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Menighedsrådsmøde
med vigtige beslutninger
Tirsdag den 20. maj 2008 holdt
menighedsrådene for Alsønderup
og Tjæreby sogne fælles menighedsrådsmøde.
Det væsentligste punkt på dagsordenen var et forslag om oprettelse
af et fælles menighedsråd, som skal
fungere efter valget til nye menighedsråd den 11. november 2008.
Forinden dette forslag er blevet
udarbejdet, har der været afholdt
informationsmøder for sognenes
beboere om emnet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslaget indebærer bl.a., at det
fremtidige fælles menighedsråd skal
bestå af 6 medlemmer fra
Alsønderup Sogn og 3 fra Tjæreby
Sogn, i alt 9 medlemmer + sognepræsten. Efter gældende lov skal
menighedsrådet kun bestå af 7
medlemmer iflg. optælling af antal
folkekirkemedlemmer i de to sogne.
Derfor skal der søges om dispensation. Det forventes, at denne
dispensation gives.

I forslaget er indeholdt en beslutning om, at der vælges én kirkeværge for Alsønderup Kirke og kirkegård og én kirkeværge for
Tjæreby Kirke og kirkegård.
Søndagsgudstjenesterne i
Alsønderup Kirke forventes at
fortsætte med samme antal som
hidtil. Med hensyn til søndagsgudstjenesterne i Tjæreby Kirke bør man
være åben over for at overveje, at
disse nedbringes til et mindre antal
pr. måned. Dog minimum én søndagsgudstjeneste pr. måned. Det
foreslås at indføre en månedlig
hverdagsgudstjeneste/nadvergudstjeneste/særlig gudstjeneste. I de
kirkelige højtider afholdes fortsat
gudstjenester i begge kirker.
I forslaget er også indeholdt forskellige administrative forenklinger.
Til slut indeholder forslaget en hensigtserklæring om, at menighedsrådet retter henvendelse til Ullerød
menighedsråd for at drøfte muligheden for et fremtidigt samarbejde.

Dette kan dels være et samarbejde
med kirkelige aktiviteter og dels en
gensidig information til sognenes
menigheder om hvilke aktiviteter,
der foregår i de tre sogne.
Derudover skal det fælles menighedsråd søge at fremme udveksling
af gensidig information om aktiviteter mellem alle sogne i den vestlige
del af Hillerød Provsti.
På menighedsrådsmødet blev der
udover dette punkt behandlet budgetoplæg for 2009, konsekvens af
afholdte kirkesyn, status for restaurering af Alsønderup Kirke og planlægning af valg til menighedsråd.
Det kan oplyses, at et fuldstændigt
referat af menighedsrådsmøderne
altid er opslået i opslagstavlerne
ved indgangen til de to kirker.
Aage Stenhøj Jørgensen

4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker juni-august 2008
Tjæreby

Lørdag d. 14. juni

11.00 Klostergudstjneste
på Æbelholt
Klostermarked (se omtale)
10.30
Kirkebil
10.30
Kirkebil
9.00
Torben Ebbesen, Ullerød
Kirkebil
10.30
Charlotte Chammon,
Nr. Herlev
Kirkebil
Ingen gudstjeneste i
pastoratet,
vi henviser til nabosognene
9.00
Merete Raben, Ullerød
Kirkebil

Søndag d. 15. juni
4. søndag efter trinitatis
Søndag d. 22. juni
5. søndag efter trinitatis
Søndag d. 29. juni
6. søndag efter trinitatis
Søndag d. 6. juli
7. søndag efter trinitatis

Søndag d. 13. juli
8. søndag efter trinitatis
Søndag d. 20. juli
9. søndag efter trinitatis

Søndag d. 27. juli
10. søndag efter trinitatis
Søndag d. 3. august
11. søndag efter trinitatis
Søndag d. 10. august
12. søndag efter trinitatis
Søndag d. 17. august
13. søndag efter trinitatis
Søndag d. 24. august
14. søndag efter trinitatis
Tirsdag d. 26. august

Alsønderup Prædiketekst

9.00
Kirkebil
10.30
Kirkebil
9.00
Kirkebil
10.30
Kirkebil
10.30
Kirkebil
19.00
Velkomstgudstjeneste
for de nye konfirmander

Alsønderup kirke er lukket, alle gudstjenester
og kirkelige handlinger foregår i Tjæreby kirke

Dag

Matt. 5, 43-48
Om fjendekærlighed
Matt. 16, 13-26
Peters bekendelse
Matt. 19, 16-26
Den rige unge mand
Matt. 10, 24-31
Frygt ikke

Matt. 7, 22-29
Huset på klippen og huset på sand
Luk. 12, 32-48
Årvågne tjenere el.
Luk. 18, 1-8 Lignelsen om enken
og den uretfærdige dommer
Matt. 11, 16-24 Hvad skal jeg
sammenligne denne slægt med?
Luk. 7, 36-50
Kvinden i farisæerens hus
Matt. 12, 31-42
Træet og dets frugt
Matt. 20, 20-28
Zebædaussønnernes ønske
Johs. 5, 1-15
Den syge ved Betesda dam

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard

Kirkebil betyder at der er mulighed for at blive hentet og

Sommerferie

bragt til gudstjenester og arrangementer.

Præsten holder sommerferie fra lørdag den 28. juni til
og med fredag den 25. juli.
Fra 28. juni til 6. juli passes embedet af sognepræst
Charlotte Chammon, Nr. Herlev tlf. 48 26 52 53
Fra 7. juli til 25. juli passes embedet af sognepræst
Merete Raben, Ullerød, tlf. 48 25 48 20

Kirkebilen kører hver søndag – Brug den!
Kirkebilen kører fra købmanden i Alsønderup kl. 10 og fra
Parkeringspladsen ved Tulstrup Børnehus kl. 10.10.
Alle er hjertelig velkomne til at benytte sig af denne mulighed og der er ingen tilmelding!
Transporten er gratis.
Ønsker man at stå på andre steder skal man på forhånd
ringe til Lars Mathiesen 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
11. maj
11. maj
Til lykke!

Ida Lehn Kofoed
Jeppe Fray Rasmussen

Viede i Tjæreby kirke
19. april
17. maj
17. maj

Janne Olsen og
Allan Klüver Jensen
Lise Lajord Munk og
Claus Wad
Mia Voergaard og
Casper Sejr Nielsen

Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
16. marts
Erik Høyer Hauschildt
18. marts
Bente Tøjberg
30. marts
Nanna Viola Jensen
14. april
Karen Jensen
Æret være deres minde

Døbt i Alsønderup kirke
30. marts
6. april
4. maj
11. maj
12. maj
Til lykke!

