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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.

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

HHM Ejendomme A/S
Frydenborgvej 27K
3400 Hillerød
Tlf.: 4822 2800

www.hhmejendomme.dk
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Idrætsforeningen…

Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Ordinær generalforsamling i klubhuset
Onsdag den 21. maj 2014 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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Bladets egen side…
Kalenderen…

Indhold…

Tirsdag d. 6. maj

ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
- side 3-10
Bladets egen side - Kalender - Redaktørens hjørne - side 4
Bazar
- side 11
Kulsvierscenen
- side 13
Kulsvierklubben
- side 13
Kulsviergården
- side 15
Harløse Forsamlingshus
- side 15
Find 5 fejl
- side 17
Alsønderup Fester
- side 18-20
Alsønderup Ornitologisk Forening
- side 21-23
Nejede Naturforening
- side 23
Alsønderup Seniorklub
- side 24-25
Lokalgruppen
- side 27
FDF
- side 28-29
Kirkerne
- side 30-40

18.30 Forårsgudstjeneste i Tjæreby kirke

Søndag den 11. maj
10.00 Konfirmation i Alsønderup Kirke
11.30 Konfirmation i Alsønderup Kirke

Fredag den 16. maj
10.30 Spillemandsmesse m. Kulsvierkoret

Torsdag d. 22. maj
19.30 ASG&I Gymnastik
– Generalforsamling i Klubhuset

Søndag den 25. maj
10.30 Gudstjeneste med
minikonfirmation
i Alsønderup kirke
14:00 Fangekoret i Teatersalen
på Kulsviergården

Tirsdag d. 27. maj
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Torsdag d. 29. maj
08.00 Alsønderup Fester

Fredag d. 30. maj
17.00 Fredagsfamilie
i konfirmandstuen
v/Tjæreby præstegård

Onsdag d. 18. juni
18.00 Offentligt menighedsmøde
i Smedens hus

Redaktørens hjørne...
Påsken er vel overstået og vi sender hermed årets tredie
nummer på gaden. Et nummer, der er karakteriseret ved at
rumme flere spændende artikler om resultaterne af det
lokale dialogmøde i januar. Vi byder Nejede Naturforening
og Alsønderup ornitologisk Forening velkommen i bladets
spalter.
Og så ser vi alle frem til Alsønderup Fester, der som sædvanlig afholdes Kr. Himmelfartsdag d. 29. maj. Vi håber på
godt vejr, et stort fremmøde, masser af godt humør og et
flot overskud til glæde for lokalsamfundets ungdom.
Husk, at du er altid velkommen til at sende mig en mail,
vis du har en god historie eller en kommentar til bladet.
Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

Tirsdag d. 24. juni
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne.
Oplag: 1.550 ex.
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 2337 9788
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Kenneth Estrup
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS, Tlf. 2211 6511, info@akselg.dk
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 31 - 2014. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er onsdag den 2. juni 2014.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.
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Idrætsforeningen…

INVITATION
til Alsønderup Idrætsforenings

IDRÆTSLEJR 2014
HVEM kan komme med?

HVAD koster det?

Alle børn fra 4. kl. til og med 6. kl. med tilknytning til
ASG&I.

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 1.200 kr. Inkluderet i prisen
er transport, overnatning, forplejning og deltagelse i
alle aktiviteterne. Eneste udgift derudover er lommepenge.

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 af sted med bus tidligt mandag d. 30. juni og
kommer hjem fredag d. 4. 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, orienteringsløb og
måske teater.

Indbetaling af 1.200 kr. til konto nr. 9213 4560094731
i Spar Nord senest den 10. juni 2014.
VIGTIGT: Husk at oplyse deltagerens navn ved indbetalingen.

HVORDAN melder vi os til?
Tilmelding skal ske pr. mail idraetslejr@outlook.dk.
Send følgende information:
● Navn
● Adresse
● E-mailadresse
● Forældres telefonnummer (mobilnumre)
● Fødselsdag og -år
● Klassetrin (nuværende)

Tilmeldingsfrist er d. 2. juni 2014
Orienteringsmøde mandag den 16. juni kl. 19.0019.30 i klubhuset.
Har du spørgsmål eller har brug for yderligere
informationer, er du velkommen til at ringe eller maile
til Heidi Liljedahl, tlf. 48 28 52 25,
mail idraetslejr@outlook.dk.

Arrangør:
Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)
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Nyt fra

Tennisafdelingen
Så er vi tæt på at kunne byde velkommen til endnu en
ny tennissæson.
Denne artikel indeholder information om årets arrangementer. Vores hjemmeside www.asgi.dk (vælg tennisafdelingen) vil løbende blive opdateret, hvis der er
ændringer eller nyheder.
Påmindelser og ændringer der sker med kort varsel vil
blive sendt til medlemmerne via Conventus.

Juniorspillere er også velkomne, og juniorspillerne må
gerne tilmelde forældre til arrangementet, selvom
forældrene ikke er medlem af tennisafdelingen.

Banebooking

Tøsetræf

I lighed med sidste år, vil vi benytte Conventus til tennis banebooking, og til e-mail beskedder direkte til
medlemmerne.

Igen i år holder vi to gange Tøsetræf – kun for kvinder.

Åbning af tennisbanerne

Program:

Tennisbanerne åbnes i år ved standerhejsningsarrangementet søndag den 27. april. Det er tidligt i år, men vi
har aftalt med kommunen, at de prioriterer klargøring
af vores baner, så de er klar til dagen.

Programmet for dagen er:
● 09:30 Kaffe og velkomst, flaghejsning
● 10:00 Miniturnering
● 13:00 Der er grillbøffer, pølser, salat og flutes
Prisen for deltagelse i dette arrangement er 50 kr.
(ekskl. drikkevarer, som kan købes til vanlige klubpriser). Pris for samlet tilmelding af en familie er 150 kr.

Tilmelding (også hvis man kun deltager i dele af arrangementet) senest d. 23. april til:
Lisbeth Hjorth, e-mail lisbeth.hjorth@hotmail.com,
eller sms til 28803741.

Tidspunkt forårsarrangement: Den 12. juni kl. 18-21.

18.00 - 20.00: Tennis (double) på banerne.
20.00 – 21.00: Vi spiser lidt lækker mad og drikker
hvidvin.
Arrangementet er gratis. Tilmelding senest d. 10. juni
til til Charlotte Sommerfeldt på tlf 28790699 eller
csommerfeldt@gmail.com
Tidspunkt efterårsarrangement: Den 18. august kl.
18-21.
Samme program som for forårsarrangementet.
Arrangementet er gratis. Tilmelding inden den 16.
august til Merete Klem Andersen på tlf 24914049 eller
merete_klem@hotmail.com .
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Idrætsforeningen…
Tarzantræf

Træningsstart den 30/4

Igen i år holder vi Tarzantræf – kun for mænd. Det er i
orden, at der bliver slået igennem på banerne. Der er
dog ikke præmier.

Juniormedlemmer bedes tage en forældre med til
træning den 30/4, så vi kan få juniorerne skrevet ind.
Der vil være åbent for indskrivning kl. 15.30-16.30.
Forårs sæsonen byder på træning frem til og med 25/6.
Efterårssæsonen starter den 13/8 og har træning til og
med 24/9.
Dette er en udvidelse af den træningsperiode vi har tilbudt tidligere år, og sker på baggrund af ønsker fra de,
der gik til træning i 2013 sæsonen.

Tidspunkt: Den 22. maj kl. 18-21.

Program:
18:00 - 20:00: Tennis (double) på banerne.
20:00 – 21:00: Herregrill og en øl
Tilmelding til Lis eller Hans Asmussen inden den 20.
maj på mail haas@post12.tele.dk eller telefon
21727644

Tennisudvalget
Tennisudvalget består af følgende:

Tennistræning
I skrivende stund har vi en aftale med Jeppe om, at han
vil træne os i Alsønderup igen.
Hvis der er interesse for det vil vi i år tilbyde juniorerne et hold, der ”kun” er tennislege, og ikke så seriøs
træning. Daniel (hjælpetræner) vil tage dette hold,
mens Jeppe vil træne de juniorer, der ønsker mere
seriøs og målrettet træning.
Vi forventer at træningen vil finde sted om onsdagen,
men endelige tidspunkter vil blive meldt ud via
Conventus.

Planen er følgende:
a. Træning kl. 16-17, juniorer, tennislege,
gratis for medlemmer
b. Træning kl. 17-18, juniorer, tennis træning,
100 kr for hele sommersæsonen oven i kontingent.
c. Træning kl. 18-19 og 19-20, seniorer,
300 kr for hele sommersæsonen oven i kontingent.
Jeppe vil dele seniorerne op.

