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

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

v/ Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

Lykkens Have ApS
Bøgebakkevej 10 3400 Hillerød
Tel. 26 257 257
CVR.35036717

- hele døgnet -

48 26 08 05

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

Salg til private, institutioner og private af:

Stor tak til alle, der stemte på mig eller hjalp mig
i valgkampen.
rrr Vejskilte
Jeg ser i frem til at
eee Honda Generatorer og Vandpumper
repræsentere vort
rrr Afspærringsmateriel
lokalsamfund i Byrådet.
Jeg vil arbejde for bedre
lll Værktøj
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv,
borgerinddragelse
jjj Lagerreoler samt øget livskvalitet for
borgerne. I er velkommen til at kontakte mig,
Fritidsartikler
hvisrrrder
er sager der kræver politisk fokus.
rrr Engangsartikler

Roskildevej 10A,1. l 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 79 20 l www.augustj.dk

Følg mig på www.annette.rieva.dk
eller Facebook@AnnetteRieva
Kontakt mig på
Tlf. 40 63 27 16 / arie@hillerod.dk

engrosPriser ApS

Tlf.: 70 70 25 65

www.engrospriser.dk

CVR: 31770009

Bank: Nordea 2230 7561641638

Holmevej 48

DK-3400 Hillerød

info@engrospriser.dk

Swift: NDEADKKK

IBAN-nr.: DK1420007561641638
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Velkommen til Lokalt Nyt, der naturligt nok er præget af Alsønderup
Fester den 10. maj
- Kristi Himmelfartsdag!
Hele byen står på
den anden ende for at sikre et flot
overskud til idrætten,
Kulsviergården og foreningslivet. Der
skal allerede her på forhånd lyde en
stor tak til de mange, som har knoklet
for at få arrangementet op at stå. Lad
os håbe på godt vejr...
Vort næste nummer udkommer ultimo juli.
Husk, at du altid er velkommentil at
sende mig en mail med en kommentar til bladet.
På gensyn i juli...
Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt

Jeg skal
med til ...
en,
Heini Peters
FDF
til FDF
Jeg skal med
sommerlejr,
Alsønder ups
leder, er med
fordi jeg, som
r
get specielt fo
til at skabe no
med og, det
de børn, der er
udfordret,
børnene blive
se
at
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er
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llesskab.
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e i et stort fæ
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re
væ
g
o
udvikle sig

KOLOFON

Annette Rieva,
Alsønder up

14. årgang · Nr. 3 -2018 		
Oplag: 1.550 eksemplarer.
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Peter Windum, tlf. 2337 9788,
e-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: 		
Alsønderup Fester 2017
Fotos til bladet sendes til:
foto@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: 		
Videbæk Bogtrykkeri A·S
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
»Lokalt Nyt« kan ses på: 		
www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 33
- 2018. Sidste frist for indlevering
af materiale/artikler er tirsdag
den 17. juli 2018 på mail: 		
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

Jeg skal til afslutningsgu
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p
kirke, hvor min søn ska
l
medvirke.
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.
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finde sjove ting og m
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dt vejr, så man ikke
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r
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at
orgen.
strømper på hoppeb

... ses vi?
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ALSØNDERUP FESTER
10.MAJ 2018
KRISTI HIMMELFARTSDAG
Foråret og Alsønderup Fester er
på vej.
Foråret kom lige fra den ene dag til
den anden. Der gik knapt en uge fra
det sidste snevejr til den første forårsdag, som sneg sig helt op i retning
af 20° C på særligt »udsatte steder«.
Alsønderup Fester på Kristi Himmelfarts Dag, der i år falder 10.maj,
har været meget længere under vejs.
De første forberedelser startede allerede før jul, hvor de overordnede
planer blev lagt. I februar blev der
ringet rundt til alle medlemmer af
idrætsforeningen for at få hjælp til
at afhente lopper, og tilslutningen
har i år været helt i top, så stort set
alle ture har kunnet gennemføres.
Indleveringen til Koldhallen, bag
Kulsviergården, åbnede i slutningen
af februar, og også her har der været rekord, så vi står i år med rigtig
mange lopper.
Det har betydet, at sorteringen har
kunnet tillade sig at være lidt kræsne
og sende en del direkte på Omlasteren, nærmere bestemt på kanten til
småt brændbart, så der stort set kun
er gode og brugbare ting tilbage.

Der er ingen tvivl om, at det har stor
betydning for, hvor mange kunder,
der kommer i butikken.
Læste du sidste indlæg om Alsønderup Fester, eller blev du forvirret af
sætternissen? Her omtalte vi sorteringsfolkene, men der er grund til at
nævne dem igen: Det er virkeligt et
stort og godt arbejde, og mange timer, der er lagt i det - også i år!
Også sorteringen i de enkelte afdelinger har været en stor opgave i år,
ikke mindst for Bøger og Beklædning, men også alle de andre grupper, der alle kan berette om ganske
gode muligheder for at gøre et fund.
Som det også blev nævnt i sidste
indlæg, har vi i år fået Knud Cornelius, der har været kulturanmelder i
Frederiksborg Amtsavis i en menneskealder, til at hjælpe med udvælgelsen til auktionen - fra alle salgsboder. Auktionen er en mulighed for,
at alle kan gøre et godt køb, og ikke
kun de hurtigste. Den finder sted kl.
13.15 inde i hallen, og de ting (og sager), der kommer under hammeren,
vil være udstillet på auktionstribunen hele dagen, så husk at være der,
når auktionen starter. Især, hvis du
ser noget du godt kan lide.

| Alsønderup Fester |
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Loppemarkedet starter kl. 9, og der
er adgang til pladsen fra kl. 8.00.
Alsønderup vil være flagsmykket,
og FDF vil have rejst den flotte indgang, der traditionen tro betjenes
af Hillerøds nuværende og tidligere
borgmestre samt et antal frivillige.
Vi har bestilt råvarer til fremstilling
af mad og drikkevarer både til dem,
der er frokostsultne, og dem, der
mere er sultne for sjov.
Der vil være kaffe og kage i teltet
af samme navn fra vi starter kl. 9,
ligesom der vil være mulighed for at
stille den lille sult forskellige andre
steder. Når vi nærmer os frokosttid, vil hele mad og drikkeudbuddet være klart: Vand, sodavand, øl,
en lille en, pølser, steg med tilbehør,
flæskestegssandwich, kebab, is, popcorn mv. Og ligesom tidligere år står
FDF klar med tilbuddet om selvlavet
snobrød og en hyggesnak ved lejrbålet.

Vore flittige piccoloer har, ud over
opgaven med at hjælpe med at køre
de indkøbte ting fra loppemarkedet
ud til indgangen, også påtaget sig
opgaven at holde festpladsen ren i
løbet af dagen, så alle kan være tilfredse med festen på pladsen, uanset, hvilke aktiviteter, de ønsker at
afprøve og deltage i.
Til børnene er der tilbud om ponyridning, ligesom hoppeborgen vil
være på plads, for dem, der tør.
Der vil tillige være et mindre Las
Vegas, hvor børn og unge kan vinde
præmier ved at imponere i de mange aktivitetsboder.
For også at have Las Vegas for voksne, kan man ved at købe en nøgle til
hængelåsen deltage i konkurrencen
om at vinde en hel palle Wiibroe øl.
Vinderen findes kl. 15.00, hvor vi ser
hvis nøgle, der passer.
Hele dagen vil der være levende
musik på pladsen. Musikken starter
kl. 10.30 med kirkens Rytmiske kor.

