsønderup Skole
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8, Alsønderup
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Baunespiren
Baunevej 23, Bendstrup
27 47 65 03
www.baunespiren.dk
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderup.vand@post.cybercity.dk

Navne og adresser…
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillkomm.dk

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeningen Ternevej
Palle Høj
48 28 51 10
phhh@mail.tele.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
holmegaarden-ab@compagniet.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Camping
Bill Levin
36 47 17 15
Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@city.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Kenneth Estrup
48 28 76 88
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Steen Crone
48 28 66 46
Grundejerforeningen Hyacintvej
Jesper Holm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
48 21 04 16
halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus
Organist
Thomas Munch
48 24 25 38
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01
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Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
smedhus@c.dk
Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03
Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Her kunne din
annonce have stået…
Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

G¿r det
du er bedst til
det g¿r vi

BOLIGSALG
MED DYNAMIK
OG TROVÆRDIGHED

RING
4824 2111

Søderberg / Nielsen Aps
FREDERIKSVÆRKSGADE 7
3400 HILLERØD
RING 4824 2111

