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Alsønderup Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforening

Ordinær
generalforsamling
i klubhuset
Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer
og passive medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Valg af fanebærer
Valg af fanebærersuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 5 dage før på mail: gittesiezing@hotmail.com
eller telefon: 20 85 70 89
Vel mødt
Hovedbestyrelsen
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INVITATION
til Alsønderup Idrætsforenings

IDRÆTSLEJR 2012
HVEM kan komme med?
Alle børn fra 4. kl. til og med 7. kl. med tilknytning til
ASG&I

HVOR skal vi hen?
Tarm Idrætscenter i Vestjylland. Centeret ligger i
udkanten af byen lige op til skov og marker. Den blev
moderniseret i 2008 og tilbyder rigtig gode og moderne faciliteter. Der er bl.a 2 haller, flere udendørs baner
og en stor svømmehal med klatrevæg og rutsjebane,
hvor der er adgang hver eftermiddag. Alle måltider
laves af centerets køkken.

HVORNÅR?
Vi tager afsted med bus tidligt mandag d. 2. juli og
kommer hjem fredag d. 6. juli om eftermiddagen.

Mødested Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse kl. 8.00
præcist.

HVAD SKAL VI LAVE?
Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som idrætsforeningen repræsenterer - plus
nogle nye som atletik, svømning, bowling og orienteringsløb.

HVAD KOSTER DET?
Rigtig mange frivillige personers store indsats i forbindelse med bl.a Alsønderup Fester muliggør, at idrætsforeningen kan tilbyde deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 950 kr. Inkluderet i prisen er
transport, overnatning, forplejning og deltagelse i alle
aktiviteterne. Eneste udgift derudover er lommepenge.

Idrætsforeningen…
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HVORDAN MELDER VI OS TIL?
Tilmelding skal ske enten pr. mail gittesiezing@hotmail.com eller alm. post (Hillerødvej 18).
Send følgende information:
● Navn
● Adresse
● E-mailadresse
● Forældres telefonnummer (mobilnumre)
● Fødselsdag og -år
● Klassetrin (nuværende)
Tilmeldingsfrist er d. 10. juni. I får herefter en kvittering
og yderligere information tilsendt. Orienteringsmøde
mandag den 18. juni kl. 19.00-19.30 i klubhuset.
Har du spørgsmål eller har brug for yderligere informationer er du velkommen til at ringe eller maile til
Gitte Siezing tlf. 20 85 70 89
mail: gittesiezing@hotmail.com
Arrangør: Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)

Indbetaling af 950 kr.
til konto nr. 9213 4560094731
i Spar Nord
senest den 15. juni 2012

VIGTIGT:
Husk at oplyse deltagerens navn
ved indbetalingen

Nyt flot
sponsorat
til ASG&I
Alsønderup Idrætsforening har fået foræret, leveret og
monteret et nyt lyd- og video-system til hallens cafe’;
Rul & Hopskud.

Her ses det nye flotte lyd- og video-system fra Harman/Kardon,
monteret ii hallens cafe “Rul & Hopskud”

Harman Nordic - der står bag den generøse gave - er
specialister indenfor lyd og underholdning og arbejder
under flere forskellige brands, bl.a.:
JBL, AKG & Harman/Kardon.
Cafe’ens nye Harman/Kardon system består af en 46”
skærm med afspiller og tilhørende lydløsning bestående af soundbar med kraftig trådløs subwoofer.

Harman Nordic er også lyd- og præmiesponsor ved
den store FIFA-event den 28. april i hallen på
Kulsviergården.

”Vi er glade for at kunne hjælpe foreningen” udtaler
Søren Majlund fra Harman Nordic.

Vil man se mere omkring Harman tjek da:
www.harmannordic.com
Alsønderup Idrætsforening takker mange gange for den
fornemme gave.
Ole Bloch
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ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

“

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

“

Malerfirmaet
10 Kanten A/S
Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk
Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Psykolog

Gunhild Nielsen
Aut.cand.pæd.psyk
Diplomudannelse i Klinisk Hypnose

Tulstruphave 10, 3400 Hillerød
Tlf. 2966 1158 - E.mail gun@pc.dk
www.psykologpraksis-gunhildnielsen.dk

Idrætsforeningen…
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Nyt fra Fodboldafdelingen
Så er græsset blevet grønt og alle fodboldafdelingens hold er begyndt at træne udendørs.
Har du lyst til at spille fodbold så mød blot op til en træning eller kontakt holdleder/træner for
det enkelte hold.

Træningstider:
Drenge årgang 2007/2008

Herre Oldboys

- onsdag kl. 16.30 - 17.30
Kontaktperson Annette Rieva - mail annette@rieva.dk

- tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 21.00
Holdleder Nikolaj Lyng Madsen - mail nlm@dossing.dk

Drenge årgang 2004/2005

Herre Veteran

- mandag og torsdag kl. 17.00 - 18.00
Holdleder Henrik Østergaard
- mail vesterhusby@gmail.com

- mandag eller onsdag kl. 19.00 - 21.00
Holdleder Flemming Petersen
- mail moseholmsvej4@pc.dk

Drenge årgang 2003
- mandag og onsdag kl. 17.00 - 18.30
Holdleder Christian Jørgensen
- mail kriller30@hotmail.com
Træner Dan Jørgensen - mail danrith@hotmail.com

Drenge årgang 2002
- mandag og onsdag kl. 17.00 - 18.30
Træner Peter Windum - mail peter@windum.com
Træner Kasper Veje - mail kaspervejes@gmail.com

Drenge årgang 2001
- mandag og torsdag kl. 17.00 - 18.30
Holdleder Jeanette Østergaard
- mail jeanette@oestergaard.privat.dk
Træner Dan Jørgensen - mail danrith@hotmail.com

Drenge årgang 1999/2000
- mandag og onsdag kl. 16.30 - 18.00
Holdleder Henrik Nørby Larsen
- mail henrik@noerby-larsen.dk
Træner Peter Buhl - mail fam.buhl@live.dk

Herre Senior
- tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 21.00
Holdleder Nicolai Vest - mail nicolaivest@hotmail.com

GENERALFORSAMLING
I FODBOLDAFDELINGEN
Onsdag den 30. maj 2012, kl. 19.00
i klubhuset, Baunevej 10, Alsønderup
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være afdelingen i hænde
senest 5 dage før på telefon 48286131
Vel mødt
Fodboldafdelingen
Fodboldafdelingens udvalg kunne godt bruge nogle
flere medlemmer. Så er du spiller, forældre, træner
eller har du bare lyst til at være med til at gøre en
forskel for vores fodboldspillere i Alsønderup, så mød
op til vores generalforsamling. Er du forhindret i at
deltage i vores generalforsamling så kan du kontakte
os på telefon 4828 6131.
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Kampprogram - foråret 2012
KOM OG BAK VORES HOLD OP
Dato

Tid

Hold

Modstander

Tirsdag 1. maj
Onsdag 2. maj
Onsdag 2. maj
Onsdag 9. maj
Torsdag 10. maj
Lørdag 12. maj
Lørdag 12. maj
Mandag 14. maj
Onsdag 16. maj
Onsdag 16. maj
Torsdag 17. maj
Onsdag 23. maj
Lørdag 26. maj
Tirsdag 29. maj
Tirsdag 29. maj
Onsdag 30. maj
Lørdag 2. juni
Onsdag 6. juni
Onsdag 6. juni
Onsdag 6. juni
Torsdag 7. juni
Lørdag 9. juni
Mandag 11. juni
Lørdag 16. juni
Torsdag 21. juni

18.30
17.30
19.00
18.30
18.00
12.00
14.00
19.00
17.30
19.00
10.00
18.30
14.00
19.00
19.00
19.00
14.00
17.30
18.30
19.00
18.00
12.00
19.00
14.00
18.00

U-13 drenge (99)
U-10 drenge (02)
Veteran 2
Herresenior - syvmands
U-11 drenge (2001)
U-13 drenge (99)
Herresenior - serie 5
Oldboys
U-10 drenge (02)
Veteran 2
U-11 drenge (2001)
Herresenior - syvmands
Herresenior - serie 5
U-13 drenge (99)
Oldboys
Veteran 2
Herresenior - serie 5
U-10 drenge (02)
Herresenior - syvmands
Veteran 2
U-11 drenge (2001)
U-13 drenge (99)
Oldboys
Herresenior - serie 5
U-11 drenge (2001)

Espergærde IF
Uvelse IF
Ølstykke FC
Sengeløse GI
Snekkersten IF
Hillerød GI
Humlebæk BK
Slangerup & OIF
Ramløse IF
Slangerup & OIF
Kvistgård IF
Ishøj BK
FIF Hillerød
Frederiksværk Fodbold Klub
Frederiksværk FK
Værløse BK
Nødebo
Lynge-Uggeløse
Veksø IF
Jyllinge FC
Karlebo IF
Snekkersten IF
Værløse BK
Hillerød GI
Hørsholm-Usserød IK

KÆMPE BANKO
Hver mandag kl. 19.00
på Kulsviergården i Alsønderup
60 seriespil á 150,- ● 15 ekstra spil á 400,-

Yderligere oplysninger på tlf. 4828 6232 / tlf. 4828 6876

1. mandag i måneden: STORSPIL
60 seriespil á 200,- 15 ekstra spil á 500,Arr.: Alsønderup Idrætsforening & Kulsviergården

Idrætsforeningen…
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Nyt fra Fodboldafdelingen

Kunstgræs i Hillerød
Alsønderup Idrætsforenings fodboldafdeling har i samarbejde med alle fodboldklubber i Hillerød kommune
dannet foreningen ”Kunstgræs i Hillerød”. Formålet
med foreningen er at få anlagt 2 kunstgræsbaner i
Hillerød til glæde for alle kommunens fodboldspillere.
Hillerød kommune har afsat penge i dette års budget
til anlægget, men har stillet det krav at klubberne selv
indsamler en del af finansieringen. Der er allerede nu
indsamlet ca. 380.000 kr. som kommer fra diverse
fonde, sponsorer og private bidragsydere.