Herefter følger Casper Reiff, Irish
Camp Fire, Per Moldur, og til sidst
Michael Ruge.
Musikerne har diskuteret opstillingen af musikteltet, da vinden de tidligere år har båret en del lyd væk fra
de mennesker, der havde lyst til at
høre den. Selve teltet vil stå samme
sted som sidste år, men mange andre ting vil være ændret for at udbedre lydforholdene.
Ifølge vejrudsigten, vil temperaturen
10. maj være omkring 15°C og mest
solskin, det vil sige ikke varmt nok til
at tage til stranden, men et perfekt
vejr til at tage til Alsønderup Fester
og både gøre et kup indendørs på
loppemarkedet og sidde udenfor og
nyde solen, den gode mad og drikke,
samt musikken med en let bluse på.
Alt i alt tegner Alsønderup Fester i
år til at blive en rigtig dejlig dag for
alle aldersklasser, for familier og for
kræmmersjæle.
Vi glæder os til at se dig!

| Alsønderup Sogns Lokalråd | Harløse Forsamlingshus |
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Foråret er så småt på vej og efter en lidt stille vinter, hvor Lokalrådet
har skullet finde sit nye ståsted med mange nye bestyrelsesmedlemmer,
går vi nu en travl periode i møde.
VELKOMMEN TILBAGE TIL MARIO
Indledningsvist vil vi fra Lokalrådets side gerne ønske Mario hjertelig
velkommen til købmandsforretningen i Alsønderup. Det er et stort aktiv
for lokalområdet at have sin egen købmand, og vi vil gerne opfordre
alle til at støtte butikken.
DIALOGMØDE MED KOMMUNEN
Et af forårets arrangementer er det årlige dialogmøde mellem lokalråd, byråd og forvaltning i Hillerød
Kommune. Vores lokalråd har været med til at planlægge mødet og har dermed også haft indflydelse
på programmets udformning. I mødets første halvdel er der fokus på borgerinddragelse. Her vil vi benytte muligheden for at drøfte med politikerne, hvilke forventninger vi i lokalrådene har til politikerne og
omvendt, hvilke forventninger de har til lokalsamfundene. Håbet er, at vi på denne måde får igangsat et
godt og konstruktivt samarbejde med det nye § 17 stk. 4 udvalg om borgerinvolvering, der er nedsat efter
valget i november.
Mødets anden halvdel står i lokalrådenes tegn, hvor vi hver især mødes med politikere og forvaltning og
drøfter emner udpeget af lokalrådene selv. Vi har valgt at drøfte fremtiden for skolen i Alsønderup. Vi
ønsker selvfølgelig fortsat at have en god og stabil skole, og det er interessant at høre, hvilke tanker politikerne gør sig om emnet. Det andet emne, vi har sat på dagsordenen er trafik i lokalsamfundet.
I næste nummer af Lokalt Nyt vil vi komme med en tilbagemelding på og refleksioner omkring dialogmødet.
KONTAKT OS GERNE
Alsønderup Sogns Lokalråd har en hjemmeside på www.alsonderup.dk, hvor der bl.a. er referater af bestyrelsens møder, høringssvar mv. Har I spørgsmål, forslag eller kommentarer til lokalrådets arbejde, er I
naturligvis meget velkomne til at kontakte os - kontaktinformationer findes også på hjemmesiden.
Venlige hilsener fra lokalrådets bestyrelse

HARLØSE FORSAMLINGSHUS
Tirsdag d. 29. maj kl. 18.00: Fællesspisning. Herefter drøfter vi forsamlingshusets fremtid.
Søndag d. 17. juni kl. 10-13: Loppemarked - kom og gør et kup vi har som sædvanlig et stort udvalg til
billige priser.
Loppevarer afhentes/modtages stadig tlf 48210389 eller 20459964 samme nummer v/ tilmelding til fællesspisning.
Venlig hilsen bestyrelsen

| Idrætsforeningen |

INSTRUKTØRER SØGES TIL
DANSE/RYTMEHOLD SÆSON
2018/2019
Vi mangler instruktører til danse eller rytmehold, så har du lyst
til at lave seje danse eller rytmeserier og undervise glade børn fra
0. -2. klasse hører vi gerne fra dig. Sæsonen slutter med en festlig
opvisning på Kulsviergården.
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Vi tilbyder:
•

Stor indflydelse på forhold vedr. gymnastikken.

•

Lokaler

•

Kursus hvis du har brug for det

•

Skattefri godtgørelse i forbindelse med træningen

•

En bestyrelse der står for det praktiske

•

Hyggeligt foreningsliv og en		
masse glade børn

•

Mulighed for at opnå en masse
undervisningserfaring

			

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen
på mobil 51947933 eller mail
clausliserejsen@hotmail.com

INSTRUKTØR SØGES TIL
SPRINGHOLDENE
SÆSON 2018/2019
Vi søger en instruktør til vores team af springinstruktører. Som
instruktør har du ansvar for undervisningen og planlægger selv
træningsprogrammet eventuelt i samarbejde med de øvrige instruktører.

INSTRUKTØR
SØGES TIL
MOR/FAR/BARN
HOLDET SÆSON
2018/2019
Vi søger en instruktør til vores mor/
far/barn hold. Holdet er for de 1-3
årige med en deltagende forældre/
bedsteforældre. Som instruktør har
du ansvar for undervisningen og
planlægger selv programmet. Der
er stor søgning til holdet, så man
kunne også være to, der deles om
opgaven.
Vi tilbyder:
•

Vi tilbyder:

Stor indflydelse på forhold 		
vedr. gymnastikken.

•

Kursus

•

Stor indflydelse på forhold vedr. gymnastikken.

•

•

Kursus

Skattefri godtgørelse i 		
forbindelse med træningen

•

Skattefri godtgørelse i forbindelse med træningen

•

En bestyrelse der står for det
praktiske

•

En bestyrelse der står for det praktiske

•

•

Hyggeligt foreningsliv og en masse glade børn

Hyggeligt foreningsliv og en 		
masse glade børn og voksne

•

Mulighed for at opnå en masse undervisningserfaring

•

Mulighed for at opnå en masse
undervisningserfaring

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på mobil 51947933 eller mail
clausliserejsen@hotmail.com

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på
mobil 51947933 eller mail clausliserejsen@hotmail.com
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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kr.2.200
2.200
til en årlig pris på kr. 2.200
excl.
moms
udfordringer,
så kontakt mig.
excl.
moms
excl. moms

Da jeg stadig er under uddannelse, kan jeg pt.
tilbyde dig en session
til 200 kr.
Kontakt
Kontakt

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk
annonce@lokaltnyt.dk
annonce@lokaltnyt.dk
Mind
& Emotion

v/ Betty Andersen
Psykoterapeut
4. års studerende (under supervision)
Dansk NLP Institut
Tlf. 22 34 21 75 · betty@stenbjerghus.nu
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| Idrætsforeningen | Kulsviergården |

ASG&I GYMNASTIKAFDELING
AFHOLDER GENERALFORSAMLING 2018

Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 19.30 i Klubhuset, Baunevej 10, Alsønderup.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold
4. Indkomne forslag
5. Valg af udvalgsmedlemmer
6. Eventuelt
Indkomne forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest
d. 10. maj 2018 og sendes til Lise
Lausten Frederiksen på 		
mail: clausliserejsen@hotmail.com.

