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

Salg til private, institutioner og private af:

Du kan se hvad der er planlagt af begivenheder
i dit lokalområde og du kan også selv tilføje din
begivenhed til vores fælles kalender!

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

Gå ind og se mere her:

www.alsønderup.nu/kalender

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

2
2

Jeg skal
med til ...
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Så blev det sommer! Og mens alle
andre har nydt det
gode vejr, måske
ved en af nordkystens strande
eller i udlandet,
har redaktionen
arbejdet med at
gøre klar til dette nummer af Lokalt
Nyt. Alsønderup Fester gjorde det
igen! Igen i år et flot overskud, hvilket
Idrætsforeningen og Kulsviergården
kan være rigtig glade for. Pengene er
livsvigtige for de to foreninger i deres
daglige bestræbelser på at drive foreningerne - og fra Redaktørens hjørne
skal der lyde en stor TAK til alle, der
har medvirket til dette flotte resultat.
Vort næste nummer udkommer i november (uge 46) og der er deadline for
indlæg den 21. oktober. Og husk: Du
er altid velkommen til at sende mig
en mail med en kommentar til bladet.
Fortsat god sommer! Peter Windum,
redaktør for Lokalt Nyt red@lokaltnyt.dk

KOLOFON

Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

15. årgang · Nr. 3 - 2019 		
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: Kulsviergårdens og Nationalparkrådets udflugt til fugletårnet
ved Alsønderup Enge.
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 40 2019. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er mandag den
21. oktober 2019 på mail:
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

Flemming Lynge
oktober, hvor KulJeg ser frem til torsdag d. 3.
år i cafeteriet på
svierklubben indleder sit 36.
Kulsviergården kl. 14.
lub hvor man møKulsvierklubben er en ældrek
erholdning hver
des til fælles kaf febord og und
anden torsdag.
ingen kontingent,
Der er ingen medlemskort,
der kun godt at sige
ingen mødepligt - faktisk er
om klubben.
med, er bl.a. en tur
Blandt det vi skal fornøje os
ober,
til Arbejdermuseet d. 17. okt
Kommune.
delvis sponseret af Hillerød
På gensyn fra Flemming
m/udvalg

... ses vi?
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Så er vi i gang
Kulsvierscenen er trukket i arbejdstøjet og er i gang med prøverne på
vores 40-års jubilæumsforestilling.
Grease er en musical med energi
og højt tempo fyldt med masser af
musik, dans og livsglæde. Her har vi
virkelig taget en udfordring op.
Heldigvis bliver vi hjulpet godt på
vej med bl.a. sang- og danseundervisning.
Anette Spahn Klausen, som er uddannet sangcoach og korleder sørger for kyndig opvarmning, og alle
bliver vejledt i forskellige sang- og
vejrtrækningsteknikker og hjulpet
igennem de forskellige udfordringer
i sangene. Alt sammen i samarbejde med vores pianist Ulrich Spahn
Klausen – og ja, det er samme efternavn. Anette og Ulrich er gift, hvilket
er en kæmpe fordel for Kulsvierscenen, fordi de også bruger en masse
tid på at øve derhjemme.

- FOR ALVOR!

Susanne Nielsen er tilbage som danseinstruktør og skal hjælpe os med
koreografien. Susanne kender vi
som aktiv skuespiller i nogle af de
tidligere opsatte stykker på Kulsvierscenen.

Også kostumeholdet er kommet
rigtig godt i gang. Allerede før sommerferien havde de støvsuget loppemarkeder og genbrugsbutikker for
at finde tøj og sko, som kan passe til
moden fra sidst i 50’erne.

Igen i år har vi haft øget interesse
og medlemstilgang. Vi har henover
sommeren budt velkommen til 10
nye medlemmer - heriblandt en del
unge, som bl.a. via høj- og efterskoler har erfaring med at spille teater
og musicals. De har gode sangstemmer og er dygtige dansere.

Kulsvierscenen er familieteater.
Vi opfører familieforestillinger, og
de sidste par år har der været flere
medvirkende, som har haft forældre
og barn/børn med.

På vores øveaftner bliver der virkelig
gået til den med både opvarmning,
sang, dans, replikker og sceneskift.
Der bliver pustet, svedt og drukket
en masse vand. Vi arbejder hårdt, så
vi skal nok få det lært. Hele salen er
i hvert fald fyldt med god energi og
godt humør. Det tegner godt for det
færdige resultat.

Sidste år havde vi 3 generationer fra
samme familie med.
Det er skønt, når vores interesse for
teater smitter videre i familierne.
Vores kapelmester fra sidste år fortsætter heldigvis. Ulrich er rigtig glad
for musik, og det samme gælder
Anette, som Ulrich er gift med, og
som er vores sangcoach. De har så
ovenikøbet får lokket deres 3 børn
(Karoline, Marie og Simon) med og
Simons kæreste (Tanja).
Vi har spurgt Anette og Ulrich; hvad
det er, der gør det sjovt at være med
på Kulsvierscenen:
Vi synes, det er fantastisk at være med
i årets Grease-musical. Der er et super
engagement hos alle medvirkende - og
det hos unge såvel som knap så unge.
De kaster sig frygtløst ud i at synge og
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danse - samtidig. Det er faktisk ret svært, men de er dygtige, og det
går hurtigt fremad. Vi er meget optimistiske. Derudover er Grease
blevet et familieprojekt hos os - hele familien deltager, og det er utrolig hyggeligt. Så vi glæder os meget til efterårets prøver og vinterens
forestillinger.
Kulsvierscenen har besluttet at investere i et nyt lydanlæg, og
vi glæder os til fremover at kunne levere en bedre lydkvalitet
til vores forestillinger. I den forbindelse kan vi i øvrigt byde
velkommen til 2 nye lydmænd - Rasmus og Tom. Samtidig skal
det også nævnes, at vi stadig søger sponsorer. Så har du - eller
kender du - et firma, som har lyst til at give et bidrag til det nye
udstyr, vil vi meget gerne høre fra dig. Til gengæld for et sponsorat kan vi tilbyde fribilletter til forestillingen og reklameplads
i det trykte program. Send en mail til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk, hvis du vil vide mere om vores sponsorpakker.

FORESTILLINGER
Lørdag den 18. januar 2019 kl. 15.30 		
(premiere og jubilæumsfest)
Søndag den 19. januar 2020 kl. 14.30
Lørdag den 25. januar 2020 kl. 14.30
Søndag den 26. januar 2020 kl. 14.30
Lørdag den 1. februar 2020 kl. 14.30
Søndag den 2. februar 2020 kl. 14.30
Kom og nyd den festlige forestilling.
Forestillingen varer ca. 2 timer
inkl. pause og spilles på
Kulsviergården, Pibe Møllevej 7,
Alsønderup, 3400 Hillerød.
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ALSØNDERUP
FESTER
50-ÅRS JUBILÆUM
Alsønderup Fester blev klaret i god
stil trods forhindringer og ekstra udfordringer.
Der kom stort set lige så mange
gennem indgangene, som sidste år,
nemlig omkring 2.600 mennesker,
og omsætningen var næsten lige så
høj som i 2018, og det til trods for, at
en af udfordringerne var, at det regnede mere end halvdelen af tiden.
Vi havde været forudseende nok til
at sætte et telt op ved siden af baren
ved grillen, hvor vi ellers bare plejer
at have borde og bænke, hvor man
kan nyde det dejlige vejr, som vi
normalt er velsignet af Kr. Himmelfartsdag. Det kunne ses på omsætningen fra denne bar, der var stort
set som sidste år. Baren ved Koldhallen og udendørs isenkram havde
til gengæld en voldsomt nedsat omsætning, og selvom en del af omsætningen flyttede indenfor i hallen,
så nåede vi ikke den omsætning af
sodavand, øl og is, som vi nød godt
af i 2018, hvor solen skinnede fra en
skyfri himmel.
Men det mest imponerende var først
og fremmest, at regnvejret ikke fik

Forberedelse til festen 2019.

særlig mange mennesker til at gå
hjem, men til gengæld fik dem indenfor, hvor der blev solgt lidt flere
lopper end sidste år, og musikteltet
var fyldt, så de lokale, frivillige musikere oplevede, at der var nogen, der
lyttede og applauderede.
Den anden store udfordring var,
at der både skulle være EU parlamentsvalg og folketingsvalg, og i
modsætning til os andre, er politikkernes ret til opsætning af plakater
ikke indskrænket til 14 dage inden
begivenheden.
Men også den udfordring klarede vi.
Det tog ganske vist mere end dobbelt så lang tid at få plakaterne op,
som det plejer. Først og fremmest
fordi vi skulle kikke efter pladser
og overveje kreative ideer, men det
lykkedes: Der hvor vi kunne, skubbede vi de politiske plakater op, og
vi satte hyppigt 2 over hinanden for
at blive set i skilteskoven, og - nå ja
- så overskred vi nok lidt flere regler for opsætning, end vi plejer, men
holdt dog fast i, at det ikke må være
til gene for trafiksikkerheden. Det
tog også længere tid at få dem ned:

Nogle af vore plakater var blevet
skubbet op, så vi ikke kunne nå dem.
Det kan vi dårligt klage over, når vi
selv havde gjort det samme, men det
betød, at vi løbende måtte se efter,
om de var faldet ned igen. To gange
2 plakater der, hvor Holmegårdsvej
går over i Fredensborgvej, kunne vi
først hente efter omkring 3 uger efter Alsønderup Fester, og på grund
af kreativiteten, som fik plakater op,
hvor vi ikke plejer, kom plakaterne
i rundkørslen ved Plantorama først
ned i begyndelsen af juli, og alene
fordi en venlig sjæl på facebook
gjorde os opmærksomme på, at de
hang der.
De ekstra udfordringer bestod dels
i, at vi havde besluttet at udgive et
jubilæumsskrift, dels i at vi ønskede
at lave et brag af en medhjælperfest
i anledning af jubilæet.
Jubilæumsskriftet, der blev skrevet og redigeret af Michael Ruge
med hjælp fra Knud Sørensen blev
til gennem interview med de mennesker, der havde været aktive gennem de 50 år samt gennemlæsning
af samtlige referater fra byfestud-

Fortæringsboder og musiktelt klar før start 2019.

| Alsønderup |Fester
FDF |

valgsmøderne og avisartikler, og jubilæumsskriftet blev illustreret med
egne fotos og ikke mindst fotos, som
Lokalarkivet beredvilligt stillede til
rådighed.
For at alle skulle have glæde af det,
blev jubilæumsskriftet udelt til alle
de mennesker, der normalt får Lokaltnyt, hvilket vil sige både Alsønderup og Tjæreby sogne.
Omkostningerne til trykning og distribution blev dels klaret med hjælp
fra Frederiksborghallen, der hjalp os
med at få en fornuftig pris fra trykkeriet og i øvrigt på mange andre
praktiske områder, dels ved at FOSS
gav et pænt tilskud.
Der er ingen tvivl om, at ikke mindst
interview, indlæg fra afdelingerne ofte skrevet i fællesskab mv., men
også det, at festskriftet blev distribueret til hele vort lokalområde, har
været med til at skabe venskaber og
binde os tættere sammen.
For at sikre en fantastisk medhjælperfest i anledning af jubilæet, blev
der nedsat et specielt festudvalg, der
sørgede for, hvad der skulle serveres
af mad, den levende musik, bordopstilling og -opdækning mv. Byfestudvalget havde bedt om et budget,
og da de samtidig have besluttet, at
adgangsprisen skulle være den samme som »normalt«. Det var en stor
udfordring, for »normalt« dækkede
ikke engang maden, og der skulle
også serveres en velkomstdrink, betales for musik osv., så det hele skulle tjenes ind på salg af drikkevarer.
Festudvalget lavede budget for tre
scenarier: 100, 200, og 300 deltagere
... Og så kom der 365!

Ekstra telt 2019.

Det oversteg alle forventninger, og
der blev købt drikkevarer af alle.

Hovedretten var en langtidsstegt
kalveculotte, som mange taler om
endnu. Meget lækkert, og logistikken omkrig buffeten blev styret med
kyndig hånd af Knud Sørensen, der
var aftenens toastmaster, så alle oplevede, at de stod minimalt i kø.

som alle gjorde for, at Alsønderup
Fester blev en succes hvert år, og
benyttede i øvrigt lejligheden til
ikke blot at takke hver enkelt i byfestudvalget, men også at annoncere, at han efter 16 år som formand nu ville overlade posten til
Michael Ruge. Rasmus fortsætter
i udvalget, »For det er jo ret sjovt
og en del af mit liv siden jeg var
en lille dreng«. Flemming Lynge,
der er tidligere formand holdt en
underholdende tale, hvor han bl.a.
beskrev hvordan man gennemførte Alsønderup Fester for omkring
30 år siden. Jørgen Simonsen,
Nordtag A/S, talte på vegne af
sponsorerne og fortalte hvordan
han havde bygget sin virksomhed
op på baggrund af værdierne fra
Alsønderup Fester: Samarbejde,
holdarbejde og målrettethed. Formanden for Kulsviergårdens bestyrelse Carsten Lynge takkede
for den indsats, som de mange
frivillige i og omkring Alsønderup Fester gør for at sikre Kulsviergården og idrætsforeningen
en uundværlig økonomisk basis,
men benyttede også lejligheden
til at minde om, at alle gør det
frivilligt og ulønnet, så forslag til
forbedringer må også gerne ske i
en fordragelig tone.

Mellem retterne var teaterforeningens fødselsdagsgave til Alsønderup
Fester opførelse af afsnit fra »Bænken«, som blev rigtig godt modtaget.

Efter spisningen spillede Barometerband op, og dansegulvet stod
ikke stille før kl. 01, hvor festen
sluttede.

Der havde derudover meldt sig forskellige talere. Formanden for byfestudvalget Rasmus Mortensen talte
om vigtigheden af det store arbejde,

Alt i alt en fejring af 50-års jubilæet for Alsønderup Fester, som
vi godt kan være bekendt.

Der var Alsønderup Fester Banko
aftenen i forvejen. En aktivitet, der
ligeledes bidrog til festligholdelsen, og heldigvis accepterede Ulla
fra banko, at man kunne bruge den
samme bordopstilling som til festen.
Det gjorde, at vi kunne koncentrere os om pyntning af sal og borde.
Carsten Lynge donerede adskillige
meget lange og nyudsprungne bøgegrene, som udgjorde den grundlæggende udsmykning af hallen og
scenen, og der var blomster og fyrfadslys på alle borde, som var dækket op med ægte porcelæn og metalbestik.
Vi syntes selv, at det var et meget
smukt syn, der mødte deltagerne,
da de ankom i deres stiveste puds
lørdag aften 1. juni til Jubilæumsmedhjælperfesten.
Vi startede med en velkomstdrink,
som de fleste tog med ned til bordet,
der var bestilt på forhånd.

Præsteindgangen 2019.

Barometerband 2019.
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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Mandag den 30. september i klubhuset kl. 19.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent.
• Orientering fra formanden.
• Orientering om buget og regnskab.
• Indkomne forslag.
• Valg af udvalgsmedlemmer. Alle fire i bestyrelsen er på valg. 						
Benny Haas-Madsen er i løbet af sommeren trådt ind i udvalget. 					
Benny ønsker genvalg, ud over dette har et andet medlem givet tilsagn					
om at stille op.
• Eventuelt.
Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne, Margit Enevoldsen

BADMINTON
- DEN NYE SÆSON ER LIGE OM HJØRNET!
Den 4. september kl. 17.00 starter badminton for børn op igen
og vi ser frem til en ny spændende sæson. Sidste års nybegyndere lærte meget og der var mange på holdet som vi glæder
os til at se igen! Der er også stadig plads til nye spillere og de
første 3 gange er prøvetræning - så alle kan frit komme og prøve
kræfter med badminton.
Den 5. september kl. 20.30 starter badminton for voksne. Alle kan
deltage og du behøver ikke en makker for at spille. Det eneste vi kræver er, at
du kommer glad og frisk på god motion og hygge!
Hilsen med fjer på
Nanna & Jacob

| Seniorklubben |
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KØBENHAVNS RÅDHUS
- EN UDFLUGT MED ALSØNDERUP
SENIORKLUB
Hvem kender ikke Københavns Rådhus? Enten fra besøg i huset, hørt
rådhusklokkerne nytårsaften og til
middagsradioaviserne, set billeder
derfra eller set udsendelser med
statsbesøg eller fra vundne sportskampe. Seniorklubben inviterer til
udflugt for medlemmer torsdag den
24. oktober med bustur, guidet omvisning og efterfølgende frokost.
Københavns Rådhus blev med den
vundne arkitektopgave et ikon, både
for rådhusbyggeri og for byen København. Dette rådhus et det sjette
i rækken af københavnske rådhuse,
hvor de fleste lå på Gammeltorv i
det indre København. Det sidste af
dem huser nu Københavns Byret. Ligesom Vor Frue Kirke, Københavns