Hillerød tilbudt at spille en opvisningskamp mod et
udvalgt Hillerød hold, som vil bestå af seniorspillere
fra alle klubber i Hillerød. Denne opvisningskamp spilles fredag den 25. maj 2012, kl. 19.00 på Hillerød
Stadion. Så mød op og vær med til at støtte vores indsamling.
Har du lyst til at vide mere om Foreningen Kunstgræs i
Hillerød eller eventuelt yde et bidrag så kig på
Foreningens hjemmeside www.kunstgraeshillerod.dk

I forbindelse med indsamlingen har FC Nordsjælland,
som er samarbejdsklub med en stor del af klubberne i

STILLINGSOPSLAG

Går du rundt
med en journalist
i maven?
Idrætsforeningen søger en pressemedarbejder, der har tid og lyst til at fremstille
artikler til LokaltNyt.
Vi forestiller os, at du overværer nogle af de forskellige arrangementer, der finder sted
i idrætsforeningen. Det kunne f.eks. være sportskampe, træning, fastelavnsfest eller
loppemarked. Men vi kunne også godt tænke os nogle interviews med trænere
og spillere. Måske ”månedens portræt”.

Er det noget for dig?
Kontakt Gitte, på mail gittesiezing@hotmail.com.
Arbejdet bærer lønnen i sig selv, men vi dækker
selvfølgelig eventuelle udgifter i forbindelse med jobbet.
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FIRKLØVEREN

-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid
Firkløveren er godkendt af Hillerød og Halsnæs Kommune.
Masser af frisk luft, knus, sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling pr. md. er 2.149,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

FIRKLØVEREN

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

TOTALLØSNINGER...
Vi kan dække dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig.
Nu også indretning af badeværelset med fliser og bademøbler fra Fliser og Bad DesignCenter...

VVS
Badeværelser
Alt inden for varmeanlæg
● Blikkenslagerarbejde
● Renovering/
vedligeholdelse
● Gasservice
● Forsikringssager

MURER

TØMRER
Facade og tag
Døre / vinduer
● Køkken
● Forsikringssager
● Solceller
● Om- / tilbygning

Badeværelser og fliser
Facaderenovering
● Om- / tilbygning
● Forsikringssager
● Tagarbejde
● Diverse reparationer

●

●

●

●

●

●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

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

Allan Kristiansen & Sønner ApS
Brunebjerg 11, Tulstrup
48 28 62 40 www.allankristiansen.dk
3400 Hillerød info@ak-s.dk
Fax 48 28 52 47

Idrætsforeningen…
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Nyt fra Tennisafdelingen
Vi har for sommersæsonen 2012 valgt at ansætte to
trænere og derfor har vi fornøjelsen af at tilbyde to
timers tennistræning om ugen for seniorer.
Om tirsdagen vil der være senior træning kl. 18-19 og
19-20. Træneren er Ron Haim, som nogle sikkert vil
kende fra Hillerød tennisklub.
Om torsdagen vil der være junior træning kl. 16-17 og
17-18. Efterfølgende seniortræning kl. 18-19 og 19-20.
Vores træner om torsdagen er i lighed med tidligere år
Niels Schølin.

Træning for juniorer er som altid gratis, når man er
medlem af tennisafdelingen. For seniorer koster
træningen 300 kr for sæsonen, og så kan man deltage
en time både tirsdag og torsdag.
Beskrivelse af arrangementer mm kan findes på
www.asgi.dk, og her i bladet er en lille oversigt.
På tennisudvalgets vegne
– Lisbeth Hjorth

Første træningdag er 1. maj for seniorer og 3. maj for
juniorer. Der er sommerferiepause i juli måned.

Tennisprogram
Nyt fra
for 2012
Standerhejsning 28. april kl. 8.30
Tilmelding senest 23. april

Træning:
Forsommer 1. maj til og med 26. juni
Eftersommer Juniorer 16. august til og med 30. august
Seniorer 7. august til og med 11. september
Juniorer - Torsdag kl. 16 eller 17
Voksne - Tirsdag og Torsdag kl. 18 eller 19
Familietræf for Juniorer 13. maj kl.11-14.00
Tilmelding senest 10. maj
Tarzantræf 6. juni kl. 18-21
Tilmelding senest 1. juni
Tøsetræf 13. juni kl 18-21
Tilmelding senest 8. juni
Generalforsamling 12. september kl. 19-21
Tilmelding senest 9. september
Udførligt program kan ses på asgi.dk

Skytteafdelingen
Skydning i
37. kreds, Alsønderup
Skytteafdelingen starter op
tirsdag den 10. april 2012
på 50 m. banen
Børn-Junior fra kl. 18.30
Senior fra kl. 18.30
Husk der trænes hver tirsdag
MVH
Bestyrelsen
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Nyt fra Gymnastikafdelingen

Forårsopvisning
Hermed billeder fra
Gymnastikafdelingens
forårsopvisning den 18. marts 2012
på Kulsviergården

13
M/K-holdet
Idrætsforeningen…

Hele vinteren har dette pragtfulde hold mødt talstærkt
op mandag efter mandag. Regn. slud, sne og kulde
holder dem ikke hjemme. Næ, nej de skal til gymnastik.
De har gjort gymnastik med de små rondobolde, med
små og store elastikker, de har brugt liggeunderlagene
til at træne balancen på.

De har bokset med liggeunderlagene, de har kastet
dem, de har grebet dem. Når jeg nu igen har fundet på
en ny (umulig) måde at bruge redskaberne på, skal der
lige brokkes lidt, men det bliver altid modtaget med
smil og sjove bemærkninger til følge og så bliver der
ellers trænet igennem.
Tak til hele M/K-holdet for en rigtig god vinter. Vi ses til
september
Inger Petersen

Indkaldelse til

Gymnastikafdelingens
generalforsamling 2012
Onsdag den 16. maj kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold
4. Indkomne forslag
5. Valg af udvalgsmedlemmer
På valg er Heidi Rask (villig til genvalg) og Pernille Oxlund
6. Eventuelt
Indkomne forslag skal skrives til Heidi Rask på mail:
heidi.rask@skolekom.dk inden 12. maj 2012
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REGNSKABSSERVICE &

REVISION

Regnskabsservice

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44

www.regnskabsservice.dk

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

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

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

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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Nyt fra Håndboldafdelingen
Vi sluttede en fantastisk vintersæson af med et påskestævne i Holstebro for pige- og drengeholdet.
Torsdag morgen stod 20 forventningsfulde børn og 7
voksne, ved Hillerød station.
I toget blev der larmet, skrålet og grinet. Vi blev alle
indlogeret på skoler og også der stod den på en masse
glade børn. Fredag skulle drengene og pigerne spille 4
kampe hver i en indledende gruppe.
Det gik desværre ikke så godt for pigerne som tabte
alle deres kampe.
Pigerne tabte godt nok kampene, men ikke humøret,
som blev holdt højt med besøg i badeland, disco lørdag aften og andre fornøjelige ting. Det var en festlig
tur med masser af sjov og ballade. Tak til alle trænere
og forældre for at denne tur er blevet en succes.
U10 pigerne og U12 drenge er meldt til en sommerturnering og begynder på denne den 11. april.
Drengene træner fra kl.15.30 til 17.00.
Pigerne træner kl. 17.00 til 18.30
Det koster 150 kr. at deltage og man er velkommen til
at komme og prøve et par gange.
Tak til alle som har hjulpet til i vintersæsonen med
håndbold, hjulpet til i kiosk, ved dommerbord osv.
Vi håber på fortsat hjælp de næste mange sæsoner.
Mange gode
sommerhilsner

Cafeen fået navn:

Cafe Rul og Hopskud
Navnet blev fundet blandt flere gode forslag, det
dækker stort set hele foreningen, da der er mange
som løber på rulleskøjter om lørdagen fra mange af
foreningens afdelinger og så er der flere der spiller
håndbold i ugens løb.
Vindernavnet blev indsendt af Peter Hansen, der er
en stor flaske sodavand på vej til Peter.
Ole Bloch Hansen
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Hold festen på Kulsviergården
og spar mange tusinde kroner...
Hvis du lader os lave maden, så gir´ vi lejen af salen. Du skal heller ikke sørge for personale eller
rengøre lokalet bagefter - den klarer vi også helt uden ekstra omkostning for dig.
Kunne det ikke være rart for en gangs skyld kun at skulle aflevere en bordplan, bestemme dig for
hvilken mad du kunne tænke dig og så bare nyde dagen og få endnu en mindefuld dag med hjem?
Kulsviergården har også et husorkester, som spiller under og efter maden.
Og her kan alle også være med økonomisk...
● Teatersal

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

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 65 40
www.kulsviergaarden.dk
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Nyt fra Håndboldafdelingen