			

FÆLLESSPISNING PÅ
KULSVIERGÅRDEN
HVER MÅNED I 2018!

Hver den første torsdag i måneden er der fællesspisning på Kulsviergården.
Sæt derfor allerede nu stort X i kalenderen - hver måned! HUSK også at fortælle det til din nabo, genbo,
bedsteforældre, de andre forældre i børnenes klasse, de unge, de gamle, ja ALLE der vil nyde lidt god mad
til en billig pris og samtidig slippe for opvasken.
Menuen vil variere fra gang til gang og kvaliteten vil naturligvis være i top, da det er vores »hus-kok Steffan
Bjerregaard & Co. der leverer maden. Prisen pr. kuvert er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 12 år.
Øl, vin og sodavand kan købes til små priser i baren.
Tilmelding skal ske senest en uge før arrangementet på:
booking@kulsviergaarden.dk eller via tlf. 48286540 / 61301824.
Hold øje med vores Facebook side www.facebook.dk/
kulsviergaarden - hvor vi løbende opdaterer med arrangementer, menuer og andre spændende nyheder.
Efter tilmelding kan betaling foretages til
Kulsviergården på mobilepay nr. 75462.
Husk at skrive navn på indbetaler.
Hjertelig velkommen
Kulsviergårdens bestyrelse og personale

| Hillerød Kommune |

FØR
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PLEJE AF GRAVHØJ

på Ravnsbjergvej

Overfor Ravnsbjergvej 22 ligger et
fortidsminde, som nu er dukket frem
af glemslen.

egetræ på højen, som er vurderet til
at være over 100 år gammelt, og det
bliver stående.

Som led i Hillerød Kommunes pleje
af natur og fortidsminder i det åbne
land, er gravhøjen blevet ryddet i
december 2017.

Man ved ikke så meget om gravhøjens historie og den er desværre
noget hærget. Den har sikkert været
brugt som stenbrud, hvem ved, måske til anlæg af Alsønderup Kirke?
I højen ligger en jættestue fra tiden
omkring 3300-3200 f.Kr., hvilket er
første årtusinde af bondestenalderen. En jættestue er en stenbygget
fællesgrav med en indgang, som gav
adgang til det indre af højen. Tilbage af selve gravkammeret er der 5
store stenblokke (ingen overligger).
I siden er 7 sten og i den nordøstlige

Rydningen i form af fjernelse af krat
og små træer gør, at højen igen bliver til at få øje på i landskabet. Højen
er placeret tæt på Ravnsbjerg, efter
datidens sædvane på en meget synlig bakketop, med udsigt til alle sider
over landskabet og Arresø. Rydningen af krat med blandt andet slåen
giver også plads til flere sjældne urter og blomster. Der står et stort flot

side 8 sten. Jættestuen består af en
gang og et kammer. Ca. 2 m fra kammeret er en tærskelsten ved indgangen. Gangstenene nærmest kammeret mangler, men ellers er den lange
gang intakt. Desværre eksisterer kun
halvdelen af kammeret i dag.
En forudsætning for rydningen
har været et godt samarbejde med
grundejeren Bernt Nielsen, som har
været positiv overfor pleje af gravhøjen.
Hillerød Kommune, By og Miljø håber, at rydningen vil være til glæde
både for plante- og dyrelivet, og for
de mange mennesker, der dagligt
passerer på Ravnsbjergvej.

EFTER

| Idrætsforeningen |

FODBOLD i
FODBOLD ÅRGANG 07/08

Alsønderup

Nu er udendørssæsonen startet og vi træner hver mandag og onsdag fra 17.00 til 18.30 på boldbanerne ved
klubhuset.
Det er dejligt at se den store opbakning til holdet fra både forældre og spillere, som har
gjort det muligt at deltage i nogle rigtig spændende stævner i de sidste måneder:
Lørdag den 3. marts var vi til Mini-LM, der blev afholdt ved Lalandia i Rødby. Holdet
klarede sig fremragende og vandt sølv, hvorefter vi alle gik de få hundrede meter til Lalandia. Her havde drengene en pragtfuld eftermiddag i vandlandet, hvorefter vi trætte
tog hjem ved aftenstide.
I weekenden den 23.-25. marts havde vi 14 drenge med til Øens Hold Cup, der blev
afholdt i Ringe på Fyn. Det var en fantastisk weekend for både drenge og forældre,
hvor alt var virkelig velorganiseret fra værternes side. Vi ankom fredag og startede
med første kamp allerede fredag aften. Lørdag var der fire kampe efterfulgt af en tur
i svømmehallen, der meget belejligt lå lige ved siden af skolen, hvor vi overnattede.
Søndag morgen var der en sidste foldboldkamp inden vi trætte drog hjemad ved 12tiden. Drengene spillede i alt 6 kampe af 40 minut			
ter, og de vandt 4, 1 uafgjort og tabte 1. Et superflot resultat mod store
klubber som OB, Lyngby og Horsens.
Det er slet ikke slut med aktiviteter for holdet, så vi planlægger en
indsamling af flasker i lokalområdet for at nedbringe egenbetalingen for
drengene - tusind tak til alle jer, der donerer lidt flaskepant, når drengene kommer forbi og ringer på!
Vi er tilmeldt DGI Youth League og skal her spille 9 kampe frem til
sommerferien og i starten af august planlægger vi at deltage i Vildbjerg
Cup - et af de største stævner i Europa med ca. 700 deltagende hold.
Kom endelig forbi til træning mandag eller onsdag - det ville være skønt med
endnu flere drenge på holdet!
Med venlig hilsen
Henrik Østergaard
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TIL ALSØNDERUP IDRÆTSFORENINGS

IDRÆTSLEJR 2018
HVEM KAN
KOMME MED?
Alle børn fra 4. kl. til og med 6.
kl. med tilknytning til Alsønderup og omegn.

HVOR SKAL VI HEN?
Tarm Idrætscenter i Vestjylland.
Centeret ligger i udkanten af
byen lige op til skov og marker.
Det 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 (uge 27). Mødested
Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse
kl. 8.00 præcis.

HVAD SKAL VI LAVE?
Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som

UNGDOMSLEDER
PÅ IDRÆTSLEJREN?
i 2018 fra
Sommerens idrætslejr afholdes
6. juli. Har
mandag d. 2. juli til fredag den
sleder?
du lyst til at deltage som ungdom
og meget
Du skal være mellem 15-20 år
gerne være aktiv idrætsudøver.
dum på
Skriv hur tigst muligt til Peter Win
mail: peter.windum@gmail.com

idrætsforeningen repræsenterer - plus nogle nye som atletik,
svømning, bowling, orienteringsløb og måske teater.

HVAD KOSTER DET?
Rigtig mange frivillige personers
store indsats i forbindelse med
Alsønderup Fester muliggør, at
idrætsforeningen kan tilbyde
deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 1.400
kr. Inkluderet i prisen er transport, overnatning, forplejning
og deltagelse i alle aktiviteterne.
Eneste udgift derudover er lommepenge.

HUSK AT SÆTTE X I
KALENDEREN UGE 27
2018
Har du spørgsmål eller har brug
for yderligere informationer, er
du velkommen til at ringe eller
maile til Peter Windum,
tlf. 23 37 97 88, eller mail:
peter.windum@gmail.com
Arrangør: Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening (ASG&I)

HVORDAN MELDER VI
OS

TIL?