● Lisbeth Hjorth, formand,
e-mail: lisbeth.hjorth@hotmail.com,
telefon 36 47 09 00.
● Gitte Winkler, næstformand,
e-mail: gw@gst.dk,
telefon 40 52 87 99
● Lis Asmussen, kasserer,
e-mail: haas@post12.tele.dk,
telefon 48 28 62 21/21 72 76 44
● Merete Klem, medlem,
e-mail: merete_klem@hotmail.com,
telefon 48 28 73 71
● Charlotte Sommerfeldt,
e-mail: csommerfeldt@gmail.com,
telefon 48 28 79 97
Tennisudvalget gælder sig til at gense ”gamle” medlemmer, og byde nye velkommen til Alsønderup Tennis
i 2014.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

Generalforsamling
Afholdes den 28/10 kl. 19.00
Kontingent
Kontingent for at spille tennis i sommersæsonen 2014 fastholdes på samme niveau som i 2013.
Det er:
500 kr. for senior spillere, 300 kr. for ungdomsspillere (16 – 18 år)
200 kr. for juniorspillere (9 – 15 år)
1000 kr. for en familie (= 2 voksne og egne børn / hjemmeboende børn)
300 kr. for seniortræning (gratis første år man er medlem)
100 kr. for juniortræning (hvis det er tennislege-holdet er dette gratis for medlemmer)
Nye juniorer kan have en forælder som gratis medlem det første år.
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Dagsorden for Gymnastikafdelingens
Generalforsamling 2014
Torsdag d. 22. maj kl. 19.30
i Klubhuset
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:
Pernille Oxlund genopstiller ikke
Helle Seemann genopstiller ikke
Heidi Rask genopstiller ikke
6. Eventuelt
Indkomne forslag skal skrives til Heidi Rask på mail:
heidi.rask.schlyter@skolekom.dk
inden d. 16. maj 2014.
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Årsberetning fra
gymnastikafdelingen
Sæson 2013-2014
Holdstatus
Gymnastikafdelingen har i år for alvor mærket det lave
børnetal i sognet og at overbygning på vores skole er
flyttet til Ålholm.
Vores børnehold har stadig mange børn, men ventelister på holdene er ikke som tidligere.
Springhold 1 har haft en fin tilmelding, hvor vores
Spring 2 virkelig har manglet unge gymnaster.
Ligeledes har der været god plads på vores to The
Voice Dance hold. Alle vores voksne hold har det dejligt! Der har været stor fremgang på både Zumba og
Yoga holdet. Vores seniorer hold har ligeledes fuldt hus
med energiske gymnaster. SKØNT!
Det er både trist og ærgerligt, at børne- og ungdomsgymnastikken ikke sprudler som for år siden, men
sådan er udviklingen ligenu.
Et nyt tiltag i gymnastikafdelingen har været GYMFIT
Bootcamp. Træningen er bygget op om øvelser med
brug af sin egen kropsvægt, og den kan skaleres efter
alder og træningsniveau, så alle kan være med. Holdet
har været populært og har derfor forlænget perioden
hen over foråret.
Til sidst en kort status fra Løbeklubben, som ligger
under gymnastikafdelingen. Løbeklubben havde heller
ikke i år den store tilslutning, vi har dog løbet hver
mandag med hold på tre forskellige niveauer.

Instruktører og udvalgsmedlemmer stopper
En stor tak, skal der lyde til Lene Høier og Stephanie
Jones, for den kæmpe indsats I har gjort for ASGI’s
gymnastikafdeling.
Lene Høier har været en del af afdelingen i mange år
og har med sit enorme engagement undervist primært
kvinder i zumbaens dans og aerobicens puls med stor
kompetence.
Stephanie Jones har i 3 år fået de unge piger til at
danse Hip Hop til det nyeste musik, som de hører i
radioen.
Også en kæmpe tak til Pernille og Helle for deres altid
positive adfærd i arbejdet med alle de mulige og umulige udfordringer gymnastikudvalget har mødt.

Opvisningen
Gymnastikafdelingens forårsopvisning var en dejlig
dag, hvor afdelingen blev officielt certificeret af DGF,
som en forening med kvalitet i børnegymnastikken.
Alle børnetrænerne har været på kursus, deltaget i
træningsworkshop og lært om børns sansemotoriske

udvikling. Projektet har været et godt arbejdsredskab
for de fleste trænere på foreningens børnehold.
En stor tak skal der lyde til alle instruktører og gymnaster, som gjorde denne opvisning til et ramasjang af
oplevelser og samvær.
Et kæmpe tillykke skal der lyde til vores 5 og 10 års
medalje gymnaster og ikke mindst til årets fighter i
gymnastikafdelingen, Christian Østergaard Kildemark.

Næste sæson
At bevægelse styrker læring har alle os, der dyrker
idræt vidst i årevis.
Det er nu blevet dokumenteret at børn, unge og voksne som er aktive, koncentrerer sig bedre og har derfor
også bedre mulighed for, at udnytte deres kompetencer.
I skolerne bliver der nu lagt 45 minutters daglig
bevægelse for eleverne og gerne planlagt i samarbejde
med idrætsforeningerne. Et samarbejde ASGI også er
parat til.
Gevinsten for et sådan samarbejde for vores forening
vil være, at jo mere eleverne der bevæger sig, jo mere
fysisk aktivitet efterspørges af børn og unge til også at
dyrke i deres fritid.
Udfordringen for ASGI bliver at kunne tilbyde nok fysiske aktiviteter for vores børn og unge, som de også finder interessante.
Her kommer alle I frivillige ildsjæle ind!!!! ASGI har
brug for flere frivillige instruktører og medhjælpere til
at tage en tørn for idrætsfællesskabet i vores forening.
Vi har nemlig et fællesskab, der skaber gode relationer
på tværs af køn og aldre og som samtidig giver mod og
lyst for vores børn og unge til at udfordre og udvikle
deres idrætsdisciplin.
At deltage i forening og idrætsfællesskabet er verdens
bedste vane man kan forestille sig. Det giver mening,
udfordringer, og gør os til deltagere, fremfor tilskuere.
Og vigtigst, det skaber gensidighed. Vi må ikke høste af
frugterne uden at så.
Et gammelt ordsprog siger: “Så en tanke, høst en handling, så en handling, høst en vane; så en vane, høst din
skæbne”
Det er altså ikke, hvad vi gør en enkelt gang, der skaber de store forbedringer i vores liv. Det er de ting, vi
gør igen og igen, der virkelig rykker.
Det er vores aktive deltagelse som en vane, der gør forskellen, og vi skal passe på ikke at miste den.
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Årets Fighter i ASGI
Gymnastikafdeling 2014
Årets fighter blev i starten af sæsonen, rykket op på
Spring 2 fra Spring 1 holdet. Han er derfor en af de
yngste, og som den ene dreng på holdet, har han holdt
ud hele sæsonen, sammen med 12 piger.
Hverken hønsegården eller hans to trænere har kunnet
afskrække ham fra at blive på holdet. Han har trofast
mødt op til sin træning. Han har udviklet sig utroligt
meget gymnastisk og kan nu lave strakt salto og baglæns salto. Derudover så er han dejligt selskab og altid
imødekommende. Derfor har Christian Østergaard
Kildemark fortjent årets Fighter pokal.

Christian du er for sej!

Bestyrelses
arbejde

Medaljer
2013/2014

Gymnastikafdelingen har brug for nye kræfter i
bestyrelsen, da 3 af vores medlemmer stopper til
generalforsamlingen, som bliver afholdt den 22.
maj 2014.
Kunne du tænke dig at have indflydelse på, hvad
der foregår i gymnastikafdelingen eller i lokalsamfundet, så kunne det måske være noget for dig at
være medlem af vores bestyrelse.
Vi holder 4-5 bestyrelsesmøder om året.
Hvis du har lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet, så er du velkommen til at maile til
tina.folkmann@mail.dk
Vi glæder os til at høre fra dig

10 års
Julie Foss (The Voice dans 2)
Naya Seemann (The Voice dans 1)

5 års
Caroline Larsen (Spilopperne)
Axel Schneider (Mandagsbanditterne)
Asta Erikslev Lausten (Mandagsbanditterne)
Mattis Vest Nordmaj (Mandagsbanditterne)
Lea Drasbeck (Spring 1)
Julie Lorenzen (The Voice dans 2)

Nyt fodboldhold årg.2008-09 ?
Vil dit barn også
gerne spille fodbold?
Er dit barn årgang
2008 eller 2009?
Vi er nogle forældre med børn,
der gerne vil begynde på at spille
fodbold, men mangler et lokalt hold
og en træner. Vi vil derfor undersøge
om, der er opbakning til, at vi stabler et hold
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på benene her i Alsønderup, da vi helst vil have
vores børn til at gå til fodbold i vores lokalområde.
Hvis dit barn er interesseret, kan du kontakte
Gitte Siezing fra ASG&I på tlf. 20 85 70 89
eller e-mail: gittesiezing@hotmail.com
Din henvendelse er
ganske uforpligtende!!!