Ungdomsafslutning
Ungdommen holdt afslutning over 2 dage i år, det var
første gang onsdag d. 14. marts og igen lørdag d. 17.
marts.
Ungdommen tog op og så Nordsjælland mod AG
København onsdag d. 14. marts, en kamp hvor
Nordsjælland skulle spille op til sit allerbedste mod de
forsvarende danmarksmestre. Nordsjælland tabte knebent 24-23, en meget spændende og lige kamp selv
om det var mod de forsvarende mestre.
Lørdag d. 17. marts, mødte vi alle omklædt kl. 16.00 i
cafe Rul og Hopskud, derefter gik vi i gang med at
børnene opvarmede mor og far, og der blev en masse
lege både med og uden bold.
Undervejs skulle vi have kage, kaffe og saftevand, og
til sidst sluttede vi af med at spise sammen i cafeén
alle sammen. Der blev overrakt diplomer, medaljer og
små gaver samt holdt små taler.
I forbindelse med afslutningen d. 17. marts, har vi
været heldige at finde sponsorer, der har givet drikkedunke, nøglehængere, og bolsjer som blev givet til
vores ungdomsspillere.
Vi vil godt takke SPAR Nord, Erhvervsskolen
Nordsjælland, Jyske Bank og Sport Direct.
Det er altafgørende for en lille håndboldklub, at der
er opbakning fra erhvervslivet - tak endnu en gang.
Også stor tak til vores tøjsponsorer Allan Kristiansen
og Sønner ApS, EBCO ApS og SPAR Nord.
Tak for opbakningen.
Ungdommen spillede deres sidste turneringskampe
den 1. april på Kulsviergården. Der var både ungdom
og seniorkampe
Pigerne tabte trods god fight, drengene vandt efter en
god præstation, Old Boys vandt og vandt dermed også
deres række, Dame Serie 3 vandt deres række og rykker op i serie 2 næste sæson. Rigtig flot håndbold blev
der vist, og det var en kanon dag i hallen denne søndag, og det var ingen aprilsnar.
Der er sommerhåndbold for ungdommen, pigerne og
drengene vil træne en gang om ugen, hør din træner
om hvornår.

I Påsken sendte klubben 2 ungdomshold til landets
største håndboldstævne i Holstebro - det gik sådan at
pigerne nåede ikke videre i turneringen, men drengene
vandt GULD, hvilket var utroligt flot, men alle børn fik
nogle gode oplevelser med hjem.
Tak for en fantastisk sæson, tak til alle trænere, holdledere, forældre, Kulsviergården, hovedbestyrelsen i
ASGI, uden Jeres opbakning kunne vi ikke få det hele
til at fungere.
På vegne af klubben
Ole Bloch Hansen

Drenge-træner søges
Håndboldafdelingen søger en træner til vores succesfulde U-12 drenge. Det er en person der skal
have noget kendskab til spillet og som kan hjælpe
Carlos Brocelius, som kan træne dem den ene gang
om ugen, men vi skal bruge en som kan træne dem
den anden gang om ugen.
De er gode, de har lige vundet Holstebro Cup for U10 drenge, de blev nr. 2 i deres række i vinterturneringen, de vil rigtig gerne spille og kommer til
træning hver gang.
De træner pt. tirsdag og torsdag, men sommerturneringen gør at de kun træner om onsdagen.
Har du lyst til at hjælpe til omkring U-12 drenge og
være med til at gøre dem bedre, så giv Louise Rixen
en opringning eller kontakt hende personligt.
Håndboldklubben vil godt sige rigtig STOR TAK til
Jer forældre for det gode samarbejde…
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U10-drenge

Glæden var stor, da drengene
kvalificerede sig til at spille
semifinale

HOLSTEBRO CUP 2012
Skærtorsdag drog Alsønderups 12 U10 håndbolddrenge til deres første store stævne i Holstebro.
Efter en forrygende rejse i særtog - kun for håndboldspillere til Holstebro Cup - ankom vi til vores ”hjem”
for de næste 4 dage: et klasseværelse på en stor
uddannelsesinstitution i det nordvest-jyske.

en højere enhed og vi vandt 10-7 efter et yderst
spændende og velspillet opgør.
Dermed blev vi nr. 3 i puljen og gik videre til C-slutspil. Og nu kiggede drengene sig ikke tilbage!
Lørdag tilbragte vi i Idom og Birkelund, hvor vi spillede om en plads i semifinalen. 3 sikre sejre over først
Øresund 8-4, så det tyske mandskab Treia/Jübeck 15-2
og endelig FHH90 fra Hedehusene 11-3 gjorde os til
stensikre puljevindere med en målscore på 34-9.

Fredag bød på indledende pulje med 4 kampe. Vi
lagde meget nervøst ud mod KFUM København og
tabte 6-9 efter en humørforladt kamp.
Det gav anledning til at tale om hvad der gør håndLørdag aften stod der Disco på programmet, så det var
bold til en god oplevelse. Og i resten af turneringen
ret imponerende, at drengene bare kunne stå op sønvar temaet ”glæde”. Spillerne skulle vise glæde hver
dag kl. 5.15, tage med bussen kl. 5.30, spise morgengang noget lykkedes både
scoringer, afleveringer,
U10 drengene vandt finalen
tacklinger og redninger.
og dermed Holstebro Cup 2012
Allerede i 2. kamp mod
- men det var nogle meget
Mønsted/Sparkær (8-8) blev
trætte spillere, der
ventede på toget
det væsentligt bedre, selvom
det tydeligt var svært at juble, hjem
når der var masser af tilskuere!!!
Men drengene fik rigtig fat i
det mod Løve/Høng, som
blev slået sikkert, og især i
dagens fjerde kamp mod
gammelkendte HK73 fra
Frederikssund som vi også har
mødt 4 gange i vinterturneringen. Denne gang gik alt op i
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mad kl. 5.45 og derefter tage bussen ud af Holstebro
til Mejrup, hvor vi spillede semifinale kl. 7.30 mod
KFUM København.
I modsætning til åbningskampen var vi nu klar fra start
og vandt 8-4 efter en forrygende forsvarsindsats.
Så var vi klar til finalen! Umiddelbart så Værløse ud
som værdig modstander og vi forberedte os på en
meget lige kamp, men…
Drengene var helt forrygende. Efter fabelagtigt disciplineret og taktisk klogt forsvarsspil og improviseret og
effektivt angrebsspil, samt forrygende målmandsspil
vandt vi hele 17-1!
Så tiden som U10-hold sluttede med guldmedaljer og
præmier - HURRA!!!
Et år med dejlige håndbold oplevelser og stor udvikling
er nu slut. Vi ser frem til sommerturneringen og endnu
en sæson, hvor holdet bliver U 12.
Tak til de forældre, der har bakket op om holdet.
De stolte trænere:
Carlos, Pernille og Louise

Dame-nyt!
Så er 2. sæson slut...
Vi har kendt hinanden i næsten 2 år på godt og sundt!
I denne sæson, har vi stillet med 2 hold, da vi var over
30 tilmeldte damespillere. Så vores træner Niels Lyng
har slidt sine sko op i sin ihærdighed på at nå ud til
alle spillere. Dog har målmændene fået lidt ekstra
målmandstræning af Ole Bloch.
Vores Old Girls hold har dog været ladt lidt i stikken,
da der er grænser for, hvor mange steder på banen
man kan være. De har ofte stået med et hold, hvor
flertallet har været vores spæde nyudsprungne håndboldskud, der pludselig selv skulle præge hele kampen. Men de har holdt humøret oppe og spillet mange
tætte kampe.
Og nu kan de så prale af, at de er de eneste, der virkelig har fået tæsk og så alligevel er på benene igen med
højt humør og klapsalver til næste hold. I næste sæson
vil Niels sørge for, der kommer lidt mere fokus på
Goldgirls-holdet. Serie 3 damerne har klaret sig over al
forventning - vundet 6, spillet 2 uafgjort og tabt 2.
Sidste kamp på hjemmebane skulle vi møde
Fredensborg, som er et godt hold med nogle hurtige
unge skarpskytter. Hele hallen var fyldt af tilskuere,
højt humør og en fair kamp - som vi selvfølgelig vandt!

Tak - og en opfordring...
Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der gør en kæmpe
indsats for ASGI håndbold.
Det betyder alt, at frivillige mennesker giver deres tid til,
at håndbolden fortsætter. Det er de frivillige, der driver
hele dette foretagne og gør det muligt for vores
børn/voksne kan dyrke håndbolden.
Det er dejligt at se håndbolden blomstre for alle aldre.
Jeg håber den gode spiral vil fortsætte og flere kræfter
vil komme til. Så en lille opfordring til alle:
Hvis du på en eller anden måde har lyst til at bidrage
til dette fællesskab, så kontakt Ole 24 86 99 80 el.
Louise 40 97 70 02.
Louise Rixen

Nu er vi så rykket op i Serie 2 - blev nr. 2 i rækken og
det vi er mest stolte af, er vores gode humør og positive gejst på og udenfor banen. Vi har spillet flere
kampe, hvor modstanderne brokker sig og skælder ud
på dommeren, modspillerne og hinanden indbyrdes.
Dét har vi holdt stort afstand fra! Vi har klappet hinanden i hænderne, jublet, heppet og skyndt os ned i den
anden ende og forsøgt at lave mål. Lotte Pedersen som
er tidligere volleyballspiller har virkelig løbet for sejren. Hun spurter i det ene hurtige opløb efter det
andet, griber modstanderne ud i gode parader og
springer ind i feltet og scorer i maskerne. Hendes gejst
og vilje smitter af på os alle!
Denne glæde er vel også derfor, at vi stadig er så
mange, at vi kan spille til 2 mål på træningsaftnerne
og pizzamanden måtte køre hele 3 gange til vores sidste hjemmestævne...
Det nye er at vi nu er 2 hold meldt til i turneringen.
Begyndere og øvede. Vi vil stadig gerne se mange flere
spillere herude på Gården - både garvede boldspillere
og nybegyndere. Og i modsætning til, da vi startede
op (+32) er alle over 18 velkomne.
Så vi glæder os til at se dig og din veninde og din
nabo og hendes moster.
God sommer til alle fra Damehåndboldafdelingen
Gitte Hedman
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Baunevej…

Nyt fra Løbeklubben

Bliv en del
af en succes
Løbetrænere og løbere søges
til Løb med DGI i samarbejde
med ASG&I
ASG&I søger hjælpetrænere og
løbere til at deltage i Løbeklubben
i ASG&I. Klubben henvender sig til
alle uanset løbeerfaring. Om man
kan løbe fem meter eller 5 km, så
er der et løbeprogram til alle.
Vi har et løbekoncept, som fungerer
rigtig godt og tiltrækker mange
uøvede og øvede løbere samt nogle
der måske slet ikke kan løbe.
Succesen kommer dog kun i hus,
såfremt vi også har gode hjælpetrænere til at hjælpe og motivere
løberne igennem træningen.