Tilmelding skal ske pr. ma
il til peter.windum@gmail.
com
Send følgende information
:
- Navn
- Adresse
- E-mailadresse
- Forældres telefonnumme
r (mobilnumre)
- Fødselsdag og -år
- Klassetrin (nuværende)
Tilmeldingsfrist er d. 6.
juni 2018 - der indkalde
s til
orienteringsmøde i slutni
ngen af juni måned.

| Den lokale købmand | ARKen |
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LIV HOS KØBMANDEN
Skal du købe en is, sende en
pakke eller have en liter mælk
til morgenmaden, så er det nu
muligt igen i Alsønderup.

Lokalt er man glad for initiativet
og foreninger og virksomheder
beder lokalbefolkningen om at
bakke op om købmandsbutikken.

Købmandsbutikken er nemlig
åben igen. Det er Mario og Inga,
som har mod på at prøve kræfter
med hvervet som lokale købmænd.

I butikken kan man ikke bare
finde et større udvalg af almindelige varer, som i alle andre
dagligvarebutikker, men man kan
også købe blomster, planter og i
mindre omfang udstyr til haven.

Butikken har været lukket i en
lang periode.

Endelig kan man sende og modtaget pakker via en lokal ordning
med pakkefirmaet GLS.

| FDF |

FORÅRSWEEKEND I VINTERKULDE

- men cowboys fryser ikke
14

Selvom kalenderen stod på forår, så blev dette års forårsweekend for FDF´s tre mindste
klasser afholdt i bidende vinterkulde. Temaet var COWBOYS og var styrende for alle weekendens aktiviteter og som bekendt klarer alle gode cowboys og cowgirls selv de hårdeste
strabadser. Weekenden blev afholdt i Frederikssund i FDF-lejren Tolv Ege. Puslinge og
tumlinge blev indkvarteret i hytter, mens de super-seje pilte sov i shelter (i hvert fald den
første nat ;-)
UDSTYR OG FÆRDIGHEDER
For at kunne leve rigtigt ind i rollerne som præriens skrappe drenge og piger, skulle udstyret først på plads. Mange havde taget flotte cowboyhatte med hjemmefra. Dertil blev
der fremstillet flotte bandanaer, sheriff stjerner mm. Eftermiddagsaktiviteterne stod på
blandt andet lassokast, pokerspil, guldvaskning, duellering og dåsekast. De dygtige (og
heldige) kunne vinde guldstykker til holdet. Det vindende hold blev hædret ved aftenens lejrbål.
COWBOYMAD
Cowboymad er bålmad. På den store bålpande blev der lavet cowboy-kasserolle,
cowboy toasts, pølsebiks og lækre pandekager. Nåh ja, det smagte godt nok lidt
af røg, men hvad gør det, når man er tilpas sulten.
LOS BANDIDOS
Søndag morgen måtte de tapre cowboys og cowgirls på jagt efter de berygtede
mexicanske Los Bandidos, som havde stjålet alle ranchens værdier. Jagten bød på
uvejsomt terræn med forhindringer, der skulle forceres, giftige slanger der skulle
fanges og uskadeliggøres, en såret kammerat som skulle transporteres, tung proviant der skulle bæres, baked beans og whiskey der skulle indtages og meget mere.
Heldigvis var alle anstrengelserne det hele værd, for til sidst fandt de Los Bandidoslederen sovende under et træ og det var derfor nemt at fravriste ham kisten med alle guldkaramellerne.

Sommerlejr 2018

JORDEN RUNDT
PÅ 6 DAGE
Sommerlejr for puslinge, tumlinge og pilte
I uge 27 tager vi på en spændende rejse jorden rundt. Vi skal besøge nogle af
landene på de 7 kontinenter, blandt andet skal vi til »Indianerland«, »Pyramideland« og »Babushkaland«. Og det bliver selvfølgelig en rejse med en masse sjove
og udfordrende aktiviteter. Rejsearrangørerne er allerede igang nu.
Rejsen starter i Danmark søndag den 1. juli og vi er tilbage i Danmark igen fredag den
6. juli.
Invitationer til denne fantastiske rejse sendes snart ud og det gælder om hurtigt at booke plads. Du
kan læse mere om turen på FDF.dk/alsonderup

| Kulsvierscenen |

GLÆD JER!
Den næste forestilling på Kulsvierscenen bliver Sebastians musical
»HODJA FRA PJORT« efter Ole
Lund Kirkegaards bog.

Ingen tager hans ønske alvorligt,
bortset fra den gamle El-Faza, som
han tilfældigt møder en dag. Af ham
låner han et flyvende tæppe.
Først øver Hodja sig lidt i at bruge
det, men snart drager han ud i verden for at se sig lidt om. Han kommer
til hovedstaden Petto, hvor sultanen,
den rigeste og mægtigste mand i landet bor - med sine 234 koner!
Hodja går på markedet og er meget
betaget af den store by. Men skumle
folk er ude efter hans tæppe, og til
sidst bliver det stjålet fra ham. Heldigvis møder Hodja nogle af El-Fazas
venner, og med deres hjælp får han
tæppet igen.

VIL DU VÆRE MED?
Vi søgte forlaget om tilladelse, og det
lykkedes! Det betyder, at vi nu for alvor kan komme i gang med at planlægge den kommende sæson, så vi
kan være klar til at vise forestillingen
i januar/februar 2019.
Sæsonen begynder så småt lige inden sommerferien, hvor vi mødes
den 27. maj og den 10. juni. Efter
sommerferien går det for alvor løs
med prøverne, kulissebyggeriet og
kostumesyningen.
Billedet er lånt fra den film, som for
tiden bliver vist i biograferne landet
over. Men forestillingen bliver dog
ikke helt som filmen. Vi har fx hverken ged eller krokodiller med på scenen.
Forestillingen handler om drengen
Hodja, der bor i landet Bulgoslav.
Hans far er skrædder og har syet så
længe, at han er blevet helt skeløjet
af det.
Hodja bryder sig ikke meget om at gå
i skole og lære at læse og skrive. Og
han har bestemt ikke lyst til at blive
skrædder som sin far. Han vil hellere
ud og se verden.

Der er mange roller i forestillingen,
og rigtig mange af dem er i store optrin, hvor der fx er mange handlende
i den store by eller nogle af sultanens
mange koner. Og så er der brug for et
stort kor. Så har du lyst til at prøve at
spille teater uden at blive kastet ud
i de store roller med det samme, er
der her en rigtig god mulighed for at
prøve dig selv af.
Der er masser af god musik i forestillingen, og vores kapelmester (pianist)
vil meget gerne have nogen at spille
sammen med. Så hvis du kan spille
guitar, bas, trommer, fløjte, trompet
eller et andet instrument og har lyst
til at være med, vil vi gerne høre fra
dig.
Vi har også brug for hjælp til at få
syet kostumer. Det er en fordel – men
ikke et krav - hvis du kan sy efter snitmønster.
Der skal også bygges kulisser, så også
her kan vi bruge hjælp. Er du bare en
smule fiks på fingrene og kan bruge
en sav og en hammer og en pensel,
og har du lyst til at bruge noget af din
fritid sammen med en flok skønne
teaterfolk, så kontakt os.

