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NK Outdoor tilbyder alt indenfor flise- og facaderens, algebehandling og vask af vinduer.
Ring til din lokale fliserenser idag for et uforpligtende tilbud på tlf. 30 13 39 34.

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

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

48 26 08 05

Støtter lokalt- Handler globalt
Salg til private, institutioner og private af:
rrr Engangsartikler
rrr Vejskilte

HVAD SKER
DER?
Du kan se hvad der er planlagt af begivenheder
i dit lokalområde og du kan også selv tilføje din
begivenhed til vores fælles kalender!
Gå ind og se mere her:

eee Honda Generatorer og Vandpumper
rrr Afspærringsmateriel
lll Værktøj
jjj Lagerreoler
rrr Fritidsartikler

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

www.alsønderup.nu/kalender

KOLOFON
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Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
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Redaktionsgruppen
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bestyrelse m.m. for Foreningen »Lokalt
Nyt« kan ses på: www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 48 2020. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er tirsdag den
27. oktober 2020 på mail:
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

| Lokalhistorisk Arkiv |

Hurra!
Hurra!

Alsønderup-Tjæreby Lokalhistoriske Arkiv
åbner nu igen efter coronalukning mandag
den 17. august kl. 15.00-19.00 - og er åbent
hver mandag fremover samme tid
Arkivet er i kælderen under skolen i Alsønderup. Indgang fra kældertrappen i gavlen ud mod vejen. Alle
besøgende er velkomne. Man behøver ikke have et
ærinde. Vi viser dig gerne rundt og fortæller om arkivets indretning, indhold og anvendelsesmuligheder.
Man skal ikke være medlem for at bruge arkivet
og komme der. Lokalhistorien er for alle. Vil du forske i slægt eller ejendomme, bistår vi dig gerne
Lokalarkivet drives af en lille gruppe frivillige, som
ikke får løn eller andre ydelser. Kan du bruge en computer til husbehov og måske har lidt lokalkendskab,
kan du sagtens være med om mandagen.
Siden 2008 har arkivet ikke ansøgt Byrådet om kontante tilskud.
Pengene til arkivets drift, teknisk udstyr, inventar, licenser og det kvartårlige medlemsblad kommer især
fra medlemskontingenter, frivillige medlemsbidrag og
sponsorbidrag fra virksomheder.
Medlemmer modtager fire lokalhistoriske medlemsblade årligt.
Medlemskontingentet er kun 110 kr., for par dog 150 kr.
og for firmaer og virksomheder kr. 500. Indbetaling sker
til arkivets bankkonto reg.nr. 2276, kontonr. 8968504194.
Arkivets medarbejdere har gennem en årrække digitaliseret og registreret ca. 25.000 fotos, som enhver
kan se under Arkiv/DK.
Ved bestilling sælges de for 25 kr. pr. stk. til ikke-medlemmer, men er gratis for medlemmer.
Arkivet har i 2020 skrevet lokalhistoriske fortællinger
her i »Lokalt Nyt« og fortsætter nok til næste år.
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VI MÅ VÆRE
I Danmark er vi heldigvis forholdsvis forskånet fra den verdensomspændende pandemi, der hærger
voldsomt mange steder. Alle steder
forsøges det at holde gang i mest
muligt under de nye forhold. Det
gælder livsvilkår og overlevelse for
mennesker og virksomheder.
Det er ønsket i klubbens bestyrelse,
at fortsætte de to årlige arrangementer med udflugter til interessante steder og foreningsmæssigt
samvær - men, efter sonderinger og
vurderinger er det besluttet, at undlade efterårsarrangementet i år.
I foråret var en spændende tur til
Herlufholms Skole, Kloster og Kirke
planlagt. Den måtte under de første
omstændigheder udsættes. Nu åbnes der trin for trin for forsamlinger,
men afstande og håndsprit er blevet
påkrævet som omgangsform, og
mundbind bliver vel snart obligatorisk i forsamlinger.
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Nogle er mere udsatte for smitte og
sygdom end andre, og de ældre og
de gamle er det mest. Derfor må en
seniorklub være varsom, og vi må
vente med arrangementer, til det bliver realistisk med tættere samvær i
bus og besøg på seværdigheder.

Selvom vi arrangerede og indbød til
en tur i efteråret, er det vel temmelig
sikkert, at mange vil føle det bedst
at blive derfra for at undgå smitte
i en udsat position. Det har jo vist
sig, at isolation og afstand har virket
med gode resultater. En halv busfuld
vil formentlig ikke være interessant,
hverken for deltagerne eller for de
hjemmeblivende.
Vi må være tålmodige under de givne forhold og i fremtiden se, hvorledes vi vil kunne agere. Til gengæld
kan vi erindre de gode arrangementer, vi har haft. Gode minder er værd
at samle på og huske.

Og så må vi håbe, at vi til næste år
finder måder at arrangere nye ture
i Alsønderup Seniorklub. Forslag til
samvær i klubben modtages meget
gerne. Ring eller skriv til en eller alle
i udvalget:
Med de bedste ønsker,
Lis Asmussen
haas@post12.tele.dk
2172 7644
Merete Henriksen
jogmhenriksen@gmail.com
2467 7689
Anne-Marie Markussen
oammarkussen@gmail
2025 8835
Erik Hartz
comjehz@mail.tele.dk
2913 5990
Hans-Torben Andersen
hta@vinfrafrankrig.dk
2025 9317

| Kulsviergården |

KULSVIERGÅRDEN AFHOLDER
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00
på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød
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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af indskud ved indmeldelse
Valg af: Bestyrelsesmedlemmer • Bestyrelsessuppleant • Revisor • Revisorsuppleant
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!

SÆT X I
KALENDEREN
FÆLLESSPISNING PÅ KULSVIERGÅRDEN
Den 3. september kl. 18.00
Den 5. november kl. 18.00
Tilmelding på mail kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk eller tlf. 4828 6540
Kulsviergården planlægger
50 ÅRS JUBILÆUMSFEST
den 24. oktober 2020
Vi forventer at arrangementet varer hele dagen.
Der kommer nærmere info senere.
KULSVIERGÅRDEN AFHOLDER
JULEFROKOST
den 21. november kl. 18.00
Tilmelding på mail kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk eller tlf. 4828 6540
Der kommer nærmere info senere.

HAR DU LYST
TIL AT SPILLE
BADMINTON?
SÅ UDLEJER KULSVIERGÅRDEN
BANER
Fredage mellem kl. 16.00 og 20.00
Lørdage mellem kl. 08.00 og 10.00
Prisen er 1.400 kr. for leje af en bane i sæsonen 1. september 2020 til 30. april 2021.
Der kan forekomme enkelte aflysninger.
Kontakt Kulsviergården på mail
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

| FDF |

2 X SOMMERLEJR 2020

Sommerlejr ved Roskilde Fjord (5-10-årige)
6

Mon vi kommer afsted? Må vi aflyse? Hvad siger myndighederne? Hvor mange
må vi være?
Hvordan gør vi rent praktisk? Alt skal gøres anderledes. Og alligevel skal børn
være børn og have lov at lege.
Tvivl og spørgsmål var der masser af.
Men på trods af corona, regler og ændringer i retningslinjer kom vi afsted i
uge 27 på en herlig sommerlejr ved Roar-hytten nær Kirke Hyllinge, der ligger
smukt lige ud til Roskilde Fjord.
Her fik vi sat rekordmange telte op til de deltagende 35 børn, så div. retningslinjer og begrænsninger kunne overholdes. God afstand, faste bordhold, faste
pladser ved bordet, ekstra afstand ved fællessang mm.
Udendørs havde vi sat ekstra håndvaske op og det blev til en hyppig og hyggelig vaskehænder-rutine - tit ledsaget af en »Vi vasker hænder alle mand«-sang!
Det var vigtigt for os, at børnene oplevede en så normal sommerlejr som muligt på trods af restriktionerne. Dagligt lavede vi aktiviteter og lege, og børnene
havde mulighed for at lege på tværs af deres bordhold.
Lejrens røde tråd var natur og bæredygtighed - og hver dag havde et naturtema fx insekter, vand, vind & vejr, genbrug mm. Børnene fik b.la. mulighed for
at kigge på småfisk og fjordrejer i store vandkikkerter, som man kunne stikke
ned i vandet fra to fastbundne kanoer ved badebroen.
Der var mange forskellige værksteder og løbsposter, hvor der bl.a. blev fremstillet mini-barometre, vejrstationer, der blev snittet, fisket, pjasket, dystet med
insekter, skudt med flødeskums-fugleklatter, plantet kartofler og urter mm. Og
helt eventyrligt fik vi set adskillige indsamlede kållarvers forvandling fra små
pupper til smukt flyvende sommerfugle! Magisk!
Vi havde for det meste dejligt lejrvejr; regn og sol gav os den flotteste regnbue!
En smuk og stille sommeraften var vi på en lille kanotur langs kysten. For nogen var det
første tur i kano! Alle sejlere kom tørskoede i land!
En af dagene, mens Puslinge og Tumlinge havde lege og aktiviteter i lejren,
var Piltene på 10 km hike i sol & regn, hvor vi fik snakket om dyr, vi kom
forbi - alt fra myrer, biller, køer, katte, en hund - og en død due.
Vi fandt et godt sted at bade i fjorden, selvom nogen syntes der var mange
klamme vandmænd! Børnene hyggede med at lave hver deres bålpizza, inden vi vandrede tilbage til lejren. Glade og mætte og trætte!
En skøn sommerlejr, som vi glæder os over lykkedes ved fælles hjælp, velvilje, afstand og ikke mindst stor indsats fra frivillige tanter og onkler, der
sørgede for dejlig mad til små og store.