På den måde sørger vi sammen
for, at alle kommer skadefrit
gennem træningen.
Vi løber med hinanden og ikke
mod hinanden, og vi starter
sammen og kommer i mål
sammen.
VI tilbyder gang/løbehold på
alle niveauer
VI tilbyder gode klubkammerater
VI tilbyder et inspirerende klubliv
Vil du vide mere om os,
klubben og vores tilbud om
fælles løbetræning, så henvend
dig til:
Heidi.Rask@skolekom.dk

Vores træning bygger på
følgende værdier:
De tre S’er: At vi har det sjovt,
seriøst og socialt.
De tre T’er: Tålmodighed,
tålmodighed og
tålmodighed

Der er et utal af måder at være
løber på - én af dem er din...
At blive løber for livet er en rejse. ASGI vil rigtig gerne hjælpe dig i
gang med den rejse.
Fra d. 16. april og frem til skolernes sommerferie fortsætter løbeklubben
med forskellige løbeaktiviteter. Nye medlemmer er meget velkomne.
I slutningen af august 2012 trykker løbeklubben atter på genstart, vi
bliver simpelthen ved. Der vil være løb på seks forskellige niveauer
fra begynder til maratonløbere.
Så grib fat i naboen, kæresten eller manden og mærk den positive,
den glade energi og bliv løber for livet.

Farten ned på
”Baunevej”
Fredag d. 20. april kom Alsønderup
på landkortet - på den Danmarksturne iværksat af ”Farten ned på
landevejen”.
Vi har siden vi købte vort hus på
Baunevej for 3 år siden været
bekymret for vejen. Vi har 3 børn
som færdes på denne vej, samt
kører til og fra skole hver dag. Vi er
evigt på vagt over for dem.
Der bliver kørt meget STÆRKT på
Baunevej.
Efter flere forgæves forsøg på at få
Hillerød kommune til at gøre noget
ved farten på vejen. Vi ved også at
mange andre beboere på Baunevej
også har forsøgt at få hjælp til fartnedsættelse uden held.
Vi erfarede, at de var ved at planlægge at få levende fartpiger til at
stå og uddele klistermærker til bilerne samt en snak om et ønske om at
nedsætte farten på udsatte veje.
Vi skrev til dem, men tænkte hvorfor skulle de lige vælge Baunevej!
Det gjorde de, hvilket vi er meget
taknemlig fo. Et stort skridt på vejen
til at få folk til at tænke over farten,
især når der ligger en skole.
Fredag d. 20. april stod de to piger
på Hillerød vest skolen og delte klistermærker og viden ud.
Vi vil fortsætte kampen om en eller
anden form for fartnedsættelse på
Baunevej, af hensyn til vores børn
som bruger vejen hver dag i skole.
De fortjener også en sikker skolevej.
Winnie F. Jørgensen
Baunevej 5,Alsønderup

Alsønderup Sogns Lokalråd…
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Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af Midtvejsmøde
den 20. marts 2012
Paneldeltager:
Borgmester Kirsten Jensen A,
Christina Thorholm B,
Thomas Vang Christensen C,
Peter Langer F,
Jonathan Nielsen I,
Tue Tortzen T,
Klaus Markussen V.
Ordstyrer: Knud Sørensen
Velkomst ved formand for lokalrådet, Nanna Lange Jensen. Aftenens
emner er udvalgt på baggrund af
visionsmødet i 2011 samt de henvendelser lokalrådet har fået.

Oplæg til aftenens emner
ved Ole Caspersen, lokalrådet:
1. Hvordan fastholder vi en
funktionsdygtig skole og daginstitutioner i vores lokalsamfund?
Problemer mht. vedligeholdelse af
SFO samt kapacitet af toiletfaciliteter.
2. Alsønderup og Tulstrup betegnes
nu som byer i kommuneplanen,
hvilken betydning får det?
3. Skal grusgraven i Tulstrup
udlægges til rekreativt område?
Området mangler rekreative muligheder.
4. Hvad er sidste nyt fra
Nationalparken Kongernes
Nordsjælland?
Hvilke initiativer tager kommunen?
Er der samarbejde med andre kommuner?
Efter 3 minutters indlæg fra hver af

paneldeltagerne, gik man over til
spørgerunde.
1. Hvor stor skal befolkningsvæksten være for at bevare skolen? ”
Befolkningsprognosen falder svagt i
Alsønderup i fremtiden. Når børnetallet kører op og ned, er man nødt
til at tilpasse det. Alsønderup vil
altid bibeholde sin skole, det er vigtigt man bruger skole og daginstitutioner.
Med hensyn til renovering samtænker man dette med energioptimering. Ved småreparationer kan man
gå ind på kommunens hjemmeside
under ”giv os et praj”, så man kan
bruge kommunens folk til disse.
Maj måned skal byrådet tage stilling til hvorledes anlægsinvesteringerne skal fordeles.”
Et komplet samfund består også af
ældre, såfremt ældre er nødt til at
flytte mister man sit lokalsamfund,
derfor er der behov for ældreboliger? ” I den boligpolitik byrådet har
vedtaget, er vi enige om en varieret
boligpolitik, også lokalt”.
2. ”Ændring fra landsby til by giver
muligheder for at skabe flere boliger, der er ikke nye planer for
dette”.
”Tulstrup og Alsønderup skal stadig
være landsbyer og skal ikke lægges
sammen”.
3. ”Gravetilladelsen løber til 2016,
men der er også tilladelse til at
grave en bestemt mængde, såfremt
denne mængde ikke er gravet, skal
kommunen forlænge tilladelsen.
Efter udløbet af tilladelsen vil områ-

det blive udlagt som naturområde.
Ejeren af grusgraven skal selv finansiere genskabelsen af naturen.
Nationalparken vil kunne finansiere
genopretningen af grusgraven”.
4. Hvad får man med en Nationalpark, som vi ikke allerede har?
”Vi får noget, man kan få øje på
udefra. Man kan finde en
Nationalpark, som man kan rejse
efter. Nordsjælland får dermed en
særstilling. Verdens-arvs anerkendelse – vi får samme status som
Kronborg mm. Derudover får vi en
organisation, der bakker op om
projektet, der kan sikre udviklingen
af parken. Det åbne landskab skal
bevares.”
”Nationalparken er ikke svaret på
alle bønner. Udfordringen er mere
nuanceret. Alle partier i byrådet
bakker op om nationalparken. ”
Partierne V og I var tilhængere af en
nationalpark, der er skabt på frivillig basis.
Der var ønske om trampestier:
”Har der været sti før, så er der hævd
og man må ikke pløje dem op”.
Nye lygtepæle?
Borgmesteren vender tilbage med
svar.
Viadukten fra Tulstrup til Ullerød.
Her er man i gang med at finde en
løsning, der tilgodeser både cyklister og biler, således man ikke på
samme tid skal igennem viadukten.
Viadukten forbliver åben for biler.
Formanden afrundede.
Referent: Carsten Riis
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Radioens Wienertrio
giver koncert
Radioens Wienertrio med sopranen Mette Grosbøl
giver koncert på Kulsviergaarden

søndag den 3. juni kl. 15.00

Så lykkedes det omsider igen at få etableret en længe
savnet koncert med Radioens Wienertrio og Mette
Grosbøl.
I 2011 kunne det desværre ikke lade sig gøre på grund
af datoer, herunder at få finansieringen på plads, men i
år er det lykkedes.
Musikerne, der kommer fra DR UnderholdningsOrkestret, glæder sig ligeledes til igen at optræde på
Kulsviergaarden og denne gang med flere nye musiknumre.
Billetprisen vil igen være 40 kr. pr. person incl. 1 kop
kaffe og kage takket være vore trofaste sponsorer.