Der er forskellige sceneskift, hvor
tæppet skal trækkes, og det kan vi
godt bruge et par hænder til.
Skuespillerne skal kunne deres
replikker og sange udenad, og
egentlig bør det ikke være nødvendigt med en sufflør. Men det er
det alligevel. Det er nærmest den
allervigtigste rolle, for uden en
sufflør bliver skuespillerne usikre,
og så risikerer de at gå i stå. Men
hvis de ved, at der er en, der sidder klar til at hjælpe, så kommer
ordene, som de skal. Vi har brug
for en, som kan sidde klar til at
komme med det nødvendige stikord. Du skal være en sikker og
hurtig læser, tale klart og tydeligt,
og så skal du ikke være bange for
at lukke munden op.
Kontakt os ved at skrive til morlisbeth3@gmail.com hurtigst muligt og
inden den 13. maj 2018. Skriv lidt om
hvem du er, og hvad du gerne vil være
med til.
Som medlem af Kulsvierscenen
vil du blive en del af en flok teaterglade børn og voksne, du vil
blive en del af et fællesskab, et
netværk. Du vil få mavekrampe
(af at grine), muskler (af at knokle) og en masse gode oplevelser
og hyggestunder.

VI MANGLER
SPONSORER
Det er dyrt at spille en for
estilling som Hodja fra Pjo
rt. Forfatterhonorar og orkest
ermateriale er en meget sto
r post
på budgettet.
Har du en virksomhed,
og har
du lyst til at hjælpe os
økonomisk ved at yde et spon
sorat,
så kontakt os. Fx kan du
købe
en sponsorpakke, som
kan indeholde billetter til for
estillingen og mulighed for at
reklamere for dit firma.
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NytTENNIS-AFDELINGEN
fra

| Tennis-afdelingen |
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OBS - NYT

Invitation til åbent hus 1. maj kl. 16.00. Øvede spillere vil hjælpe i gang, der er ketcher og bolde til
udlån. Der er mulighed for at hilse på junior træner Laurits. Vi slutter eftermiddagen med pølser og brød.
Kontaktperson Margit tlf. 40 47 37 80.
Så er det ENDELIG forår og vi har været i gang med at planlægge sommerens arrangementer.

KONTINGENT
Kontingentet er uændret fra sidste år.
Juniores (9-15 år) 250 kr. · Ungdom (16-20 år) 350 kr. · Senior 600 kr.
En familie (2 voksne og hjemmeboende børn, ingen aldersgrænse) 1.400 kr.
Kontingentet indbetales på REG 9213 KONTO 4560095746 hos Spar Nord Bank A/S

BANEBOOKING
I lighed med de foregående år vil vi benytte Conventus til banebooking.

STANDERHEJSNING/ÅBENT HUS
I år inviterer vi bredt til åbent hus og standerhejsning i tennisafdelingen
1. maj kl. 16.00. Vi håber vejret tilsmiler os, således at vi kan hygge
med spil på banerne. Er vejret dårligt er der mulighed for at spille
bordtennis i klubhuset.

SPIS OG SPIL
Der vil være mulighed for at arrangere fællesspisning et par 						
gange i sommerens løb.
Kontaktperson: Rikke tlf. 24 46 54 10.

ÅBENT SPIL
Her vil der blive spillet på kryds og tværs. 								
Nye medlemmer vil her have mulighed for at hilse
på andre medlemmer.
Kontaktperson: Margit tlf. 40 47 37 80.

AFSLUTNING
Laurits har sidste træningsgang med juniorerne
25. september, her vil vi formodentlig slutte
sæsonen med fællesspisning.
Tennisudvalget glæder sig til at se alle igen.
Husk vi har en facebook side hvor vi kan dele løst og
fast med hinanden.
Gruppen hedder Tennis Alsønderup.
På glædelig gensyn.
På tennisudvalgets vegne
Margit Enevoldsen

| Find 5 fejl |

FIND 5
FEJL

KONKURRENCE
Vinder
af »Fin
d 5 Fej
i sidste
l«
numm
er blev
Ulla fr
a Alsø
n
Ulla vi
nder v der up,
in.

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

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

BESVARELSEN
SENDES TIL
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Lyngbakken 1, Alsønderup
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelsen skal indsendes
senest 17/7 2018.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Adresse

Tegnet af: Lena Heegaard

Navn

klip
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| Kirkerne |
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PRÆDIKENGRUPPEN

ved Alsønderup Kirke

For nogen tid siden startede vor præst Anja Worsøe Reiff en prædikengruppe. I starten var vi 3 piger, nu
er vi 4 piger og gode gæster. Vi mødes kl. 13 og har tid til kl. 14.30 6-8 gange om året. Vi læser teksterne
igennem til den følgende søndag, alle tre tekster. Derpå bliver vi sat i arbejde: Hvad synes vi teksten betyder? Hvad drejer den sig om? Hvilke eksempler har vi fra os selv? Er teksten »bare gammel« eller er den
stang moderne? Siger teksterne os noget i 2018?
Måske lyder det nemt - men det er det ikke!!! Teksterne fra det
gamle testamente er jo et helt bestemt setup og de er ikke altid
nemme at have med at gøre. Teksterne fra det Ny Testamente synes vi ofte er mere tilgængelige. Vi skal dog helst komme med eksempler fra vor hverdag her i 2018 - eksempler som siger os noget
og som Anja kan bruge - og som tilhørerne/menigheden også vil
kunne bruge til noget!!! Finder vi gode eksempler kan vi nemlig
være sikre på at Anja tager dem med i sin prædiken den følgende
søndag. Det er i øvrigt ganske sjovt at erfare og opleve hvordan
Anja får det hele kædet sammen i sin prædiken. Vi er nemlig ikke altid lige fantasifulde og leveringsdygtige!
Vi har i øvrigt alle 4 forskellig tilgang til Bibelen og kristendommen, hvilket gør det endnu mere spændende. Det er nemlig spændende at læse Bibelen og få den til at sige os noget i 2018! Som eksempler kan
nævnes teksten om den barmhjertige samaritaner og teksten om Martha og Maria. Ofte finder vi gode
paralleller i 2018. Dog ang. teksten om Martha og Maria: Vi syntes at Maria fik rigeligt ros for at lytte, for
den virkelige verden, repræsenteret ved den flittige, huslige Martha, skal jo fungere. Her i 2018 kan vi godt
komme med forslag med mulighed for begge, mulighed for ligestilling mellem Martha og Maria, for begge
personer er lige vigtige!!! selvfølgelig. Vi følger ikke altid tekstens morale.
Vi får selvfølgelig kaffe og sjove kager og frugt.
Nævnes skal her den dag Prins Henrik blev bisat: da gik snakken om Prins Henrik og hans bemærkelsesværdige valg. Vi var berørte. Vi fik også talt om personen Prins Henrik også ud fra hans bøger f.eks.
Skæbne forpligter. På forunderlig vis fik vi sagt farvel til en afdød med maner-ved kaffen. Samtidig kom
Prins Henrik på en måde til at leve videre i vor bevidsthed. Dette er egentlig ikke en del af prædikengruppens arbejde, men det blev en ekstragevinst for os alle.
Den dag var vi ikke så flittige med teksterne som vi plejer at være. Der blev heller ikke tid til salmevalget.
Det er ellers interessant. Anja kommer med nogle forslag og vi forsøger at vælge.
Sådan cirka er det at være med i Prædikengruppen! Det kan anbefales!
Venlig hilsen fra Karin, Birthe, Birthe,Birgit og gæster
På gruppens vegne Birgit Brogaard
Sidste gang inden sommerferien er den 15. maj (OBS ændret dato!!)

| Kirkerne |

DANSEGUDSTJENESTER
Første onsdag i måneden kl. 18.00 - 20.15
En gudstjeneste, hvor vi sparer på ordene. Til gengæld får kroppen
plads til at udtrykke sig, vi fordyber os i salmerne og musikken og
lægger opmærksomheden i kroppens bevægelser.
Med plads til dig, der måske ikke har fået så meget ud af at sidde
stille på kirkebænken. Eller til dig, der bare elsker at bevæge dig til
musik. Og ikke mindst til dig, der ikke tør danse, men hemmeligt
længes efter det.
Vi øver dansene først, derefter spiser vi et let måltid,
inden vi går ind i kirken og
sætter det hele sammen til
en gudstjeneste.
Medbring bløde sko eller
varme sokker til at danse i.