| FDF |
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F lles FDF sommerlejr i uge 28
Vores store FDF’ere, de 11-17-årige, havde glædet sig til den længe planlagte sommerlejr i Tjekkiet sammen med to andre FDF-kredse på Sjælland.
Men corona kom på tværs af rejseplanerne og turen måtte aflyses.
Heldigvis fik FDF udarbejdet detaljerede retningslinjer for, hvordan en sommerlejr
kunne afholdes forsvarligt hjemme i Danmark, så vi kunne tilbyde vores børn en
sommerlejr.
Det skete i samarbejde med flere andre kredse på initiativ fra FDF Friluftscenter Sletten.
FDF Alsønderup deltog i Fælles Sommerlejr sammen med fem andre kredse: Skanderborg-Stilling, Viby J, Egeris, Nørre Uttrup og Jegindø, i alt var vi ca. 90 personer.
Hver kreds indrettede sin egen lejrplads på det store sletteområde tæt ved Julsø.
Børn og voksne byggede lejren op sammen ved hjælp af tunge rafter, reb og presseninger. Der blev etableret bålsted og feltkøkken, hvor vi tilberedte varm mad over
bål. Når maden var klar, tog vi den med til et fælles spisetelt, hvor vi kunne være
sammen, omend med afstand og opdelt i teltgrupper og bordhold.
Hver formiddag lavede vi mad over bål og om eftermiddagen var vi med til mange
forskellige aktiviteter, fx Grass cars, mountain boards, klatring, bueskydning, forhindringsbaner, værksteder med filtning, fedtsten, bolsjer mm.
Den fælles sommerlejr bød også på en 10 km hike til Himmelbjerget - med is på
toppen! - og et veltilrettelagt GPS-natløb!
Det var sjovt og positivt at opleve, at også i FDF-regi kan tingene gøres på mange
forskellige måder. De traditioner og vaner vi havde med fra FDF Alsønderup blev herligt udfordret af og
suppleret med skikke fra de andre kredse - fx lærte vi adskillige nye bordvers, holdt samling på nye måder,
lejrbål med afstand mm. Selv når vi hver dag hejste flag op (og ned) var der nye metoder. Noget af det var
naturligvis tiltag indført pga Corona, men det kom der også noget sjovt ud af: Rundt om flagstangen var der
sat 12 små pæle med et nummer for hvert bordhold. Alle på bordholdet skulle så stille sig bag ved deres
respektive pæl, højeste bagest - på den måde var der også hurtigt overblik over, om alle var med.
Det var sundt for både børn og voksne at opleve, hvordan »plejer«
kan brydes og ændres - og alligevel være genkendeligt og
altid være indenfor FDFs genkendelige rammer og værdier.
På trods af corona fik vi en virkelig dejlig fælles sommerlejr
i 2020.Nu glæder vi os endnu mere til den store landslejr i
2021!
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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ØNSKER DU:

• Mere selvindsigt
• Værktøjer til at håndtere 		
konflikter, angst, stress m.v.
• Eller blot at se livet med 			
nye øjne
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Mellem Arresø & Hillerød

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

88
8

| Kulsvierklubben |

9

Kørselsholdet der fik omdelt
52 forårsgaver.

TAK DANMARK
Kære »gamle« medlemmer, og eventuel nye. Nu skal vi til at tænke på
vores nye sæson, som starter torsdag den 1. oktober. kl. 14.00 i cafeteriet på Kulsviergården.

til pandemien, bl.a. fordi de ikke har
passet på deres ældre generation.
Men svenskerne har gjort det op i
kroner og øre, hvad det koster at holde liv i landets ældre medborgere.

Vi håber I alle er kommet nogenlunde igennem forløbet og dagligdagen har indfundet sig igen. Vores
aldersklasse har oplevet hvor meget
samfundet omkring os har ydet for
at vi bl.a., ikke skulle blive ramt af
smitte. Sammenligner vi med vores
naboland Sverige, så har deres samfund mistet ca. 4 x så mange ældre

Og det ville Sverige åbenbart ikke
betale!
Tak Danmark!
Vi har jo ikke været i kontakt med
jer siden vi leverede en lille forårsgavepakke til alle jer, vi har adresser på. Mange har sendt os kærlige

hilsner for initiativet, og lad os benytte lejligheden til at takke Hanne
& Peter Lønstrøm samt Anne Marie
& Ole Markussen fra klubben, som
uden tøven hjalp udvalget med udbringningen til næsten halvdelen af
alle adresserne. Også en stor tak til
vores købmand i Alsønderup, som
sammen med sin hustru, brugte den
halve nat for at pakke gaverne ind.
En enkelt ting som vi kan glæde os
over er, at takket være Corona-tiden,
så er SANDSKULPTUR-FESTIVALLEN, som vi skulle have besøgt d.
14. maj, nu blevet forlænget 1 måned, så der skal Kulsvierklubben på
besøg torsdag den 15. oktober.
Måske husker I, at Hillerød Kommune har givet os et tilskud på Kære
4.000 kr. til netop dette arrangement
i 2020. Øremærket tilskud skal tilbagebetales, hvis det ikke anvendes
som aftalt.
Det når vi lige, for festivalen lukker
søndag den 18. oktober. Mere om
denne tur til vores første møde, hvor
vi også forventer at have det nye
program klar til omdeling.
I mellemtiden, pas godt på jer selv på afstand - og på gensyn

« stod klar til udbringning.

Købmandens flotte »håndværk

Kærlige hilsner fra Karen,
Mona, Torben & Joan,
Hanne & Flemming

| Kulsvierkoret |
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Hvorfor synger man i kor?
Jeg tror, der er mange, der har
opdaget, hvor dejligt det er at
være sammen, og hvor dejligt det
er at være sammen om noget,
der løfter en op og gør en glad.
Vi er mange, der har tændt for
fjernsynet hver (eller næsten hver)
morgen i tiden før Skt. Hans for
at synge morgensang med Phillip
Faber, og vi har alle oplevet, at vi
har slukket fjernsynet gladere og
mere parate til dagens udfordringer, end vi ellers er det.
Det hedder »endorfiner«, og det
er kroppens eget belønningsstof,
der udløses blandt andet ved
sang, da man får luftet kroppen
igennem, får brugt sine mavemuskler og andre muskelgrupper, der ellers ikke så tit er i sving,
samtidig med, at man ikke KAN
græde eller være meget ked af
det, når man synger!
Mange har nok også erfaret, at
selv om man ikke er kendt for sin
skønne røst i sogn og herred, så

kan man sagtens synge med, når
nu man bliver indbudt af selveste
Phillip Faber.
Jeg hedder ikke Phillip Faber,
men Grethe R. Egerup, og jeg har
været korleder for Kulsvierkoret, det lokale sangkor, som øver
hver torsdag i Smedens Hus ved
kirken, igennem alle de 20 år, det
har eksisteret.
Vi har et glad og muntert samvær, hvor vi synger danske sange
fra Højskolesangbogen og gode
3-stemminge satser, der ikke er
svære.
Man behøver ikke at kunne læse
noder, man behøver ikke at have
sunget i kor før, for det eneste,
der kræves af jer er GLÆDEN
VED AT SYNGE.
Kom og prøv det nogle gange, før
du bestemmer dig endeligt.
Vi glæder os til at se alle de nye
sangglade mennesker til vores
første korprøve, torsdag den

13. august kl. 19.00 i Smedens
Hus. Vi går hver til sit igen kl.
21.30, efter ca. to timers sang og
en god kaffepause med lidt kage.
Vi spritter af og holder afstand
efter reglerne!
Altså: Smedens Hus, torsdag
den 13. august kl. 19.00, PÅ
GENSYN.
Alle henvendelser og spørgsmål
kan rettes til:
Grethe R. Egerup,
Bakkesvinget 18, Tulstrup,
3400 Hillerød.
Mobil: 20 82 63 15.