Alfred Aarup Madsen
Silke Quiloan Bjerregaard
Lucas Lollike Hampe Kirkegaard
Victor Elias Beck Larsen
Valdemar Høyer Pedersen

Viede i Alsønderup kirke
17. november Pia Dandanell Christensen
Søren Samuel Parrot
19. april
Heidi Rytter Rask Jensen
Kim Schlyter
Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
15. april
Gunild Sørensen
7. maj
Kirsten Helmundt
Æret være deres minde

5

Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter
fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis
forældrene ikke er gift afleveres 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 2-5 faddere (inkl. den
der bærer barnet, hvis det ikke er
forældrene)
Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk.
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.
Kirkekontor
Præstesekretær Tove Bundgaard træffes
på Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
tirsdag til fredag kl. 10-12.
Tlf. 48 26 95 63. E-mail: tbun@km.dk
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Kirkerne…

Gode nyheder fra
Alsønderup menighedsråd
Der ER gode nyheder: Vi har fået en
NY ORGANIST pr 1.juni 2008:
Velkommen til Finn Hegelund
Nielsen! Vi glæder os til at du
akkompagnerer os til salmesangen!
samt at du giver os nogle gode
præludier og postludier! Finn
Hegelund Nielsen har jo allerede
debuteret til sangaftenen den 8. maj
2008 med Højskolesange ved
Erling Christiansen, tidl. Grundtvigs
Højskole, Hillerød! Mange tak for
det!
I har forhåbentlig også set at der er
nye pæne små hækplanter på
Alsønderup Kirkegård: Tak til vor
graver, Birgitte! Planterne sukker
efter vand og helst regn! Der vandes flittigt! Vi håber de overlever!
Ja, vi håber da også at alle de
nyplantede blomster og alle andre
planter også vil vokse og trives! Det
gør turen på kirkegården skøn!
Loppemarked og
Loppegudstjeneste! Det gik jo godt!
Og Alsønderup Menighedsråd er
meget stolte over at være blevet
nævnt i REVYEN! Ja, vi bruger
mange penge på at få restaureret
Alsønderup Kirke, dvs. I betaler
såmænd selv! Og ja, Kulsviergården
vil vi da gerne støtte! Men pengene
er nu engang øremærkede, pengene skal gå til at vedligeholde kirkerne! Sådan hver ca. 30. år skal kirken nykalkes - og nymales!

Desuden vil alle
gerne have varmeanlægget byttet til
noget meget bedre,
der virker hele
tiden uden at støje!
Det gamle fyr blev
lukket når vor sognepræst Hanne
Lundsgaard og
andre sognepræster skulle
prædike ellers
kunne ingen høre
hvad de sagde!
Derfor!
Konfirmationerne og pinsen blev
afholdt i Alsønderup kirke og derefter blev kirken lukket. Fra 13.maj
2008 tager vi alle til gudstjeneste i
Tjæreby kirke afgang hver søndag
kl. 10 fra Købmanden i Alsønderup
og kl. 10.10 fra Børnehusets parkeringsplads, Tulstrup - og efter gudstjenesten returnerer kirkebilen! Er
det ikke bare service? Alle er velkomne!
I denne forbindelse skal nævnes at
der har været møder ang. sammenlægning af Tjæreby og Alsønderup
Menighedsråd ved offentlige møder
begge steder. Det endelige forslag
blev vedtaget på det fælles menighedsråd for Tjæreby og Alsønderup.
Nu skal det så sendes videre til
Hillerød Provsti og Helsingør Stift.
Vi håber på en god positiv behandling! Disse sammenlægninger sker i
øjeblikket over hele landet!
Fusioner er jo meget moderne!!!
Dette leder os hen til
NYT MENIGHEDSRÅDSVALG
d. 11. november 2008! Vort sogn er
jo heldigvis et ungt sogn så også

unge er meget velkomne til at stille
op! Vi håber der er mange interesserede! Der søges specielt om borgere med flg. kvalifikationer: regnskabskyndighed, kyndighed i varetagelse af de ansattes ve og vel og
sidst men ikke mindst kyndighed i
det meget praktiske med at få kirke
og øvrige huse til at fungere, også i
sne og slud og i tordenvejr når
strømmen går! Også borgere med
kyndighed i arrangementer af
mange slags! Vi er jo alle sammen
glade for vore kirker, derfor! Der
bliver indkaldt til informationsmøder senere!!!
Nu ønskes I alle en god og oplevelsesrig sommer! Kirkebil hver søndag til Tjæreby Kirke! Det er gratis!
Alle er velkomne!
Og der bliver SOGNEUDFLUGT
fredag den 22. august 2008 til
Sverige — igen — nu lidt mod
nord!!!
Alle er velkomne!
Se separat annonce!
Birgit Brogaard
Formand for
Alsønderup Menighedsråd
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Kirkerne…

Gudstjeneste på
Æbelholt
Klostermarked
Klostermarkedet åbnes med en gudstjeneste, lørdag
den 14. juni kl. 11.
På skift holdes gudstjenesten af den katolske kirke og
den protestantiske kirke (altså ”os”).
I år er det os der står for friluftsgudstjenesten i den
gamle klosterruin.
”Kapellet”, dvs. det der er tilbage, som markerer placeringen af det oprindelig kapel, danner den ene del af
rammen.

Den anden del er Vor Herres - forhåbentlig blå - himmel.
Alle er velkomne til en gudstjeneste præget af både
traditionen og nutiden.
Samtidig kan man benytte lejligheden til at se på klostermarkedets spændende historiske håndværk og aktiviteter.

Sognetur for Alsønderup
og Tjæreby sogne
Fredag den 22. august 2008
Afgang fra parkeringspladsen ved Alsønderup kirke kl. 8.45
Udflugten går i år til Kullaberg-halvøen i det nordvestre Skåne.
Via færgen Helsingør-Helsingborg går det ud til Kullens
spids, der ligger i et smukt naturområde. Det sidste
stykke vej ud til fyret forceres til fods.
I den gamle mondæne badeby Mölle nydes dagens frokost på Hotel Kullaberg, der ligger dejligt ved Havnen i
Mölle.
Turen fortsætter til Brunnby Kirke. Her viser en af kirkens guider rundt og fortæller om kirken, der også er
kaldet for Sveriges ”helgenrigeste kirke” – det er den
kirke i Skåne med flest senmiddelalderlige kalkmalerier.
Mon ikke trangen til kaffe har meldt sig? Kaffe med
Tårta venter på det charmerende traktørsted Flickorna

Lundgren, beliggende ved Skäret på Nordsiden af
Kullen.
Retur med færgen fra Helsingborg sidst på dagen.
Vi forventer at være tilbage i Alsønderup kl. ca. 18.45.
Pris for turen i alt 150 kr. som betales i bussen (i prisen
er inkluderet en vand eller letøl til maden)
Tilmelding senest den 15. august til Karin Andersen tlf.
48 28 62 25 eller Hanne Lundsgaard tlf. 48 21 04 16.
Tidligere indbyggere i de 2 sogne samt andre med tilknytning til Alsønderup og Tjæreby kirker er velkomne.
Vi glæder os til at se rigtig mange til en god dag sammen ”hinsidan”.
På gensyn!
Menighedsrådene i Tjæreby og Alsønderup

8 Kirkerne…
Tjæreby kirke 18. april
Fra venstre: Hanne Lundsgaard,
Mark Philip Anders Pedersen,
Rasmus Kristensen, Emil Bent Hansen.
Foto: Ely Foto

Alsønderup kirke 20. april
Forrest fra venstre: Magnus Bønsøe,
Line Bøge Westh Andersen,
Karoline Pedersen,
Sophie Grandt Thorup,
Theresa Greibe, Marcus Asbæk Geil.
Bagest fra venstre: Mads Hein Eriksen,
Morten Rosenfelt Foss,
Martin Hartvig Christensen,
Mathias Boe Rysgaard,
Christopher Jakobsen,
William Munch Frederiksen,
Mathias Gustav Heegaard,
Alexander Flindt Lind,
Hanne Lundsgaard.
Foto: Ely Foto
Alsønderup kirke 27. april
Forrest fra venstre: Nicolai Ejler Vest,
Catja Danner Babiel,
Maj Siezing Hansen,
Mathilde Bjørn Svendsen,
Thomas Joakim Licht.
Bagest fra venstre:
Alexander Skov Billekop,
Mikkel Bruun Raakjær,
Lukas Folkmann Lange Jensen,
Sebastian Emil Christensen,
Nicolai Dahl Lassesen,
Hanne Lundsgaard.
Foto: Ely Foto

Kirkerne…
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Piger og drenge
Nogle piger og drenge elsker gymnastik og sport!
for nogle piger og drenge
er livet
for kort
til sport!
men hvad laver dog de andre piger og drenge
når de ikk’
laver gymnastik?
For alle børn laver noget der interesserer dem vildt!
Kan vi få en notits?
med et skilt?