Forårets dansegudstjenester: 2. maj og 6. juni
OBS: Mens vi venter på, at arkitekten og den kongelige bygningsinspektør bliver enige om, hvordan den
flytbare alterskranke i Alsønderup kirke skal udformes, låner vi husly i Ullerød Kirke.

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. pinsedag - mandag d. 21. maj kl. 11.00 i Frederiksborg Slotshave
Igen i år er der friluftsgudstjeneste i Frederiksborg
smukke slotshave.
PRAKTISK: Gudstjenesten foregår i den nordlige
ende af Frederiksborg Slotshave, hvor man i bil
kommer tættest på fra Holmegårdsvej og Rendelæggerbakken. Rød er pinsens farve, så tag gerne
noget rødt på! 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.
Vi synes, at den fælles friluftsgudstjenesten er en fin tradition. Desværre deltager meget få fra
Tjæreby og Alsønderup sogne. Vi har derfor i menighedsrådet besluttet, at Tjæreby og Alsønderup kirker fra 2019 holder pause fra deltagelsen i friluftsgudstjenesten og finder en anden
måde at fejre 2. pinsedag.
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MYTISK & LOGISK SPROG
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I forlængelse af den sidste klumme vil jeg her
uddybe lidt om henholdsvis mytologisk og logisk
sprog.
Det logiske sprog er videnskabens sprog, som er det
faktuelle og problemløsende sprog.

er jo ikke forklaret uddybende
ved at fortælle, hvilken dato
man mødte den udkårne eller
hvor man befandt sig, da man
fik opringningen om sin mors
dødsfald.

Logos sproget handler om fakta, data, beviser og
præcise beskrivelser. Logos har
skabt medicin og flyvemaskiner,
og man kan vist godt sige, at vi
Bibelens fortællinger skal
lever i en kultur som i de sidste
ikke primært forklare ver300 år har skabt en eksplosion
den logisk. Men derimod
af logisk sprog.
Logisk sprog kan f.eks. forklare
en masse om, gennemsnitlig
levealder og hvorfor den menneskelige krop forfalder og til
sidst ikke kan mere. Men den
kan ikke fortælle om hvorfor det
gør os så ondt at miste vores
nærmeste.

fortolke verden i fortællingens mytologiske sprog.
Det sprog, der tilbyder os
en dybere forståelse af
vores menneskeliv.

En stor del af den menneskelige eksistens, kræver
et anden måde at tænke på, et andet sprog. Og her
er det mytologiske sprog interessant.
Bibelen er hovedsageligt skrevet i mytologisk sprog.
Tanker om livets dybere mening videregives i myter, der ikke nødvendigvis er bogstaveligt sande. De
kan godt rumme en historisk sandhed, men det er
ikke det vigtigste.
Det vigtige er mytens evne til at beskrive og fortolke de oplevelser i vores liv, der er mere end faktuelle. Og det er faktisk alle dem, der er vigtige. Såsom
liv, forelskelse, tab, og død. En sådan livsbegivenhed

Det mytiske
sprog taler om dybere niveauer
af sandheden, som logikken ikke
kan forklare til fulde. De første
kristne vidste det, men den
vestlige kirke har desværre brugt
alt for meget tid på krampagtigt
at forklare, at Bibelens myter og
historier virkelig skete historisk
præcis som de er beskrevet. Men
det går jo galt!

Når vi læser Bibelen som historiske beskrivelser ender vi jo
med at tænke: -Det er helt galt det
her, hvordan fik Noah plads til alle de dyr, det kan ikke
passe! Og hvad skal vi med sådan en tosset historie?
Nej logisk giver det ingen mening. Og det skal det
sådan set heller ikke nødvendigvis. Bibelens fortællinger skal ikke primært forklare verden logisk.
Men derimod fortolke verden i fortællingens mytologiske sprog. Det sprog, der tilbyder os en dybere
forståelse af vores menneskeliv.
Hvordan myten om Noahs ark giver mening, på et
mytologisk og dermed menneskeligt plan, vil jeg
uddybe i næste nummer. God sommer!
Anja Worsøe Reiff

| Kulsvierkoret | Kirkerne |

KULSVIERKORET

- Derfor synger jeg i kor

Vi har bedt tre af Kulsvierkorets medlemmer fortælle lidt om hvorfor de synger i kor
Spørgsmålene lød: Hvorfor meldte du dig til koret? Hvad får du ud af at synge i kor?
Hvad betyder det for dig, at koret er ved en kirke
Dorte Olsen: - Jeg meldte mig til koret fordi jeg godt kan lide at synge. Så
da Kulsvierscenen startede et kor i 2001 gik jeg med. Jeg havde ikke sunget i
kor før. Jeg bliver så glad og let i sindet af at synge. Hvis man er tungsindig, så
er det væk efter korprøven. Og alle hverdagens trivielle ting glemmer man jo
mens man synger.
Jeg er jo døbt og konfirmeret, men har ellers ikke dyrket kirken. Nu kommer
jeg der jo ind imellem med koret og på den måde er jeg kommet til at føle mig
mere hjemme i kirken.

Ole Martinsen: - Det er dejligt at synge, vi sang meget derhjemme. Farfar
spillede violin og klaver og spillede til dans. Så sangen betyder meget for mig.
Jeg sang i herrekor ved Præstevang kirke, men det blev nedlagt og så kom jeg
her til Kulsvierkoret.
Man kommer i godt humør af at synge. Og så hygger vi os sammen, det er også
vigtigt. Jeg danser også meget, folkedans og underviser i lancier. Det hænger
godt sammen med sangen.
Det er rigtig godt, at koret er ved kirken. Det er et dejligt rum at synge og være i.

Birgit Thorup: - Jeg har altid sunget i kor; skolekor, blandet kor, hvad jeg
kunne komme til. Jeg holdt pause, mens børnene var små. Men da så Grethe
startede koret, var det tid igen og jeg meldte mig.
Det giver én så meget at synge, man bliver så glad. Jeg kan godt lide når vi synger noget klassisk musik, der kræver noget af os. Det gør vi jo ikke så tit, men
ind imellem. Og så selvfølgelig de dejlige, danske sange.
Jeg har været grønspejder og er vant til at komme i kirken. Kirken har en god
akustik og så kan jeg godt lide, at kirken samler mennesker ved mange forskellige lejligheder.