Bazar…

Vi gentager succes’en
Kom hinanden ved til

i Alsønderup
Bazaren er et nyt lokalt samlingspunkt, hvor ALLE fra nær og
fjern er velkomne!
Nørkler du med hækling, strik, syning, smykker, hjemmelavet
krydderurte snaps, malerier, hjemmebag eller noget helt andet,
er du velkommen til at medbringe eget bord og stole, design din
egen bod og forskøn og inspirér vores lokalsamfund med din
kreativitet. Kun fantasien sætter grænser.
(Husk blot, at Bazaren ikke er et loppemarked for salg af brugte
ting)

Sidste år havde vi bl.a. besøg af Helsinge Square dancers, musikerne Caspar Reiff og søn, lokalarkivet, brug
skolen, legeboden, Outlab Natur-& Trivselslaboratorium, Kulsviergårdens drama hold, spejderne og sfo’en.
Derudover forskønnede frivillige vores gadekær og området omkring det.
Vi gentager succes’en, nu med nystartet Pizzaria og ny kendt købmand ved roret.
Hvis vejret tillader det - og hvis DU deltager, vil pladsen ved Købmanden og Pizzariaet i Alsønderup igen i
år fyldes af stemning, hygge og en større bevidsthed omkring hvem hinanden er - hvilket giver mening i et
lokalsamfund.
Husk! Når du vælger at deltage i Bazaren, parkering er ved kirken.
Der skal være plads til købmanden og Pizzariaets kunder foran deres butikker.

Bazar i sommeren 2014 er lørdagene
21. juni og 30. august, kl. 11-13.
Kontakt: Mijamaya: Info@outlab.dk eller Alexander: alexanderw@vip.cybercity.dk hvis du har sjove indslag,
idéer eller bare gerne vil være med.
Vel
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mødt!

ANNONCER

VVS
VVS-firmaet
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

TØMRER
Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

MURER
Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

UDSTILLING
Fliser og Baderumsmøbler
Industrivænget 11, Hillerød

FIRKLØVEREN

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

-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 2.644,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

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

FIRKLØVEREN

48 28 62 40

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

Kulsvierscenen…

Vær med til
Ungdomsteater
Vi søger børn og unge der har lyst til at spille teater på
Kulsvierscenen. Går du i 4. klasse (fra august 2014) og
derover og har lyst til at prøve kræfter med vores teater, så skriv til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk.
Vi starter op lige før sommerferien og øver herefter
onsdage og senere hen når vi nærmer os forestillingerne, øver vi også om søndagen. Vi forventer at have
forestillinger i midten af oktober. Læs mere på
www.kulsvierscenen.dk

erfaring, bare du er fiks på fingrene. Har du mere lyst
til at stå på scenen, har vi altid et underskud af unge
mænd, der kan brænde for at spille teater. Interesseret?
Send en mail til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
eller ring til Birgitte på 28 19 1176.

Har du lyst til at være med til noget
sjovt?

Bliv ven med Kulsvierscenen
på Facebook:
www.facebook.com/kulsvierscenen

Vi kan altid bruge en ekstra hånd til at sætte forestillinger op ved Kulsvierscenen. Lige i øjeblikket mangler vi
personer, der har lyst til at være med til at skabe næste
års forestilling. Vi har et godt sammenhold i teatergruppen og tilbringer en masse sjove timer sammen. Det er
specielt kostume, regi- og lysfolk vi mangler, når vi går
i gang til efteråret. Det er ikke nødvendigt med stor

Hold dig opdateret med de forestillinger
Kulsvierscenen opfører og se
billeder fra tidligere forestillinger...

Nyt fra

Kulsvierklubben
Så er vi ved at være færdige med Kulsvierklubbens 30.
sæson, som vi i øvrigt fejrede torsdag 9. januar med en
god frokost, betalt af Nordea i Hillerød, der også viste
os den venlighed, at den netop afgåede direktør Torben
N. Olesen med sin hustru Lene deltog i frokosten og
senere fortalte han om røverier af Nordea banker i
hans tid som leder af afdelingerne i Nordsjælland.
En spændende eftermiddag og en stor tak til Nordea
Hillerød.
Vi har i år været begunstiget af ekstra mange eftertragtede gæster, og lige nu ser vi frem til d. 1. maj, hvor
den tidligere Alsønderup borger Kim Bilsøe Lassen
kommer og fortæller om sin tid som journalist og
populær studievært på TV Avisen.
Torsdag d. 15. maj hvor vi skal på biltur i vores egne
biler til Fredensborg for at se Europas fineste orkidegartneri. På hjemturen skal vi på restaurant og "fejre" at
det er vores sidste mødedag i denne sæson.

Faktisk skulle vi først holde afslutning, som vi har gjort
29 gange før, ved Alsønderup Festers revy-forpremiere.
Men, med de forandringer der skal afprøves ved
Alsønderup Fester i år gør, at der ikke bliver nogen
Medhjælperfest med revy i år!
Dog skal nogle af os ses en enkelt dag; nemlig når vi
skal bemande vores Kaffe Kage Bod til Alsønderup
Fester hvor vores trofaste medlemmer bager super lækkert bagværk.
Overskuddet går naturligvis til Alsønderup Fester.
Vi ønsker alle en god sommer og på gensyn til
vores medlemmer igen torsdag d. 2. oktober.
Der er også nye gæster hjertelig velkomne.
Venlige hilsner fra
Mona, Karen, Joan & Torben og Hanne & Flemming
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Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Malerfirmaet
10 Kanten A/S

P.M. BELÆGNING

23 25 05 06

Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk

Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød

Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk
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Kulsviergården …

Harløse Forsamlingshus…

Harløse
Forsamlingshus

Nyt fra

Kulsviergården

Forår

Kulsviergårdens
udenomsarealer
Kulsviergården stammer tilbage fra 1970 og er igennem årene blevet brugt af rigtig mange og det slider,
derfor er der i de senere år blevet gennemført nogle
større fornyelsesprojekter, som især har været rettet
mod indvendig vedligeholdelse. Men nu mener vi, at
tiden er kommet til at forbedre arealerne omkring
Kulsviergården. Vi er derfor gået ind i samarbejdet om
en ansøgning til Nordea, sammen med andre foreninger og institutioner i lokalområdet, sammen ønsker vi
at skabe nogen gode grønne omgivelser i Alsønderup,
som man har lyst til at opholde sig i det sigter både
mod unge og ældre og dem midt imellem.
På Kulsviergården består udenomsarealerne i øjeblikket kun af parkeringsarealer og et ikke særligt spændende grønt område ved siden af indkørslen til gården.
Det vil vi ændre, det skal være muligt at opholde sig
udenfor når vejret tillader det, der skal være borde og
bænke og måske en grillplads og hvis vi er heldige
med ansøgningen så vil der også blive mulighed for
f.eks. udendørs fitness. Vores plan er at starte på fornyelsen i løbet af sommeren, omfanget vil afhænge af om
vi kan skaffe de nødvendige midler der er endnu ikke
nogen fast plan og vi tager gerne imod gode idéer.
Idéer og forslag kan sendes Kulsviergårdens mail adresse kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk eller lægges i
postkassen ved kontoret.

Ny forpagter
Der har i skrivende stund været samtaler med mulige
emner til forpagtningen på Kulsviergården.
Bestyrelsen har nu lagt de overordnede linier for
hvordan der bedst muligt optimeres såvel anvendelse
som indtjening på Kulsviergården.
Den mere detaljerede plan, vil blive lagt i samarbejde
med ”de nye ansigter”.

Loppemarked
Det var en fornøjelse at åbne dørene til vores
loppemarked d. 23. marts. Det myldrede ind, over
400 kunder mødte op mange fandt hvad de
manglede og resten hvad de ikke vidste at de
manglede.
Vi er også glade for samarbejdet med Nordkød
som også holdt åbent og solgte pålæg og røgvarer
fra vogn samt en pølsevogn med pølser for en tier.
Nordkød havde også sponseret pålægget til de
håndmadder som vi solgte i baren.
Det er en god fornemmelse at de 2 eneste
institutioner som er tilbage i Harløse arbejder
sammen i forsøget på at holde liv i byen, håber at
byen bakker det op.

Fællesspisning
Tirsdag 29. april kl. 18.00
Herefter er lokalrådet på med aktuelle emner.

Fællesspisning
Tirsdag d. 27. maj kl. 18.00 kl. 19.00
Hillerøds nye borgmester kommer og fortæller
om sine visioner for Hillerød.

Fællesspisning
Tirsdag d. 24. juni kl. 18.00
Her serverer vi svensk midsommermenu som består
af matjessild, nye kartofler, creme fraiche og purløg,
herefter jordbær med fløde og hyggeligt samvær.

Tilmelding til fællesspisningerne
senest 2 dage før på tlf. 48 21 03 89
Loppeeffekter modtages/afhentes
hele året. Ring 48 21 03 89
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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“

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer

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

“

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

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

Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

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

Hallum elektric
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS

reklame
markedsføring
tryksager
annoncer
PRessekontakt
webtekster

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

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk
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Lokalt Nyt…

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

Regler:

Anders vinder sodavand!

