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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:

Annette Rieva

DIN LOKALE STEMME I BÅDE BYRÅDET OG REGIONSRÅDET
Jeg er 46 år og bor i Alsønderup sammen med min mand og vores fire børn.
• Uddannet sygeplejerske og arbejder som chefkonsulent ved Københavns
Professionshøjskole, hvor jeg har spidskompetencer indenfor innovation.
• Stærke rødder i Hillerød og sidder i Byrådet.
• Brænder for de små lokalsamfund.
• I Alsønderup, Tulstrup og omegn fokus på:
• Understøtte den lokale skole
• Arbejde for lokale indkøbsmuligheder
• Forbedre busdriften • Flere seniorboliger lokalt

www.alsønderup.nu/kalender
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Mindeord
Merete Klem Andersen, tidl. Vester Strødam, døde lige efter påske - efter kort tids sygdom.
Merete, som jeg har kendt siden 1995 - bl.a. gennem vores
udvalgsarbejde i tennisudvalget under Hovedbestyrelsen,
var en glad og meget imødekommende og smilende pige.
Derfor var det også helt forståeligt, at der ved Meretes
bisættelse bl.a. blev spillet »Du kom med alt
det der var dig …….«.
For glæde kunne Merete sprede og flittig var
hun også med frivilligt arbejde. Merete var i
adskillige år medlem af tennisudvalget. Samtidig over en periode på ca. 5 år var Merete tennisafdelingens repræsentant i Hovedbestyrelsen.
Men det var ikke kun idrætsforeningen, som fik glæde af
Meretes frivillige indsats. Merete sad også i en periode i Lokalrådet. Hendes seneste projekt var sammen med skolen
at få etableret »den grønne kile«. Som bl.a. var beplantning
på skolen, så der blev plantet flere træer. Merete deltog også
som hjælper i skolens årlige sommerfester.
Under Corona-pandemien var Merete en meget flittig bruger af face book. Ofte dagligt kunne man følge hendes og
hendes mand Ole’s ture rundt i den danske natur. Flittigt
tog Merete fotos, som hun lagde op til os andres glæde.
Vore tanker går til Ole, deres 2 sønner og deres familier.
Æret være Meretes minde.
Lis Asmussen

TENNIS NYT
Sommeren er kommet og der bliver spillet for fuld knald på tennisbanerne. Specielt
om torsdagen kl. 17.00 - 19.00 hygger vi med drop in. Her kommer mange nye der har
lyst til at afprøve denne sportsgren. Der bliver dannet kontakter mellem deltagerne,
kontakter som senere kan give anledning til at få spillet sammen.
Du kan nå det endnu. Kom frisk vi har både ketcher og bolde til udlån. Du kan både spille og få vejledning.
Du har lov at komme to gange inden du melder dig ind.
Vi har en stærk forventning om at det vil blive muligt at åbne for bordtennis i klubhuset til efteråret. Kommunen er i gang med at renovere belysningen i klubhuset. For yderligere information gå på ASGI.dk tast
tennis og scroll ned til bordtennis.
På tennisudvalgets vegne
Margit Enevoldsen
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SÆSON
2020-2021