Domkirke og flere andre, alle tegnet
af C.F. Hansen, blev de opført i den
såkaldte klassicistiske stilart med
græske og romerske proportioner
og udtryk.
Det »nye« rådhus skulle placeres på
en mere åben plads; det blev på de
i 1880 nedrevne vestvolde overfor
Tivoli, som blev indviet i 1843. Pladsen var et af mange steder for »Stormen på København« i februar 1659,
hvor københavnerne forsvarede sig
mod svenske tropper, og blev derfor
symbolsk for folkets frihed.
I 1880-erne modnedes tankerne om
et nyt rådhus, udvalg blev nedsat,
professorer udførte beregninger, og
en arkitektkonkurrence blev udskrevet med temaet »til den dybeste alvor

og den højeste festlighed i tilværelsen«.
Der indkom 6 forslag i januar 1891,
og arkitekt og bygmester Martin
Nyrops banebrydende forslag blev
vedtaget. Som noget helt specielt
havde han ladet sig inspirere af italiensk middelalders byggestil, hvor
bystaternes høje tårne er karakteristiske.
Man var modig og valgte noget anderledes nyt, moderne og stort på
en symbolsk plads med hundredårige arkitektoniske rødder i det
europæiske byggeris kultur og fik i
fremgangstiderne i den sidste del af
1800-årene et borgerligt palads efter det udskrevne tema og til mange
års efterfølgende brug og mødested.
Flere andre bygninger, mere eller

| Seniorklubben |

mindre inspireret af samme stilart,
kom til på pladsen, og mange boulevarder med plads og luft blev anlagte efter fransk forbillede.
Rådhuset indeholder både udvendigt, men mest indvendigt, et væld
af udsmykninger. Det vil føre for
vidt at begynde en beskrivelse her.
Tag i stedet med på Seniorkubbens
udflugt. Hele huset består af 3 tværstillede bygninger, der er forbundne
med langsgående bygninger. Derved
dannes der efter italiensk forbillede
to indre »haver«. Den forreste fra
hovedindgangen, Rådhushallen, er
overdækket med at glasloft; den bageste er åben.
Rådhushallen er frit åben og myldrer af mennesker på besøg eller med
ærinder. Her bliver par viede i Bryllupssalen på samlebånd. Turister
vandrer frit omkring, bliver imponerede og tager billeder, ofte med
sig selv som motiv. Rundvisninger
foregår hver dag. Politikere og medarbejdere arbejder på alle etager i de

sammenhængende bygninger. Rådhushallen, udsmykket med splitflag
og en historisk frise, anvendes til
modtagelser og festlige lejligheder,
valghandlinger og udstillinger. Jens
Olsens mekaniske verdensur er en
international attraktion med 12 værker og 14.448 dele. Blev fremstillet
fra 1943 til 1955, hvor Kong Frederik
den IX indviede uret.
Det italiensk inspirerede tårn på 106
meter er placeret ud for mellembygningen, og der er adgang til tårnet,
hvor de 5 klokker på i alt 6 ton hænger. Man skal unde sig trappeturen
derop, se maskinerne til klokkespil
og til at dreje viserne på de udvendige 4 ure og nyde udsigten over hovedstaden. Selve uret står aflukket i
stueetagen og sender elektriske signaler op til maskinerne.
Rådhuspandekagerne. En idé fra
1928, hvor den belgiske Kong Albert
kom på besøg. Vi begynder udflugten til Københavns Rådhus torsdag
den 24. oktober med pandekager,

derefter guidet rundvisning og fri
adgang til tårnet. Efter rådhuset
spiser vi en lækker frokost på restaurant Karla på Dantes Plads
lige bag rådhuset. Senere tager vi
bussen retur til Alsønderup igen.
Medlemmer får invitation pr mail
og brev, og man kan blive medlem
for 100 kr. årligt pr person ved at
kontakte een af nedenstående udvalgsmedlemmer. Eneste krav er
kun lyst og tid til at deltage.
Venlig hilsen
Lis Asmussen, 2172 7644
haas@post12.tele.dk
Merete Henriksen, 2467 7689
jogmhenriksen@gmail.com
Anne-Marie Markussen, 2025 8835
oammarkussen@gmail.com
Erik Hartz, 2913 5990
jehz@mail.tele.dk
Hans-Torben Andersen, 2025 9317
hta@vinfrafrankri
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| Alsønderup Vandværk |

BRUG VAND med omtanke
12

På Alsønderup Vandværk er det
også blevet sommer. Vi mærkede i begyndelse af juni de
meget varme dage hvor der var
et ekstraordinært stort forbrug,
og vandværket kunne ikke følge
med forbruget om dagen, men
vandtanken havde kapacitet
nok og den blev fyldt op i løbet af natten. I den sidste del
af juni har der ikke været problemer med kapaciteten, det er
kun på meget varme dage at
der kan opstå problemer.
Så derfor brug vand med omtanke
NY VANDKVALITETS 		
ANALYSE
I juni fik vi også resultatet af
den store vandanalyse hvor
vandet blev undersøgt for en
lang række fremmedstoffer.
Igen viste det sig, at vandet
fra Alsønderup vandværk er
af en god kvalitet og at det
overholder alle grænseværdier.
Resultatet kan ses på vandværkets hjemmeside.
NY HOVEDLEDNING
Der har i perioden ikke
været driftsudfald eller
ledningsbrud, men vi har i
bestyrelsen indhentet flere tilbud
på en udskiftning af hovedledningen mellem vandværket og
Tulstrup. Der er tale om en 160
mm PVC-ledning fra 1970 erne.
Der har i løbet af de sidste par år
været tre brud på denne ledning.
Brudene sker typisk ved at ledningen revner på langs over en
strækning på 1 til 2 meter. Det
betyder at der sker et stor trykfald og også et relativt stor tab
af vand på grund af ledningens
dimensioner.

Billedet viser reparation af et tidligere brud på hovedledning på den
strækning som nu bliver udskiftet

arbejdet på går for at undgå
driftsforstyrrelse i så lille grad
som muligt.

PVC-ledninger fra denne periode er
kendt for at have en ret dårlig kvalitet
og flere andre vandværker har også
måtte udskifte denne type ledninger.
Vi forventer at udskiftningen påbegyndes i uge 33-34 og at den varer
ca. 5 uger. Der vil blive etableret en
midlertidig erstatningsledning mens

De personer der bliver berørt, får
nærmere besked.
Det er strækningen mellem
Vandværket og Tulstrup, en ledning på 660 Meter.
God sommer
Alsønderup Vandværk

| Brug skolen |

BRUG SKOLEN
På skolen i Alsønderup, er vi klar til nu at starte på 30. sæson.
Første aften tirsdag den 24. september 2019 kl. 17.30
- 21.00. I alt 10 tirsdag aftner før jul og 10 efter jul.
Alle er velkomne!

Starter igen

Idegrundlaget er:
• at i lokalsamfundet er der brug for at mødes på tværs af de lokale foreninger.
• at man skal kunne benytte lokalerne på skolen i Alsønderup om aftenen.
• at man skal kunne mødes og lære andre at kende under hyggelige former.
• at man skal kunne lave noget sammen, alt efter interesse.
• at man skal kunne deltage uden at være bundet til at komme hver tirsdag.
• at det skal være billigt -10 kr. pr gang.
• at der er frivillige igangsættere ved alle holddannelser og aktiviteter.
• at man som bruger også selv kan foreslå eller oprette aktiviteter.
Der tilbydes i år:
• Sløjd og træarbejde i skolens sløjdlokale efter deltagernes behov.
• EDB på alle niveauer, bl.a. it og vejledning i billedbehandling.
• Engelsk, lidt øvede og begyndere.
• Kortspil - der er plads til flere.
• Bowls på tre baner i gymnastiksalen - for øvede og uøvede - også turneringer.
• Mange slags håndarbejde - kreativitet med alle slags materialer.
• Hækling - kom og lær det.
• Tasker af kaffeposer og gavepapir, laver vi efter jul.
• Lokalhistorie - Slægtsforskertræf, ejendomshistorie og fotoscanning under vejledning af 		
Asbjørn Klit og Lissi Carlsen.
Et frivilligt kokkehold sørger for mad til de fremmødte alle 20 tirsdage kl. 19. To retter god mad for 35 kr.,
dog gratis første gang. Tilmelding fra gang til gang eller senest fredagen før på tlf. 48286876 eller 21272428.
De 10 kr. man betaler den første aften, man deltager, gælder som kontingent i foreningen »Brug Skolen«.
Bestyrelsen, kokkeholdet og igangsætterne, alle frivillige og ulønnede, glæder sig meget til, at mange møder frem
første aften, tirsdag den 24. september.
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| Happy Sommer |

HAPPY SOMMER
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FORENINGERNES DAG I ALSØNDERUP
LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER

Lørdag den 7. september bliver der
rig mulighed for at se og prøve, hvad
foreningerne i vores område kan tilbyde.
Aktiviteterne starter med at puls og
appetit sættes i gang med en omgang fælles Go´morgen fitness og
efterfølgende morgenmad. Sidstnævnte står Borgerforeningen for.
Så går det slag i slag i nogle timer,
hvor forskellige foreninger byder ind
med aktiviteter, som skal vise, hvad
de kan, og hvilke muligheder der er.
Alle aktiviteter vil foregå i og omkring Klubhuset og idrætsanlægget.
Programmet ligger i skrivende stund
- deadline for LokaltNyt medio juli –
ikke endelig fast, men flere foreninger er i gang med at planlægge hvilke aktiviteter, de kan byde ind med.