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
lyngbakken 1, Alsønderup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
2/6-2014.
Fotograf: Kenneth Estrup

Navn

By

Alder

KLIP HER
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Telefon

Anders Jønsson
fra Frederiksværksgade

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Postnr

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

KONKURRENCE:

Adresse

Find 5 fejl

Alsønderup fester
29. maj 2014
Kik også på vores hjemmeside: www.Alsonderupfester.dk
Nu nærmer tiden sig igen til årets store begivenhed i Alsønderup — Alsønderup Fester 2014

Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 29. maj 2014 kl. 9.00 (indgangen åbnes kl. 8.00)
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og kom og gør et godt køb.
Møbler, cykler, isenkram, porcelæn, radio, tøj, bøger og meget meget mere.
Når sulten, tørsten melder sig, kan du finde flere forskellige tilbud på pladsen.
Nyd din mad og drikke i spiseteltet, og nyd samtidig musikken fra højtalerne.
Tag bare børnene med - der er sjove børneaktiviteter

HUSK BØRN UNDER 12 ÅR BETALER IKKE FOR INDGANGEN
Alle medhjælpere er ulønnede, så hele overskuddet fra loppemarkedet
går til idrætten og foreningslivet i Alsønderup

Vind 1000,- kr. på
indgangsbilletten
Igen i år vil der på indgangsbilletten være mulighed for
at vinde et gavekort på 1000,- kr. til køb et sted i
Hillerød.
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.
Husk at gemme resten af billetten som bevis.
Man skal være til stede ved lodtrækningen, ellers trækkes
en ny vinder.

Lodtrækning finder sted kl. 15.00 i idrætshallen

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

Gigant Banko
Som noget nyt har vi i år flyttet
bankospillet til lørdagen
efter Loppemarked.
Her spilles der fra kl. 14.00.
Denne dag spilles der kun om
kontantpræmier og der vil under
spillet være lodtrækning om
store sponsorpræmier fra bl.a.
KONTORLAND A/S mfl.
Der vil fra kl. 12.00 være
mulighed for at købe:
Kaffe/the
Smørrebrød
Wienerbrød/kage
Drikkevarer
Samt is og pølser
Arrangeret af
Mandagsbanko/Kreds 37
Kulsviergården
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Afterparty
Medhjælper-spisning efter
oprydning og opsætning

Efter et veloverstået arrangement samt oprydning vil det være på sin plads at fejre os alle sammen,
og det gør vi med et stort afterparty hvor Alsønderup Fester vil være vært for en middag med drikkevarer
(5 øl/vand eller1 flaske vin), efterfølgende drikkevarer kan købes til billige penge, til alle der har givet os
en hånd med at afholde dette kæmpearrangement og hjulpet os med at rydde op.

Tilmelding til arrangementet skal ske på dagen inden kl. 12.00
Koner, kærester mm. kan tilmeldes for kun 50,- kr. (drikkevarer ikke gratis)

Der spises kl. 18.00 hvor også resultatet vil blive offentliggjort
Vi håber at rigtig mange af Jer vil blive og give en hånd med ved oprydningen så vi kan få sat et flot
punktum for årets loppemarked 2014
Er der allerede nogen nu der vil melde sig til et oprydningshold
så ring Rasmus 26753330 eller Niels 61301824
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Alsønderup Fester

Kik også på vores hjemmeside: www.Alsonderupfester.dk
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Program for loppemarkedet
Kr. Himmelfartsdag
den 29. maj 2014
08.00
09.00
12,00
14.00
14.45
15.00
15.00
15.45
16.00

Pladsen åbnes (der kan købes kaffe og rundstykker)
Dørene åbnes for Nordsjællands største loppemarked
“Smagen af Kristi Himmelfart” ved Alsønderup kirke
Auktion i hallen
Der kan købes i pose og sæk
Lodtrækning på indgangsbilletten
Loppemarked lukker
Lodtrækning af vinderen af øl pallen
Fortæringsboderne lukker udendørs
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Ornitologisk Forening…

Forslag om dannelse af

”Alsønderup
Lokalsamfunds
Ornitologiske forening”
- kom mere ud i naturen.
Stiftende møde den 11. juni kl. 19
Omkring Alsønderup Lokalsamfund er der pragtfuld
natur og et fugleliv med stor artsrigdom.

os, som har den store viden. Det må vi have en lokal
forening til.

Det er oplagt at nævne Alsønderup Engsø, Solbjerg
Engsø. Pølåen, Nejede Vesterskov, Gribskov og
Arresøens bredder.

Også for den lokale skoles elever kan sådan en forening arrangere naturvandringer og fugleture.
Altså dertil vil vi oprette en forening – ”Alsønderup
Sogns Ornitologiske Forening.” Det skal ikke være
noget stort og uoverkommeligt.

Vi er alt for mange i lokalsamfundet, som kommer alt
for lidt ud i vores dejlige natur.
Der er for få adgangsstier og for smalle, trafikusikre
veje, men det bliver der næppe ændret på lige nu.
Så vi må finde på andre udveje, som lokker os og
inspirerer os til at komme ud i naturen og opleve fuglelivet dér. Vi skal blot have et lille skub og vejledere.
Vi har brug for noget lokalt, noget som bringer os ud i
naturen sammen med andre af lokalsamfundets beboere, som vi kender eller lærer at kende.

Vi indbyder alle interesserede til en stiftende generalforsamling på lærerværelset i skolen i Alsønderup
onsdag den 11.juni kl. 19.00.
Mød frejdigt op og hør mere. Ingen bliver presset ind
i en bestyrelse eller sat til andet, de ikke ønsker.
Hans Henrik Mortensen
Alsønderup Lokalråd

Vi har brug for lederskab og sagkundskab til at få åbnet
vore øjne langt mere, end når vi går alene. Vi har brug
for nogle, som kender de rette steder til at bistå os til at
komme der på de rigtige tidspunkter.

Ole Blåkilde
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
Christian Kramer
Naturgruppen

Vi tror, der er beboere i lokalområdet, som kunne føre
os ud og åbne vore øjne og ører på en helt ny måde
for vore naturområders fugleliv. Vi har brug for deres
assistance og lederskab til at få os ud og opleve naturen
og dens fugleliv bedre, end vi kan alene.
Det vil være nødvendigt at organisere naturvandringer
og få tilbud herom bekendtgjort for lokalsamfundets
beboere, samt at få mobiliseret de ildsjæle til at lede
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Ornitologisk Forening…

Forslag til vedtægt for:

Alsønderup
Lokalsamfunds
ornitologiske forening
1. Navnet er Alsønderup Lokalsamfunds Ornitologiske
Forening. Dens hjemsted er hos formanden.
2. Foreningens formål er at styrke interessen for naturforholdene i lokalområdet og for dets fugleliv, især ved
guidede naturvandringer. Foreningens arrangementer er
åbne for ikke-medlemmer.
3. Enhver kan blive medlem. Foreningen informerer
gennem ”Lokalt Nyt”, e-mail, samt evt. breve og pressemeddelelser.
4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer. Den kan inddrage andre i sit arbejde.
5. Formanden eller kassereren tegner foreningen.
Foreningen hæfter alene med sine midler. Bestyrelse og
medlemmer hæfter kun med årskontingent.
6. Ordinær generalforsamling holdes i hvert andet
kalenderår. Indkaldelse sker mindst 20 dage forud.
Medlemmer, som ikke har e-mailadresse, kan indkaldes pr. brev.
Dagsordenen er:
a) valg af ordstyrer efter forslag fra bestyrelsen
b) bestyrelsens beretning, også om kommende
arrangementer
c) regnskab
d) indkomne forslag (skal være formanden i hænde
mindst en uge før)
e) fastsættelse af evt. kontingent for næste to
kalenderår
f) valg af bestyrelse og to revisorer
g) eventuelt ( herunder kan intet vedtages)
Bestyrelsen udpeger en referent til at nedskrive generalforsamlingens vedtagelser.
Fastsætter den stiftende generalforsamling kontingent,
gælder beløbene for både indeværende og næste
kalenderår.

7. Alle valg er for to år. Bestyrelsen konstituerer sig
med formand, næstformand og sekretær og udpeger en
kasserer indenfor eller udenfor sin midte. Den kan fastsætte en forretningsorden for sin og foreningens virksomhed.
8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen eller ved skriftlig begæring fra 1/3 af medlemmerne med angivelse af punkter til behandling.
Den kan kun behandles de punkter angivet i indvarslingen. Der indkaldes på samme måde som til
ordinær generalforsamling.
9. Denne vedtægt kan ændres ved almindeligt flertal
på en generalforsamling, såfremt formuleret forslag til
ændringerne er bekendtgjort med indvarslingen.
10. Foreningen kan opløses ved almindeligt flertal på
en generalforsamling indkaldt med dette formål som
dagsorden. Ved opløsning beslutter generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen anvendelse af foreningens midler og tilhørende, samt placering af foreningens arkivalier.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
den 11. juni 2014.

Bemærk:
Det foreslås, at der kun holdes generalforsamling hvert andet kalenderår.
Det foreslås, at der for hvert af de første
kalenderår fastsættes et kontingent på
50 kr.
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Nejede Naturforening…

Ornitologisk Forening…

Naturkalender
Her på naturkalenderen kan du se en oversigt over
begivenheder som har med naturen i lokalområdet at
gøre og som er tilmeldt kalenderen.
Se om en eller flere af begivenhederne kan have din
eller jeres interesse.

maj-juni 2014

En begivenhed skal indeholde følgende oplysninger
1. Beskrivelse af begivenheden
2. Ansvarlig person
3. Sted og mødested

Har du en begivenhed du ønsker tilmeldt kalenderen,
skal du skrive til Christian Kramer på mail christiankpnatur@outlook.dk. Jeg vil så føre den ind i kalenderen.
Deadline er 10 dage før Lokalt Nyts deadline.