Sopranen
Mette Grosbøl

Billetsalget er startet og kan fås på følgende måde:
Via mail:
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
eller pr. tlf. 4828 6540
– Tirsdag og Torsdag kl. 09:00 – 13:00
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Alsønderup Seniorklub…

Ny forening er stiftet
På en stiftende generalforsmling torsdag den 12. april
så en ny forening dagens lys
Stiftelsen sker som en fortsættelse af Kulsviergårdens
Seniorklub, og er nu blevet en åben forening for alle
og hedder

Alsønderup Seniorklub
Foreningens formål er at afholde arrangementer af kulturelt og selskabeligt forhold. Som udgangspunkt to
arrangementer henholdsvis i sommer og vinterhalvåret.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand:
Sekretær:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:

Lis Asmussen
Karen Hansen
Merete Henriksen
Hans Torben Andersen
Hans Christian Poulsen

Det årlige kontingent er fastsat til kr. 100,- pr. medlem.
Vi er i fuld gang med at planlægge vores første arrangement, så sæt kryds i kalenderen
lørdag den 30. juni - fra formiddagen af.

Nye medlemmer kan kontakte formanden
Lis Asmussen enten via e-mail: haas@post12.tele.dk
eller tlf. 21 72 76 44
De medlemmer, som har været medlem af
Kulsviergårdens Seniorklub vil få en mail eller brev
direkte fra den nye bestyrelse.

Efterlysning!
Jeg efterlyser en mand, der kom hen til mig, en dag jeg gik ude ved
gadekæret i Alsønderup.
Det var i efteråret, hvor jeg gik og pyntede på vores gadekær.
Da kom der en mand hen til mig og spurgte, om han og en ven,
måtte være med til at holde det.
Det syntes jeg, var en rigtig god idé, men i det samme kom bussen,
som han skulle med. Vi aftalte, at han skulle komme ind en dag,
men jeg har ikke hørt fra ham siden.
Mine kræfter er ikke mere, til at holde det alene og kommunen er
godt tilfreds med at de kan fortælle, hvornår man må stå på skøjter!
Alt det går ud på er at få lidt hjælp til vedligeholdelse af gadekæret.
Med venlig hilsen
Edvard Nielsen, Ravnsbjergvej 1A

På bestyrelsens vegne
Lis Asmussen
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Alsønderup Fester 2012
Kr. Himmelfartsdag
torsdag d. 17. maj 2012
Fest og loppemarked i hele byen...

Gi´ os en håndsrækning...
Kom og vær med – vi er ca. 400 frivillige hjælpere
fra Alsønderup, som er i gang med stort og småt i
mange måneder forud for Kr. Himmelfartsdag.
● Vi samler loppevarer ind
● Vi sorterer og ordner alt det indsamlede
● Vi passer boder
Kan du afse et par timer en lørdag eftermiddag, har
du lyst til at passe en bod, vil du være med til at
sortere og ordne- måske nogle timer om ugen, eller
er du frisk på at køre nogle af ”loppeturene” (der
er bil til rådighed) – så skynd dig at ringe til
Rasmus: 2675 3330.

OBS! Hele overskuddet fra loppedagen
deles ligeligt mellem Idrætsforeningen &
Kulsviergården.
Hov`... Glemte vi at nævne, at der
er kæmpe-kæmpe medhjælperfest
for alle frivillige lørdag d. 19. maj...

Hvis du ikke allerede er med, men har lyst til at
gøre en forskel i lokalsamfundet, så mangler vi dig.
Ring til Gitte Siezing på telefon 2085 7089
og meld dig som frivillig hjælper.
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Nu nærmer tiden sig igen til årets store begivenhed i Alsønderup:

Alsønderup Loppemarked og Byfest, Kr. Himmelfartsdag
torsdag den 17. maj 2012 kl. 9.00 (indgangen åbnes kl. 8.00).
Sæt kryds i kalenderen, og kom og gør et godt køb
Møbler, cykler, isenkram, porcelæn, radio/tv, tøj, bøger og meget meget mere.
Når sulten og tørsten melder sig, kan du finde flere forskellige tilbud på pladsen.
Nyd din mad og drikke til levende musik.
Tag bare børnene med - der er sjove børneaktiviteter - husk børn under 12 betaler ikke for indgang.
Alle medhjælpere er ulønnede, så hele overskuddet på loppemarkedet går til idrætten
og foreningslivet i Alsønderup.

Vind 1.000 kr. på
indgangsbilletten

Gigant Banko

Igen i år vil der på indgangsbilletten være mulighed for at vinde et gavekort på 1000,- kr. til køb
et sted i Hillerød.

Dagen afsluttes som sædvanlig med et
kæmpe banko i hallen.

Alle billetter er nummererede og man skal blot
skrive navn og adresse på slippen nederst på indgangsbilletten, klippe denne af og aflevere den i
kassen i informationen inde i hallen, så er man
automatisk med i lodtrækningen.

Dørene til bankospillet åbner Kl. 17.00
og spillet starter 19.00.

Husk at gemme resten af billetten som bevis.
Lodtrækningen finder sted lige efter auktionen og
man skal være til stede ved lodtrækningen, ellers
trækkes en ny vinder.

Parkering
Som tidligere år vil der være masser af
parkeringspladser og vore P-vagter vil
stå til rådighed med anvisning af disse

Denne dag spilles der kun om kontantpræmier og der vil under spillet være
lodtrækning om store sponsorpræmier.
Der vil fra kl. 17.00 være mulighed
for at købe:
●
●
●
●
●

Kaffe/the
Smørrebrød
Lun ret
Drikkevarer
- samt is og pølser
Velkommen
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Program for medhjælperfesten
Lørdag d.19. maj 2012 kl. 18.00
Efter loppegudstjenesten går vi tilbage på Kulsviergården, hvor
der vil være velkomstdrinks inden vi sætter os til rette for at se

Årets Kulsvierrevy

Der vil blive serveret en lækker büffet samt kaffe og kage
Underholdningen vil i år bestå af:

Rene Richardt (Kim Larsen parodi)
&

Jørgen Valdsgaard´s trio
- som spiller musik som vi dansede til i vore unge dage
(nogen af os)
Håber at rigtig mange møder op, så vi kan få afsluttet
Alsønderup Fester 2012 på en fantastisk festlig måde...
Billetter kan allerede nu købes hos
Gitte på tlf. 20 85 70 89
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Alsønderup Fester 2012
Få din egen stand på
Alsønderup Loppemarked
17. maj 2012
Har du et firma eller lignende og er måske fra lokalområdet (dog ikke et must)
kan du nu få din egen stand/stade på loppemarkedet.
Du kan præsentere dit firma, sælge dine varer og ydelser, få nye kunder.
Du kan være vinduespudser, have en butik, være vvs firma eller advokat.
Blot ikke loppe- og kræmmervarer.
For nærmere info kontakt Gitte på tlf. 20857089

Program Alsønderup Fester 2012
Kr. Himmelfartsdag 17. maj. 2012
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

08.00
09.00
12.30
14.00
15.00
17.00

Kl. 19.00

Indgangen åbner
Loppemarked 2012 åbner dørene for publikum
Auktion i hallen
Loppemarked 2012 lukker og der gøres klar til Gigant Banko
Udendørs boderne lukker
Dørene åbnes til hallen til årets Gigant Banko
Kun kontantpræmier
Lodtrækning om sponsorpræmier
Banko starter
Vel mødt!
Byfestudvalget & Bankoudvalget
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Harløse Forsamlingshus…
Program for

Harløse Forsamlingshus
Første Halvår 2012

Tænk rent grundvand
ind i havearbejdet
Du bor på dit drikkevand - hvis du vil undgå sprøjtegifte i vandhanen, så skal du undgå sprøjtemidler i
din have.
Nu er det forår og vi er i gang med havearbejdet.
Alt spirer, vi ser frem til, at blomsterne står i flor.
Men hvordan bekæmper vi ukrudtet og skadedyrene
uden brug af giftige sprøjtemidler ?
Det kræver arbejde, men det er lettere end du tror,
og så er det godt for grundvandet.
Der er mange måder at forbygge på, når haven
anlægges, beplantes og fornyes. Der er også mange
metoder du kan tage i brug i bekæmpelsen af ukrudt
uden brug af sprøjtemidler.
Du kan få rigtig mange gode råd til dit havearbejde
på internettet, f.eks. på:
● www.groenhave.dk
● www.havenyt.dk
● www.nyttedyr.dk
Gode råd kan du også
få på biblioteket og
i planteskolerne.
Flemming Høier Olsen

Loppemarked
Søndag d. 25. april afholdt vi loppemarked og fik solgt
rigtigt godt. Søndagen efter holdt vi udsalg og fik virkelig tømt ud i specielt de møbler, som vi jo har svært
ved at finde opbevaringsplads til.
Vi er begyndt at samle ind igen, og det er dejligt med
dem der kommer og sætter ved køkkendøren eller i
contanieren og ellers ring for afhentning
på tlf. 48 21 03 89/20 28 43 89.
Smørrebrødsfesten måtte vi desværre aflyse p.g.a.
manglende tilslutning.
Dametoilettet er ved at værre færdigt efter en kraftig
renovering og næste projekt bliver et nyt køkkengulv så
snart økonomien tillader det.

Fællesspisning
Tirsdag d. 29. maj kl. 18.00.
Herefter har vi fået Ruth Steen til at komme og med
billeder og film fortælle om Argentina.