Noget om sko
Piger elsker sko i alle farver
lyserøde og grønne og blå
med sløjfer og bånd og knapper på!
drenge elsker også sko
sko der ikke skal snøres:
gummisko og træsko
og gode store gummistøvler
der er nemme at få af og på!
Vips!
Hvilke sko kan du lide at have på?
Skriv om dine yndlingssko eller dine hadesko!!!
Birgit Brogaard, Mormor til Mia og Tobias

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende
menighedsrådsmøder:
For Alsønderup:
Tirsdag den 24. juni kl. 18.30 i Smedens Hus

For Tjæreby:
Torsdag den 21. august kl. 18.30
i Præstegårdens konfirmandstue

Finn Hegelund Nielsen

Velkommen
til kirkernes
nye organist
Finn Hegelund Nielsen er fra den 1. juni ansat
som organist i Tjæreby og Alsønderup kirker.
Hans primære opgaver vil naturligvis blive at
spille til gudstjenester og kirkelige handlinger –
det glæder vi os til.
Finn Hegelund Nielsen har siden 1996 været
organist i Nr. Herlev kirke, så han kender opgaverne der hører til kirken. Organiststillingen
her hos os er dog en del større og Finn har søgt
og fået udfordringen her hos os.
Udover at være uddannet organist, er Finn også
uddannet musikpædagog og underviser i
Hillerød Musikskole, måske har nogen også
mødt ham der.
Vi håber den brede
musikalske erfaring
kan være til glæde
for kirkerne og
sognene i det hele
taget.
På grund af restaureringen af
Alsønderup kirke,
må man de kommende måneder
køre til Tjæreby hvis
man vil høre hvad
organisten har at
byde på.
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Høst på præstegårdsjorden
i Tjæreby
Tirsdag den 12. august 2008 kl. 15
Alle mødes bag ved kirken, man følger kirkegårdsmuren mod syd.
Der høstes og bindes neg.
Tag dit barnebarn, din legekammerat, skolekammerat,
nabo eller en anden god ven med.
Der er god plads til, at alle kan få et godt indblik i
hvordan der blev høstet med le, fra dengang hvor en
selvbinder kunne være uopnåelig luksus og traktoren
knap nok var opfundet.
Efterfølgende er der kaffe, the, saft og kage i konfirmandstuen.
Tilmelding er ikke nødvendig, men kommer i en hel
klasse eller en større gruppe fra fx SFO vil vi gerne
vide det så vi kan bage mere kage (ring til Anne Marie
Kodal 48 21 12 25)
Alle er velkomne! – altså også større grupper Venlig hilsen
Tjæreby menighedsråd

Idrætsforeningen…
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Idrætslejr aflyst for 7.- 9. kl
Vi - i Alsønderup ASG&I hovedbestyrelse - må med
stor beklagelse meddele at den idrætslejr, der skulle
havde været i uge 28 for 7-9 klasserne er blevet aflyst.
Det er blevet annonceret på hjemmesiden
http://www.asgi.dk/ den 19 maj at denne tur ikke er
blevet til noget.
Vi har valgt at aflyse turen med den begrundelse, at
der på dette tidspunkt ikke var mere end 3 tilmeldte,
og det er alt for lidt!
Med den erfaring vi nu har efter at havde prøvet at
arrangere lejr for de valgte årgange de sidste 2 år må vi
nok se i øjnene, at vi i Alsønderup ikke har belæg til at
lave sådan lejrtur, da der ikke er nogen unge som vil
med på turen - og heller ikke rigtigt nogen voksne,
som brænder for at bruge tid og kræfter for at få sådan

tur op at køre. Ej heller sidste år var der nok tilmeldte
til de stores lejr kunne gennemføres.
Efter Alsønderup skole har fået overbygning på 8 og 9
klasse vil vi i idrætsforeningen meget gerne give tilbud
til de unge i de store klasser om et aktivt lejrophold i
sommerferien. Men det kan jo kun lade sig gøre, hvis
der er opbakning omkring idéen.
Så med mindre at der melder sig voksne og masser af
unge inden næste års tur, vil vi i HB beslutte at vi kun
tilbyder ophold på idrætslejr for 4+5+6 klasses årgangene, som jo går strygende med en meget god tilslutning. Denne idrætslejr vil selvfølgelig blive afviklet
som planlagt i uge 27.
Hans Rasmussen

Badmintonafdelingen
sæson 08/09

Fællestræning for øvede motionister og veteraner starter onsdag den 13.8. kl. 19.
Det koster 1.500 kr. at spille hele sæsonen.
Der er i den kommende sæson tilmeldt 1 veteranhold
(4+6) i SBkr. i B-rækken.
Vi kan altid bruge nye friske kræfter, så du er velkommen til at komme en onsdag aften og prøve at træne
med. Du kan eventuelt kontakte Lars Grønnegaard
Nielsen 4825 2472/3075 7360
(lars_groennegaard@hotmail.com) for at høre nærmere.
Børne- og ungdomsspillerne starter træningen onsdag
den 3.9. Der trænes onsdag og fredag, hvis vi kan
finde træner til begge dage. Kontakt Lene Andersen
4828 7774 (lene.andersen@adslhome.dk)
for yderligere oplysninger.

Priser:
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 Lars Grønnegaard Nielsen hvis du er interesseret i at leje en bane.
Få yderligere oplysninger på badmintonafdelingens
hjemmeside www.asgi.dk
På badmintonafdelingens vegne
Lars Grønnegaard Nielsen

Tirsdag den 2.9. starter sæsonen for dem som har lejet baner
Badmintonafdelingen har baner på følgende tidspunkter:
Tirsdag
20.30-21.30
21.30-22.30

Torsdag
16.30-17.30

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

Lørdag
08.00-09.00
09.00-10.00
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Torvet 4. 3400 Hillerød, Tlf. 45 12 58 80

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Nyt fra
tennisafdelingen
Så er en ny tennissæson startet, og
vi har haft helt fantastisk vejr fra
starten af sæsonen.
Hillerød Kommune havde sørget
for, at banerne var klar allerede til
St. Bededag d. 18. april.
Men der er et lille hjertesuk fra tennisudvalget… hvor bliver alle de
”gamle” medlemmer af til vores
arrangementer? Standerhejsning
plejer at være velbesøgt, men i år
var der kun 9 tilmeldte, så vi måtte
aflyse arrangementet, og få medlemmer mødtes i stedet for til morgenmad og baneåbning.
Vi vil meget gerne se flere medlemmer til klubarrangementerne!