• Teateret stiller måske op med et
par sange fra forestillingen 		
Grease.
• FDF arrangerer bål og leg.
• Der vil være orientering omkring
Nationalparken Nordsjælland og
»På opdagelse i naturen«.
For børnene vil der blive arrangeret
et børneloppemarked, hvor lokalområdets børn opfordres til at lave
en lille bod - måske bare brede et
tæppe ud - hvorfra de kan sælge eller bytte det legetøj, som de enten er
vokset fra, eller ikke længere bruger.

Arrangementet forventes at slutte
midt på eftermiddagen.
De foreninger, der ikke har mulighed
for at lave en aktivitet, vil få mulighed for, at lave en informationsbod,
hvor de kan fortælle om hvilke aktiviteter, de kan tilbyde.
Hold øje med de lokale Facebook
grupper, Forældre Intra, Borgerforeningens og Lokalrådets hjemmesider, hvor planlagte aktiviteter løbende vil blive opdateret.
HUSK! Kryds i kalenderen lørdag den 7. september.

Midt på dagen vil der blive grillet
pølser og brød.

• Gymnastik: Go´morgen fitness
og airtrack.
• Fodbold mellem lokale hold.
• Jagt- og Skytteforeningen er 		
ved at finde på noget.
• Brug Skolen overvejer at 		
sætte deres bowlingbane op.
• RC-banen ved Tulstrup er 		
kontaktet med henblik på en 		
opvisning af deres køretøjer.
• Tulstrup MC viser motorcykler
og fortæller om deres klub-		
aktiviteter på Bjerggården.
• Der vil være forskellige 		
aktiviteter for børn, hvor de 		
kan forsøge sig med forskellige
lege i sumodragter, bumperballs
eller kæmpe boksehandsker.

KOM OG VÆ
GO’MORGE
R MED TIL:
N FITNESS
• FDF-SPEJ
SUMOBRYD
DER
NING • BUM
TENNIS • L
PERBALLS
OPPEMARK
ED FOR BØ
GYMNASTIK
RN
• OPDAGEL
SESTUR
I NATUREN
HØR MERE
LOKALRÅD
OM:
• BORGERF
ORENINGE
NATIONAL
N
PARK NOR
DSJÆLLAN
D

GRATIS EN
TRÉ

15

NERF-KAMP
PÅ KULSVIERGÅRDEN
•

år og 99 år.
For alle mellem 6
eget tøj 		
ssko og ikke så m
ør
nd
de
in
sk
hu
... og
- det bliver varmt!

iller du
ge krig eller sp
Elsker du at le
Call •
Counter Strike,
m
so
l
pi
rs
te
compu
ikke
etc.? Kunne det
d
el
efi
tl
at
B
y,
ut
of D
heden? re det i virkelig
gø
at
dt
fe
re
væ
RF EXTRA INFO:
til indendørs NE
en
m
før start.
om
lk
ve
iver gennemgået
Så er du
bl
er
gl
Re
•
iergården.
pile, halleje og 		
KAMP på Kulsv
g går til indkøb af
lin
ta
Be
•
legespor t/leg med
en
er
forskelligt tilbehør.
P
M
A
K
ker gerne,
NERF
.
le
skumpi
Facebook og mar
ed
på
m
g
er
sla
yd
op
så
sk
r
og
• Find
tøjsvåben, de
r ;-)
. 12.30 til 15.00.
• Søndage fra kl
sbriller.
våben og sikkerhed
RF
NE
et
eg
t
di
g
• Medbrin
udleveret.
• Pile/skud bliver
ent.
• Cafeteriet er åb
Fremtidige dato’er
• Indgang 50 kr.
annonceres på
Alsønderup Idrætsforenings Facebook
side.

hvis du deltage
n samt et par
inge dit NERF våbe
br
ed
m
lv
se
al
sk
Du
ler. Vi
riller eller skibril
eb
m
øm
sv
r,
le
ril
sikkerhedsb
asser af skud
R bane og vi har m
O
ST
Y
N
en
t
ve
la
har
N-Strike
i spiller med Nerf
(v
.
...
ne
lå
at
til
v
man får lo
Rival)
ke Mega Guns og
ik
]
le
pi
å
bl
å
sm
[de
orening.
, Alsønder up Idrætsf
Mvh. Peter Windum

Ses vi?

| Idrætsforeningen |

16

RULLESKØJTELØB
n
e
d
r
å
g
r
e
i
v
s
l
u
K
på
Lørdag den 21. september starter en ny sæson rulleskøjteløb i hallen på
Kulsviergården. Som tidligere år ruller vi i hallen fra kl. 11-15 hver lørdag
med enkelte undtagelser frem til 11. april 2020.
Alle åbningstider kan ses på www.asgi.dk
Det koster 40 kr. pr. gang at rulle inkl. gratis lån af rulleskøjter og sikkerhedsudstyr. Du kan købe sæsonkort til 200 kr. som giver dig fri adgang til at rulle
hver lørdag.
I denne sæson vil det igen være muligt at afholde fødselsdag i rulleskøjtehallen om lørdagen. Kontakt venligst Søren Kodal på mail: kodal@kodal.net for
nærmere aftale.
Vi er alle frivillige hjælpere og har i den grad brug for din hjælp også. Så hvis du
kan afse lidt tid til at hjælpe en lørdag, må du også gerne kontakte Søren.
Vi glæder os meget til en ny sæson rulleskøjteløb på Kulsviergården.

| Kulsviergården | Kulsvierklubben |

Nyt fra
KULSVIERGÅRDEN AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 18. september 2019 kl. 19.00 på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød
Dagsorden:
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af indskud ved indmeldelse

		
6. Valg af:
			 Bestyrelsesmedlemmer
			 Bestyrelsessuppleant
			 Revisor
			 Revisorsuppleant
		
7. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal afleveres på Kulsviergården senest 8 dage før generalforsamlingen. Kulsviergården byder vore medlemmer på vin og en let anretning efter generalforsamlingen.
Vel mødt

KULSVIERKLUBBEN
Kulsvierklubben er en 36 år gammel ældreklub, ikke kun for lokalområdet, men for alle beboere i Hillerød
Kommune.Hvis vi kun var en lokal klub, ville vi ikke få kommunalt tilskud, og de af vores ældre, der flytter
til Hillerød, ville miste samværet med deres tidligere omgangskreds, - i hvert tilfælde hver anden torsdag
i de lige uger fra 3. oktober 2019 til 14. maj 2020.
Vi har sjældent medlemmer, som ikke har en tilknytning til området, men de er lige så velkomne som »vores egne beboere«.
Den 3. oktober kl. 14.00 starter vi sæsonen med Niels Åge og hans guitar i cafeteriet på Kulsviergården.
Han vil underholde med musik til sange fra 1975 til 1995.
Du betaler 35 kr. for kaffe/te ad libitum, og medbring selv det du ønsker at spise til kaffen. Vi har ingen
kontingent, men når vi tager på ture væk fra Kulsviergården, som vi f.eks. skal d. 17. oktober, så vil der være
udgifter til bl.a. transport, bespisning, guide til rundvisning m.m. Den dag skal vi med bus til København for
at få en rundvisning på Arbejder Museet. Det er et dyrt arrangement, men Hillerød Kommune har venligst
bevilget klubben 8.000 kr. i tilskud, så egenbetalingen bliver nok til at overkomme. Den dag starter vi kl. 10
med formiddagskaffe i Cafeteriet, og forventer at være hjemme før kl. 16.00.
D. 31. oktober har vi allieret os med Landbosenior, som også holder deres møder på Kulsviergården. De
har booket skuespiller PER PALLERSEN til at komme og underholde denne eftermiddag, og det vil vi ikke
gå glip af.
Program for hele sæsonen er under udarbejdelse, og vil blive omdelt til vores første møde. Desuden vil det
også komme i dette fortrinlige blad.
Vi håber at se alle vores »gamle« medlemmer den dag, men også gerne nye som har lyst til hver 14. dag at
få en kulturel oplevelse, eller måske blot noget sladder fra sognet.
Har du spørgsmål, så kontakt en fra Kontaktudvalget:
Karen Bendix Hansen, 51183036 - Joan & Torben Blom, 48286037
Mona Harder, 48286037 - Hanne & Flemming Lynge, 21211300
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DEN HAGESKE STIFTELSES
RHODODENDRONPARK PÅ
NIVAAGAARD
EN UDFLUGT MED ALSØNDERUP SENIORKLUB I MAJ 2019
Hvem kan ikke blive imponeret over
rhododendrons overdådige blomstring, som har sit højdepunkt i maj
måned, men som godt kan begynde
længe før med azealeaerne og fortsætte godt ind i junis højsommer?
Navnet stammer af græsk, idet rhódon betyder rose, og déndron betyder træ. Rosetræ!
Uanset om man selv har nogle af
disse frodige planter eller ej, så vil
rhododendron i fuld blomstring altid vække berettiget nysgerrighed
og beundring for disse planters livsbekræftende frodighed. Heldigvis
har mange det sådan, at man kan
glæde sig uanset ejerskab, og een af
mange muligheder for at glæde sig