| Lokalhistorisk|Arkiv
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»HVOR ALSØNDERUP BEGYNDER,
HØRER ÆRLIGHEDEN OP«
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berettet fra Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
Det udsagn fra 1800-årene blev tillagt birkedommeren i Hillerød. Han
behandlede mange af de lovovertrædelser, som de fattige folk i Alsønderup begik for at opretholde
livet.
Hvorfor var landsbyen fyldt med folk
uden erhverv og indtægter? Det er
en lidt, længere historie, som kommer nu.
I 1778 var der ni gårde i landsbyen
Alsønderup. De var dengang som
al jord og alle bygninger her ejet af
kongen, som fik afgifter af brugerne
i penge, produkter og gratis arbejde.
Flertallet af de ni fæstegårdmænd
begærede en opmåling og omfordeling af landsbyens jord, så hver gård
kunne få samlet sin jord. Det fik de
i 1778-79, plus hver et stykke overdrevsjord, nu kaldet Alsønderup Indelukke. Udskiftningen kaldte man
det.
Det bevirkede, at syv af gårdene
efterhånden blev flyttet ud af
landsbyen på deres nye, samlede
arealer. Der blev bygget nyt, men af
lokale materialer, ler til bindingsværk, tagrør til tag og
tømmer, udvist i skovene.
Senere betalte bønderne
kronen ud og blev selvejere.
Tilbage i landsbyen lå de
fraflyttede gamle bygninger.
De blev med tiden opkøbt
af en mand, som lejede
dem ud for små penge. Meget fattige mennesker uden
erhverv flyttede ind. Det
var sære eksistenser, som
de oprindelige beboere gav
øgenavne. Det var denne
gruppe tilflyttere, som gav
birkedommeren, som dengang også var politimester
og kom til at kende en del

af dem, anledning til sit udsagn om,
at hvor Alsønderup begyndte hørte
ærligheden op.
Disse halvkriminelle tilflyttere gav
også anledning til myten om, at navnet Alsønderup skulle betyde alle
synderes torp. At navnet oprindeligt
var Aleksander Torp var for længst
gået i glemmebogen.
I Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
har vi tre nedskrevne beretninger
om disse folk, deres bosteder, øgenavne og meritter, men det fylder for
meget til bladet her.
Kommunen havde en forsørgelsespligt af »fattiglemmer«. Min farmor,
som var født i 1873 på Tulstrup
Mark, mente, at de om ugen fik et
rugbrød og en krone, som de dog
vist hyppigt omsatte i brændevin.
Vi har også et udbud fra sidst i
1800-årene hvor sognerådsformanden på den tid, lærer Jørgen Jensen,
Tulstrup Skole, udliciterer et års forbrug af rugbrød til uddeling til kommunens fattige, og vi ved at Ullerød
Mølles bageri fik denne leverance.

Alle de gamle huse i landsbyen er
nu væk, men vi har fotos af et af
dem, som fik en anden anvendelse.
Alsønderup Brugsforening stiftedes i
1882, og allerede i 1883 købte brugsen et hus til uddelingssted af varer
til medlemmerne. I arkivet har vi det
originale skøde på huset fra 1883.
Det kostede 1.200 kr.
Huset har matrikelnummer 8 L. Hovedparcellen, som har nr. 8 A, er Hestehavegård. Den var flyttet ud, hvor
den nu er, og en længe af de gamle
bygninger blev liggende. Den indgik
med bindingsværk og stråtag i brugsens oprindelige hus.
Det ældste foto er fra tæt på købstidspunktet. Der opførtes et træskur
til opbevaring af forskelligt. Men bestyrelsesprotokollen nævner senere
de forbedringer, man efterhånden
beslutter. Der byggedes udvendigt
et vindfang ved indgangen, blev sat
butiks-vinduer i og gavlen muredes
op og fik nye vinduer.
(fortsættes næste side)

| Lokalhistorisk Arkiv |

Sådan så bygningen ud i 1908,
men så brændte den. En ny bygning opførtes samme år langs
vejen på grunden, og den indgår
den dag i dag i købmandsbutikken på stedet.
12

En anden gang kan der måske
fortælles om Brugsens dramatiske brand i 1908.
Ole Blåkilde
Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv

IDRÆTSFORENINGENS
SKYDEBANE I NEJEDE
Man vidste, hvor man skulle have
skydebane, da man i 1885 stiftede
37. skyttekreds i Alsønderup. Pro-

tokollen siger ganske vist ikke noget om det, men skydebanen er i de
første år sådan en selvfølgelighed, at

den kun figurerer som en udgiftspost
»Leje af Skydebane….Kr. 6,00«. Det
var om året.
Man skulle have en plads til at skyde fra, et areal at skyde henover, en
plads til skiver og en markørgrav og
en bakke eller vold bagved skiverne,
som kuglerne kunne gå ind i.

Foto fra skydebanen, ukendt tidspunkt. Forrest tv. Vognmand Svend Aage Nielsen, i en del år skytternes formand, og th. også liggende Ryle Sørensen, senere
i mange år formand for skytterne - var i mere ned 25 år indvalgt i Alsønderup
Sogneråd og Hillerød Byråd.

På Møllehøj boede husmand Niels
Olsen (1830-1894). Hans forgænger
havde købt noget ekstra jord, et tilstødende areal fra gården Danshøj i
Nejede. Der lejede man skydebane.
Den strakte sig fra Rævegravvej til
foden af den høje, stejle Rævegravbakke, som kuglerne så løb ind i efter skiverne. Ved Rævegravvej opførte man et skur til at skyde fra, og
så skød man hen over arealet mod
skiverne. Skuret udskiftedes med
årene. I den ende mod skiverne kunne det åbnes, så man kunne stå der i
tørvejr og skyde og i øvrigt opholde
sig. Man skød mod nord, og havde
således ingen gener fra solen.

| Lokalhistorisk Arkiv |

I vore dage kan man kun komme til
stedet fra Nejede ad den blinde Rævegravvej, men den var oprindelig
skolesti fra Nejede til Tulstrup, og
den var forbundet med andre skisystemer, så man nemt kunne gå til
skydebanen. I 1885 måtte man nemlig gå til fods, cyklen var endnu ikke
opfundet. Man holdt skydeøvelser
og skyttestævner i sommerhalvåret
på søndag eftermiddage, det var
nemlig kun om søndagen, man dengang havde fridag.
I 1890 steg lejen for skydebanen fra
6 til 20 kr. årligt. Det blev vist på et
foto, hvoraf et udsnit blev brugt til
omslaget på jubilæumsskriftet ved
Idrætsforeningen 100 års jubilæum.
Man ser en gruppe af skytterne,
som viser deres præmiebeslåede remington rifler. I forgrunden ses Niels
Olsen med pibe og franske træsko,
ejeren af skydebanen, trykke skytteforeningens formand i hånden på aftalen om den ny leje. Det er i øvrigt
det ældst kendte fotografi fra skyttekredsen og dermed Alsønderup
Idrætsforening.
Skytterne skød først med Remington rifler. Det var et let bagladegevær af et pænt design. På kolberne sømmede skytterne deres
præmieplader. Fra 1908 begynder
man at udskifte remingtonriflerne
med 8mm model -89 riflerne. Under
den tyske besættelse under den anden verdenskrig måtte skytterne af-

levere deres rifler til tyskerne. og de
så dem aldrig mere. Forud pillede de
deres præmieplader af, som derfor
er bevarede.
Man lejede skydebanen af de skiftende ejere, indtil Lars H. Sørensen
var formand. Det var han i 1945 til
1950 og igen i 1956 til
1958.

Skydebanen blev brugt i
over 100 år, men man fik
jo en 15 m bane i kælderen, da skolen i Alsønderup opførtes i 1970. Og
senere byggede man 50
m banen bag ved klubhuset i Alsønderup, så man
havde andre skydebaner.
Selv om skydebanen i Nejede ikke kunne ses fra offentlige veje, blev man af
miljøhensyn
betænkelig
ved larm og projektiler i
bakken bag skydebanen.
Måske var man heller ikke
længere så interesserede i
banens lange afstand.. Så
på et tidspunkt holdt man
op med at bruge den.
Ole Blåkilde,
Alsønderup-Tjæreby
Loklalarkiv

Hen tog ud til ejeren
af jorden, som skydebanen lå på, og skamroste hans køer for at
ende med at aftale,
at idrætsforeningen
købte skydebanen for
et beskedent beløb.
Sagfører Olsen i Hillerød var næsten et
par år om at skrive
et skøde, som findes
i dag i AlsønderupTjæreby Lokalarkiv.
Skytterne førte nøje
regnskab med deres
skyderesultater. De
blev indført i skydejournalen, som nu
findes i arkivet for
perioden 1885-1970.
Har du slægtninge,
som var skytter, kan
du deri finde deres
navne og resultater.