KONFIRMATIONSDATOER 2019
Tjæreby kirke: St. Bededag
fredag den 17. maj 2019
Alsønderup kirke:
Lørdag den 18. maj 2019
Indskrivning til konfirmation 2019
annonceres på Hillerød Vest skolens
forældreintra og finder sted via
kirkernes hjemmeside inden sommerferien.
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ANNONCER
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Foreningen
Foreningen
Lokalt Nyt
for Alsønderup
Lokalt
Nyt

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
CLAUS
LARSEN
AUT.GAS
- VAND - SANITET
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 36,
Hillerød
Brunebjerg
Tulstrup
3400 Hillerød

TLF. 4828 6500
TLF. 4828
6500
MOBIL
4040
8290
MOBIL 4040 8290

Tjæreby Sogne
forog
Alsønderup
og Tjæreby Sogne

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
afholder generalforsamling
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Torsdag den 11. januar 2018
vedtægterne.
kl.Dagsorden
19.15 i jvf.
Smedens
Hus, Alsønderup
Forslag til behandling skal være undertegnede
Dagsorden
vedtægterne.
skriftlig ijvf.
hænde
senest 2 uger før
Forslag
til
behandling
skal være undertegnede
generalforsamlingen.
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Peter
Windum,
Med
venlig
hilsen bestyrelsesformand
Peter Windum, bestyrelsesformand
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KIRKELIG KALENDER
TITEL

STED

MEDVIRKENDE

Søndag 29/4 kl. 10.30

Konfirmation

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Onsdag 2/5 kl. 18.00

Dansegudstjeneste

Ullerød kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 6/5 kl. 9.00

5. s. e. påske

Alsønderup kirke

Sognepræst Charlotte Chammon**

Torsdag 10/5 kl. 10.30

Kristi Himmelfart
Alsønderup Fester

Kuslviergården

ARKen

Søndag 13/5 kl. 10.30

6. s. e. påske

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 20/5 kl. 9.00

Pinsedag

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 20/5 kl. 10.30

Pinsedag

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Mandag 21/5 kl. 11.00

2. pinsedag
friluftsgudstjeneste
(se omtale)

Frederiksborg
slotshave

Sognepræster fra Hillerød

Søndag 27/5 kl. 9.00

Trinitatis søndag

Alsønderup kirke

Sognepræst Torben Ebbesen*

Lørdag 2/6 kl. 13.00

Lørdagsdåb

Alsønderup kirke

Sognepræst Lene Riis-Westergaard*

Søndag 3/6 kl. 9.00

1. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Lene Riis-Westergaard*

Onsdag 6/6 kl. 18.00

Dansegudstjeneste

Ullerød kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 10/6 kl. 10.30

2. s. e. trin. - med
minikonfirmander

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 17/6 kl. 9.00

3. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Sognepræst fra Ullerød

Lørdag 23/6 kl. 11.00

Andagt med
dans på Æbelholt
klostermarked

Æbelholt
klosterruin

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 24/6 kl. 10.30

4. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 1/7 kl. 10.30

5. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 8/7 kl. 10.30

6. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 15/7 kl. 9.00

7. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Sognepræst Lene Riis-Westergaard*

Søndag 22/7 kl. 10.30

8. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Charlotte Chammon**

Søndag 29/7

9. s. e. trinitatis

Ingen gudstjeneste

Søndag 5/8 kl. 9.00

10. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Sognepræst Torben Ebbesen*

Søndag 12/8 kl. 10.30

11. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff
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ANNONCER

TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
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Markedsføring
& Reklame
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Annonceproduktion
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af huse
Tryksager
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• Taglægning
PR & Kommunikation
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• Bordplader
Se mere på www.akselg.dk
• Skillevægge
• Carporte
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Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Hold dit næste
arrangement
på Kulsviergården!
Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:
Bryllupper, konﬁrmationer, fødselsdage,
ﬁrmafester, receptioner, møder og
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit
næste arrangement.
Eller send os en mail med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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Menighedsrådsmøder
Onsdag den 16. maj og torsdag den 14. juni
Møderne afholdes i Smedens Hus ved siden af Alsønderup kirke fra kl. 18.30-20.30. Menighedsrådet tager
beslutning om alt fra vedligeholdelse af kirkerne til nye gudstjenester. Vi har en god tone og en livlig debat.
Møderne er åbne for alle nysgerrige og vi er altid glade for at få besøg!

ALSØNDERUP SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter for støtte- 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:
peter@windum.com eller tlf. 23 37 97 88. 						
Vel mødt - Hovedbestyrelsen
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KIRKENS MUSIKALS
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I vore kirker i Alsønderup og Tjæreby varetages musikken i det daglige af organisten og kirkesangeren. Men
kirken har derudover en række »musikalske venner«, der jævnligt medvirker til at festliggøre og højtideligholde, såvel kirkelige handlinger, som andre af kirkens arrangementer.

DE ERFARNE
KULSVIERKORET under ledelse af GRETHE EGERUP har i mange år haft en tæt forbindelse til kirkerne. Koret har eksisteret i 17 år og øver i Smedens Hus i Alsønderup med
deres traditionelle kormusik. Som tak herfor, er koret en kær gæst såvel ved gudstjenester
som ved koncerter. Koret er altid åbent for nye medlemmer.
GRETHE EGERUP medvirker ligeledes ofte med sin sangstemme ved højtiderne og er
herudover drivkraften bag kirkens alsang ved Smedens Hus. Grethe er også med i menighedsrådet og har derudover tid til at passe sit arbejde som folkeskolelærer i Gribskov kommune.
ARKen, Alsønderup Kirkes Rytmiske Voksenkor bliver ledet af EVA SKADE RASMUSSEN. Koret er med sit rytmiske repertoire et godt supplement til Kulsvierkoret.
ARKen deltager ved enkelte gudstjenester og giver hvert år både sommer- og julekoncert. Derudover kan koret opleves, når kirken Kr. Himmelfartsdag rykker ind på
Kulsviergården, ved Alsønderup fester. Koret har eksisteret siden 2014 og er altid
åbent for nye medlemmer Eva er uddannet musikpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun har 20 års bred erfaring med undervisning og korledelse og
arbejder til daglig på Johannesskolen i Hillerød.
LINDA SLÄTIS har ved store højtider og ved andre festlige arrangementer suppleret
kirkesangeren med flerstemmig motetsang, ofte arrangeret af organisten. Linda har også
ved flere lejligheder spillet violin og harmonika i kirken. Linda kommer fra Finland, men
er bosat i Danmark og arbejder til daglig som farmakonom i Farum. Hun har fortsat tæt
kontakt til Finland, hvor hun synger med bigband og i mindre ensembler. Linda bor sammen med vores organist.
CASPAR REIFF har ligeledes af og til deltaget som motetsanger sammen med de
foran nævnte, men det er dog mest hans klassiske guitarmusik, der har lydt i kirken,
senest ved konfirmandernes fortællegudstjeneste 2. påskedag. Caspar er klassisk guitarist fra Det Kgl. danske musikkonservatorium og har derudover komponeret musik
til verdens eneste komplette udgave af sangene fra J.R.R. Tolkiens mesterværk »The
Lord of the Rings«. Derudover maler han og laver skulpturer og arbejder til daglig
som guitarlærer på Roskilde musiske skole. Som navnet antyder, er han gift med
vores præst.