Fællesspisning
Tirsdag d. 26. juni kl. 18.00 her satser vi på godt vejr
til en grillaften i haven og hyggeligt samvær.
Tilmelding til fællesspisning senest 2 dage før.
Tilmelding til alle arrangementer
på tlf. 48 21 03 89/20 28 43 89.
Ønsker du at støtte dit forsamlingshus så bliv medlem
det koster kun kr. 75 om året
Tilmeld på ovenstående tlf. nr. til Bodil
Venlig Hilsen
Helle, Finn, Ole, Susanne og Bodil
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FDF - måske noget for dig

Har du lyst til at være sammen med andre børn og
voksne på en anderledes måde, så er FDF måske noget
for dig.
Vi er delt op i aldersgrupper, holder møder hver uge
og ta’r også på ture, overnatninger og lejre.
Puslinge (5 år til 0. klasse)
holder møde tirsdage i lige uger kl. 18.00 - 19.30
Tumlinge (1. og 2. klasse)
holder møde tirsdag kl. 18.00 - 19.30
Pilte (3. og 4. klasse)
holder møde tirsdag kl. 18.00 - 19.30

Væbnere (5. og 6. klasse)
holder møde mandag kl. 19.00 - 21.00
Seniorvæbnere (7. og 8. klasse)
holder møde mandag kl. 19.00 - 21.00
Seniorer (9. klasse til 18 år)
holder møde mandag kl. 19.00 - 21.00
Hvis du har lyst til at prøve, så kan du bare komme
til et møde eller du kan kontakte kredsleder
Susanne Sandholt, Tlf: 4828 6715 / 2962 7642,
e-mail: sandholt@fdf.dk,
Se mere på vores hjemmeside: http://fdf.dk/alsonderup
Vi håber at vi ses…
Lederne i FDF Alsønderup

Støt en rigtig god sag
FDF Alsønderup indsamler brugte mobiltelefoner for
Folkekirkens Nødhjælp.
Vi sender de indsamlede mobiltelefoner videre til
Folkekirkens Nødhjælp som så sælger dem til
Greenwire, som er specialister i genbrug af elektronik.
Folkekirkens Nødhjælp bruger indtægten fra salget til
deres arbejde med verdens fattigste.

Aflevering af mobiltelefoner
Kom mobiltelefonen og evt. oplader i en lukket pose
og aflever den i den opsatte kasse i garderoben på
Baunetgården,
- enten når vi holder møde (mandag kl. 19.00-21.00
eller tirsdag kl. 18.00 – 20.30)
- eller når Rønnehuset er på Baunetgården (de fleste
hverdage kl. 09.00 – 15.00).

Du kan også besøge os på Alsønderup
Fester og aflevere din brugte mobiltelefon der.

Bemærk
Telefonen må ikke være låst med en pinkode.
Der skal være batterier i telefonerne.

Datasikkerhed
Når telefonen modtages af Greenwires i England sikres det at telefonen virker og ikke er meldt stjålet.
Telefonerne renses for alt data, og er sim-kortet stadig i telefonen, tages det ud og destrueres. Dette for
at sikre en fuldstændig datasikkerhed, når telefonerne videresælges.
95 % af alle indsamlede mobiltelefonerne kan genbruges og afsættes primært i Asien.
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Lær at spille guitar
Privatundervisning i guitar
hos Caspar Reiff
Begyndere, mellemniveau og øvede
Undervisningen foregår om torsdagen
i Tjæreby
Ring og hør nærmere på 50851066
eller send en mail: reiff.caspar@gmail.com

reklame
markedsføring
tryksager
PRessekontakt
websites
onlinesystemer

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
C E R T. T V - I N S P E K T Ø R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

31

Lokalt Nyt…

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

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
25/6-2012.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

Peter vinder vin !

Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand

Postnr

Peter Jensen
fra Nordvej

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Adresse

Vinder af “Find 5 fejl” i sidste nr. blev:

KONKURRENCE:

Navn

Find 5 fejl
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Rekruttering til
menighedsråd
skal i gang nu ….
Denne overskrift har været fremme i
næsten alle aviser i det sidste halve
år, og der er blevet skrevet meget i
de landsdækkende medier om forskellige spørgsmål: betydningen af
at få nye og yngre mennesker ind i
rådene, kirkelukninger og kirkens
forbrug, ægteskab og partnerskab,
osv.
Samtidigt er der også skrevet en del
om, hvor svært det kan blive at få
nye medlemmer til rådene, om hvor
svært det er for de yngre familier at
få tid til at beskæftige sig med kirken
efter en lang arbejdsdag og en i
øvrigt stresset hverdag. Enig, men
alligevel….og hvis nu vi, som har
siddet i rådet en periode eller to, forstod at forklare, at det giver mening
at sidde i et menighedsråd, og at det
er vigtigt, at der løbende kommer
nye kræfter til, at der er brug for fornyelse, mon det så er helt umuligt at
finde nye frivillige? Forhåbentlig
ikke.
Da det nuværende menighedsråd
for Tjæreby-Alsønderup startede
samarbejdet for 4 år siden, så vi forventningsfulde frem mod de næste 4
år og havde en del visioner men var
bevidste om, at nogle af dem måske
ville kuldsejle undervejs.
De 4 år er gået meget hurtigt, og et
tilbageblik viser, at samarbejdet
mellem de to sogne er gået fortræf-

feligt. Læserne skal ikke trættes
med, hvad vi har beskæftiget os
med, for det er løbende blevet
beskrevet her i bladet. Sammen har
vi løst mange opgaver og taget en
del nye initiativer.
I lyset af de mange nye love og
administrative ændringer, som er
blevet os pålagt, og som vi har skulle forholde os til, har arbejdet været
krævende men også meget spændende. Det har været nødvendigt
med både kursus og møder for at
lære om det nye. Vi har mødt mange
nye ansigter inden for kirkerne i
provstiet, og det har så absolut været
konstruktivt!

går ud på. Det er ikke så tidskrævende, når der trækkes i flok, og
så lover vores nye kirkeminister at
luge kraftigt ud i cirkulæreantallet.
Det lover fantastisk. Endvidere er det
vigtigt, at sognenes folkekirkemedlemmer blander sig i debatten om
sognenes fremtidige aktiviteter. Der
er også brug for aktive mennesker
uden for menighedsrådet, som vil
give en håndsrækning i ny og næ. Vi
er ikke i tvivl om, at de findes.

Det er vist rigtigt, at denne menighedsperiode har været mere administrativt krævende, end godt er. Og
det er surt, at der er færre økonomiske ressourcer. Men i vores sogne
står vi ikke med aflyste gudstjenester eller regninger, der ikke er
betalt. Vi står derimod med to gamle
middelalder kirker, en ny visionær
præst og et personalehold, som altid
bliver rost for dets arbejde, det kan
ikke påskønnes nok. Og vi har et virkeligt godt samarbejde med nabosogne og med provsti og regnskabskontoret.

Mød derfor op d. 23. maj
kl. 19.00 i Smedens Hus.

Der er derfor alt mulig grund til, at
du/I kommer den 23. maj og hører
mere om, hvad det vil sige at sidde i
et menighedsråd og, hvad arbejdet

Fremtiden vil byde på mangeartede
store udfordrende opgaver, som skal
løses til glæde for vore sogne, kirker
og det kirkelige liv.

På vegne af menighedsrådet
Ruth Steen
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Alternativt
menighedsrådsvalg
Hvorfor skal det altid være som det plejer?
Det er lige det, det ikke skal til næste menighedsrådsvalg, som finder sted d. 13. november 2012.
Kirkeminister Manu Sareen og Landsforeningen af
Menighedsråd har åbnet op for muligheden for at deltage i et alternativt forsøgsvalg for at se, om det kan
bedre den folkelige interesse for valget.

Menighedsrådene kan melde sig til:
1. Halvering af funktionsperioden fra fire til to år.
2. Ny valgform, hvor medlemmer og suppleanter

vælges på en valgforsamling, hvor der i modsætning
til i dag er hemmelig afstemning, selvom der kun er en
liste.
Der kan dog efterfølgende indleveres alternativ kandidatliste og der udløses derved valg efter gældende
regler i valgloven (4 år).
3. En kombination af begge dele – valgforsamling og
2-årig funktionsperiode.
Menighedsrådet for Tjæreby-Alsønderup har på møde
d. 6. marts 2012 vedtaget at tilmelde sig forsøg nr.1 i
kombination med nr. 3.

Menighedsrådet inviterer til

Orienterende møde om
valgforsøg og debat om
sognenes fremtidige aktiviteter
Onsdag d. 23. maj kl. 19.00 i Smedens Hus i Alsønderup
Menighedsrådets medlemmer vil fortælle om arbejdet i menighedsrådet og om den nye valgform, der gerne
skulle gøre det mere attraktivt at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Som nyt medlem kan det være svært at
overskue en valgperiode på 4 år.
Endvidere er der behov for, at nogle af sognebørnene, som ikke sidder i menighedsrådet, giver tilsagn om at
give en håndsrækning ved de forskellige aktiviteter, som arrangeres i sognene. Hvis visionerne om et levende sognearbejde skal indfries, kræver det bred opbakning fra flere end de 9 rådsmedlemmer.
Medlemmerne vil også forsøge at svare på de spørgsmål, der måtte fremkomme.
Vi håber på, at interesserede fra begge sogne vil tage imod tilbuddet og møde talrigt frem. Man binder sig
ikke på nogen måde til en forpligtelse denne aften.
Mødets intention er at orientere og debattere fremtid.
Der serveres kaffe med brød
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”I al sin glans nu stråler solen”

Fælles Friluftsgudstjeneste
i Slotshaven i Hillerød
2. pinsedag - mandag d. 28. maj kl.11
I den smukke slotshave går 10 kirker med organister,
kirkesangere, kor og præster sammen om en festlig fejring af Helligåndens livgivende kraft.
Mellem de grønne træer og under en forhåbentlig blå
himmel vil pinsens historie blive genfortalt på en inspirerende måde og der vil blive reflekteret over pinsens
betydning både med ord, dans og salmesang. Når vi
synger sammen bruser ånden i os og ved denne gudstjeneste får vi rigtig mulighed for at synge alle de
kendte pinsesalmer sammen i et kæmpe kor, for ud