Det senest byggede skydehus, set fra bagsiden. Det
kunne åbnes fra den anden side, så der kunne skydes
derfra mod skiverne.
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Fra ar i landskabet

TIL REKREATIVT OMRÅDE
Det ser ud til, at der nu kommer
skred i planerne om, at lave grusgraven ved Tulstrup til et rekreativt område og åbne for offentlig
adgang.
Alsønderup Sogns Lokalråd og
Naturforeningen for Nejede og
Omegn (NNO), var 1. juli inviteret til møde med Tulstrup Sten og
Grus (TSG).
Mødet foregik i grusgraven med
deltagelse af direktør Christian
Bødker-Petersen og Kristian Johansen fra TSG.
Ved mødet blev der orienteret om
de nye gravetilladelser, der er givet
for området.

Der blev også orienteret om nye
adgangsveje til det nye graveområde, som ligger vest for den gamle
grusgrav. Herunder blev det drøftet, hvordan man kunne undgå at
belaste Nejedevej yderligere ved
at bruge den nuværende indkørsel
til grusgraven.
Både fra NNO og Lokalrådet var
der mange spørgsmål.
NNO var interesseret i, i hvor stort
omfang det nye graveområde ville
belaste naboer mod vest og nord.
Lokalrådet var interesseret i, hvad
der skulle ske med den gamle
grusgrav.

Naturforeningen for Nejede og Omegn og Alsønderup Sogn Lokalråd har været på rundvisning i grusgraven ved Tulstrup. Blandt andet
blev den nyanlagte sø besøgt og områdets
fremtid blev drøftet med grusgravens ejere.

Området er meget
varieret og kuperet

Intet er endnu afgjort, men der vil
blive arbejdet hen imod en løsning,
hvor den gamle grusgrav vil blive
udlagt som et rekreativt område.
Allerede nu er der foretaget en del
jordarbejde, og de værste ar efter
grusgravning er udjævnet.
Blandt andet er der udjævnet et
område i den nordlige del af grusgraven, og her er der etableret adgang til en stor flot sø, hvor vandet
er en del af grundvandet.
Da der fortsat er aktiviteter med
maskiner og lastvogne i grusgraven, er der ikke offentlig adgang.
Det forventes dog, at der bliver åbnet for adgang i løbet af det kommende års tid.

En stor del af området vil
efterhånden springe i skov

Den store sø er fyldt med
helt klart grundvand

| ASGI | ASGI Tennis |

NY DATO
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ALSØNDERUP SKYTTE-,
GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 19. august 2020 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@gmail.com
Vel mødt - Hovedbestyrelsen

TENNIS NYT
Tennis sæsonen er nu godt i gang. Den 10. maj gav kommunen grønt lys for, vi måtte starte med 		
div. restrektioner, som vi efter bedste evne har rettet os efter.
Tennisafdelingen har her i forsommeren haft den glæde at der er kommet flere medlemmer. På grund af
forsamlingsforbuddet har vi ikke afholdt standerhejsning eller andet fællesarrangement.
Nu hvor restriktionerne er lempet har vi som noget nyt startet Drop inn. Onsdag aften mellem kl. 17 - 19 kan
man komme og spille. Her er plads til alle nye som ældre spillere. Er man nybegynder, er der mulighed for at
få hjælp til at komme i gang. Har man bare lyst til at prøve at spille så kom. Vi har ketcher og bolde til udlån.
På bestyrelsens vegne Margit Enevoldsen
mail: margit.tulstrup@gmail.com
tlf. 40473780

Generalforsamling
Tennisafdelingen afholder generalforsamling
torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Orientering fra formanden
4. Orientering om budget og regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Eventuelt
Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 			
en uge før generalforsamlingen.
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ANNONCER
TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
fornøjelse og fortsat held og
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...
NR. 6

R 2017

DECEMBE

Også i fremtiden kan jeg hjælpe med:

Her kunne din
Jens
Martinushave stået...
annonce
Mob. 40 18 08 26

ØD

LOK A
M ARRE LT N
Y
SØ OG
HILLER T

Markedsføring & Reklame
Efter devisen
”først til mølle-princippet”
Annonceproduktion
tilbydes en kvart side
Tryksager til kontoret
til en årlig pris på kr. 4.400
moms
Høgevej
77 34
52 62
PR & 3Kommunikation
• 3400 Hillerød • Telefonexcl.
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•Skilte
Udstillinger
&Jens
Jens
Martinus
Martinus
Jens
Martinus
Kontakt
Jens Martinus

Se mere
på 08
www.akselg.dk
Mob.
Mob.
40 40
18
26 26
Mob. 40
40 18
18 08
08 26
26
Mob.
18
08

annonce@lokaltnyt.dk

AkselG

MELLE
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KARAREL
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LLEM

ANNONCER

DECEMB

ER 201

KOMMUNIKATION APS
Høgevej
33 •• 3400
77
34
62
l Tel.
•
12 lHillerød
3480 Fredensborg
HøgevejKastanievej
3400
Hillerød
Telefon
772211
34 52
526511
62
• Telefon
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•
DEN
RØDE TRÅD
I DIN MARKEDSFØRING
jmha@live.dk
• MartinusDyreklinik.com
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NR. 6

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

Holddit
ditnæste
næste
Hold
Foreningen
arrangement
arrangement på
på Kulsviergården! Lokalt Nyt
Kulsviergården!
for Alsønderup
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.

og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

Ring
og få en uforpligtende snak om dit
BLIKKENSLAGER

Ring
og fåarrangement.
en uforpligtende snak om dit
næste
AUT.GAS
- VAND
- med
SANITET
afholder generalforsamling
næste
arrangement.
Eller
senden
osforespørgsel.
en mail
Eller
send os en mail
Torsdag den 11. januar 2018
med en forespørgsel.
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Brunebjerg 36, Tulstrup Tlf: 48
28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

3400 Hillerød

Web: www.kulsviergaarden.dk

Tlf.
48 4828
28 656500
40
TLF.
MOBIL 4040 8290

Dagsorden jvf. vedtægterne.

Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
Web: www.kulsviergaarden.dk
generalforsamlingen.

39Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand
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ALSØNDERUP SOGNS
LOKALRÅD INDKALDER TIL

g
n
i
l
m
a
s
r
o
f
l
a
r
e
n
Oridin r ge

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 på Kulsviergården
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forgangne år
5. Indkomne forslag
6. Handlingsplan for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Fremlæggelse af budget for det kommende år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter og af revisor
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 		
senest den 8. oktober 2019 på mail: lokalraad@alsonderup.dk
Vel mødt
Bestyrelsen

| ASGI Gymnastik |

GYMNASTIK PROGRAM
FOR SÆSON 2020/2021
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HOLD
Mor/far/barn

INSTRUKTØR
Sofie

Mor/far/barn

MÅLGRUPPE
1-2 år (Barnet skal
kunne gå ved opstart)
2-3 år

Tumlespring

3 til 6 år

Spring 1

6 til 8 år

Mette, Christian,
Matias
Lasse

Spring 2

8 til 12 år

Pia

Spring 3

Fra 11 år og op efter

Rasmus

Fit Dance

Fra 16 år og op efter

Anni

Puls/Styrke

Fra 16 år og op efter

Lene

M/K holdet

Voksenhold

Inger

Motion for
seniorer m/k

Voksenhold

Merete

ManuVision

Fra 16 år og op

Julie

ManuVision

Voksenhold

Julie

Maja

TIDSPUNKT
Mandag kl. 16.30 - 17.30
Alsønderup Skoles gymnastiksal
Onsdag kl. 16.30 - 17.30
Alsønderup Skoles gymnastiksal
Torsdag kl.16.45 - 17.30
Kulsviergården, Hallen
Torsdag kl.17.35 - 19.00
Kulsviergården, Hallen
Torsdag kl.17.35 - 19.00
Kulsviergården, Hallen
Torsdag kl.19.00 - 20.30
Kulsviergården, Hallen
Onsdag kl. 19.15 - 20.15
Kulsviergården, Hallen
Torsdag kl.18.10 - 18.55
Kulsviergården, Koldhallen
Mandag kl. 19.30 - 20.30
Alsønderup Skoles gymnastiksal
Starter op uge 37
Onsdag kl. 10.00 - 11.15 Kulsviergården, Hallen
Starter op uge 38
Mandag kl. 10.00 - 11.30
Kulsviergården, Cafeteria
Torsdag kl. 17.00 - 18.30
Alsønderup Skoles gymnastiksal

PRIS
700
700
700
850
850
850
900
600
500

500

1.400
1.400

INDMELDELSE
Tilmeldingen sker via vores hjemmeside: www.ASGI.dk under GYMNASTIK. Her kan man også finde
holdbeskrivelser, kontaktinformation, nyheder m.v. For mange er det lettest at foretage tilmeldingen på
PC, men det er også muligt på mobiltelefon.
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 skønner der er plads på holdet
(kontaktinformation på hjemmesiden under holdtilmelding).
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 med enkelte undtagelser op uge 36 (se skema overfor) og forløber til og med uge 12 i
år 2021. Foreningen følger skolens ferieplan. Der afholdes dog fælles juleafslutning for børneholdene
torsdag den 10. december 2020, hvorefter vi holder juleferie. Træningen starter op igen efter Nytår i
uge 1. Derudover 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.
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GYMNASTIKOPVISNING
Foreningen afholder gymnastikopvisning søndag den 21. marts 2021 på Kulsviergården. Skriv allerede nu
datoen i kalenderen. Der må påregnes udgift til køb af opvisningsdragt/tøj.