4. Dato, tidspunkt og forventet varighed
5. Øvrige oplysninger herunder om tilmelding til den
ansvarlige person (husk kontaktoplysninger)
er nødvendig.

Begivenhed

Ansvarlig

Mødested/sted

Tidspunkt

Stiftende
generalforsamling
i Ornitologisk forening

Ole Blaakilde

På skolen

Onsdag 11/6 kl 19

Skovvandring på
skovveje i Gribskov,
med guide
(Christian Kramer)

Christian Kramer

Parkeringspladsen
ved Svinget på vejen til
Gadevang; indgangen til
Fruebjerg (Gribskov)

Fredag 20/6 kl 19
Forventet varighed
ca 2 timer

Øvrigt

Tilmelding på
christiankpnatur@outlook.dk

inden 10/6.
Husk fornuftigt
fodtøj og tøj

Naturforeningen
for Nejede og omegn
www.naturforeningnejede.dk
Vi er en gruppe mennesker, der har stiftet en ny lokalforening.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling d.
09.03.14, og bestyrelsen har nu konstitueret sig.
Navnet på foreningen er Naturforeningen for Nejede
og omegn, og foreningens formål er, at sikre en god
udvikling af landsbyen Nejede og omegn for både
beboere, det åbne land, og de mennesker og dyr der
lever og færdes der.

●
●
●
●

Foreningen vil arbejde for:
● At bibeholde vores status som landområde.
● At fastholde Hillerød kommunes nuværende
strategi for området – området er særligt
karakteristisk, i middel tilstand og et visuelt
oplevelsesområde og bør derfor beskyttes.
Den mosaikprægede karakter med ekstensivt
og intensivt landbrug, skov, hegn, småbevoksninger,
småbakker og lavninger bør bevares.

De mange kik til Arresø og Nejede Vesterskovs
skovbryn bør bevares. (Landskabsanalyse,
Hillerød Kommune).
Tryg færdsel for alle.
At begrænse områdets belastning i forhold
til støj og støv.
At der ikke etableres større anlæg, virksomheder
og lign., som vil være til gene for området.
At samarbejde med kommune og relevante
myndigheder og instanser, således at aktiviteter
i området lever op til gældende regler
og lovgivning.

Besøg vores hjemmeside: Naturforeningnejede.dk. Det
er muligt, at indmelde sig i foreningen via hjemmesiden og støtte vores arbejde for naturen. Yderligere
oplysninger kan desuden fås ved henvendelse til formand Søs Peck Bundgaard og næstformand Desiree
Grandjean på mail adr. s.bundgaard@mail.dk og desireegrandjean@gmail.com
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Alsønderup Seniorklub…
Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot og
Alsønderup Seniorklub
Frederiksberg Slot bliver ofte forbundet med Frederik
VI, der altid boede her i sommerhalvåret. Slottet ligger
højt på Frederiksberg Bakke med en imponerende
udsigt over parken og byen omkring. Det nuværende
slot blev bygget i første halvdel af 1700-årene, men det
første ”sommerhus” blev opført allerede i 1699-1703

af Frederik IV, som havde været i Italien på sin dannelsesrejse og fået inspiration til blandt andet Fredensborg
Slot. Under de efterfølgende udvidelser blev huset
både udvendigt og indvendigt til det fine barokslot,
som vi kan se i vore dage.

Hansens Gamle Familiehave

Frederiksberg Slotshave
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Alsønderup Seniorklub…
Alsønderup Seniorklub inviterer den 3. maj på udflugt
til Frederiksberg Slot, denne gang i bus med samlet
afgang fra Kulsviergården kl. 9.30.
Vi bliver vist rundt af kyndige guider i salene, kirken,
køkkenet og lokalet med marmorbadet. Det var her
Frederik VI som barn af Christian VII og Caroline
Mathilde fik en streng opdragelse præget af Rosseaus
tænkning, der stadig har gyldighed.

Alsønderup Seniorklub har som formål at afholde
arrangementer af kulturelt og selskabelig karaktér for at
fastholde noget af det fællesskab, der gennem tiderne
har været gennem aktiviteterne i lokalområdet og er
derfor åben for alle interesserede.
Der afholdes 2 årlige arrangementer til vidt forskellige
seværdigheder nærved og længere væk.
Bestyrelsen ser frem til godt gensyn.

Efter rundvisningen går vi gennem Frederiksberg Have
over til Pile Allé 10. hvor Hansens Gamle Familiehave
serverer en lun frokost. Når tiden hermed formentlig er
gået godt, kører bussen os hjem til Kulsviergården, og
bestyrelsen håber hermed at have medvirket til endnu
en rar oplevelse.

Navne, mails og telefoner findes i LokaltNyt.
Lis tlf. 21 72 76 44
Hans Torben tlf. 20 25 93 17

Der er udsendt indbydelser via mails til alle medlemmer, og mange har allerede tilmeldt sig. Skulle der
være flere, der ønsker at deltage, er det bare at maile
eller ringe til formanden eller en af bestyrelsens medlemmer.

Frederiksberg Slotskirke
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ANNONCER
ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

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.
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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Den grønne tråd der
forbinder os alle

– fra idé til vision
I en sen aftentime sad en gruppe lokale borgere med
en idé – en idé om oaser, om aktiviteter, sport og om
kultur. Disse mennesker sad også med en bekymring,
hvordan så fremtiden ud for lokalområdet? Hvad med
de faldende børnetal? I dette spænd, blev et samarbejde oprettet – et samarbejde blandt institutionslivet, foreninger og borgere i lokalområdet. Samarbejdet bærer
på en drøm, som er blevet tydeliggjort i en vision. En
vision om at opbygge et aktivt og socialt nærmiljø,
hvor kulturen og naturen er omdrejningspunktet. Oaser
hvor unge og gamle mødes, og favner borgere i alle
aldre, således at mobiliteten mellem generationerne
understøttes.
Visionen indbefatter det gode liv i byen, hvor borgernes egne ressourcer inddrages og hvor der skabes en
synergi i landsbysamfundet via samarbejde. Det sociale liv i lokalområdet bygger på det gode sammenhold
og en god ramme for mange fællesaktiviteter indenfor
kultur og sport. For at bevare sammenholdet og det
gode sociale liv, er det vigtigt, at der findes nogle gode
og rummelige rammer. Og det var her fra idéen med
”den grønne tråd” udsprang.
Vi drømmer om at se flere mennesker i gadebilledet,
og om at skabe et trygt og sikkert bymiljø, som kendetegner det gode liv i byen. Aktuelt har vi nedslidte arealer, som ikke indbyder til aktivitet. Derfor er planen at
etablere et større oplyst stisystem, hvor der laves attraktive cykel- og løberuter. Aktivitetsområder som ligger

som grønne oaser, hvilke forbindes af stisystemer, hvor
biodiversitet fremmes og årstiderne udnyttes.
Vi ønsker at skabe naturområder, hvor man hver dag
har mulighed for at afprøve og udfordre kroppen i
sjove og anderledes aktivitetsformer, hvor alle sanser
bringes i spil. I henhold til skolereformen, vil vi ligeledes kunne imødekomme differentierede læringsmuligheder.
Visionen – drømmen om man vil, kræver engagement
og mod, og anerkendelse af de kræfter som der allerede
er til stede i lokalområdet. Aktuelt har vi blandt andet
stor succes med Kulsviergårdens rulleskøjteforening og
Alsønderup Fester, hvor lokalt frivillige er de bærende
kræfter. Dette engagement bringer vi ind i ”den grønne
tråd” – hvor drømmen om det gode liv og vores fælles
sammenhold, vil gøre projektet til en realitet.
På vegne af udviklingsgruppen
Annette Vogelsang Rieva
Pibe Møllevej 16, Alsønderup

Vil du være med til at gøre visionen til
virkelighed og sætte dit eget præg på
lokalområdet, så kontakt:
Susan Christiansen susc@hillerod.dk
eller annette@rieva.dk
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Sing IN
Torsdag d. 3. april var ca. 25 FDF’re fra Alsønderup,
taget ind til Kedelhuset, for sammen med de andre
kredse fra Nordsjælland, at lære de nye sange i March
& Lejr at kende.
Det veloplagte ”Sing IN” band, sørgede for, at der
kunne ”skråles igennem” til de nye sange.

Der var i alt 11 nye sange og ca. halvvejs var der
saft/kaffe/te og lidt kage at styrke sig på, inden de sidste sange skulle gennemsynges.
Alt i alt var det en super hyggelig aften og vi glæder os
allerede til næste år

Alsønderup
Vi søger ledere
I FDF Alsønderup har vi en masse dejlige børn,
ja faktisk så mange, at vi har brug for flere voksne
til at lave sjove og udviklende aktiviteter
sammen med børnene.

som pædagogik og holdningsspørgsmål. Men mest af
alt, så lærer vi af hinanden, på møderne, turene og lejrene.

En del af et socialt fællesskab
Vi har børn i alderen 5 - 18 år og de er opdelt i klasser
efter alder. Vi har især mange børn i de mindre klasser,
dvs. i alderen 5 – 10 år og det er her vi gerne vil have
flere lederressourcer.