over og beundre andres haveplanter
og alt arbejdet dermed opstod ved
Alsønderup Seniorklubs udflugt til
Nivaagaards rhododendronpark den
15. maj i år.
Vi blev fint modtaget af direktør
Jørgen Hage for den Hageske Stiftelse på parkeringspladsen og gik til
den østligste ende af parken ud mod
Øresund, hvor Jørgen Hage fortalte
om godsets og museets historie og
om parkens tilblivelse og op- og
nedgange.
Alfred Hage, købmand og godsejer,
erhvervede Nivaagaard og flere andre gårde og teglværk i 1862. Teglværket var blevet grundlagt i 1701

til forsyning af det enorme slotsbyggeri i Hørsholm til dronning Loise og
Frederik den IV (1671-1699-1730).
Alfred Hage oprettede landets første
ringovn i 1870, som virkede frem til
1967, og efter hans død i 1872 overtog Johannes Hage produktion og
forpligtelser.
Han var ugift og en aktiv igangsætter
af hospital, Nivaagaards Malerisamling, Nivå Kirke og den velgørende
fond, Den Hageske Stiftelse, som
efter Johannes Hages død i 1923
og hans testamente arvede alt –
gældfrit! Parken blev efter Johannes
Hages initiativ i 1901 oprettet efter
engelske principper om det frie og
åbne landskab i pagt med naturen.
Edward Glæsel var arkitekten.

| Seniorklubben |
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I de efterfølgende år kneb det med
pasningen af have og park, som derved forfaldt; men i 1984 donerede
Christian og Louise Hage et stort beløb til Stiftelsen med klausul om parkens renovering og fremtidige vedligeholdelse. Samtidig påbegyndte
Christian Hage personligt selv at
renovere og plante rhododendron i
den vestlige og nordlige del af parken hen mod hovedbygningen og
søen.
Og i 2007 på Fondens initiativ og
Svend Hansens ivrige bistand blev
hele den lange, sydlige og østlige
del af parken tilplantet med utallige,
forskellige rhododendron, doneret
og plantet af Svend Hansen og hans
folk. Han er planteskoleindehaver i
Danstrup og har hele livet interesseret sig for rhododendron. Han har
været på flere rejser til Kina og Hi-

malaya og kan formere til nye planter, idet han mestrer kunsten med
bestøvning.
Generøse mennesker forekommer
altid mere interessante end nærige
og smålige, og Svend Hansens arbejde og donationer af de mange planter fra hans ejendom har medført en
artsrigdom af rhododendron i Nivaagaard Park, så rhododendronparken i disse år er på et meget højt og
interessant niveau.
Svend Hansen er en ivrig fortæller
og gav af sine erfaringer og store viden samtidig med et glimt i øjet og
kvikke replikker alle i selskabet en
stor oplevelse af noget særlig interessant ved disse planter og om parkens udvikling og fornyelse. Mange
havde spørgsmål, som blev kvikt og
fyldigt besvaret, og det tydede på,
at mange har og interesserer sig for
rhododendroner.

Alt ialt blev besøget og den generøse omvisning af Jørgen Hage og
Svend Hansen endnu en oplevelse
af de gode i rækken af forskellige
arrangementer til udvalgte séværdigheder. Denne sluttede med wienerschnitzel og selskabeligt samvær
i nærheden på Restaurant Trekosten
helt yderst i Nivå havn.
Ved forhåbentlig interesse for at
blive medlem af Alsønderup Seniorklub og deltage i klubbens udflugter
og godt samvær kan man henvende
sig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil sørge for optagelse på
medlemslisten og opkrævning af de
100 kr. pr. person for årligt medlemskab.
Tak for endnu en god dag i godt selskab.
Hans Torben

| ASGI Gymnastik |
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Vi kan tilbyde noget for hele familien. Gymnastikken har opstart i
september med programmet på
side 21.
INDMELDELSE
Tilmeldingen sker via vores hjemmeside: www.ASGI.dk under GYMNASTIK. Her kan man også finde
holdbeskrivelser, kontaktinformation,
nyheder m.v.
Tilmeldingen er bindende. Er du
i tvivl om hvilket hold, der er det
rette for dig eller dit barn eller har
du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte instruktørerne på de enkelte hold. Der er også mulighed for
at aftale en gratis prøvetime med
instruktøren, såfremt instruktøren

Nyt nyt

skønner der er plads på holdet (kontaktinformation på hjemmesiden).
Instruktørerne på springholdene vil
løbende vurdere, om der er gymnaster, som bør flyttes til et andet hold
for at få de rette udfordringer. I så
fald kontaktes forældrene til gymnasten.
SÆSON OG FERIER
Holdene starter op uge 36 (den
første uge i september) og forløber indtil og med uge 14 i år 2020.
Foreningen følger skolens ferieplan.
Der afholdes dog fælles juleafslutning for børneholdene torsdag den
12. december 2019, hvorefter vi
holder juleferie. Træningen starter
op igen efter Nytår i uge 2. Derud-

over kan der forekomme aflysninger i løbet af sæsonen på grund af
andre arrangementer eller sygdom.
Se i øvrigt bemærkninger i skemaet
ovenfor vedr. de enkelte hold.
GYMNASTIKOPVISNING
Foreningen afholder gymnastikopvisning søndag den 29. marts 2020
på Kulsviergården.
HOLDTIDER
Vi forventer, at man møder omklædt
og til tiden til de annoncerede tider,
så alle får mest ud af træningstiden.
Vi glæder os rigtig meget til at
byde jer velkommen til en ny og
spændende sæson!

MANUVISION TRÆNING
- DET NYE SORT INDEN FOR TRÆNING!

ManuVision træningen har rod i gamle traditioner fra Yoga og Karate og andre træningsformer, der giver
øget kropsbevidsthed, styrke, smidighed og mere optimal vejrtrækning.
Øg din mindfuldness og mindsk stress i krop og sjæl.
Træningen er et godt supplement eller alternativ til behandling, da det moderne menneske tit mangler
gennemstrømning og fleksibilitet i kroppen. Ved at træne regelmæssigt, kan man forebygge ældning af
kroppen, skader og stress. Træningsformen er også gavnlig, hvis du har problemer med ryg og fødder.
ManuVision er det nye sort inden for elitesport; f.eks. har mange cykelhold og det danske herrehåndbold
landshold en ManuVision terapeut tilknyttet holdet.
ManuVision træning kan dyrkes i flere sværhedsgrader. I ASGI tilbydes træning i lettere/medium niveau.
Julie Guldbæk som underviser i ASGI er uddannet ManuVision kropsterapeut og træner og er blandt andet
behandler for Team Rynkeby.
Kom og vær med – se www.asgi.dk for mere information og tilmelding.

| ASGI Gymnastik |
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GYMNASTIK PROGRAM
HOLD
Mor/far/barn

MÅLGRUPPE
1-3 år

INSTRUKTØR
Stine

Mor/far/barn

1-3 år

Maja

Tumlespring

ca. 3 til 6 år

Tine

Spring 1

6 til 8 år

Rasmus

Spring 2

8 til 12 år

Pia

Spring 3

Fra 8 år og op efter

Brian

MGP-dans

0.-4. klasse

Dansehold

4. klasse og op efter

Louise/Julie/
Katrine
Instruktør søges!