HOLDTIDER
Vi forventer, at man møder omklædt og til tiden til de annoncerede tider, så alle får mest ud af træningstiden.

COVID-19
Vi følger løbende sundhedsmyndighedernes og DGIs anbefalinger og følger disse. Foreningens retningslinjer vil blive meldt ud til de tilmeldte inden opstart. Vi kan dog allerede nu afsløre, at vi i forbindelse med træningen kan få behov for hjælp fra forældre til afspritning/rengøring af redskaber før/under/efter træningen.
Alle deltagere på voksenhold, ManuVision og fitness hold bedes medbringe egen yogamåtte eller lignende
til gulvøvelser.
Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen til en ny og spændende sæson!

ASG&I GYMNASTIKAFDELING AFHOLDER

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00
i Klubhuset, Baunevej 10, Alsønderup.
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. september 2020 og sendes til Lise Lausten Frederiksen på mail: clausliserejsen@hotmail.com.
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KULSVIERSCENEN FIK BESØG AF
PROFESSIONEL SKUESPILLER
20

- en stor succes!

»Teater er en holdsport«, sagde Morten. »I er alle afhængige af hinanden,
uanset rolle - stor eller mindre - eller
om I er foran eller bag scenen. At forberede sig godt hjemme er utrolig vigtigt«. Morten pointerede vigtigheden
af dette for at kunne øve samspillet
samt have det maximalt sjovt, når vi
mødes til øvning.

Kan man som amatørskuespiller få
brugbare tips og redskaber ved et
3 timers event med en professionel
skuespiller? Svaret er: »Ja - i høj
grad!«.
Søndag d. 21.06.2020 fik Kulsvierscenen spændende og lærerigt besøg af den professionelle skuespiller
Morten Bo Koch. Han er uddannet
ved Statens Teaterskole i 2007 og
har siden konstant været beskæftiget som skuespiller i form af teater,
revy, reklamer mm. Han skal f.eks.
også medvirke i Det Kongelige Teaters opsætning af »Hobbitten« i 2021,
men han har faktisk også som amatør medvirket i Kulsvierscenens opsætning af »Mød mig på Cassiopeia«
tilbage i 1997.
Det var et meget vellykket besøg.
Morten coachede os på en meget
entusiastisk og energisk facon, som
var meget smittende. Han formåede
på de få timer at give alle os amatørskuespillere nogle grundlæggende

tips til at leve sig ind i en rolle. Han
formåede også at læse den enkelte
skuespiller og på den måde give individuelle råd i forhold til at »give
slip« og turde være rollen.

Morten guidede os igennem »tillidsøvelser«. Han lærte os med praktiske øvelser, som alle deltog aktivt i,
hvordan den samme tekst kan fortolkes forskelligt, afhængig af hvilke
følelser Du lægger i den. Han lærte
os, hvor stor betydning det har: »at
bruge pauser aktivt«, »at være opmærksom på at lægge trykket på de
rigtige ord«, samt »hvor Du sætter
kommaerne«. At blive opmærksom
på disse ting gør det meget sjovere
at spille teater - replikkerne bliver
således ikke bare noget, der skal læres udenad og siges højt.
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GENERALFORSAMLING
I CORONATIDEN
Alle gik denne aften hjem en oplevelse rigere. Og ja - Vi er amatører - men vi vil frygtelig gerne
være DYGTIGE amatører. Vi vil
gerne blive bedre og bedre - og
hele tiden udvikle os. Tilbagemeldinger på vores forestillinger bekræfter også, at vi gør det.
Med stor succes coaches vi også
i sangene ved hver øvegang af
cand.mag. i musik Anette Spahn
Klausen, og vi øver til levende
musik under ledelse af cand.
mag. i musikvidenskab og musikteknologi Ulrich Spahn Klausen.
Efter sommerferien går Kulsvierscenen for alvor i gang med at
øve »Skatteøen« - en dansk musical baseret på Robert Louis Stevensons roman af samme navn
og med musik af Sebastian. Skatteøen har premiere på Kulsviergården 23.01.2021.
		
Susanne Nielsen,
Bestyrelsesmedlem og skuespiller
på Kulsvierscenen.

Kulsvierscenen havde den årlige generalforsamling planlagt til den 24.
april, men denne blev hurtigt udskudt til den 2. juni, da generalforsamling i april i et nedlukket Danmark ikke kunne blive en realitet.
Da datoen for det udskudte møde nærmede sig, var det stadig ikke
tilladt for foreningslivet at samles indendørs, så hvad så med generalforsamlingen?
Til bestyrelsesmødet ugen inden skulle den endelige beslutning tages.
Endnu en udskydelse ville betyde at der ikke ville kunne afholdes generalforsamling før en gang til efteråret og med en afgående bestyrelsesformand og forhåbentlig begyndende øvegange til Skatteøen før
sommerferien besluttede bestyrelsen at generalforsamlingen skulle
holdes.
Vejrudsigten blev gransket og da denne så lovende ud blev det besluttet at man da bare kunne holde udendørs generalforsamling...
Tirsdag den 2. juni kl. 19.30 blev generalforsamlingen afholdt udendørs under klubhusets halvtag. De fremmødte havde selv måtte sørge
for at medbringe stole og forplejning, og var blevet advaret om at toiletbesøg ikke var en mulighed.
Solen skinnede og vejret var lækkert. Generalforsamlingen forløb som
planlagt: bestyrelsesformanden aflagde beretning, regnskab og nyt
budget blev præsenteret, en ny bestyrelse blev valgt og der blev sagt
behørigt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Så på trods af strikse regler om afstand og forsamlingsforbud kan det
lade sig gøre at holde generalforsamling, hvis man bare er lidt kreativ
og åben for nye ideer og måder at gøre tingene på.
En vellykket generalforsamling og en ny bestyrelse der er klar til at
tage fat i den kommende sæsons udfordringer.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand
Charlotte Andreasen
Næstformand
Janik Hingstrup
Sekretær
Maia Hejlesen
Kasserer
Lisbeth Schmidt
Medlem
Susanne Nielsen
Medlem
Henrik Pilgaard
Suppleant
Tom Andreasen
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En af de store

22

I VORES LOKALE SAMFUND
ER FYLDT 80 ÅR
Ja, hvis Birgit Brogaard vidste, at det var sådan, jeg ville indlede mit lille indlæg, ville hun protestere såvel
mod måden at blive præsenteret på som mod selve det, at hun skulle »fylde« eller »være« mere end nogen
andre i vort lille samfund.
Men ikke desto mindre er det sådan, jeg vælger at gøre, da jeg altid hører Birgit omtale de mange tiltag,
som hun gennem årene har været bidragende til, på en måde, som kun efterlader hendes dybe respekt for
de mennesker, der er kommet efter hende og som nu yder deres maksimale for, at vi alle kan have glæde af
det meget aktive lokalsamfund, vi bor i, dets lidenhed til trods.
For mange år siden, før jeg flyttede til området, skulle skolen »åbnes for lokalsamfundet«. TV var på pletten
og søgte rundt i landet efter eksempler, og »Brug Skolen« i Alsønderup var et af dem, trods det, at det nok
kun var os i og omkring Hillerød, der anede, at det eksisterede. Brug Skolen er bare en af de aktiviteter, som
Birgit på alle måder har bakket op.
Jeg er jo ny i sammenhæng med Birgits egen historie, men har lært hende at kende, som en sjov, munter,
vidende og altid interesseret samtalepartner, der levende går ind i den lokale historie, om det er på gravsten
eller i området selv med gårde og beboere.
Derudover har Birgit en kolossal viden om engelsk litteratur, ja, det er nærmest en passion, som vi og et
hav af diverse studerende gennem tiderne har nydt godt af. Der er næsten ingenting, som Birgit ikke gør
større ved sin interesse og sin levende og glade formidling af det. Man bliver simpelthen smittet af den
entusiasme og glæde, der kommer fra hende.
Også i menighedsrådet mærker vi denne entusiasme, og vi nyder godt af hendes viden og villighed til at
dele den med os, ligesom man også selv føler, at det man taler om/interesserer sig for/arbejder med er af
interesse for Birgit.
På dette sted skal der lyde et stort og varmt TILLYKKE med dine første 80 ture omkring Solen, måtte du
have mange flere til gode!
De bedste hilsner,
Grethe R. Egerup (menighedsrådet),
Bakkesvinget 18, Tulstrup.

| Kirkerne
| FDF |

Konfirmation

2020

Pga Corona blev konfirmationerne
jo desværre udskudt. Her er de nye
datoer:

ALSØNDERUP KIRKE
DEN 12. SEPTEMBER
KL. 10.30
Filip André Dyrløv Knudsen
Konrad Bjerggaard Rødbro
Mikkel Runesten
Tobias Karmann Larsen
Emma Luna Eilenberg Gulløv
Julie Freja Langseth

KL. 12.30
Alberte Tvermoes Mohr
Celine Engel Nielsen
Elena Margarita Høybye Andersen
Emma Bjerk
Iris Kaisa Giørtz Rand
Maya Dyhr
Nanna Falkenberg

TJÆREBY KIRKE
DEN 19. SEPTEMBER
KL. 10.30
Isabella Cecilie Petersen
Leah Spangsberg Petersen
Vilma Guldager Marker Søgaard
Johannes Bang Ottosen
Asbjørn Aksel Hansen
Nicolai Marius Højen Pedersen
Mathias Bjerrum Jørgensen

TJÆREBY
KIRKEGÅRD

DEN NÆRVÆRENDE HISTORIE
Med støtte fra Fruervad legatet
har menighedsrådet udgivet en
brochure med historier fra Tjæreby kirkegård. Poul Nielsen fra
Harløse har hjulpet med lokalhistoriske informationer og Lissi
Carlsen fra Tjæreby-Alsønderup
Lokalhistoriske arkiv har hjulpet
med billeder. Teksterne til hæftet
er skrevet af journalist Tim Panduro.
Ønsker man at se det i sin helhed, kan man hente hæftet
i Tjæreby kirkes våbenhus eller digitalt på vores hjemmeside www.tjaerebykirke.dk under menupunktet »Kirkegården«. Her i Lokaltnyt vil vi bringe historierne fra hæftet lidt
efter lidt. Først indledningen:
HISTORIEN I VORES MIDTE
Gravstenen er det bastante punktum i vores livshistorie.
Men den er også en hjælp til, at vores fortælling kan gives
videre til både de nærmeste og de nysgerrige. Kirkegårdene er en blanding af det helt private, et mindested, og
det offentlige. Stenen bliver et visitkort, hvor man gennem titler, dekoration og stedbetegnelser kan præsentere
den afdøde for resten af verden. Ud over at fortælle om
enkeltpersoner, har gravene også elementer af den store
fortælling. Om landsbyernes identitet. Om samfundets opbygning. Om slægtens og slægtsgårdens betydning. Og om
tragedier og triumfer, magt og afmagt, alt det, der gør, at
vores fælles historie bliver ved med at fænge og fascinere.
Kirkegårdens mure sætter skel mellem de levende og de
døde – og endnu vigtigere markerer de grænsen mellem
den indviede og den uindviede jord, så ens evige sjæl ikke
risikerer fortabelse ved at man fejlagtigt lægges det forkerte sted. Mere prosaisk holdt muren også strejfende dyr,
der ellers kunne rode rundt i gravene, ude. Tjæreby Kirkegård er blev udvidet flere gange, senest i 1800-tallet, for
at give plads til et voksende landdistrikt. Efterhånden som
maskiner vandt indpas i landbruget og industrialiseringen
trak flere til byerne, blev behovet for gravpladser mindre.
Det samme skete, da kremering blev mere udbredt, og reducerede behovet for store grave. For få år siden fik Tjæreby kirkegård et nyt udseende. En hel del gravsteder blev
nedlagt og udlagt som græs, der kan tages i brug igen, når
tiderne skifter. Mange af stenene blev bevaret i lapidariet,
og kirkegården fungerer stadig som en levende historiefortælling i vores midte.
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FOR TÆT PÅ – eller hvad?
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Den kontroversielle designer, forfatter og iværksætter Jim Lyngvild har
udstillet sit bud på nutidig kirkekunst
i Faaborg kirke. Ud fra 8 forskellige
bibelske historier har Lyngvild skabt
store fotografier, der i den grad har
skabt debat. Nogle er vilde med dem
og andre synes det er ganske forfærdeligt. »Nøgenhed og lesbisk hor har
ingen plads i kirken« siger en kritiker.
Andre leder efter meningen med fotografierne og synes, det er alt for
voldsomt. Størsteparten af de mange besøgende kalder dog billederne
betagende og nyskabende og mener
de bidrager med en tiltrængt afstøvning af begrebet kirkekunst.
I Lyngvilds univers er karaktererne
på en fremmede og velkendte. De
er klædt i dragter fra en svunden tid
med svulstig fløjl og guldbrokade.
Men på samme tid er de umiskendeligt nutidige med tatoveringer og
mobiltelefoner. Ydermere er modellerne lokale personer fra Faaborg og
omegn; på billedet af nedtagelsen
fra korset er den lokale menighedsrådsformand således en af modellerne. Det kommer for tæt på, mener
nogle.

Men hverken nøgenhed, samtidige
modeller eller referencer til kontroversiel erotik er noget nyt i kirkekunsten. Et af uendelig mange
eksempler kunne være den franske
hofmaler Jean Fouquet der omkring
1452 malede et to fløjet oliemaleri til
en kirke i byen Melun. Billedet forestiller en såkaldt Madonna lactans,
dvs. en ammende jomfru Maria,
hvorfor det ene svulmende bryst er
blottet. Nøgenheden kunne formene
hende adgang til mange ny puritanske cafeer i Danmark, men åbenbart
ikke til kirken. Desuden var modellen
endog særdeles kendt; Agnès Sorel

var elskerinde til den franske kong
Charles VII og blev på den tid regnet for verdens smukkeste kvinde.
Men på trods af både nøgenheden
og den udtalte reference til »royal
hor« kunne billedet altså udmærket
hænge i en kirke. Og fortælle sin historie om Maria: En ung kvinde, der
på en gang er mirakuløs og ordinær.
Som ethvert mælkefyldt bryst, der
giver livet videre til et barn, er det.
Når kunsten gør brug af nøgenhed,
er det for at gøre billederne påtrængende, for at ramme beskueren
under huden. Ind bag facade og
forsvarsværker, ind i det dybe menneskelige lag. Inddragelsen af både
nøgne kroppe, provokerende elementer og samtidige modeller har
altid været kunstneriske greb, der vil
tvinge os til at betragte og tage stilling.
Alle disse greb gør måske nok kunsten anstødelig. Men bag den umiddelbare forargelse venter noget vigtigt: Kunsten bliver nærværende,
den vil os noget. Som kirkekunst
altid burde! For den skal minde os
om, at Bibelens historier skal læses
direkte forbundet med vores egen
levende, pulserende virkelighed. Og
de kan aldrig komme for tæt på.
Om kirkekunsten skal have lov til at
komme så tæt på som Lyngvilds gør,
er i sidste ende op til menighedsrådet. I Faaborg har rådet valgt at tage
billederne ned med stemmerne 5-8.
Hvad ville du vælge?
Anja Worsøe Reiff
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DANSEGUDSTJENESTER
26

Efter Corona pause starter dansegudstjenesterne igen i Alsønderup kirke. Med
enkle cirkeldanse lukker vi op for evangeliet, hjulpet af salmer og musik. Præsten sparer på ordene og vi lader kroppens bevægelser arbejde med evangeliet.
Her er plads til dig, der måske ikke har fået så meget ud af at sidde stille på
kirkebænken. 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. Deltagelse er gratis!
Medbring bløde sko eller varme
sokker til at danse i og kom gerne
så parfumefri som muligt.
For at jeg kan tilpasse dansene til antallet af deltagere, må du
meget gerne tilmelde dig et par dage inden på awr@km.dk /
20 56 72 16.
Efterårets dansegudstjenester afholdes to onsdage i
Alsønderup kirke: 9. september - Høst og 4. november Allehelgen. Begge aftener kl. kl. 18 - ca. 20.30

ÆBLEHØST I TJÆREBY
Søndag den 27. september kl. 10.30
Naturen bugner ved høsttid og i hegn og haver lyser æblerne rødt på
grenene. Konfirmanderne og præsten har plukket en masse af de æbler, som ellers bare ville gå til spilde. Æblerne er presset til most, og
forvandlet til andre lækkerier. Når vi har fejret Æblehøstgudstjeneste er
der udvidet kirkekaffe i konfirmandstuen, hvor konfirmanderne sælger
kulinariske nydelser fra det salte og det søde køkken.
Temaet er naturligvis: ÆBLER
Vi tager mobilepay eller kontanter - det hele er til fordel for menighedsplejen.
Har du æbler, som du ikke får plukket i år? Så kommer konfirmanderne og
præsten gerne og plukker lørdag den 26. september. Giv besked til præsten på
20 56 72 16 eller awr@km.dk gerne inden 18. september
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EKSISTENSSAMTALER
PÅ HERRENS MARK
Vi mødes til fri, eksistentiel samtale, der begynder i søndagens bibeltekster. Ud fra tekstens temaer taler vi så
og man kan godt sige, at det eneste vi ikke tale om, er vejret! Vi kommer vidt omkring og ofte helt ud på Herrens mark, der, hvor man virkelig undrer sig, ingenting forstår og enten tvivler, eller tror - eller lidt af begge
dele. Men når én tvivler, er der som regel en anden, der tror og det gør godt at låne af hinandens indsigt og
erfaring.
Vil du med, så kræves der blot nysgerrighed og lyst til at dele tanker og gode historier. Både dem fra Bibelen
og fra dit eget liv. Eksistenssamtalerne ledes af sognepræsten, som forsøger at lade samtalen udfolde sig ad
spændende stier, helt ud på Herrens mark og forhåbentlig hjem igen. Alle er varmt velkomne!
Vi mødes tirsdage i Smedens Hus ved Alsønderup kirke fra 13.00-14.30: 1. september, 6. oktober,
3. november og 1. december.