Til gengæld er det dejligt at se, at
der er mange juniorer, der viser
interesse for tennis.
Vi holdt åbningsarrangement med
tennislege og tennisspil, samt efterfølgende pizza, som tennisafdelingen bød på. Der var i alt 22 juniorer, der mødte op, og af disse har
17 tilmeldt sig den fortsatte tennistræning. Det er dejligt, at der er så
mange juniorer, der ønsker at spille
tennis.
Også senior tennis startede op med
mange deltagere d. 8.maj. En del
nuværende medlemmer, og også en
gruppe kommende nye medlemmer. Vi håber, at de nye medlem-

mer vil finde sig godt tilrette i
Alsønderup tennisafdeling!
Som tidligere annonceret markerer
tennisafdelingen vores 25 års jubilæum d. 23. august. Et festudvalg er
blevet sammensat, og de er i fuld
gang med planlægningen. Mere
information om dette senere.
På tennisudvalget vegne
Lisbeth Hjorth
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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

Læge exam. kropsmassør

Hallum elektric
>aut. el-installatør<
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Debutsejr til
Alsønderups tennishold
i serie 1
Lørdag den 17. maj fik Alsønderups
nye herrehold i tennis debut i
SLTU’s serie 1. Der er egentligt tale
om et comeback, idet holdet består
af syv af klubbens gamle medlemmer, som alle spillede turneringstennis i Alsønderup op gennem
80’erne og 90’erne. Dengang lå
holdet placeret i serie 6-8, men da
tennissporten jo har gennemgået en
markant nedgang i løbet af de sidste 10-15 år, så hedder laveste
række nu serie 2.
Efter aftale med SLTU er vi altså
blevet placeret i serie 1, og vi var
meget spændte på modstandernes
niveau. Vores syv spillere har trænet
ugentligt i Hillerød Tenniscenter
igennem hele vintersæsonen, så vi
var rimeligt fortrøstningsfulde
angående vores egen form.
I vores første holdkamp skulle vi i
høj grad få brug for vores rutine og
erfaring, idet vores modstander
Hedehusene stille op med et meget
ungt hold; de 4 modstandere var
henholdsvis 13, 14, 18 og 19 år.
I 1. Herresingle skulle Mikkel
Riemann op mod August på kun 13
år. Den unge mand nåede under
opvarmningen at afsløre, at han p.t.
ligger nr. 10 i Danmark i sin aldersrække. Teknikken afslørede da også
en tennisskoling, som vi
Alsønderupspillere aldrig har fået.
Den unge mand havde dog sin
psyke imod sig, så efter et velspillet
første sæt mistede han modet.
Mikkel hev en komfortabel 6-1, 6-2

sejr i land.
Klaus ”Sulle” Vest Jensen skulle i 2.
Herresingle op imod Hedehusenes
ældste spiller, 19-årige Christian.
Sulle har døjet noget med skader i
optakten til grussæsonen, og han
virkede utilfreds over sit eget niveau
i første sæt, som dog blevet hevet
hjem med 6-4. I andet sæt fandt
Sulle sit normale spil frem, og så
var der klasseforskel: 6-0 – færdigt
arbejde, og Alsønderup var foran 20.
Claes Vinge Olsen skulle i 3.
Herresingle vise, om han kunne
følge op på sin gode indendørssæson. Claes har, med Alsønderups
næsthårdeste serv og et elegant
baghåndsslag, et højt anlagt spil,
som nok passer bedre til det hurtige
hard court underlag. Claes fik dog
vist, at han også kan begå sig på
det langsommere grusunderlag, og
på trods af lidt gummiarm i slutningen af 2. sæt, fik han hevet en flot
og vigtig 6-4, 6-4 sejr i hus.
I 4. Herresingle blev der måske sat
en uofficiel SLTU-rekord i aldersforskel, idet 61-årige Bo Riemann
skulle op imod Anders på kun 14
år. Umiddelbart en ulige kamp,
men Bo har stædigt vedligeholdt
den imponerende fysiske form, som
tilbage i 1987 førte ham helt frem
til klubmesterfinalen i herresingle
A. 14-årige Anders tæskede løs til
boldene, og Bo løb og løb. Havde
vi været en måned længere fremme
i sæsonen, havde Bo formentligt

pillet energien ud af den unge
modstander, men denne gang måtte
han desværre acceptere et tre-sæts
nederlag; 3-6, 6,4, 2-6.
Status inden doublerne var altså 3-1
i vores favør, og vi var sikret minimum uafgjort. Både i 1.
Herredouble (Morten Frederiksen
og Mikkel Riemann) og 2.
Herredouble (Claes Vinge Olsen og
Bo Riemann) var der dog klasseforskel. De unge modstandere tabte
hurtigt humøret og dermed en stor
del af koncentrationen. De havde
alle et pænt anlagt spil med gode
grundslag, men de manglede til
gengæld både hårdhed og præcision i deres server. Netop serven er
ekstremt vigtig i double, så i begge
kampe kunne vi hive to sikre 6-2,
6-3 sejre hjem.
Samlet endte vi altså på 5-1, og da
SLTU’s pointsystem er skruet således sammen, at både 5-1- og 6-0
sejre giver 4 point, så kom vi altså
fra land med maksimumpoint og
fører nu puljen.
Stillingen og det komplette kampprogram kan ses på: www.infosport.dk / tennis / SLTU, senior /
herre serie 1 ude 2008 / pulje A.
Næste kamp er på hjemmebane
lørdag den 31. maj mod Dianalund
kl. 10.00.
På holdets vegne,
Mikkel Riemann
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Nyt fra seniorerne
Der var nye vinde fra en ny træner fra starten af årets
sæson. Finn Winding overtog trænerjobbet i
Alsønderup, fordi han godt kan lide den tanke, at en
lille og social fodboldklub kan gå hen og blive den
bedst placerede i Hillerød. Desuden har han for år tilbage været træner for klubben og kan lide atmosfæren
i vores klub. Dengang blev han kaldt ”Finn løbesko”,
fordi der var masser af konditionstræning. Nu foregår
størstedelen af træningen med bold på banen, men
intensiteten er stadig i fokus. Hvis man kommer forbi
banerne i Alsønderup tirsdag eller torsdag aften, så
bemærk venligst lyden af en mand (Finn), der råber
ansporende til en gruppe af tavst stønnende spillere.
Finn er en attraktion, der har trukket nye spillere til
klubben. Derfor er det også spændende at følge turneringen, der i år er speciel, fordi man kun spiller en
halvsæson. Alle hold mødes således kun en enkelt
gang, enten hjemme eller ude - så der er virkelig en
chance for den klub, der forstår at slå til på den halve
tid. Det gør Alsønderup desværre kun delvist. I nogle
forrygende kampe har holdet præsteret gode resultater
efter rigtig godt spil. Men så kommer udfaldene.