Men det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at
du er frivillig leder. Som leder får du selv mange gode
oplevelser og du oplever et tæt fællesskab i ledergruppen.

Ingen særlig uddannelse krævet

Vi afholder masser af arrangementer (incl. fester!) kun
for ledergruppen og for mange af lederne har deres
sociale netværk stærkt afsæt i FDF Alsønderup.

Det kræver ikke en særlig uddannelse eller bestemte
kompetencer at blive leder i FDF Alsønderup.
Du behøver heller ikke at være tidligere spejder.

Hvordan kommer du med?
Har du lyst til at lege og lave aktiviteter ude i naturen
sammen med børn og andre voksne, så er det en kvalifikation i sig selv.

Har du fået lyst til at være med i vores ledergruppe,
men sidder nu med en masse spørgsmål om hvornår,
hvordan, hvor meget osv.

Vi tilbyder løbende kurser til vores frivillige ledere,
både omkring konkrete praktiske aktiviteter som mad
over bål, raftearbejde mm og de mere bløde emner

Så ring og få en snak med kredsleder
Michael Heegaard på telefon nr. 40 13 57 28.
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Forårs
weekend
Weekenden den 4.- 6. april, var puslinge, tumlinge og
pilte, samlet til forårsweekend i naturens tegn. Alle var
sat i stævne ved hytten ”Store Klaus” i Ganløse.
Vi startede fredag kl. 19, hvor vi alle blev indkvarteret.
Om aftenen var der lejrbål med konkurrencer, hygge
og sang.

Søndag var det så allerede tid til at pakke sammen,
men inden alle blev hentet var der lige tid til et hurtigt
”mad-løb” hvor man skulle rundt på forskellige poster
for at vinde ingredienser til ens egen frokost.
Efter frokost var det blevet tid, til at sige tak for denne
gang og vi ses.

Lørdag var så for alvor i naturens tegn. Efter morgenmad og forkyndelse, stod det på et naturløb. Det
bestod af forskellige poster ude i skoven, hvor der
blandt andet skulle findes forskellige dyr, blade og verdenshjørner. Efter frokost stod det så på naturværksteder
hvor der blev snittet , bygget bål og lavet weekend
mærke, af et gammelt juletræ.
Efter aftensmaden var der igen lejrbål med sketches,
hygge og der blev sunget, nogle af de nye sange, vi
lige havde lært på SING IN. Herefter blev de ”små”
lagt i seng, imens de store blev sendt ud på refleksløb i
den mørke skov. De fandt hurtigt frem til ”skatten” bestående af saft, kage og popkorn som hurtigt blev spist.
Derefter var det tilbage til hytten og i seng uden at
vække de andre…
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Menighedsrådet for Tjæreby – Alsønderup Sogne
inviterer til

Offentligt menighedsmøde
Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 18.00 i Smedens Hus
Dagsorden:
Beretning:
1. Beretning om rådets virksomhed i det foregående år
2. Orientering om planlagt virksomhed i det
kommende år.
Redegørelse for: Sidste års regnskab
Udkast til kommende års budget
Der serveres et par stk. smørrebrød kl. 18.00.
Alle er velkommen
Kl. 20.00 er der offentligt menighedsrådsmøde med
dagsorden efter vedtægter.
Mødets formål er at inddrage menigheden i arbejdet

med at tegne en retning for det kirkelige arbejde og at
skabe dialog mellem menighedsrådet og menigheden
om det kommende års aktivitet og budget.
Netop efter sidste års regnskabsaflæggelse – og inden
der afleveres forslag til kommende års budget til provstiet, får menigheden mulighed for at påvirke de planer,
som menighedsrådet har for nuværende.
Det er vores håb, at mange sognemedlemmer vil tage
imod tilbuddet og bane vej for en god valgforsamling
d. 9. september.
Menighedsrådet

”Marie Ol`
Jørns hus”
På Kirkevænget 3 i Alsønderup ligger ”Marie Ol`
Jørns hus”også kaldet ”Svends hus” efter hendes
Oldebarn som beboede huset frem til sin død, hvorefter menighedsrådet købte huset for at bevare det og
miljøet omkring kirken. I en periode blev huset brugt
som kredshus for Alsønderup FDF, indtil huset blev
for lille og FDF fik større lokaler ude på Bajonetgården. Herefter er huset i en periode blevet brugt af
dagplejemødrene.
Problemet er nu at stråtaget trænger til udskiftning, i
første omgang på sydsiden men det er jo en større
udgift, dertil kommer vedligeholdelse iøvrigt.
Da vi har vort sognehus i den gamle smejde
”Smedens Hus” og da der iøvrigt er lokalemuligheder
både på Kulsviergården og på skolen, har vi ikke
umidelbart nogen anvendelse for ”Svends hus”.
Derimod er der jo udgifterne som ikke forsvinder.
Vi har i menighedsrådet diskuteret denne uholdbare
situation, men har endnu ikke fundet den endelige
løsning. Flere forslag har været fremme herunder evt.
at sælge ejendommen men der er flere problemer
forbundet herved, dels foreligger der en byplan, hvor
området er udlagt til offentlige formål (kirke, kirke

gård og parkeringsplads). Denne byplan skulle i givet
fald ændres først og hvilken nabo vil vi få så tæt på
kirken? For at sikre sig at huset fortsat vil passe ind i
miljøet kunne man pålægge diverse servitutter på
ejendommen. Det ville givet vis medføre en mindre
salgspris.
En anden løsning ville være at rive huset ned, det
ville umiddelbart give en udgift men i det lange løb
ville udgifterne forsvinde og området ville opfylde
kravene i lokalplanen og værer en del af kirkegården
og kirkegårdshaven.
Når vi i menighedsådet har besluttet at komme med
dette indlæg er det i håbet om der evt. skulle være
nogen med et alternativt forslag til benyttelse af ejendommen og financiering heraf.
Anders Silberbauer, medlem af menighedsrådet
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Valgforsamling d. 9. september 2014

Et forsøg, der blev mulighed
for at tilslutte sig i 2012
Næsten uforståeligt, men det er nu 2 år siden, der var
valg til menighedsråd efter princippet Valgforsamling,
en form, som medfører, at der til september atter skal
afholdes valg.

For nuværende ser det ud til, at der skal finde en del
nye rådsmedlemmer.

Og hvorfor valgte menighedsrådet denne metode, kan
sognemedlemmer så spørge.
Muligheden for at gennemføre valg ved en valgforsamling var et forsøg i 2012, som 162 sogne tilsluttede sig.
Det var svært at finde kandidater og så mente man, at
det var mere overskueligt for nye kun at skulle binde
sig for 2 år i stedet for 4, og at de i mellemtiden kunne
blive så interesseret i arbejdet for kirken, at de så ville
fortsætte øvrige 2 år.
I Tjæreby-Alsønderup har fraflytning, sygdom, travlhed,
alder m.m. desværre medført, at situationen nu bare er
en hel anden!
Men det skal understreges, at det ikke er fordi nogen
føler sig skræmt væk af arbejdet i menighedsrådet, som
alle synes er meget interessant og nærværende.

Folkekirken er en meget vigtig kulturinstitution og er til
for ethvert søgende menneske samtidig med, at den
forkynder den kristne tro.
Hovedopgaven er, at være kirke: søndags messer/gudstjenester, særlige gudstjenester, at være der ved livets
højdepunkter: bryllup, barnedåb, konfirmation, og ved
livets sidste stund: begravelse/bisættelse.
Men der arbejdes også med kulturelle og sociale opgaver for lokalsamfundet. Vores nye kirkeminister har
udtalt, at menighedsrådene er nogle af kirkens ildsjæle. Skal vi danne et nyt menighedsråd, må vi have ildsjælene frem!
Valget sker på et møde med sognenes folkekirkemedlemmer. Der er ikke mulighed for at træffe beslutning
om andre emner end selve valget på valgforsamlingsdatoen. Et orienterende møde vil derfor finde sted d.
18. juni 2014 kl. 18.00 i Smedens Hus (se hér i bladet)..

Som bekendt var der ikke stemning for en sammenlægning af vore sogne, og vi forbliver derfor i den situation, at der skal vælges 3 medlemmer + 3 suppleanter
for Tjæreby og 6 medlemmer og 4 suppleanter for
Alsønderup.