FERNISERINGSGUDSTJENESTE
Søndag den 15. november kl. 10.30 i Alsønderup kirke
Hvert år laver konfirmanderne
flotte ikoner over deres konfirmationsord, vejledt af billedkunstner Helle Noer. Ikonen
bliver til i en fordybelsesproces,
hvor konfirmanderne, under
kyndig vejledning, får hjælp til
at trænge ned i betydningen af
konfirmationsordet.

Sofie Ziska Haarby 2018

Jonas Bjørck Adrian 2018

Nynne Secher-Majlund 2018

På konfirmationsdagen hænger ikonen ud for konfirmandens plads i kirken, men vi vil så gerne have glæde af
dem lidt længere. Derfor hænger vi ikonerne i våbenhuset fra slutningen af november til konfirmationsdagen
og fejrer ophængningen med en ferniseringsgudstjeneste.
Kom og se de unges kunstværker og hør om de tanker, der ligger bag motivet.

ROCKGUDSTJENESTE
Søndag den 22. november kl. 10.30 i Alsønderup kirke
Årets rockgudstjeneste bliver en samling blandede bolcher
udvalgt fra de sidste fem års rockgudstjenester.
Et blandet program med musik af blandt andre Gasolin,
Magtens korridorer og Gnags.
Det bliver sidste søndag i kirkeåret, hvor vi siger farvel 		
til det gamle kirkeår med et ordentligt rabalder.
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HVORFOR ER JEG MED I
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menighedsrådet?

De af menighedsrådets medlemmer, som ikke var på sommerferie ved redaktionens slutning, giver her et bud på hvorfor
de er med til at tage vare på kirken.
Måske det kunne få dig til at overveje hvad du gerne ville beskæftige
dig med, hvis du var i menighedsrådet? Arbejde på nye gudstjenesteformer? Bage fastelavnsboller?
Debattere ny kirkekunst? Arrangere spændende foredrag?
Vi er åbne overfor mange ideer,
hvis du vil være med til at føre
dem ud i livet…
Bliver du inspireret så mød op til
valgforsamling den 15. september!

Jens Martinus
Høybye Andersen,
Alsønderup
Formand
Jeg er med i menighedsrådet for
at bidrage med at holde liv i lokalsamfundet. På det her sted, som
på et eller andet niveau fylder meget for de fleste af os.
Jeg er involveret i det meste; økonomien og de forskellige projekter
herunder specielt den nye kirkegårdsmur, nedrivning af Svends
Hus, det nye præstekontor i Tjæreby mm. Men generelt bliver alle
områder i kirken delt i menighedsrådet, så alle har mulighed for at
bidrage og være orienteret.
I den kommende periode regner
jeg med at økonomien og den nye
mur vil fylde meget.
Birgit Brogaard,
Alsønderup
Næstformand
Jeg sætter stor pris på at alt virker
når jeg er i kirke- til gudstjeneste
eller til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Jeg opfatter det
som et borgerligt ombud at tage
en periode i Menighedsrådet. Og
så blev jeg opfordret til det - da var
jeg ikke helt ung!

Jeg var lidt involveret i restaureringen af Alsønderup kirke, men
hele menighedsrådet deltog meget
aktivt-heldigvis! Og tak til jer alle!
Lige nu: Den fælles kirkegårdbestyrelse og andre interessante opgaver
bl.a. Eksistenssamtalerne.
Alle der kender mig vil sige: De gamle gravsten! Og ja: Lapidariet og de
gamle gravsten har min store interesse, idet jeg ser dem som en vigtig
del af historien for vort sogn, men
også over det ganske land: Landets
forhistorie. Debatten om bevarelse
af de gamle gravsten foregår stadig
landet over og i Kristeligt Dagblad!
Interessen for de gamle gravsten fik
jeg i øvrigt fra nu afdøde Lis Holm.
Jeg vil fortsat gerne arbejde med
gudstjenesten som så. Og især forbindelsen mellem Folkekirken og
dens medlemmer. Og forbindelsen
til alle øvrige beboere i Tjæreby og
Alsønderup sogne! Derfor skriver
jeg gerne »Nyt fra Menighedsrådet«
i Lokaltnyt!

Anne Marie Kodal,
Tjæreby
Kasserer
Vi er med til at tage vare på en kulturarv som jeg synes er rigtig vigtig.
Og derudover skal vi formidle de
penge vi får. Det er vigtigt holde styr
på at skatteborgernes penge bliver
forvaltet ordentligt.
Vi har et budget på knap 2 millioner,
så det er jo ikke småpenge.
Jeg har været med til at lægge en
strategi for, hvad vi synes er vigtigt,
hvad vi vil prioritere. Det er vigtigt,
at vi holder en retning på det hele.
Helt lavpraktisk har jeg været med
til at hjælpe med fastelavn og sogneindsamling, arrangementer hvor
det helst skal være hyggeligt at være
med.
I den kommende periode skal der
vælges en ny biskop, det er en spændende ting at man har mulighed for
at påvirke også hvad der sker i en

større sammenhæng i Helsingør
stift. Derudover skal vi have kirkemuren op at stå igen. Begge dele er
store og spændende ting at være en
del af.
Susanne Sandholt,
Alsønderup
Medlem
Jeg er med i menighedsrådet fordi
jeg gerne vil være med til at fremme
samarbejdet mellem kirken og FDF,
idet jeg mener, at vi kan tilføre hinanden noget godt.
Jeg har i de senere år har været kontaktperson for kirkens personale og
gennem dette hverv ønsker fortsat
at arbejde for personalets trivsel og
arbejdsglæde.
Anders Silberbauer,
Alsønderup
Medlem
Jeg kunne godt tænke mig, at menighedsrådet afholdt nogle kirkepolitiske foredrag i vinterhalvåret. Gerne
med et historisk udgangspunkt i de
store kirkelige bevægelser i 1900tallet, Grundtvigianismen og den indremissionske bevægelse. Bevægelser
der har givet os ting, som vi stadig
har i dag f.eks. højskolebevægelsen
og en avis som Kristeligt Dagblad.
Hvad var det de kunne tilbyde danskerne dengang.
Hvorfor havde de så stor tilslutning.
Hvad kan de tilbyde i dag? Har de
noget at byde ind med i dag?
Hvilke kirkepolitiske retninger har
noget at tilbyde i dag?
Grethe R. Egerup,
Alsønderup
Medlem
Jeg har boet med min mand og senere børn i Alsønderup Sogn siden
februar 1989. Min mand og jeg har
altid været glade for sognet, hvor jeg
bl.a. har været med til at starte FDF
kredsen i 1993.
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Jeg har altid følt kirken, som et fristed for tanke og
sind, hvor jeg hver uge kan »trække vejret« og få
fred og eftertanke til at gå ud i ugen med alle krav
og udfordringer til den hverdag, der er min.
Kirken er for mig et værested i hele ordets fulde betydning, og det vil jeg godt være med til at arbejde
for, at det kan være for andre, ligesom jeg gerne vil
yde mit til, at det kirkelige demokrati kan få så gode
betingelser som muligt.
Der er store, praktiske arbejdsopgaver, der skal løses, hellere i går end i morgen, og der er budgetter,
der skal lægges, vedtages og holdes, men derudover er det en sjov opgave at komme ind i maskinhuset, så at sige, og se, hvordan man får ting sat i
værk, og får dem gennemført.
Det vil kun være en vinding at få nye ansigter med i
vort menighedsråd, og jeg vil glæde mig til at byde
nye medlemmer velkommen.
Ole Stark, Tjæreby
Kirkeværge
Jeg er med i menighedsrådet fordi jeg
kan lide vores lokale sogn og vores flotte kirke. Jeg
interesserer mig for, at vi er så bredt funderet som
muligt og at det er de lokale, der bestemmer og er
med til at bevare gamle traditioner og bygninger.
Jeg har været med til at ansætte vores præst og
var med i domkirken da hun blev ordineret. Jeg har
været med til at sørge for at der var forskellige arrangementer, og anderledes gudstjenester ved de
forskellige årstider. det vil jeg gerne have op at stå
igen.
Jeg er stolt af vores flotte gamle bygning det er
den ældste bygning i kommunen, der stadig bliver
brugt. Det er utrolig spændende og givende at være
med til at holde en kulturhistorisk bygning sammen
med Nationalmuseet og dygtige håndværkere, der
kender de gamle byggetraditioner.
Vi har også fået lavet en flot brochure om Tjæreby Kirkegård i samarbejde med Fruervad legatet
med Poul Nielsens lokalhistoriske oplysninger. Tim
Panduro har stået for teksten og brochuren ligger til
afhentning i våbenhuset i Tjæreby kirke
I den kommende periode arbejder jeg bl.a. for at få
et nyt tele- og lydanlæg til gavn for de hørehæmmede og for at få bedre lyd når der er mange i kirken.
Det ser jeg frem til at være med til at gøre færdigt.