Holdet ligger pt. nummer fem i rækken, men det har
tabt til tre af de hold, der ligger bedre placeret.
Blovstrød, Snekkersten og Hellebæk slog holdet med
en samlet målscore på 3-15. Især 0-7 nederlaget til
Snekkersten sved. Ærgerligt, for os der følger med kan
se, at potentialet er der. Forklaringen på udfaldene kan
være mange: Det er et faktum, at der har været en hel
del skader. Det er desværre også et faktum, at der kan
være svingende fremmøde til træningen, hvilket selvfølgelig giver svære arbejdsbetingelser. Endelig er der
en del afbud til nogle kampe, fordi vi har en trup, der
tæller en del folk i slutningen af tyverne, der selvfølgelig også har sociale arrangementer og forpligtelser i
deres private liv. Så spørgsmålet er, om den lille sociale klub formår at hæve niveauet i de resterende kampe
og markere sig i ”kampen om Hillerød”. Ligegyldigt
situationen er det en fornøjelse at se holdet spille. Der
spilles seværdig fodbold, hvor det handler om at have
bolden i egne rækker og spille sig igennem til afslutninger. Der er en positiv og konstruktiv omgangstone
både på og udenfor banen – også selv om det måtte gå
op ad bakke.

Træningstider i Alsønderup
Hold

Træner/-e

Dage

Senior
Finn Vinding
Tirsdag og torsdag
Veteran
Ming
Ynglinge
Kontakt: Andreas og Lau Sommerfeldt
Tirsdag og torsdag
U13 & U12
Niels Anker Nielsen & Lau Sommerfeldt
Tirsdag og torsdag
U10
Niels Jakobsen
Tirsdag og torsdag
U10 piger
Jette Licht
Mandag og torsdag
Drenge, 1. kl.
Tirsdag: Andreas & Martin. Fredag: Christian Tirsdag og fredag
Drenge
Claus Olsen
Mandag
Drenge, bhkl og yngre Nikolaj Dahl & Henrik Lassesen
Tirsdag
Ønsker du kontakt med en træner, bedes du ringe til bestyrelsesemedlem Lau Sommerfeldt på 48
der vil formidle kontakten.

Tid
19-21
17-?
17-19
16-18
15.30-17
16-17
17-18
17.15
28 79 97,

Resterende hjemmekampe, foråret 2008
Kl.

Række

Pulje Hjemmehold

Udehold

Ons

21-05-2008

18:30

U-10 drenge 7-mands (98) 4

1

Alsønderup SG&I (1)

“Birkerød IF “”Skjold”””

Tor

22-05-2008

18:00

U-12 drenge 7-mands (96) 3

1

Alsønderup SG&I

Hornbæk IF

Lør

24-05-2008

10:30

U-8 drenge 5-mands (00) 1 - Den 24. maj

6

Alsønderup SG&I

Slagslunde-Ganløse IF

Lør

24-05-2008

11:00

U 10 piger 7-mands ( 98-99) 1

1

Alsønderup SG&I

Brøndbyernes IF

Lør

24-05-2008

11:30

U-8 drenge 5-mands (00) 1 - Den 24. maj

6

Alsønderup SG&I

BSV (2)

Lør

24-05-2008

15:30

Serie 3

2

Alsønderup SGI

Hillerød GI

Ons

28-05-2008

18:30

U-10 drenge 7-mands (98) 4

2

Alsønderup SG&I (2)

Helsinge Fodbold

Ons

28-05-2008

19:00

Veteran 2

1

Alsønderup SGI

ORI-Fodbold

Lør

31-05-2008

11:30

U-13 drenge (95) 4

1

Alsønderup SG&I

Hundested IK

Lør

31-05-2008

13:30

Serie 6

1

Alsønderup SG&I

Gilleleje FK

Ons

04-06-2008

18:30

U 10 piger 7-mands ( 98-99) 1

1

Alsønderup SG&I

Solrød FC

Ons

04-06-2008

19:00

Veteran 2

1

Alsønderup SGI

Oversidder

Tor

05-06-2008

18:00

U-12 drenge 7-mands (96) 3

1

Alsønderup SG&I

Blistrup SI

Lør

07-06-2008

11:30

U-13 drenge (95) 4

1

Alsønderup SG&I

KBK Hillerød

Lør

07-06-2008

13:30

Serie 6

1

Alsønderup SG&I

VTF (Vejby/Tisvilde)

Ons

11-06-2008

18:30

U-10 drenge 7-mands (98) 4

1

Alsønderup SG&I (1)

FIF, Hillerød

Ons

11-06-2008

18:30

U 10 piger 7-mands ( 98-99) 1

1

Alsønderup SG&I

Hørsholm-Usserød IK

Lør

14-06-2008

10:00

U-10 drenge 7-mands (98) 4

1

Alsønderup SG&I (1)

Nivå-Kokkedal FK

Lør

14-06-2008

15:30

Serie 3

2

Alsønderup SGI

Allerød FK

Ons

18-06-2008

18:30

U-10 drenge 7-mands (98) 4

2

Alsønderup SG&I (2)

Ølsted IF

Ons

25-06-2008

19:00

Veteran 2

1

Alsønderup SGI

Oversidder
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Pigerne på rette vej
Forårssæsonen har været i gang i et stykke tid, og pigerne har
fået spillet en del kampe. Pigerne er tilmeldt i SBUs A-række
og spiller blandt Sjællands 6 bedste hold i årgang 98/99. Det
var en svær start, og pigerne kunne ikke rigtig få spillet til at
flyde. Selvom pigerne i alle kampe har været godt med, så er
det endnu ikke blevet til en sejr. Det blev også til en lang køretur til Solrød, hvor pigerne havde deres “ups and downs” og til
sidst måtte se sig slået med 5-2. De store smil kom dog frem i
3. halvleg, da sponsor Ole inviterede alle på burger og sodavand. Det var bare dejligt med sådant et skulderklap.
I de sidste 2 kampe har pigerne dog vist, at de er på rette vej.
Først mødte pigerne Hillerød GI, som på daværende tidspunkt
lå nr. 1 i rækken. Her spillede de en forrygende kamp, som
endte 2-2. I sidste kamp mødte pigerne så Brøndbys pigehold,
som nu ligger nr. 1 i rækken. Her kunne vi kun stille med 8
spillere, da der var en del på skoletur. I første halvleg kæmpede pigerne, men det var svært at stoppe Brøndbys fantastiske
angriber, og de måtte gå til pausen og være bagud med 0-3. I
2. halvleg besluttede pigerne sig for, at 1. halvleg ikke skulle
gentage sig, og de fik godt fat i Brøndby. Pigerne havde en del
chancer og fik da også scoret et enkelt mål, så 2. halvleg gik til
Alsønderup.
Det er dejligt at se, at pigerne har et godt kammeratskab, som
så på banen giver en god kampånd. Mon der ikke snart kommer en sejr?
Jette