Womba Fitness
Efterår (tidligere
Zumba)
Puls/Styrke

Fra 16 år og op efter

Lene

Fra 16 år og op efter

Lene

M/K holdet

Voksenhold

Inger

Motion for
seniorer m/k

Voksenhold

Merete

ManuVision
Efterår

Voksenhold

Julie

ManoVision
Efterår

Voksenhold

Julie

TIDSPUNKT
Mandag kl. 17.00- 17.50 i Alsønderup
Skoles gymnastiksal
Torsdag kl. 16.45- 17.35
Alsønderup Skoles gymnastiksal
Starter op uge 37
Torsdag kl.16.45-17.35
Kulsviergården
Torsdag kl.17.30-19.00
Kulsviergården
Torsdag kl.17.30-19.00
Kulsviergården
Torsdag kl.19.00-20.30
Kulsviergården
Onsdage kl. 17.00-17.50
Alsønderup Skoles gymnastiksal
Onsdage kl. 18.00-18.50
Alsønderup Skoles gymnastiksal
Onsdag kl. 19.30-20.30
Kulsviergården (Frem til jul 2019)

PRIS
700

Torsdag kl.18.10-18.55
Kulsviergården / Koldhallen
Mandag kl. 19.30- 20.30
Alsønderup Skoles gymnastiksal
Onsdag kl. 10.00 -11.15
Kulsviergården
Starter op uge 38
Mandag kl. 10.00- 11.30
Kulsviergården,
Malermester Jensens stue
(Frem til jul 2019)
Torsdag kl. 18.00- 19.30
Alsønderup Skoles gymnastiksal
(Frem til jul 2019)

600

700

700
850
850
850
700
700
450

500
500

700

850
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Tilbageblik på endnu en vellykket
sommerlejr med ca. 35 børn i Lejrcenter Avnstrup ved Hvalsø.

Temaet for dette års sommerlejr
var Vikinger, og der blev stemplet
‘viking’ på alle de aktiviteter og
lege vi var igennem over de 6 dage
lejren varede.
Børnene var inddelt i bordhold
med navne fra den nordiske mytologi, fx Sleipner, Mjølner, Heimdal
osv. og hvert bordhold fremstillede
et flot våbenskjold, som kom til at
pryde det vikingeskib, der blev
bygget i løbet af ugen. I værkstederne blev der fremstillet kofter,
sværd, smykker af horn og ben,
filtbolde og meget mere.
Avnstrup Lejrcenter ligger i naturskønt område med både skov og

marker omkring. Der var derfor også
gode muligheder for at lave løb, lege
og konkurrencer på og omkring lejrgrunden.

Midt på ugen var vi på et vaskeægte
vikingetogt – en godt 6 km vandretur i skoven med indlagte opgaver
og forhindringer undervejs. Togtet
startede dog med en sejltur i kano
over søen for at komme til nyt land,
hvor der skulle handles og byttes lokale varer for mere eksotiske ting til
brug for den store vikingefest sidst
på ugen. Alle kom godt igennem
togtet, også de mange 5-årige ben
viste at de var tapre vikinger.
Vikinger bader ikke gerne, men først
på ugen var varmen dog så uudholdelig, at de fleste kunne lokkes med
en tur i badesøen.

Dagens højdepunkt var naturligvis
lejrbålet, hvor 2 af de mest fjollede
vikingeledere indtog scenen og gav
den gas med sang og gøgl og gammelkendte sketches i vikingeklæder.
Det hører bare til en sommerlejr.
6 dage med udeliv fra morgen til
aften eller rettere; udeliv døgnet
rundt, for alle sov i telt eller sheltere.
Det er noget der rykker, det er noget
der skaber relationer mellem børn i
alle aldre, mellem børn og voksne og
voksne imellem. Vi var ca. 20 voksne, der brugte en dyrbar ferieuge
på at tage på sommerlejr, men vi
får så mange dejlige oplevelser og
hyggestunder med børnene og hinanden, at det er det hele værd. Tak
for tilliden og for lån af jeres dejlige
børn. Vi glæder os til at møde jer alle
igen efter sommerferien.

| FDF | Naturens Dag |

FDF

SÆSON
START
Efter en forrygende Vikingesommerlejr
og en dejlig sommerferie, er lederne klar
til at byde velkommen til en ny FDF sæson med masser af fællesskab, fede aktiviteter og nye kammerater.
Vi har fælles opstart for alle aldersgrupper TIRSDAG DEN 20. AUGUST KL. 18
på BAUNETGÅRDEN. Traditionen tro
spiser vi vores medbragte mad og drikke
sammen på plænen bag laden og derefter skal vi igennem de sædvanlige og
sjove optagelsesritualer i alle grupperne. Der bliver også lidt underholdning,
information om den kommende sæson
samt kaffe/kage at gå hjem på. Håber
på glædeligt gensyn til alle de ‘gamle’
FDF’ere og et hjerteligt velkommen til
alle nye.
Mødekalenderen 2019/2020 		
ser således ud:
Puslinge: 5 år - 0. klasse
Mandage i lige uger kl 17.30 – 19.00
Tumlinge: 1. - 2. klasse
Tirsdage kl. 17.30 - 19.00
Pilte: 3. - 4. klasse
Tirsdage kl. 18.00 - 20.00
Væbnere: 5. - 6. klasse
Mandage kl. 18.00 - 20.00
Seniovæbnere: 7. - 8. klasse
Mandage kl 19.00 - 21.00
Seniorer: 8. klasse og ældre
Mandag kl. 19.00 - 21.00
Desuden har vi Familie FDF, hvor familier med børn under 5 år mødes til sjove
FDF aktiviteter ca. 1 gang om måneden
(oftest lørdage)
Og FDF 25+, som er FDF for ‘store
børn’ over 25 år, som bare synes det er
hyggeligt at mødes og nørde med bål,
mad, knive og økser mm. Første møde i
FDF 25+ er 14. september.
Der er nu åbent for tilmelding i alle klasserne. Er du nysgerrig for at vide mere, så
besøg vores hjemmeside fdf.dk/alsonderup
eller kontakt kredsleder Michael Heegaard
40 13 57 28.
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Naturens
Dag 2019
PÅ SKOVSKOLEN
- MÆRK NATUREN
Den anden søndag i september er der
traditionen tro Naturens Dag. Årets
tema er ’mærk naturen’, og på Skovskolen i Nødebo kan du mærke på planter,
insekthoteller, lindebast og meget mere.
Mærk dine ømme fødder, når du vandrer
på de lange pilgrimsruter. Mærk historiens vingesus, når du hører om den gamle
parforcehistorie; eller mærk forskellen
på bladene fra skovens træer. Lad næsen og smagsløgene komme på arbejde
og mærk hvordan det føles, når du hjælper bier og andre insekter med overvintringsmuligheder.
Mærk også de store rovfugles vingesus
og suset i din mave, når du klatrer højt
til tops i klatremasten. Og mærk lindebastens fibre mellem dine fingre. Hvordan
vil du mærke at skoven bliver urørt, og at
Nordsjælland har fået sin egen nationalpark? Prøv det – vi garanterer sjove og
masser af lærerige oplevelser sammen
med Skovskolen, Naturstyrelsen og masser af frivillige.
Naturens Dag 2019 i Nordsjælland
Skovskolen
Københavns Universitet
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
Kl. 10.00 - 15.00
Medbring gerne egen madkurv, eller køb
mad og drikkevarer fra Skovskolens Spisehus.

| Annoncer |
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Jens Martinus
Mob. 40 18 08 26

Høgevej 3 • 3400 Hillerød • Telefon 77 34 52 62
jmha@live.dk
• MartinusDyreklinik.com
Jens
Martinus
Jens
Jens Martinus
Jens Martinus
Martinus

Mob.
Mob.
40 40
18 18
08 08
26 26
Mob. 40
40 18
18 08
08 26
26
Mob.

Høgevej
Høgevej 33 •• 3400
3400 Hillerød
Hillerød •
Telefon 77
77 34
34 52
52 62
62
• Telefon
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•
jmha@live.dk • MartinusDyreklinik.com

00
Hillerød
77 77
34 34
52 52
62 62
3400
Hillerød• •Telefon
Telefon
.dk• •MartinusDyreklinik.com
MartinusDyreklinik.com

F
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Foreningen
Lokalt Nyt

fo
o

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

CLAUS LARSEN

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

a
To
kl

afholder generalforsamling
Brunebjerg
36,2018
Tulstrup
Torsdag
den 11. januar
kl. 19.15 i3400
Smedens
Hus, Alsønderup
Hillerød

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Da
Fo
sk
ge

Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

TLF. 4828 6500
MOBIL
4040 8290
Med venlig
hilsen

TLF. 4828 6500
MOBIL 4040 8290

Peter Windum, bestyrelsesformand
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| Find 5 fejl |

FIND 5
FEJL

KONKURRENCE
Vinder af
Find 5 fejl
i nr. 2-2019
blev:
Mathilde fra
Brunebjerg.
Mathilde vin
der sodavan
d.