Loppefestgudstjeneste
i Alsønderup kirke
- huset med masser af plads og højt til loftet
En dag i Københavns domkirke så jeg en mor, der
gik rundt og så på statuerne sammen med sin 5 årige
datter. Da de kom til Thorvaldsens Kristus figur sagde
moderen: ”Har du set nogle store fødder?” Hvortil
datteren svarede: ”Han må godt nok gå i nogle store
sko!”
En fest bliver først rigtig god når vi ”går i store sko”
og der er højt til loftet. Derfor lægger vi stemningen
til frivilligfesten lørdag den 20. maj med en loppefestgudstjeneste i Alsønderup kirke - huset med masser af plads og rigtig højt til loftet.
Med god musik og en god historie sætter vi stort perspektiv på det festlige samvær.
Så vel mødt til loppefestgudstjeneste lørdag den 20.
maj kl. 16.00 i Alsønderup kirke.

over kirkernes kor medvirker også en mængde forskellige kor fra Hillerød og omegn.
Gudstjenesten foregår i den nordlige ende af
Frederiksborg Slotshave, hvor man i bil kommer tættest
på fra Holmegårdsvej og Rendelæggerbakken.
Medbring et tæppe til at sidde på, så sørger vi for kirkekaffen! Vi håber på en tør og varm dag, men skulle
regnen mod forventning vælte ned vil arrangementet
blive rykket indendørs i Slotskirken.

Tjæreby Kirke
lukket nogle
uger
På grund af kalkning af kirken
vil den være lukket i perioden
fra d. 26. juni til d. 10. august 2012.
For gudstjenester se gudstjenestelisten side 41...
Menighedsrådet

Kirkerne…
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Udstillingsforedrag
om
Ib Spang Olsen
Torsdag den 7. juni kl. 19.00
Konfirmandstuen i Tjæreby
Danmark store tegner Ib Spang
Olsen døde i år 90 år gammel efter
igennem tre generationer at have
illustreret en lang række af de danske klassikere.
Hans samarbejde med Halfdan
Rasmussen om børnerim er kanoniseret, men hans livsværk spænder
langt bredere end disse geniale børnetegninger.

Caspar Reiff lærte Ib Spang Olsen
at kende i det sidste år af hans liv.
Det blev til flere besøg i hjemmet i
bagsværd, hvor Ib Spang Olsen tog
imod og svarede på spørgsmål om
konkrete illustrationsvalg, teknikker,
m.m.

Foredraget i Tjæreby starter med
mulighed for at se en udstilling
med originale illustrationer af Ib
Spang Olsen.
Herefter fortæller Caspar Reiff om
sit møde med den store tegner og
viser eksempler på Ib Spangs store
livsværk som også rummede ” den
fortællende streg” og en guldske…
Fri entré, drikkevarer kan købes.

Ib Spang Olsen
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Tjæreby kirke lukkes
med maner - men kun
sommeren over!
En af menighedsrådets store opgaver er jo at vedligeholde vore gamle, smukke kirker. Nu er turen kommet til Tjæreby kirke, der skal kalkes indvendigt på
de steder, hvor der ikke er kalkmalerier.
Efter et møde med vores dygtige murer Louis Jessen
og konsulenten fra Nationalmuseet er arbejdet blevet
nøje planlagt, for i så fin og gammel en bygning som
Tjæreby kirke, bliver intet overladt til tilfældighederne.
Vi har allerede fået lavet en prøvekalkning i koret og
kan se, hvor meget lys det vil give i kirken, når mureren er færdig med den store opgave.
Så vi glæder os meget.
Detalje
fra
kalkmaleri

Vindue med
lærkegren

Åben kirkedør

Arbejdet vil blive udført i perioden fra 25. juni til 10.
august og i denne periode vil kirken naturligvis være
lukket.
Derfor siger vi farvel og på glædeligt gensyn søndag den
24. juni med en dejlig kirkefrokost i præstegårdshaven
efter højmessen.
Vi tænder op i den store grill og man medbringer selv,
hvad man har lyst til at grille. Tilbehør og drikkevarer kan
købes til rimelige priser. Tilmelding til sognepræsten på
tlf. 2056 7216 / 4821 0416 eller mail: awr@km.dk.

Kirkerne…
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Visdommen
danser
- Sommerdanse
i Tjæreby
I Ordsprogenes bog i Det gamle Testamente er
Visdommen skildret som en kvindeskikkelse, der danser ved siden af Gud, i mens han skaber verden. Ja
denne dansende visdom var det første af Guds skabte
værker står der ligefrem.
Hvad kan vi som kristne eller bare religiøst søgende
mennesker bruge dansen til?
Dette spørgsmål har gennem tiden optaget mig meget,
så meget at jeg viede mit teologiske speciale til at søge
efter svar. Et enkelt svar er det vel ikke blevet til, dog
kan jeg sige, at visdomsskikkelsen nok er på sporet af
noget rigtigt, når hun viser os, at et liv ved Guds side,
tæt på de store dybe sandheder ikke bare er et stillesiddende og passivt liv, men et liv i bevægelse, både
åndeligt og fysisk.
Gennem kristendommens historie har kristne danset
for deres Gud og med dansen skabt et rituelt rum hvor
den menneskelige krop spiller en vigtig rolle i tilnærmelsen af det hellige. Dette giver særlig stor mening i
en kristen sammenhæng, eftersom kernen i vores tro jo
er, at Gud selv er blevet menneske, har påtaget sig den

menneskelige krop og er kommet
os i møde som mennesket Jesus.
Dans som et ritual i kristen sammenhæng får hermed den særlige dimension, at vi ved
at bruge vores krop aktivt faktisk tager tråden op, der
hvor Gud selv har lagt den. Vi henvender os til Gud
ved hjælp af kroppen og anerkender bevægelsen som
en af de veje vi kan gå, hvis vi vil bevæge os dybere
ind i Guds visdom.
Dansen er en fri og vidunderlig måde at begive sig ud
på broen mellem krop og sjæl og derfor vil jeg invitere
til cirkeldans i konfirmandstuen i Tjæreby. Alle, der
holder af at bevæge sig kan være med, da dansene er
meget enkle. Dansene vil være inspirerede af sommeren og den netop fejrede pinsehøjtid og er vejret godt
danser vi også i haven. Undervejs fortæller jeg om
dansene, deres oprindelse og symbolske betydning.
Og vi holder en pause og får en forfriskning.
Vi ses til sommerdans i konfirmandstuen og præstegårdshaven i Tjæreby torsdag den 21. juni kl. 19-21.00

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende
menighedsrådsmøder:

Onsdag d. 23. maj kl. 18.30
Alle møder afholdes
i Smedens Hus i Alsønderup
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Konfirmandernes gudstjeneste
- en rigtig god oplevelse
Et mylder af unge mennesker uden for kirken – og så
snart man trådte indenfor, kunne man blive den, som
fik udleveret en seddel efterfulgt af en besked om venligst at læse den understregede tekst op, når tid var.
Hvad var nu det?...nå, læse kan man vel, og besked
om at læse højt fik man også!
Forundret trådte jeg ind i en mørklagt kirke trods det,
at uret viste 16.00 og solen skinnede. Næste overraskelse var, at samtlige bænkepladser var optaget!
Og salmebøgerne fik lov at stå på deres reolplads
mens de hviskede til hinanden: ”Hvorfor skal vi ikke
bruges i dag?”
Svaret var enkelt: der var trykt rytmiske dejlige sange,
som såvel organist som kirkesanger var helt med på.
Konfirmanderne sørgede for oplæsning af næsten alle

tekster, og i den mørke kirke vistes lysbilleder oppe på
loft buen – ganske effektfuld – og billederne kunne nok
få os til at reflektere over livets alvor.
Og vi dansede kædedans hele gangarealet rundt og fik
mulighed for at nikke til alle vi kendte over for os.
Særlig vil jeg understrege den nydelige måde konfirmanderne gik rundt med brød og vin (druer) til os alle
efter, at deres præst, Anja, havde læst indstiftelsen til
nadveren.
De var engagerede og seriøse, hvad der i øvrigt kan
siges om dette års konfirmander hver gang de har
været i kirke, og det har de været flinke til.
Det er ikke sidste gang jeg går til konfirmand-gudstjeneste, hvis jeg får muligheden.
Ruth Steen