Valgforsamling
MENIGHEDSRÅDSVALG
2020
Tirsdag den 15. september kl. 19.30
i Smedens Hus
Så er det tid til at demokratiet i Folkekirken skal i
funktion.
Alle, der er døbte og ikke har meldt sig ud, samt
alle, der har løst sognebånd til præsten ved Alsønderup eller Tjæreby Kirker kan gøre brug af deres
stemme og vælge, hvem de ønsker, der de kommende 4 år skal varetage de to menigheders liv og
vækst. Samt sørge for, at kirke, kirkegård og præstegård fremstår så smukt som de skønne, gamle
bygninger har mulighed for.
Den 15. september er der valgforsamling, hvor der
blandt de fremmødte skal findes og vælges de mennesker, vi ønsker skal varetage ovenstående opgaver. Det er derfor rigtig vigtigt, at alle overvejer, om
en periode i menighedsrådet ikke kunne være en
god opgave at prøve kræfter med.
Det er et arbejde i et velfungerende fællesskab, hvor
det ikke alene er afhængigt af dig, men af, at vi kan
finde det fælles fodslag, der kan få opgaverne løst,
uden at skele til om det er din eller min fortjeneste,
men at vi er fælles om det. Og fælles om glæden,
når det lykkes - hvad det heldigvis oftest gør.
Vel mødt den 15. september
kl. 19.30 i Smedens Hus.
På det nuværende menighedsråds vegne
de bedste hilsner, Grethe R. Egerup (formand for
valgbestyrelsen),Bakkesvinget 18, Tulstrup.

29

| Kirkerne |

KIRKELIG KALENDER
30

DAG

KIRKEÅRET

STED

SÆRLIGT

Søndag 23/8 kl. 9.00

11. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Sognepræst Torben Ebbesen, Ullerød

Søndag 30/8 kl. 10.30

12. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Velkomstgudstjeneste for konfirmander
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 6/9 kl. 10.30

13. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Smedens Hus og
Alsønderup kirke

Dansegudstjeneste - Høst
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Onsdag 9/9 kl. 18.00
Søndag 13/9 kl. 10.30

14. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 20/9 kl. 10.30

15. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 27/9 kl. 10.30

16. s. e. trin.

Tjæreby kirke

Æblehøstgudstjeneste
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 4/10 kl. 10.30

17. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 11/10 kl. 9.00

18. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Vikar fra Hillerød provsti

Søndag 18/10 kl. 9.00

19. s. e. trin.

Tjæreby kirke

Vikar fra Hillerød provsti

Søndag 25/10 kl. 10.30

20. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 1/11 kl. 10.30

Allehelgen

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 1/11 kl. 16.00

Allehelgen

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Onsdag 4/11 kl. 18.00

Smedens Hus og
Alsønderup kirke

Dansegudstjeneste - Allehelgen
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Lørdag 7/11 kl. 11.00

Kirke bestemmes
af dåbsfamilien

Lørdagsdåb
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 8/11 kl. 10.30

22. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 15/11 kl. 10.30

23. s. e. trin.

Alsønderup kirke

Ferniseringsgudstjeneste
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 22/11 kl. 10.30

S. s. i kirkeåret

Alsønderup kirke

Rockgudstjeneste
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 29/11 kl. 10.30

1. s. i advent

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

SIDEN SIDST i kirkerne
DØBTE

DØBTE ALSØNDERUP
07.06.20
		

Mathias Bjerrum
Jørgensen

07.06.20
		

Marvin Bjerrum
Jørgensen

12.07.20
		

Sophia Greibe Djurhuus
Simmelkjær

26.07.20

Ida Ørgaard Dahlen
Tillykke!
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VIEDE OG
VELSIGNEDE

BISATTE OG
BEGRAVEDE

ALSØNDERUP SOGN

TJÆREBY SOGN

16.05.20
		

Jennifer og
Lars Henrik Bjørnbak

20. 06.20 Karen Johanne Lund

04.07.20
		
		

Tanja og
Mikkel Bøgeløv
Nystrand

BISATTE OG
BEGRAVEDE

25.07.20
		

Jeanne Hansen og
Torben Storm
Tillykke!

ALSØNDERUP SOGN
12.05.20
		

Verna Augusta Hildeborg
Nielsen

19. 05.20 Henrik Juul Petersen
23.05.20
		

Jens-Ole Sivebæk
Mathiesen

18.06.20

Preben From Jørgensen

20.06.20

Mogens Gøtzsche

23.07.20
		

Nanna Elisabeth Lange
Jensen
Æret være deres minde!

Sophia Greibe Djurhuus Simmelkjær

G
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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.

2 x sommerlejr 2020 6
Tak Danmark
Gymnastik
2020/21 18

Idrætsforeningens
skydebane i Nejede

9

Generalforsamling
i ASGI 15

Vi må vær e
tålmodige 4
Hvorfor er jeg med
i menighedsrådet?
Nr. 3 · 2020

32

Her kan DIN
annonce være...

En stor succes!

28

For tæt på 25
- eller hvad?

LOKALT

12

20

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
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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
ARKen
Alsønderup Kirkes Rytmiske Kor
Korleder: Stine Kobbersmed,
28 74 44 75
stinedenfine@hotmail.com
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
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
graslace.tul@gmail.com
Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Asbjørn Klit,
Krokusvej 10, Tulstrup,
29 21 29 66,
klit@4klit.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.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
Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83
Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Charlotte Andreasen,
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.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

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

SKOLER
Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8, 72 32 74 00
Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13
Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 59
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.alsonderupvand.dk
Jan Richelsen, 23 34 68 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, 40 73 14 91
holmegaarden46@gmail.com
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
Træffes efter aftale, fridag om fredagen.
Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93
hpfk@km.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

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk
Korleder Rytmisk voksenkor
Stine Kobbersmed,
stinedenfine@hotmail.com
ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk
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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Allehelgen
VED ALLEHELGEN
MINDES VI DEM,
DER ER GÅET BORT
Har man inden for det sidste år stået som
anmelder af et dødsfald og i den forbindelse
været i kontakt med kirken får man en særskilt
invitation. Men alle er velkomne til Allehelgen.
Vi har den tradition, at man ved ankomst til
gudstjenesten skrive navnet på en afdød person, man ønsker nævnt. Skriv evt. også hvem
personen var for dig, f.eks. »min mand« eller
»min mormor«.
Man er velkommen til at skrive flere navne,
men venligst kun et navn på hver seddel. Den
eller de personer, man ønsker mindet, behøver
ikke være død netop dette år.
Præsten vi læse navnene op, og vi holder 1
minuts stilhed, for at mindes både dem, vi har
nævnt og alle de andre som i dette år har taget
rejsen væk fra jorden og hjem til Gud.
Ved Allehelgen har vi her i sognene desuden
fået tradition for, at man, hvis man har lyst, kan
tage en pose kvæder med hjem fra præstegårdens kvædetræ.
De hårde frugter står i våbenhuset og spreder
deres helt særlige duft. Med lidt tid og kærlighed kan de blive til kulinariske oplevelser ud
over det sædvanlige. I år er et rigtigt »kvædeår« og træet bugner, så vi håber der er nok til
alle.
Vi ses til Allehelgen.

1
nov

Velkommen
kl. 10.30 i Alsønderup kirke
kl. 16.00 i Tjæreby kirke

1. Der er en vej,
som vi alle går alene,
den går mod mørket,
et ukendt skumringsland;
og ingen vender
tilbage fra de egne
med bud om, hvad vi
skal se bag tidens rand.
2. Der er en mand,
som i kærlighed til livet
gik ind i mørket
og bar det på sin krop.
Hvad ingen kunne,
det gjorde han for alle:
han blev til mørke og mørket lyste op.
3. Der er en lov,
som er stærkere end døden:
at kærligheden
vil få det sidste ord;
og Kristus rejste
den lov til lov for verden.
Nu gælder nåden
til trøst for dem, som tror.
4. Der er en vej,
som vi ikke går alene,
om end den fører
os til et ukendt land;
for Kristus venter
på os ved dødens grænse,
og han er livet,
vi får bag tidens rand.
Holger Lissner 1991
Anja Worsøe Reiff