VIND 2 FLASKER
RØDVIN ELLER
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 21. oktober 2019.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Adresse

Navn

klip
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ANNONCER
TAK for 13 års produktion af
NORDMAJ’S
Lokalt Nyt.SERVICE
Det har været en
YT
TN
ØD
HILLER
KARAREL
SØ OG
LO
LLEM

KASTANIEVEJ 7 · fornøjelse
TULSTRUP ·og
3400
HILLERØD
fortsat
held og
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...

TLF. 26 12 08 24
ME

NR. 6

R 2017

DECEMBE

Også i fremtiden
kan jeg hjælpe med:
FÅ HJÆLP
TIL:

ALT I TØMRERARBEJDE!

l

Gymnastik
2019/2020

20

Vikinge 22
sommerlejr
Kode til
Bibelen

29

ØD

AkselG
Kastanievej 12 l 3480 Fredensborg

Udflugt til
Københavns
Rådhus

LOK A
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•
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•
•
•

Alsønderup
Fester 50 års
jubilæum

Efter devisen
6
10
Efter devisen
»først til mølle”først til mølle-princippet”
princippet«
tilbydes en kvart side
tilbydes
til
en årligen
pris på kr. 4.400
kvart
side
excl. moms til
Fejring af
Nationalparkens
en årlig pris
1 års dag 27
på 3.300 kr. Kontakt
LOKALT
excl.
moms.
annonce@lokaltnyt.dk

Køkkenopsætning
Markedsføring & Reklame
Gulvlægning
OpsætningAnnonceproduktion
af dør og vindue
Træbeklædning
af huse
Tryksager
til kontoret
Taglægning
PR & Kommunikation
Opsætning af vægge - 		
også spartling,
filt og maling
Udstillinger
& Skilte
Bordplader Se mere på www.akselg.dk
Skillevægge
Carporte
Skure - redskab, legehus mm.
Træterrasser
KOMMUNIKATION APS

MELLE

•
•
•
•
•
•

Nr. 3 · 2019
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Her kan DIN
annonce
Her
kunne din
være... have stået...
annonce

DECEMB

Mellem Arresø & Hillerød

ER 201

7

NR. 6

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Holddit
ditnæste
næste
Hold
arrangementpå
arrangement
på Kulsviergården!
Kulsviergården!

Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:

HerBryllupper,
finder du de
perfekte
rammer
til både:
konﬁ
rmationer,
fødselsdage,
Bryllupper,
konfirmationer,
fødselsdage,
ﬁrmafester,
receptioner, møder
og
firmafester,
receptioner, møder og
konferencer.
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit

Ring
og fåarrangement.
en uforpligtende snak om dit
næste
næste
arrangement.
Ellermed
senden
osforespørgsel.
en mail
Eller
send os en mail
med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

Web: www.kulsviergaarden.dk

Tlf. 48 28 65 40

Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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| Kongernes Nordsjælland |

f NATIONALPARK KONGERNES
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NORDSJÆLLANDS 1 ÅRS DAG

I forbindelse med fejringen af 1-årsdagen for Nationalpark Kongernes
Nordsjælland blev der afholdt 7
forskellige natur- og kulturoplevelsesture. En af disse ture var en hestevogntur i Nejede Vesterskov. Hillerød Kommune var, i samarbejde
med Kulsviergården, værter for dette
arrangement. Og hestevognskørslen
var finansieret af Hillerød Kommune.
Turen blev gennemført lørdag den 1.
juni fra 15 til 17, og på trods af at Alsønderup Fester afholdt deres 50 års
jubilæum samme aften, var der 27
personer som gerne ville med en tur
i skoven.

27

Kulsvierscenes kor syng for
i Alsønderup valsen

Turen startede med at formanden for
Kulsviergården Carsten Lynge bød
velkommen til de fremmødte hvor
efter han overdrog ordet til revykoret
fra Kulsvierscenen. Kulsviervalsen
blev uddelt til alle fremmødte og derefter sang Kulsvierscenens kor for.
Dernæst gennemgik Ole Caspersen
ruten mens Borgmester Kirsten Jensen hjalp med at holde kortet, som
mest af alt selv ville ud over markerne.

Borgmester Kirsten Jensen og Ole
Caspersen fra Naturparkrådet kæmper
med kort og notater ved Kulsvierhytten

Turen ville vare to timer og det blev
lovet, at der ville blive et stop ved
fugletårnet ud til Alsønderup Enge
hvor der ville blive mulighed for en
lille forfriskning.
Derefter gik turen igennem Alsønderup og ud i skoven hvor henholdsvis
skovfoged Ole Andersen og Ole Caspersen fortalte om landskabet på vejen og om skoven og de historier og
sagn, som er forbundet med den.
Det var kun lige, at der var
plads til alle deltagerene i de
to hestevogne, som begge blev
trukket af to flotte heste

(fortsættes næste side)

| Kongernes Nordsjælland |
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På vej mod Nejede Vesterskov
igennem landskabet

(fortsat fra side 27)
Turen gennem skoven var fin
og alle havde en god oplevelse,
mens de hørte om skoven og om
dens funktion og betydning i forbindelse med Nationalparken og
ikke mindst om de kommende
planer om at skabe større biologisk mangfoldighed bl.a. ved at
skabe flere mindre vandhuller i
skoven.
Derefter gik turen tilbage til Kulsviergården.
Vi vil gerne takke alle der deltog
i arrangementet for at de var behjælpelige og bidrog til at alle fik
en god oplevelse.
Carsten Lynge og
Ole Hjorth Caspersen

Nede i fugletårnet var der kaffe
og kage som Kulsviergårdens
formand og Susan Christiansen
havde sørget for med hjælp fra
personalet på Kulsviergården.

| Kirkerne |

KODE TIL

Bibelen

Selv om arbejdet kalder igen for mange af os, så skal der stadig være plads
til at læse en god bog. Og jeg vil foreslå, at man giver sig i kast med et af
evangelierne fra det Nye Testamente - eller måske dem alle fire! Gerne i en af de nyere oversættelser.

Men at læse Bibelen er ikke
helt enkelt, for Bibelen er ikke
en entydig bog! Man har brug
for en nøgle til sin læsning
og en sådan giver Martin
Lönnebo i sin bog »Bibelens
perler«. Nøglen eller koden
hedder: PP-KTK.
Bogstaverne står for Præsens, Person - Kærlighed, Trøst og Kosmos.
PRÆSENS ELLER
NUTID
Åndelighed er tidløs, siger Martin Lönnebo
og man skal ikke hæfte sig ved de ting i Bibelen, der
lyder gamle, eller er fra en anden tid. Når man støder
på dem, må man oversætte dem til nutid. For den
søgende læser er Bibelen altid ny udkommet. Man
skal læse teksten som om det var avisen fra i dag.
PERSON
Når man læser i Bibelen, skal man altid spørge: Hvad
vil du mig? Hjertet skal berøres og hvordan vil Gud
berøre mig med den her tekst? Hvad er det, jeg skal
gøre? Og hvis ikke jeg gør det, hvad er det, der står
i vejen?