SKE VENNER
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DE UNGE
Vi er så heldige også at have musikalske venner blandt næste generation af musikere, de unge. Og hvor er vi
dog glade for, at de har lyst til at bruge deres evner og ånd i kirken! De unge repræsenterer jo fremtidens musik,
både i kirken og udenfor, så vi lader dem præsentere sig selv og fortælle lidt om deres liv med musikken og det
uden om.
CARL REIFF har gæstet kirkerne ved forskellige lejligheder. Det er efterhånden fast
tradition, at han ved konfirmationerne synger og spiller guitar, men han har også
deltaget med indslag ved både bryllup og bisættelse. Carl: »Jeg er bedste venner med
musikken. Jeg bruger al den tid, hvor jeg ikke arbejder som fuldtidsbarista, på at blive bedre
til musik. For tiden er jeg særligt interesseret i musikproduktion. Det er spændende at finde
ud af hvad der skal til, for at opnå en professionel lyd. Udover dette synger jeg og spiller
på guitar. Siden jeg var lille, har musikken altid været der for mig. Min far og andre i min
familie har nemlig spillet musik så længe jeg kan huske. Det var også min far, der lærte mig
at spille guitar. Guitaren bruger jeg især hvis jeg optræder - den er en god ven at have, når
man skal synge. I fremtiden har jeg planer om at arbejde med musik, om det bliver som
sanger, guitarist eller producer er svært at sige. Der er mange, der siger, at et liv som musiker er urealistisk. Men jeg er
ligeglad, for det er det jeg kan lide at lave. Og hvis man ikke drømmer eller gør noget vovet af og til, så tror jeg, at man
vil fortryde det, når man bliver gammel«.
TOMAS WENDELHOLM står for den musikalske julestemning, når han med sin
trompet medvirker til at give os en festlig juleaftens gudstjeneste. Tomas: »Jeg har spillet trompet, siden jeg var 8 og gik i 2. klasse, så det må være omkring 12 år, jeg har spillet.
Min hverdag består hovedsageligt af Gymnasiet og alle de lektier og afleveringer, der følger
med. Jeg går i 3. g på en naturfaglig linje - selvfølgelig med musik. Derudover er jeg sammen
med kæreste, familie og venner, fester i ny og næ, træner lidt fitness og øver mig selvfølgelig
på min trompet. Jeg spiller fast med i et band på Allerød musikskole, der hedder All Red Bigband. Derudover spiller jeg en smule, når jeg bliver tilbudt det i for eksempel kirker, eller som
stand-in i andre orkestre/bands. Og så har jeg de seneste år været på en musikcamp/-lejr, i
sommerferien, der hedder Vesterlund Musikkursus«.
LIVA HAGE er den sidst tilkomne musikalske ven. Vi oplevede hendes smukke cellospil fylde kirkerummet i Tjæreby kirke ved langfredags liturgiske gudstjeneste. Liva:
»Jeg har spillet cello i ca. 5 år. Spiller ud fra interesse og lyst og har bestemt tanker om at
fortsætte seriøst og videreudvikle min musikalitet. Har deltaget i få arrangementer i forbindelse med Steinerskolens orkester, og til Berlingske musikkonkurrence. Til daglig går jeg på
Textilskolen, en forberedende designskole i 10. klasse«.

Også i Ullerød og Nørre Herlev kirker har man musikalske venner. Og når vi slår os sammen med dem bliver
det muligt at lave kirkens årligt tilbagevendende rockgudstjeneste. Men det er en helt anden historie...
Der er virkelig grund til at hylde alle disse musikalske venner, der møder op og deltager, når de bliver spurgt,
og med deres medvirken løfter kirkernes musik op på et højere niveau. Deres deltagelse er sjældent annonceret
i forvejen, men de høster anerkendelse, når de er der.
Som en kirkegænger for nylig sagde til mig efter en sådan tjeneste: »Vi får virkelig noget for pengene her i kirken«.
Verner Kruse Petersen, kirkesanger
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afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
kontakt@ml.kloak.dk
kl.
19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

www.ml-kloak.dk

Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand
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FORENINGER
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen, 21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns
Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen, 29 67 06 09
jan@asjf.dk
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
91 25 95 21
borger@alsønderup.nu
Brug Skolen
Tove Troelsen, 48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard, 40 13 57 28
heegaard@fdf.dk

ALSØNDERUP SKYTTE,
GYMNASTIK- &
IDRÆTSFORENING
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen, 48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Badminton
Jacob Bertelsen, 20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen, 51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Floorball
Finn Jacobsen, 31 24 05 44

LOKALRÅD
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Lene Riis, 29 32 50 20
lokalraad@leneriis.dk
Harløse Lokalråd
www.harlose.dk
Søren Kodal, 4017 7563
harlose@harlose.dk

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

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net

Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

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

Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83

Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8, 72 32 74 00

Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13

Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen, 40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
s.andreasen3400@gmail.com
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.dk

Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53

Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen, 21 27 24 28
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen, 48 28 75 50
rm@hhm.dk

SKOLER

Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

INSTITUTIONER
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 70
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk
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VANDVÆRKER
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen, 23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
30

Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Niels Olsson
20 96 84 62
niels_oluf@yahoo.dk

GRUNDEJER
FORENINGER
Andelsforeningen
Holmegården
Jørgen Dan Nielsen, 48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig, 39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes, 35 38 02 23
Ellegaardens
Grundejerforening
Lars Hansen, 50 94 96 49
larsb111@yahoo.dk
Grundejerforeningen
Holmegård
Asbjørn Klit, 29 21 29 66,
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen
Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen, 35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen
Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, 29 36 51 40
llj@spire.dk

Grundejerforeningen
Sandbakken
Lars Schmidt, 48 25 26 22
Rørmosevej 5
larssmet@outlook.dk

Grundejerforeningen Tulstrup
Have I
Michael Heegaard, 48 28 60 56
heegaard3@live.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com

Grundejerforeningen Tulstrup
Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
martin.n.svendsen@gmail.com

Grundejerforeningen
Mølledalen
Kim W. Andreasen, 30 89 35 43,
kwa.andreasen@gmail.com

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05, birkehlers@gmail.com

Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Hestehavegård
Grundejerforening
Jette Kit Nordentoft, 23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

KIRKERNE
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale.

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk
Korleder Rytmisk voksenkor
Eva Skade Rasmussen, 24 62 73 36
eva.s.rasmussen@gmail.com

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk

ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen, 48 18 13 25

Kirkeværge
Vakant

Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com

Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26

Ledende graver
Stedfortræder:
Michael Agerbo, 30 31 09 43
graver.ullerod@gmail.com

TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
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ALSØNDERUP FESTER

DAGENS PROGRAM
10. maj 2018

MUSIKPROGRAM
10. maj 2018

08.00
09.00
10.30
		
13.00
		
13.15
14.30
15.00
16.00

10.30
		
11.30
12.20
		
14.10
15.00
		

Pladsen åbner.
Dørene åbner til loppemarkedet.
Levende musik starter på 		
festivalpladsen.
Lodtrækning på indgangs-		
billetten.
Auktion i hallen.
Loppeboderne lukker.
Vinderen af ølpallen findes.
Festpladsen lukker.

Kirkens Rytmiske Kor.
Korsang, Spirituals.
Casper Reiff. Klassisk.
Irish Campfire. 			
Irish Folk Music.
Per Moldur. Jazz, blues, Rock.
Michael Ruge
Nedrivningsblues og pop