Ny sponsor
Inden forårssæsonen kom rigtig i gang fik Alsønderups
dygtige pigefodboldhold en ny sponsor. Lauras morfar
meldte sig “frivilligt”. Derfor står der på de blå trøjer
med lyserødt “Kringelholm”.
Pigerne er rigtige glade for deres nye sponsor. Nogen
gange tager Lauras morfar “Ole” med ud og ser pigerne spille. Det hænder også, at han har lidt med i godteposen – Uhmm…..
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Alsønderups
pigehold
spillede forkamp
til FCN kamp
Alsønderups pigehold blev inviteret til at spille forkamp til en af FC Nordsjællands kampe i SAS-ligaen i
Farum Park. Det blev til en meget stor oplevelse for
pigerne, der var meget imponeret over det store stadion - specielt når man stod på midten af plænen.
Pigerne fik lov til at opvarme, spille en 1/2-times tid
mod et hold fra Kalundborg, hvorefter de blev inviteret
til at se “den rigtige kamp” (med FCN-huer på og en
sodavand i den anden hånd).
Inden kampen skulle pigerne dog løbe en hel omgang
på stadion og vinke til publikum, hvorefter de skulle
stå espalier for spillerne, da de løb ind på banen.
Det var en stor dag for pigerne.
Jette
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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

● Tagrenovering

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@gmail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud
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Fodbold på tværs
At Alsønderup er en social fodboldklub, hvor venskab og sammenhold
prioriteres højt, blev bevidnet ved
et særegent arrangement.
Lørdag den 17. april mødtes 22
spillere fra årgangene 92, 93, 94,
95 og 96. To hold blev delt og en
times intensiv kamp endte 6-6. Så
måtte det hele jo afgøres på en
selvopfunden straffeturnering, hvor
næsten alle spillere nåede at sparke, fordi jævnbyrdigheden var så
stor. Til sidst endte det dog med at,
nå ja, det ene hold vandt.
Så var der boller og sodavand til
alle i forårssolen. Dejligt at vi kan
mødes til sådan en gang hyggebold.
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Orientering fra

Landsbyforeningen
Affaldsindsamling
Den 13. april havde Landsbyforeningen troppet en gruppe medlemmer sammen for at støtte op om
Danmarks Naturfredningsforenings
(DN) årlige indsamling af affald
langs vore veje i det åbne land.
To af vore medlemmer, Anne Marie
og Alexander havde taget førertrøjen på og inviteret til morgenkaffe i privaten, før vi drog ud til grøftekanter og vejsider bevæbnet med
affaldssække og havehandsker. Vi
nærmest støvsugede vejene fra Pibe
Mølle og Nejede til Alsønderup for
alt uvedkommende og unaturligt vi
kunne spotte, og det var utroligt
hvad der ryger ud af bilvinduerne.
Vi samlede ca. 250 øl - og sodavandsdåser. Påfaldende var det hvor
meget helt uforgængeligt affald,
folk dropper i landskabet. Glas,
plast og aluminium er nærmest
unedbrydeligt og ligger virkelig i
store mængder i grøftekanter og
inde på dyrkede marker!
Vi havde af DN fået en lille contai-

ner opstillet hos købmanden i
Alsønderup, og der afleverede vi så
vore fyldte sække og fik os en velfortjent svale-bajer i det gode aprilvejr inden vi gav hinanden håndslag på at gentage succesen til
næste år, hvor vi naturligvis inviterer alle andre med, uanset medlemskab af den ene eller anden forening. Så kan vi sikkert rense alle
vejene i området, sæt kryds i kalenderen, eller kontakt
Lansdsbyforeningen, så sørger vi for
at give dig et praj, når tiden nærmer sig.

Alsønderup Fester
Det var også rart at se adskillige af
foreningens medlemmer deltage i
Alsønderup Fester, både ved i det
forberedende arbejde og i boderne
på selve dagen. Vi tropper op igen
til næste år!

Stifindergruppen
Vores ihærdige ”Stifindere” tramper

med godt humør rundt i området
den første søndag i hver måned.
Vi har fundet nogle gode ture, hvor
vi kan undgå at skulle gå frem og
tilbage af den samme vej. Så vi får
turen til at hænge sammen, så det
bliver til en egentlig rundtur i områderne.
Juli-turen afløses af rundvisning på
Le-Festivalen. Se nedenfor.
I august holder Stifinderne sommerferie. Men d. 7. september mødes
vi igen ved P-pladsen ved skovfogedboligen i Bendstrup, der hvor
Fruebjergvej svinger til højre mod
Gadevang.
Nye ansigter er velkomne, alle kan
være med. Vi glæder os til at se jer.

Le-festival i juli
Som omtalt i sidste nr. af Lokalt Nyt
har vi noget særligt på programmet
i Juli. I samarbejde med
Strøgårdsvang Høslætlaug, inviterer
vi alle interesserede til en rundvisning i engene, som passes og plejes
af Høslætlauget og Statsskoven.
Høslætlauget holder deres 10 års
jubilæumsarrangement i ”vores
ende” af Gribskov og har aktiviteter
der fra onsdag d.2. juli til lørdag
d.5. juli. Især er fredag spændende
med masser af aktiviteter og rundvisning i engene.
Oplev foruden leslåning også: kulmilebrænding, udstilling spillemandsmusik m.m. Vi vil forsøge at
få en særlig rundvisning om fredagen kl. 15:00. Man finder stedet
ved at starte fra P-pladsen ved skovfogedboligen i Bendstrup, der hvor
Fruebjergvej svinger til højre mod
Gadevang. Gå lige ud af Bomvej i
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Nyt fra Harløse
Forsamlingshus
Nordea Danmarks Fonden
Forsamlingshuset fik i marts
overrakt en check på 25.000 kr.
af Nordea Danmarks fonden.
Pengene blev overrakt til forsamlingshusets nye formand
Helle Langholz af områdedirektør Torben Nygaard
Olesen og bankrådsformand
Frida Kromose.
Pengene er brugt til nye stole,
og renovering af scene.
skoven og følg så skiltene i vejsiden.
Hvis nogen vil have et super-kursus
i at slå med le, så kan man få det
enten om torsdagen eller om lørdagen.
Det er et heldagskursus som er gratis, evt. forplejning 20 kr. pr. måltid.
Tilmelding nødvendig.
Se om dette og hele programmet på
nettet, ved at klikke ind på
http://www.skovognatur.dk/Lokalt/
Nordsjaelland/ .
Midt på siden klikker du på
Le-Festival 2008. Der finder du alt
om arrangementet.
Også kort m. oplysning om hvordan
man kommer til Le-Festival pladsen.

Dameaften
Igen i år var dameaftenen, en festlig aften. En
stor del af hyggen står
Ålholm vægtløfterne for
De serverer og hygger
om damerne, kvinderne, pigerne, alderen er
fra 18 til …. år
Forsamlingshuset vil
godt sige tak til vægtløfterne, i år er det 15
år de har serveret i de
luftige kostumer.