KÆRLIGHED
Hvis din kærlighed til Gud og mennesker øges, så
kan du være sikker på, at du er på rette vej med din
læsning. Men hvis du bliver hadefuld, fordømmende
og vred, så har du i stedet mødt »Bedrageren«, som
Lönnebo skriver. En Bibellæser skal i sin læsning
lytte efter Guds hjerteslag. Og hører man Guds hjerteslag, så vokser kærligheden i én.
TRØST
Hvis din bibellæsning giver dig en øget fred i hjertet,
større tro og sindsro, så har du mødt det du søgte.
Men hvis du derimod føler dig splittet, urolig, kraftesløs eller utilfreds, så er det igen Bedrageren, der
er på spil.
KOSMOS
Som bibellæser skal man søge det evige. Myten, visdommens evige spor, der tegner sig på mange måder i tiden. Det er ganske afgørende, at vi søger den
store og evige visdom, når vi læser i Bibelen og ikke
bare fortaber os i detaljen. For som man siger: »Djævelen bor i detaljen«. Men i den evige visdom, der
findes Gud.
God læselyst!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Torsdag d. 29. august kl. 18.30
Tirsdag d. 24. september kl. 18.30
Onsdag d. 23. oktober kl. 18.30
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Anja Worsøe Reiff
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KIRKELIG KALENDER
30

DAG

KIRKEÅRET

STED

Søndag 18/8 kl. 10.30

9. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Søndag 25/8 kl. 10.30

10. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Lørdag 31/8 kl. 11.00

Kirke aftales med
dåbsforældre

Søndag 1/9 kl. 10.30

11. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Søndag 8/9 kl. 10.30

12. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Søndag 15/9 kl. 10.30

13. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Tirsdag 17/9 kl. 13.00

Smedens Hus ved
Alsønderup kirke

SÆRLIGT

Lørdagsdåb

Høstgudstjeneste - med velkomst til nye
konfirmander

Eksistenssamtaler - på Herrens mark

Søndag 22/9 kl. 10.30

14. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Søndag 29/9 kl. 9.00

15. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Præst fra Hillerød provsti

Smedens hus og
Alsønderup kirke

Dansegudstjeneste - Efterårets farver

Onsdag 2/10 kl. 18.00
Søndag 6/10 kl. 10.30

16. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Søndag 13/10 kl. 9.00

17. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Præst fra Hillerød provsti

Søndag 20/10 kl. 9.00

18. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Præst fra Hillerød provsti

Smedens Hus ved
Alsønderup kirke

Eksistenssamtaler - på Herrens mark

Tirsdag 22/10 kl. 13.00
Søndag 27/10 kl. 10.30

19. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Søndag 3/11 kl. 10.30

Allehelgen

Alsønderup kirke

Søndag 3/11 kl. 16.00

Allehelgen

Tjæreby kirke

Søndag 10/11 kl. 10.30

21. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Hvor intet andet er anført er gudstjenesten eller arrangementet ved sognepræst Anja Worsøe Reiff

| Kirkerne |

DANSEGUDSTJENESTER
Dansegudstjenesterne starter igen til oktober. Vi har to det næste halvår:
Onsdag d. 2. oktober - Efterårets farver
Onsdag d. 4. december Adventstidens ventesal
Hver gang er kl. 18.00 - 21.15 i Alsønderup kirke
Med enkle cirkeldanse lukker vi op for betydningen af evangeliet. Vi danser til kendte salmer, klassisk musik
og folkemusik.
Vi mødes i menighedshuset ved siden af kirken »Smedens Hus« og lærer de 6 enkle danse. Derefter spiser vi
et let måltid sammen, inden vi går over til i kirken og sætter det hele sammen til en gudstjeneste. Maden er
gratis. Medbring bløde sko eller varme sokker til at danse i.
»Dans er meditation i bevægelse, en vandring ind i stilhed, hvor hver bevægelse bliver til en bøn«
Bernhard Wosien (1908–1986)
Har du spørgsmål, eller vil du have besked om dansegudstjenesterne så kontakt sognepræst og danseleder Anja W.
Reiff på: awr@km.dk / 20 56 72 16

Set i Kristeligt Dagblad:
»Master Fatman sagde
engang, at der skal mere
krop ind i kirken. Jeg tror,
han havde ret. Siddende
på kirkebænken med bøjet
nakke og hænderne foldet i
skødet hører jeg bønnen, men
føler den ikke. Men når jeg
danser den, kan jeg mærke
den,« fortæller Eli Lykke (i
den røde kjole).
Foto: Leif Tuxen
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NY ANNONNCE
FOR
KONTORLAND
KOMMER
11/4

Efter devisen
»først til mølleprincippet«
tilbydes en
kvart side til
en årlig pris
på 3.300 kr.
excl. moms.

Alsønderup
Fester 50 års
jubilæum

6

Udflugt til
Københavns
Rådhus

10

Gymnastik
2019/2020

20

Vikinge 22
sommerlejr
Kode til
Bibelen

29

Fejring af
Nationalparkens
1 års dag 27
Nr. 3 · 2019
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Her kan DIN
annonce
være...

LOKALT

Mellem Arresø & Hillerød

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Entreprenør & kloakmester

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
v/ Martin Larsen
Freersvangsvej 2 | 3400 Hillerød
Tlf. 20 49 07 97
kontakt@ml-kloak.dk

| Navne & 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
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
40 73 27 16
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
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.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
lokalraad@alsonderup.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
Søren Kodal, 40 17 75 63
kodal@kodal.dk
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Michael Ruge, 22 54 89 92
michaelruge@mail.tele.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
34

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
Torben Lind
Tulstrup Have 46
25 48 28 60
tol@carl-ras.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com
Grundejerforeningen
Mølledalen
Stefan Myhre Larsen, 71 70 45 90
stefanmyhrelarsen@gmail.com
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

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

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
Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
mh@km.dk
Ledende graver
Tina Albrechtsen, 30 31 89 83
tinal@km.dk

Korleder Rytmisk voksenkor
Stine Kobbersmed,
stinedenfine@hotmail.com

Kirkeværge
Martin Sandholt, 40 28 39 36
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
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SALG og
SALG og
REPARATION
SALG og af
REPARATION af
REPARATION og
af
MOTORSAVE
MOTORSAVE og
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
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Mellem Arresø & Hillerød

Slogan

Vi er få - men rå,
selvom vi godt kan være stegte!
36

Klubbens hyggelige samlingssted findes på bagsiden af
Bjerggården i Tjæreby
Motorcykler er ofte noget med
brølende motorer, læderveste
med rygmærker og - efter nogens
mening - vanvidskørsel - og med
ovenstående slogan, kan man
måske forvente det værste.
Men hos Tulstrup MC er det mest
hyggeture, klubaftener, et engageret foreningsdrive og en fælles interesse for motorcykler, der
står på programmet - så klubben
lever ikke rigtig op til sit slogan.
Tulstrup MC lever godt - 30 år i
næsten ubemærkethed.
Klubben blev stiftet en lørdag aften på Anemonevej 14 i Tulstrup.
Seks lokale knægte gik sammen
om at stifte en motorcykelklub.
Af det oprindelige hold, er der
stadigvæk to tilbage som medlemmer.
Den ene er Frank Olsen, der stadigvæk bor i Tulstrup.
I maj i år kunne klubben så fejre
30 års jubilæum i klubbens hyggelige hus på bagsiden af Bjerggården i Tjæreby.
Gennem årene har klubben haft
til huse tre forskellige steder.
Først på Baunetgården, så i et
mindre skur på Viemosegård og

Tulstrup MC kunne i foråret
fejre 30 års jubilæum
nu på Bjerggården.
Her har klubben for egne midler
og ved egne kræfter etableret et
klubhus, der er rammen omkring
klubbens aktiviteter.
Her mødes klubbens medlemmer
- og interesserede tilløbere - hver
fredag aften klokken 20:00.
Snakken drejer sig selvfølge en
del om motorcykler, teknik, tøj
og relaterede emner.
Men det er også her kommende
ture planlægges, tøndeslagning
for medlemmernes børn, tidligere ture mindes og der udveksles
røverhistorier og anekdoter.
Klubhuset er en historie for sig.
Efter Baunetgården etablerede
klubben sig i et par pavilloner på
Viemosegård.
En gammel kassabel pavillon, der
havde været brugt til undervisningsbrug, og en delvis udbrændt
pavillon, blev restaureret.
Da klubben var nødt til at flytte til
Bjerggården, blev disse to pavilloner flyttet og genopstillet.
Klubbens medlemmer - der er pt.
18 stk. - plus nogle hjælpere, gik
i gang med at etablere et fundament.

Klubbens logo er en and,
derfor hedder klubhusets bar
selvfølgelig »Andedammen«

Til at etablere fundamentet blev
der brugt 320 kubikmeter grus fragtet til lokaliteten af adskillige
lastbiler med anhænger.
Da først fundamentet var på
plads, blev det nye klubhus rejst
og gjort klar til indvielse i løbet af
få dage.
Pengene til indkøb af materialer
og etablering af faciliteterne blev
rejst blandt klubbens medlemmer
- imponerende, medlems antallet
taget i betragtning.
Med et klubhus på omkring 60
kvadratmeter og 18 medlemmer,
er der plads til flere.
Så er du motorcykelejer eller bare
interesseret i motorcykler, så er
der kaffe på kanden hver fredag
aften klokken 20:00.
Nogle gang er medlemmer ude
at lufte cyklerne, så kontakt evt.
først til formanden Patrick Van
Hauen på e-mail pvh@tulstrupmc.dk eller kasserer Claus Anker
Jørgensen e-mail cj@tulstrupmc.dk
Du kan også se mere på klubbens
hjemmeside: www.Tulstrup-MC.dk
Gave i anledning af
klubbens 30 års jubilæum