På menighedsrådets vegne
Ruth Steen
Næstformand og formand for valgbestyrelsen

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 21. maj kl. 18.30
Onsdag d. 18. juni kl. 18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus
i Alsønderup og er offentlige møder
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Vidunderlige
Wunderlich
Verdenskunst i
konfirmandstuen i Tjæreby
Fredag den 23. maj 2014
kl. 17.00
Original tegninger, pasteller, litografier og skulpturer af
verdensberømt tysk kunstner udstilles denne ene dag i
konfirmandstuen i Tjæreby med introduktions-foredrag
af Caspar Reiff.
Paul Wunderlich er en af de toneangivende tyske efterkrigskunstnere. Et enestående kunstnerisk virke kanoniserede ham i hans samtid - og hans samlede værk,
som spænder fra malerier, grafik og skulpturer i verdensklasse til tegninger, pasteller, porcelæn for
Rosenthal, bestik, smykker, tæpper, tapet og møbler,
gør ham til en helt unik personlighed på den tyske og
internationale kunstscene.
Som grafiker er han internationalt anerkendt for at
være verdens største teknikker nogensinde. Originale
litografier er teknisk set stentryk, dvs. man tegner direkte på en sten, og lægger herefter via kemiske processer
én farve på papiret ad gangen.
Således er ægte litografier original kunst og ikke kopier, da den originale tegning er lavet på en sten, som
derefter renses. Et oplag kan laves i mange eksemplarer
og få. Langt de fleste litografier på udstillingen er med
relativt små oplag og derfor er der virkelige sjældenheder iblandt.
Paul Wunderlich var fra 1970’erne og helt til hans død
i 2010 en ægte estimeret verdenskunstner, på niveau
med Salvador Dali og Miro. Med udstillinger i Paris,
New York, Tokyo, Hamburg, Oslo, og sågar København
og repræsentation på førende museer verden over levede han et liv som anerkendt og overordentlig velbemidlet kunstner. I 1970’ernes Tyskland så man hans
original grafik sælge for højere priser end Picassos…

Udstillingen viser eksempler på bl.a. Wunderlichs
arbejde med mytologiske motiver. Fra et af hans skulpturelle hovedværker ”Amazonen” til Adam i Edens
Have og et litografisk værk som behandler treenigheden. Også sjældne selvportrætter og sågar en lille
reproduktion af et stort portræt han lavede i 1992 af
Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2.
Udstillingen er en enestående chance for at se
Wunderlichs værker, som alle er udlånt fra private
samlinger. Primært litografier, men også originale
pasteller, tegninger og skulpturer, enkelte smykker,
porcelæn.
Foredraget om Paul Wunderlich varer ca. 1/2 time,
hvorefter der er vin og mulighed for at se de udstillede
værker. Enkelte værker er til salg og kan således
købes denne ene aften.

Tidligere udstillinger
i konfirmandstuen i Tjæreby:
Ib Spang Olsen
Lena Heegaard
Hoi Lebadang
Ruth Steen
Caspar Reiff
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Spillemandsmessen...
En svingende gudstjeneste
med rødder i nordisk folkemusik...
Alsønderup kirke St. Bededag
16. maj kl. 10.30
Spillemandsmessen er Kulsvierkorets forårskoncert,
med hjælp fra Harmonika-orkesteret Madam Blå
og kirkernes egne dygtige spillemænd og -koner.

Kirken er med til
Alsønderup Fester
Kristi Himmelfartsdag og
byens store fest på en gang !
I dagens anledning byder Alsønderup kirke på
“Smagen af Kristi Himmelfart”, lifligt krydret med
sang, musik og en god historie. Vi kan godt afsløre,
at det ikke bliver luftsteg og vindfrikadeller…

Alsønderup kirke fejrer
Kristi Himmelfart den 29. maj kl. 12
ved madboderne på Alsønderup Fester

Gudstjeneste med
minikonfirmation
25. maj kl. 10.30 i Alsønderup kirke

Kommende udstillinger
i konfirmandstuen i Tjæreby:
Paul Wunderlich, 23. maj, 2014
Bodil Dargis, September 2014
(Dato annonceres senere)
Salvador Dali, November 2014
(Dato annonceres senere)

At være minikonfirmand er stadigvæk en forholdsvis
ny ting, som mange ikke helt ved hvad er.
Kort fortalt er det et forløb på ti gange, hvor vi gennem leg, kreativitet og fortælling giver børn fra tredje
klasse en lille indføring i hvad kristendom er.
Børnene får ved starten af forløbet udleveret en
sansekasse, og i den lægger de hver gang en lille
ting, der fortæller noget om dagens emne.
Vi har i år valg at afslutte forløbet med en gudstjeneste med minikonfirmation.
Det bliver en festlig gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne får lejlighed til at vise deres sansekasser
og ud fra dem fortælle lidt om hvad de har lært.
Så hvis du gene vil have et kort og enkelt grundkursus i kristendom - som den ser ud i børnehøjde,
har du chancen her!
Efter gudstjenesten er der en lille frokost i Smedens
hus. Pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding til spisning hos sognepræsten på
awr@km.dk senest 23. maj.

33

Kirkerne…

Præstens
klumme
af Anja Worsoe Reiff

Kirken er bygget af levende sten
Tænk engang, når jeg kigger ud af vinduet her ved siden af mit skrivebord, kigger jeg direkte ud på en af Danmarks ældste kirker, nemlig Tjæreby kirke opført
omkring midten af 1100-tallet.
Når jeg går tur op omkring kirken, er der særligt en ting jeg aldrig bliver træt af
at se på. Og det er kirkens mure. Kirken er nemlig bygget af store kampesten,
samlet på markerne blandt de mange sten, som istiden har efterladt ud over
egnen. Også sten fra oldtidshøje og stendysser er blevet brugt. Så stenene er helt
forskellige både i størrelse, form og farve. Hver især har de deres egen historie,
hvis de kunne tale ville vi høre et drama om hvordan de er blevet til og netop er
havnet her. Og netop hver stens nuance, liv og historie, giver muren sit helt
særlige spil.
Hver gang jeg giver mig selv tid til at stoppe op, læne mig op ad muren og røre
ved stenene og fornemme deres forskellighed, så tænker jeg: ”Kirken er bygget af
levende sten”. Og det er ikke noget jeg selv har fundet på, nej ordene er
Grundtvigs og han skriver dem bl.a. i salmen ”Kirken den er et gammelt hus”.
Her lyder tredje vers:

Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer’ end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
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Med det siger Grundtvig, at det vigtigste ikke er kirken som bygning, men derimod de mennesker, der samles i den. Vidt forskellige, men dog med to ting til
fælles: Troen og dåben. Som kampestenene har alle mennesker deres forskellige
historier og deres forskellige grunde til at komme i kirken. Nogle bringes til kirken tilfældigt, som gæster f.eks. ved en barnedåb. Andre bærer sprængfyldte af
glæde deres lille barn til dåb. Nogle kommer om søndagen og finder helle fra
livets travlhed og konstante krav. Atter andre går med tunge og sorgfulde skridt,
fordi de i kirken skal sige farvel til et elsket menneske. Lige meget hvorfor man
kommer, så er ethvert menneske, der drages ind i kirken, en levende sten, der
er med til at bygge den sande kirke. Nemlig den, der er bygget af mennesker; i
liv, glæde, tvivl og tro.
Da minikonfirmanderne i år havde været på den obligatoriske kirkerundvisning
fra døbefont til klokketårn, tog vi dem med over i Smedens Hus. Her fik de
besked på, én for én at gå ind bag et forhæng for deromme skulle de se det
allervigtigste i kirken… Bag forhænget havde jeg placeret den kirke, der stod i
mit barndoms nisselandskab. De fik besked på at løfte den og så ville de se det
vigtigste i kirken… Hvad de så var et spejl, der reflekterede deres eget ansigt.
For som vi sagde til dem: Kirken er bygget af levende sten, og det vigtigste vil
aldrig være bygningen, men derimod de mennesker, der kommer der.
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Middelalderdanse i
Æbelholt Klosteruin
Torsdag den 12. juni kl. 19-21
Lørdag den 14. juni kl. 11.00
Hvert år afholdes der klostermarked i Æbelholt klosterruin i den weekend, der ligger tættest på abbed
Vilhelms helgendag 16. juni. Markedet indledes med
en andagt på markedet og i år skal vi ved andagten
danse middelalderdans.
Vi mødes torsdag og danser i ruinen. Her lærer vi
blandt andet de danse, som skal bruges ved andagten
om lørdagen og mærker stemningen på dette særlige
sted, hvor Nordens største Augustinerkloster lå fra

1176-1560. Munkene her havde stor viden om lægeplanter, hvoraf mange stadig dyrkes i haven omkring
museet.
Lørdag kl. 11.00 holder vi andagt i ruinen af klosterets
kapel, hvor vi danser nogle middelalderdanse. Og
naturligvis bliver der lejlighed til at opleve Æbelholt
klostermuseum og middelaldermarked.

Fredagsfamilie i Tjæreby
Fredagsfamilier er en mulighed for at børnefamilierne i sognet til at mødes og lære hinanden bedre at kende.
Vi mødes sidste fredag i måneden fra 17.00 - ca. 20.00, i konfirmandstuen ved Tjæreby præstegård. Vi laver
mad, spiser sammen og hygger os. Synger måske et par sange og snakker, mens ungerne leger.
Vi skiftes til at stå for madlavning og oprydning - står man for maden kommer man en time før altså ca. kl.
16.00.
Pris 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn. Tilmelding til præsten (gerne senest onsdagen før) på awr@km.dk/
20567216/48210416

Datoer for fredagsfamilie
30. MAJ
SØNDAG 22. JUNI er der sommerfest i præstegårdshaven, hvilket også bliver afslutning for denne sæson af
fredagsfamilie

Alsønderup kirke tirsdag d. 3. juni kl. 17.00
Halleluja og Hotdogs
En kort og familievenlig gudstjeneste.
Efter gudstjenesten spiser vi hotdogs i haven bag
Smedens Hus, pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding til spisning hos præsten på awr@km.dk
senest 1. juni.
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Fælles
Friluftsgudstjeneste
i Frederiksborg
Slotshave
2. pinsedag
- mandag d. 9. juni kl.11

”Vesterhav kom nu og blæs mig i gang”
Sådan lød det, da Nephews ord og toner satte gang i
sidste års pinsegudstjeneste i Slotshaven.
En gudstjeneste, hvor vi fejrer, at Helligånden gang på
gang blæser gang i vores liv - både når vi trænger til et
kærligt skub og en ordentlig flyvetur.
8 kirker fra Hillerød gentager i år succes’en og lover, at
vi nok skal blive blæst i gang også i år!
Den musikalske del leveres af kirkernes musikere, der
går sammen i et rytmisk orkester. Så alle får mulighed
for både at synge og vugge med og lade sig bevæge af
ånden i musikken og sangen.