Kontakt Landsbyforeningen
Ang. medlemskab eller anden kontakt til os, brug enten vores hjemmeside : www.landsbyforening.dk,
eller e-mail :
landsbyforening@yahoo.dk . Hvis
man hellere vil bruge telefon er man
velkommen til at ringe til:
Jens: 4828 7436.
Mariane: 4030 2093 eller
Steen: 4494 9807

Fællesspisning
Tirsdag d. 26. august.
Vi har på nuværende
ikke fastlagt et emne
men det kommer.
Bestyrelsen ønsker en god sommer
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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
Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44
Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød
Telefax 48 28 69 53
Biltelefon 23 25 05 06

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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Hillerød har sit
eget domæne
”Frederiksborg Vin”
Frederiksborg Vin er et andelsselskab, der har til formål at dyrke og
producere vin ved Hillerød samt
udbrede kendskabet og erfaringen
med vindyrkning.
Det hele startede i 1999, da en
gruppe mennesker, havde en ide
om at producere vin af vindruer
dyrket i Danmark. Initiativtager var
Peter Bo Jørgensen. Han havde gennem nogle år dyrket vin i sin have
og via hans genbo Per Bendix – tidligere Bendix Vine i Hillerød, og
Henrik Nielsen, der var ansat i
samme firma, fik ideen næring.
Netop det år havde Peter i sin have
produceret 3 flasker vin, som var
absolut drikkelige. Og det blev starten til det større projekt, som nu er
en spændende realitet, da Danmark
i år 2000 for første gang fik en vinkvote i EU regi. Indtil da havde det
været forbudt at lave vin til kommercielt brug af dansk dyrkede
vindruer.
Gruppen ville prøve at etablere
egne vinmarker, men de manglede
velegnet jord. Den skulle helst ligge
på en sydvendt skråning, og en
sådan fandtes netop hos Ole Stark
på Skovmosegård i Harløse lidt
uden for Hillerød. I Oles forældres
tid blev arealet brugt til de tidlige
kartofler og jordbær, og da Ole syntes godt om ideen med vinmark på

sin jord, ja så gik man hurtigt i
gang med planlægningen.
På marken blev der i sommeren år
2000 plantet 1000 vinplanter, af en
særlig hårdfør type til at lave rødvin
af. Det blev valgt at plante Rondo,
Regent og Leon Millot.
I 2001 blev der plantet et mindre
areal med grønne druer af forskellig
slags.
Det skulle tage 3 år før de første
druer kunne anvendes til vinproduktion, så i den mellemliggende
tid forberedtes den spændende proces samtidig med det hårde arbejde
med lugning og pasning af planterne.

Om foreningen
Andelsselskabet blev stiftet den 14.
maj 2000. Jorden forpagtes af Ole
Stark, og i dag er der plantet
ca.1.300 vinstokke. Andelsselskabet
er aktiv i foreningen af Danske
Vinavlere og som kommerciel vinproducent skal den være godkendt
af Levnedsmiddelstyrelsen.
Plantedirektoratet holder også nøje
rede på hvor mange og hvilke planter vi har, og om sundhedstilstanden er god.

Idégrundlag og koncept
Medlemmerne er personer med stor
interesse for vin og vil derfor gerne

bruge deres fritid på at drive en vingård, med alt hvad dette indebærer.
Gruppen af medlemmer er nu vokset til over 300, og en fasttømret
del af disse møder trofast op i marken og passer jorden og planterne.
Medlemmerne har selvfølgelig en
fordel som andelshavere, idet de
har førsteret til at købe den producerede vin til medlemspris. Andre
kan købe vinen til dagspris.
Indtægten fra vinen er grundlaget
for driften af Andelsselskabet.

Om vingården
I tilknytning til vinmarken er der
lokaler til fremstilling og opbevaring af vinen. Andelsselskabet råder
i dag over et professionelt produktionsudstyr. Vinen gæres og lagres på
ståltanke, noget af vinen lagres
yderligere på egetræsfade i flere
måneder.
Frederiksborg Vin har flere gange
modtaget fine bedømmelser af
vinen. Bedste bedømmelse var ved
Dansk Vinskue 2006 i Tivoli, hvor
det blev til en sølvmedalje og to
bronzemedaljer.
Nu går vi efter guldet!!

Hoveri
Arbejdet med vinen, pasning af
markerne, plukning og tapning m.v.
udføres af forskellige arbejdsgrupper. Foreningen har i sine vedtægter
indført begrebet Hoveri. Det er ikke
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fordi vi som sådan vil have genindført hoveriet i Danmark, men da
Andelsselskabet drives af medlemmerne på et non-profit grundlag, er
vi nødt til selv at udføre det arbejde, der er med at vedligeholde
markerne og passe vinstokkene,
producere vinen og administrere
foreningen.
Vi har derfor etableret arbejdsgrupper, der arbejder selvstændigt
indenfor nedenfor nævnte 4 områder:
1. Markgruppen
2. Produktionsgruppen
3. Medlemspleje
4. Administrationsgruppen

De aktive i foreningen har deres
opgaver i en af disse arbejdsgrupper,
og det forventes at alle møder op på
de aktivitetsdage, som løbende bliver planlagt og meddelt for den
arbejdsgruppe, man er en del af.
1. Aktiviteter i marken
Markgruppen har ansvaret for at
passe marken og pleje vinstokkene.
Der skal løbende renholdes for
ukrudt mellem rækkerne.
Vinstokkene skal beskæres og bindes op igennem hele vækstsæsonen.
Når druerne er ved at være modne,
skal der sættes net op for at beskyt-

te dem mod sultne fugle.
Markgruppen ledes af
Poul Korsholm.
2. Aktiviteter i produktionen
Produktionsgruppen er ansvarlig for
vinhøsten og den efterfølgende
behandling af druerne, så der bliver
en drikkeklar vin ud af anstrengelserne.
Produktionsgruppen ledes af
Jean Becker.
3. Aktiviteter for medlemmerne
Det skal være sjovt at dyrke vin, og
derfor laver vi mange aktiviteter for
vores medlemmer. En af årets store
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Familiedagen…

Familiedag med
masser af X-Factor
Sæt X i kalenderen lørdag den 13. september

begivenheder er vor høstfest.
Der vil gennem hele året blive
afholdt mange aktiviteter, også for
ikke medlemmer.
Medlemspleje varetages af
Birgitte Løvengreen.
4. Aktiviteter i administrationen
Her sørges der for, at medlemmerne er registrerede, hvem der skal
have tildelt vin samt generel orientering til medlemmer. Regnskabet
varetages også i denne gruppe, og
Andelsselskabets formand udfører
sine opgaver via denne gruppe.
Foreningens Internetside, der oplyser om foreningens aktiviteter og
nyheder varetages ligeledes her.
Følg med på vor hjemmeside
www.FrederiksborgVin.dk
Skulle du have lyst til at se vinmarkerne og tale med nogle af
Andelsselskabets andelshavere, er
du velkommen til at besøge os i
vinmarken om søndagen. Vi er altid
derude, fra maj til oktober, hvis vejret tillader det. Herudover har vi et
onsdagshold der mødes om formiddagen i samme periode.
I næste nummer af Lokalt Nyt
bringer vi: ”Årets gang i marken
for Frederiksborg Vin”

Sæt et stort X i kalenderen ved
lørdag den 13. september og
deltag i Familiedagen i
Alsønderup. Det store X er ikke
bare for at huske dagen. Det har
også en direkte forbindelse til
Familiedagens aftenfest på
Kulsviergården.
Her bliver der masser af X-Factor,
når musikere fra orkestret i det
populære tv-program af samme
navn spiller op. Musikken bliver
meget dansevenlig med vægt på
de kendte numre fra de seneste
fire årtier.
Endnu mangler de sidste detaljer
at falde på plads for aftenfesten,
men vi kan da røbe, at der også
i år bliver trukket lod om gode
præmier på indgangsbilletterne
til festen med bl.a. entre til
BonBonLand og Nordisk Films
biografer. Og selvfølgelig bliver
der også et særligt indslag for
børnene. Billetsalget starter efter
sommerferien, og billetter kan
købes hos købmændene i
Tulstrup og Alsønderup.