Påsken i Tjæreby-Alsønderup
Påsken er kirkernes helt særlige højtid. Uden det livsbudskab, der forkyndes i disse dage, ville der ikke
være tro og kirke resten af året.
Hver dag, lige fra Palmesøndag til 2. påskedag har sin
særlige vinkel, som markeres ved de forskellige gudstjenester.
Vores sognepræst, Anja
Worsøe Reiff, havde
Skærtorsdag aften inviteret til
at fejre nadveren på en anden
måde, med nye sanseindtryk
til både ganen og ørerne.
Kulsvierkoret medvirkede til at
gøre aftenen stemningsfuld,
og det var dejligt at se så
mange kirkegængere.
Den gode oplevelse sluttede
med et glas rødvin og et stykke ost serveret i våbenhuset.
Langfredags liturgiske gudstjeneste var ved hjælp af

oplæsning, fælles salmesang, bønner og musik en
særlig rejse gennem langfredagens hændelser fra
Getsemane have til Golgatha. Stemningsfuld guitarmusik af Caspar Reiff og orgelsolo ved vores organist Finn
Hegelund supplerede på bedste vis teksterne.
Påskesøndag kunne vi for alvor fejre lyset, livet og
håbet. Anjas prædiken med fortællingen om kvinden,
som i kraft af sin stærke tro på Jesus opstandelse, der
fik overtalt selv oversygeplejersken på sygeafdelingen,
fik os til at forstå, hvad det glade budskab kan betyde
for vort eget liv.
Og vi var til urpremiere: Caspar Reiff havde sat musik
til N.F.S. Grundtvigs salme ”Herrens Veninder”, en virkelig fin melodi.
Vores kirkesanger havde allieret sig med Grethe Egerup
og sang et meget smukt musikstykke..
Tjenesten sluttede ved en stående kop kaffe.
Så selv om påskevejret ikke viste sig fra den forårsagtige side, men nærmest vinterligt, blev det en god
påske.
RS/AASJ
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Konfirmationer 2012
Tjæreby kirke St. Bededag 4. maj 2012 kl. 10.30 Alsønderup kirke 13. maj 2012 kl. 9.30
Astrid Vestergaard Brynnum
Ann-Sofie Pindstrup Kjeldsen
Tómas Frederik Wendelholm Larsen
Nana Olsen
Silas Engelund Pedersen
Henrik Schmidt
Magnus Tørrild Thorbek
Thea Flodgaard Zeuthen
Luna Asta Wenning

Alsønderup kirke 6. maj 2012 kl. 10.30
Maria Aarup
Martin Vetter Høybye Andersen
Julie Blaagaard
Mia Kristina Boesgaard
Sandra Ferrini-Lundbye
Joachim Malthe Heegaard
Katrine Løkke Hübner
Laura Jensen
Maria Jensen
Emma Wagner Martensen
Freja Sidal Mortensen
Jens Rathsack
Mikkel Lund Westerbjerg
Emma Sofie Arnholt Windum

Amalie Estrup
Christoffer Møller Henriksen
Magnus Leerbech Holst
Mikkel Jakobsen
Tina Kolmos
Tejs Kolmos
Michelle Blæsdahl Nielsen
Simone Skov Olsen
Frederik Alexander Pedersen
Cecilie Marie Vest

Alsønderup kirke 13. maj 2012 kl. 11.00
Malou Bøge Westh Andersen
Sofie Mia Blangsted
Daniel Mario Cheheibar
Katrine Askov Danielsen
Frederik Bisp Høeg
Marie Zøllner Otte
Malene Øgaard Petersen
Olivia Bing Poppe
Jeppe Rask Schlyter

Konfirmandindskrivning
- konfirmation forår 2013
Der er 2 muligheder for indskrivning:
Torsdag den 14. juni i Alsønderup i Smedens hus,
denne dag bestilles tid i forvejen.
Fredag den 15. juni i Tjæreby i præstegårdens konfirmandstue, fra kl. 16, denne dag kan man blot møde op
(ventetid kan forekomme).
Der er frit valg mellem de 2 dage, uanset om man regner med at skulle konfirmeres i Tjæreby eller i
Alsønderup.
Indskrivningen foregår ved at konfirmand og forældre
møder op til en lille samtale med præsten. Dåbs- eller
navneattest medbringes.
Der bliver udsendt brev med de præcise og praktiske
detaljer til de kommende konfirmander (ud fra skolernes klasselister).

Evt. konfirmander fra andre skoler er velkomne til at
henvende sig til sognepræsten, hvis man er interesseret
i konfirmation i Tjæreby eller Alsønderup og ikke har
modtaget brevet.

Konfirmationer i 2013
Konfirmationsdatoerne er fastlagt til:
St. Bededag fredag den 26. april 2013 i Tjæreby kirke
Søndag den 28. april 2013 i Alsønderup kirke
● Søndag den 5. maj 2013 i Alsønderup kirke

●

●

Den endelige fordeling på de 2 datoer i Alsønderup
foretages efter indskrivningen.
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Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
18. marts 2012 Bastian Loke Ebsen Dahl

Døbte i Alsønderup kirke
1. april 2012 Marius Peter Dajm
7. april 2012 Daniel Mario Cheheibar
Tillykke!

Begravede og bisatte fra Alsønderup Kirke
23. februar 2012 Ane Mathilde Charlotte Kuitse
9. marts 2012 Freja Johanne Abigail Christiansen
16. marts 2012 Hans Andersen
30. marts 2012 Erik Meelby
Æret være deres minde!

Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordmoderen.
Er forældrene ikke gift afleveres en
Omsorgs- og Ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Barnet skal have et navn senest 6 måneder
efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller
navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man sig
til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben
skal foregå.
Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til
en samtale. Her skal præsten bruge navn og
adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer
barnet). Faddere skal være døbte og over
konfirmationsalder.
En man ikke døbt som lille kan blive døbt
som større barn, ung eller voksen.
Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens
kontor. Attesten afleveres til kirkekontoret
eller præsten i god tid inden vielsen.
Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.

Nu kan du også

“synes godt om”
dine kirker på Facebook.
Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” - så er du med!

Kirkebil
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 til Ulla Roland på tlf.
48 21 04 71 eller 23 72 53 93 Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved
skæve helligedage dagen før kl. 12.

Begravelse eller bisættelse aftales med
præst, begravelsesforretning og graver.
Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup
sogne anmeldes snarest muligt til kirkekontoret.
Samtale. Ønsker man samtale med præsten
er man altid velkommen til at henvende sig.
Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet,
hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af Hillerød kirke)
3400 Hillerød Tlf. 70 23 03 93
E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9-12.30
+ torsdag tillige 16-18
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 4821 0416 Mobil 2056 7216
E-mail: awr@km.dk
Træffes tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11-12 eller efter aftale.
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker maj - juli 2012
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Fredag d. 4. maj
St. Bededag

10.30
Konfirmation

Konfirmation
i Tjæreby

Matt 7,7-14 Om bønhørelse

Søndag d. 6. maj
4. s.e. påske

Konfirmation
i Alsønderup

10.30
Konfirmation

Joh 8,28-36
Sandheden skal gøre jer frie

Torsdag d. 8. maj

18.30 Forårsgudstjeneste
m. lægprædikant
Jytte Abildstrøm

Søndag d. 13. maj
5. s.e. påske

Konfirmation
i Alsønderup

9.30 og 11.00
Konfirmation

Joh 17,1-11
Jesu sidste bøn

Torsdag d. 17. maj
Kristi Himmelfartsdag

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk 24, 46-53
Jesu himmelfart

Lørdag d. 19. maj

16.00
Loppefestgudstjeneste
(Se omtale)

Søndag d. 20. maj
6. s.e. påske

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 17, 20-26
Jesu sidste bøn

Søndag d. 27. maj
Pinsedag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 14,15-21
Løftet om en anden talsmand

Mandag d. 28. maj
2. pinsedag

11.00 Friluftsgudstjeneste
i Slotshaven
(se omtale)

Søndag d. 3. juni
Trinitatis søndag

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt 28,16-20
Missionsbefalingen

Søndag d. 10. juni
1. s.e. trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Luk 12,13-24
Lignelsen om den rige bonde

Søndag d. 17. juni
2. s.e. trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Luk 14,25-35
Prisen for efterfølgelse

Søndag d. 24. juni
3. s.e. trinitatis
Skt. Hans dag

10.30 Tjæreby
Kirkefrokost
(se omtale)

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk 15,11-32
Lignelsen om den fortabte søn

Søndag d. 1. juli
4. s.e. trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Matt 5,43-48
Om fjendekærlighed

Søndag d. 8. juli
5. s.e. trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30 Prædikant
Lene Riis-Westergaard

Matt 16,13-26
Peters bekendelse

Søndag d. 15. juli
6. s.e. trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00 Prædikant
Charlotte Chammon

Matt 19,16-26
Lignelsen om kamelen og nåleøjet

Pinsefortællingen

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff
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Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
haas@post12.tele.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Ulla Nielsen
48 28 61 31
piledal@hotmail.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Berith Bjerrum Jørgensen
48 22 90 19
berithbjerrum@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com

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

Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk

Landsbyforeningen
www.landsbyforening.dk
Jens Lykkebo, 48 28 74 36
Marianne Jonsson, 40 30 20 93
landsbyforening@yahoo.dk
Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Nanna Jensen
48 28 62 08
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.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
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
Tlf. nr. indtil videre: 29 36 91 15,
da 72 32 74 50 midlertidigt er ude
af drift
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej 4, Alsønderup
7232 7453 / 7232 7454
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Navne og adresser…
Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderupvand@mail.dk
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23

Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.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
Lars Lykke Jensbøl, llj@spire.dk
48 28 75 35

Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale.
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden
af Hillerød kirke)
70 23 03 93
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26

Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83

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

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

Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
m.s.@vip.cybercity.dk
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
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Kathrine Paulsen
Alsønderup sogn
48 24 06 01
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
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET

DYRLÆGE
JENS MARTINUS
ANDERSEN
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”
DYRLÆGE JENS
MARTINUS ANDERSEN
Hillerød
Jespervej
96
Ndr. Jernbanevej 213400
· 3400
Hillerød
FAX:4822
48221531
1531
TLF.:
TLF.:4822
48221530
1530 · FAX:
E-mail: sdk@vetnet.dk
sdk@vetnet.dk
E-mail:
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

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.

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

4825 3666

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