Og med omgivelser, der spænder lige fra formklippet
barokhave til kvækkende frøer og vilde svaner, er der
sat en både levende og inspirerende ramme om pinsens fortælling.
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.

Alsønderup kirke
præsenterer:

Fangekoret
25. maj kl. 14 i Teatersalen på Kulsviergården
Ved de sidste koncerter med Fangekoret i mindre landsbykirker, har mange gået forgæves. For at undgå dette har
vi valgt at henlægge koncerten til Kulsviergården.

Billetter købes ved indgangen pris 50 kr.
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Fra sogneudflugt
til sommerfest…
22. juni kl. 10.30-17.00 i Præstegårdshaven i Tjæreby
I år har vi valgt at lade udflugten går til præstegårdshaven, hvor vi laver en festlig dag med indhold for alle
aldersgrupper. Programmet bliver som følger:
● Harmonikavirtuosen Øjvind Ougaard medvirker ved
gudstjeneste i Tjæreby kirke kl. 10.30.
Kom og oplev hvordan dette instrument klinger fantastisk og skaber en særlig stemning i vores gamle kirke
● Frokost i præstegårdshaven. Kirken sørger for salat,
brød og andet tilbehør, medbring selv kød til den store
grill (dog vil det også være muligt at købe på stedet).
Drikkevarer sælges til rimelige priser
● Foredrag: Bid livet i låret – eller livet er ikke det
værste man har. Sognepræst Bruno Rasmussen vil fortælle os om Benny Andersens digte og livssyn.
Nogle af digtene bliver læst op på både humoristisk
og alvorlig vis kædet sammen med kommentarer om
livsappetit og "undgængeri"
● Trio Klezmer spiller og synger for os – og byder op
til kædedans. Med udgangspunkt i traditionel klezmer
og jidishe lieder skaber denne trio sit eget univers.
Konceptet er enkelt: Violin, harmonika og vokal boltrer
sig i sentimentale ballader og lyn-tempo polkaer.
Her udfoldes spillemandens råstyrke såvel som
nutidens rytmik og tonesprog.
"Vi spiller traditionel jødisk musik, men lader
ungarske og rumænske sigøjnerstrofer optræde
instrumentalt midt i sangene, det passer godt
sammen" siger Trio Klezmer
● Fællessang fra Højskolesangbogen under ledelse
af vores dygtige kirkemusikere
● Leg og underholdning for børnene
● Det store kagebord slutter sommerfesten af…
Pris: 75 kr. pr voksen, børn op til 12 år er gratis.
Tilmelding til sognepræsten awr@km.dk
senest 10. juni
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Palmesøndag med
minikonfirmanderne
Palmesøndag fik vi besøg af minikonfirmanderne, der
levendegjorde indtoget i jerusalem. Jesus red på æslet
Ejgil, der stillede sære spørgsmål om påsken. Heldigvis
kunne minikonfirmanderne hjælpe Ejgil med at forstå
hvad det hele handlede om. Og samtidig lære os andre
lidt om påsken.
Efter gudstjenesten spiste vi frokost i Smedens Hus og
fandt påskeæg i haven. For som Ejgil fik at vide, så spiser vi påskeæg fordi Jesus kom levende ud af graven,
ligesom en kylling kommer levende ud af æggeskallen.
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Sket i kirkerne siden sidst
Begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
1. marts 2014
Edith Jensen Klit
26. februar 2014 Hans Peter Rasmussen
Æret være deres minde!

Dåb i Alsønderup sogn
16. februar 2014 Elma Johanne Sandholt og Lauge Bent Sandholt
15. marts 2014 Christian Rossing Møller Ipsen
og Ida Rossing Møller Ipsen
23. marts 2014 Walter Frede Randall Hansen
Tillykke!

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
dine kirker på Facebook.

godt om”

Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” - så er du med!

Kirkekaffe
Engang imellem serveres der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
På den måde er der lejlighed til lidt samvær og en hyggesnak inden vi går
hver til sit.

Kirkebil
Kirkebil betyder, at der for kirkegængere inden for Tjæreby-Alsøndrup sognes
grænser er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester.
Man tilmelder sig på forhånd til Ulla Pedersen på mobil: 2372 5393.
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19.00. Ved skæve helligdage dagen før
senest kl. 12.
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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.

Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker maj-juli 2014
Dag

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag den 11. maj
3. s.e. påske

10.00 og 11.30
Konfirmation

Joh 14, 1-11
Vejen, sandheden og livet

Fredag den 16. maj
St. Bededag

10.30 Spillemandsmesse Matt 7,7-14
med Kulsvierkoret
Bed, så skal der gives
- se omtale

Søndag den 18. maj
4. s.e. påske

Tjæreby

10.30

Søndag den 25. maj
5.s.e. påske

Joh 8, 28-36
Sandheden skal gøre jer frie
10.30 Gudstjeneste
med minikonfirmation
- se Omtale
12.00 Musikandagt
ved Alsønderup Fester
- se omtale
10.30

Torsdag den 29. maj
Kristi Himmelfartsdag
Søndag den 1. juni
6.s.e. påske

Joh 17,1-11
Jesu sidste bøn
Luk 24,46-53
Jesu Himmelfart
Joh 17,20-26
Jesu sidste bøn

Søndag den 8. juni
Pinsedag

9.00

10.30

Joh, 14,15-21
Talsmanden

Mandag den 9. juni
2. pinsedag

11.00 fælles gudstjeneste
i Slotshaven. Se omtale

11.00 fælles gudstjeneste
i Slotshaven. Se omtale

Joh 6,44-51
Livets Brød

10.30

Matt 28, 16-20
Missionsbefalingen

Søndag den 15. juni
Trinitatis søndag
Søndag den 22. juni
1.s.e. trin

10.30 Eftf. sommerfest i
præstegårdshaven.
Se omtale.

Luk 12,13-21
Lignelsen om den rige mand

Søndag den 29. juni
2. se.e. trin

10.30

Luk 14,25-35
Lignelser

Søndag den 6. juli
3. s.e. trin

10.30

Luk 15, 11-32
Lignelsen om den fortabte søn

Søndag den 13. juli
4. s.e. trin

10.30

Matt 5,43-48
Om fjendekærlighed

Søndag den 20. juli
5. s.e. trin

9.00

Søndag den 27. juli
6. s.e. trin

Ingen gudstjeneste

Matt 16,13-26
Peters åbenbaring
Ingen gudstjeneste

Søndag den 3. august
7. s.e. trin

9.00
Præd. Torben Ebbesen

Matt 10,24-31
En discipel står ikke over sin
mester

Søndag den 10. august
8. s.e. trin

10.30
Præd. Torben Ebbesen

Matt 7,22-29
Lignelsen om huset på klippegrund

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja W Reiff

41

Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Tove Troelsen
48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@gmail.com
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
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.dk

Håndbold
Ungdom:
Karina Andeersen
karinapoller@gmail.com
30 22 61 89
Senior:
Tania Madsen
taniawm@ofir.dk
28 78 43 60

Kulsviergården
www.kulsviergaarden.dk
Pibe Møllevej 7, Alsønderup
48 28 65 40
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

Harløse Forsamlingshus
Harløsevej 215 A, Harløse
48 21 03 89

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
23 37 97 88
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
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Forsamlingshuse

Skoler
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 55
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
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.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
Ellegaardens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.dk

klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen
35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl
48 28 75 35
llj@spire.dk
Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
lars@lyngbakken.dk
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

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
Jørgen Reddig
30 42 67 40
jrir@pc.dk

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale
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
Ledende graver:
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
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Assistent minikonfirmander
Mijamaya Holmø Sonne
27 14 44 60
mijamaya@hotmail.com
Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind Burgdorf
marie_lindj@hotmail.com
Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Kirkeværge
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter: Inge og Jørn Pedersen
29 63 05 64
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET
Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”

DYRLÆGE
JENS96
MARTINUS
ANDERSEN
3400
Jespervej
Ndr. Jernbanevej 21 · 3400Hillerød
Hillerød
FAX:
4822
1531
TLF.:
4822
1530
TLF.: 4822 1530 · FAX: 4822 1531
E-mail: sdk@vetnet.dk
E-mail:
sdk@vetnet.dk
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

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

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