Forud for aftenfesten byder
Familiedagen på masser af forskellige aktiviteter og tilbud
dagen igennem for både børn og
voksne. Vi starter også på
Kulsviergården med gratis morgenmad og fortsætter herefter på
sportspladsen ved Alsønderup
Skole.

Det største omdrejningspunkt
bliver den årlige turnering i grundejerfodbold. Tilmelding af hold
til turneringen kan ske til Martin
Frilander i Tulstrup på telefon 20
60 17 63.
Dagen byder bl.a. også på
udendørs gudstjeneste ved sognepræst Hanne Lundsgaard, der
bliver assisteret af Kulsvierkoret.
Fra ASGI deltager såvel tennis
som gymnastik og skydning.
Også Lokalhistorisk Arkiv er
parat på dagen.
Det endelige program udkommer med det næste nummer af
LOKALT NYT. Familiedagen
udsender ikke i år sin egen avis,
så hold godt øje med LOKALT
NYT.
På vegne af Familiedagen
Palle Høj
48 28 51 10
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Alsønderup Fester 2008
Hele Alsønderup - og mange mange flere festede Kr. Himmelfartsdag.
Vores fotograf var på pletten og fangede
disse situationer på festpladsen, i hallen
og i teltene...
Foto: Kenneth Estrup
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

● Kuverter

● Brochurer

● Prislister

● Firmablade

● Plakater

● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation

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

Fredensborg Trykcenter
2211 6511

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 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
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Lokalt Nyt…

Kulsviergården…

Sudoku-spillet fortsætter
Vinder af sidste nummers Sudoku blev

Søren Jensen
Krokusvej, Tulstrup
Stort tillykke med de to flasker rødvin.

KONKURRENCE:
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 20/5-2008.
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Navn

Telefon

Siden vi overtog Kulsviergården har der været
fuld fart på.
Som mange har lagt mærke til - og det er vi
meget glade for - er der kommet “liv” i huset.
Det sprudler af energi og mange har kommet
med dejlige varme bemærkninger om, at det vi
har gjort er godt.
Vi vil gerne endnu engang takke for de mange
flotte blomster vi har modtaget. Det luner helt
ind i hjertet at andre tænker sådan...
Mange har fundet ud af hver mandag, torsdag
og fredag at ringe for at høre hvad dagens
menuer er (vi har gerne 2 menuer at vælge
imellem af det varme) for så at bestille. Så sørger vi for at det er pakket og klart til den tid der
er aftalt det bliver afhentet på.
Vi har også fået en del henvendelser fra de lokale og især fra Hillerød firmaer, hvor der bestilles
bl.a. smørebrød, sandwich ja sågar lune
retter og det kan vi så også prale med nu, er et
nyt tiltag her fra Kulsviergården.
Som det sidste nye tiltag har vi åbnet op hver
søndag for a la carte fra kl. 12.00 - 20.00...
Kulsviersalen er ganske enkelt forvandlet til en
hyggelig restaurant, hvor der bl.a. serveres
Kulsvierplatte, uspecificeret smørebrød, forretter,
hovedretter og desserter. God dansk mad som vi
alle kender.
De få gange vi har haft åbent har vi da også haft
besøg både af lokale og andre, som lige var ude
at køre og så skiltet (de anede ikke at der var
noget der hed Kulsviergården) og det er jo helt
fantastisk, at så mange støtter op omkring
og kommer med gode råd, ønsker og lignende
til fremtiden. Vi lytter til alle og lover at
undersøge hvad vi kan gøre
for at imødese diverse ønsker.
De bedste sommerhilsner
fra værtsparret
Hanne og Gert Weidekamp
Hanne Weidekamp

Adresse
Postnr

Fuld fart på
Kulsviergården

By
Alder

HUSK
I hele juli måned holder Kulsviergården
sommerferie. Der er dog Sommerbanko
hver mandag i hallen fra kl. 18.00
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Alsønderup Street Team
“Alsønderup Street Team”
har spillet med i
Laudrup-Høeg Street
turnering i Næstved.
Der blev spillet rigtigt
flot og disciplineret fodbold fra drengenes side,
og de vandt da også
stævnet sikkert.
Finalekampen blev overværet af Brian Laudrup,
som også delte præmier
ud.
Drengene er dermed gået
videre til det store finalestævne: DM i Streetscoccer, som spilles på
Rådhuspladsen den 5.
juni 2008.
Drengene er vilde med
street-fodbold og har
trænet sammen i et år.
Følgende ses på foto fra venstre: Brian Laudrup, Martin Mac, Jonas Windum,
Kristoffer Licht, William Frederiksen og Christopher Jakobsen.

Årgang 97/98
Årgang 97/98 stillede også med et
hold som hed AST-pigerne og Mikkel.
Det var dog meget svært for dem, da
pige- og drengehold spillede på lige
fod.
De havde dog en forrygende dag,
hvor der blev spillet en masse fodbold
og hvor de fik talt med Brian Laudrup.
En super god oplevelse for alle.
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Lone
fik årets
spejderlederpris!
FDF Alsønderups tumlingeleder
Lone Andersen

Onsdag d. 21. maj blev der igen afholdt Bålaften for
alle spejdere og FDF’ere i Hillerød kommune.
Det er en fast årlig begivenhed, hvor mellem 200 og
300 spejdere, FDF’ere og deres forældre møder op på
Frydenborg til en hyggelig aften med bål, sang og lejrbålsunderholdning.
I år var det Chr. IV’s gruppe fra Det danske
Spejderkorps, som havde arrangeret aftenen og sørget
for en stor kage og saft/kaffe.

På årets Bålaften blev traditionen tro også årets spejderlederpris uddelt. Prisen består af en check på
4000,- kr., et glasfad fra Rikke Hagen og en buket
blomster.
Den blev i år tildelt FDF Alsønderups tumlingeleder
Lone Andersen – hvilket er helt fortjent. Lone har i
gennem mange år været en god og værdsat leder i
Alsønderup.
Lone er god til mange ting: Hun har altid gode ideer,
har styr på tingene, holder os andre fast på det vi har
lovet, siger aldrig nej til at hjælpe til, hvor der er brug
for det, har et smittende godt humør, er god til at inddrage nye kræfter i kredsens arbejde og er sidst, men
ikke mindst vores ”tuttemor”, som altid har styr på,
hvad vi skal have med på sommerlejren af slik!
Et stort tillykke til Lone!
Susanne Sandholt

Lone Andersen ses her med
Hillerøds borgmester Kirsten Jensen
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Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.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@email.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
Lars Grønnegaard Nielsen
48 25 24 72
LGNI@nnepharmaplan.com
Fodbold
Niels Jakobsen
24 21 47 87
ChrisMik@post.tele.dk

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
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com
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@knord.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…
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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
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
48 28 65 88
alsoenderupkirke@c.dk

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

Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@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
www.lyngbakken.dk
Ole Rasmussen
48 24 95 56
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

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

Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk

Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn

Kirkerne
www.tjaerebykirke.dk
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

Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)

Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25

Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

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

SLOTSBYENS DYREKLINIK

Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

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

Lokalt Nyt på Internettet!
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