lakker mod ende
Gymnastikkens sæson 2020-2021 har været meget præget af Corona restriktion, som har krævet
meget planlægning på kryds og tværs, for at få så
meget træning som muligt, inden for alle de regler
og rammer vi er blevet præsenteret for. Desværre
måtte vi i starten af december 2020 på samme
måde som resten af Danmark lukke helt ned for
træningen.
Heldigvis fik vi mulighed for igen at starte op på
udendørs træning i det nye år. Dette tog flere hold
som en udfordring, og fik træningen planlagt så
den kunne foregå udendørs til glæde for rigtig
mange medlemmer fra de helt små/unge til vores
ældre medlemmer.
I slutningen af april kunne vi så opstarte vores indendørstræning for børneholdene igen. Der var så
stor tilslutning til træningerne at vi var nødt til lave
tilmeldingslister for forsat at overholde de forsamlingsregler der var udtrukket. Heldigvis har vi her til
slut på sæsonen haft mulighed for at have alle med,
da forsamlingsloftet er hævet.
Alle børnene har været super gode til at spritte hænder af og til at hjælpe med at vaske alle gymnastikredskaberne af efter træning. Der skal lyde en KÆMPE TAK!! til alle vores medlemmer, som har hjulpet
med at få alt til at lykkes, selvom vi har været bundet
af restriktioner, som hele tiden har ændret sig.
Desværre var sæson 2020-2021 også uden sæsonafslutnings opvisning, som normalt ligger i slutningen
af marts. Vi håber at vi i den kommende sæson kan
holde et BRAG af en opvisning.
Den 24. juni er sidste indendørs træning for springholdene, så holder vi sommerlukket i gymnastikken
i juli og august. Vi vender stærkt tilbage til sæson
2021-2022, som opstartes i september, forhåbentlig
mindre præget af Corona regler og restriktioner.
Vi vil fra gymnastikken gerne sige en kæmpe tak
til alle som har lagt kræfter i at få alt til at fungere
igennem sæsonen, det gælder Gymnastik udvalgsbestyrelse, trænere, hjælpetrænere, frivillige hjælpere,
Kulsviergården og sidst men ikke mindst TAK til alle
vores medlemmer.
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SÆSON 2021-2022
Tilmelding til holdene kan ske fra 1. august 2021, via vores hjemmeside ASGI.dk - gymnastik.
TRÆNERE OG HJÆLPETRÆNERE, SAMT FRIVILLIGE HJÆLPERE
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Går du med en træner »i maven«, eller har du måske
lyst til at lære at være træner, så mangler vi trænere på
flere hold, bl.a. mor-far-barn hold, spring gymnastikholdene, så kunne du selv tænke dig eller kender du nogen,
som kunne være vores kommende trænere, så kontakt
os endelig.
Det kunne også være at du kunne have lyst til at starte
en helt ny træningsform f.eks. parkour eller andet, så
tag kontakt til os.
Vi mangler også hjælpetrænere til flere hold, så tøv
ikke hvis du har lyst til at være med i gymnastikken.
Vi er flere trænere, som gerne vil hjælpe nye trænere
og hjælpetrænere i gang, og der er mulighed for at
komme på kurser m.m.
Vi kan også altid bruge frivillige hjælpere i gymnastikken, så har du lyst til at hjælpe os så kontakt os.
Formand: Lise Lausten Frederiksen (clausliserejsen@hotmail.com) tlf.51947933
Næstformand: Tine Bojer Jørgensen (tinebojer@hotmail.com), tlf. 29939224

Generalforsamling
Gymnastikken afholder generalforsamling den 14. september 2021
kl. 19.30 i klubhuset. Yderligere information om generalforsamlingen
kan læses på ASGI.DK og bliver sendt
via mail til alle medlemmer, når vi
kommer lidt tættere på selve afholdelsen af generalforsamlingen.
Men sæt endelig allerede nu kryds
i kalenderen den 14. september, og
tænk over om du kunne være vores
nye medlem af udvalgsbestyrelsen.Vi
kommer i den kommende sæson til at
mangle medlemmer i vores bestyrelse, det kunne måske blive dig.

Danse EVENT
ASGI GYMNASTIK deltog lørdag den 12. juni i et
landsdækkende DANSE EVENT som DGI og DR havde
arrangeret.
Vores fitness-dance instruktør Anni (ses i midten af billedet) lavede dansetræning på torvet sammen med DGI
og DR. Anni var bare så mega sej. Faktisk den aller sejeste, for hun formåede, som den eneste, at få forbipasserende til at danse med. Mange af de andre indslag var
»bare« opvisninger - dog flotte opvisninger.
Anni har i løbet af foråret formået at holde træningsgejsten høj og lavede hurtigt et udendørs fitness-dance
hold, da også de voksne måtte mødes udendørs igen.
Mvh. Tine Bojer Jørgensen

| Lokalhistorisk arkiv |

DA MAN JAGEDE UROKSER I
VORES LOKALOMRÅDE
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Smed Laurits Rasmussen fandt
to horn fra en urokse på sin mark.
Han boede på ejendommen Vesterhus på Vester Strødam. Der
hørte syv tønder land til, og han
fandt hornene i en knold af grus
og sten omgivet af tørvejord i det
bagerste hjørne af marken.

Vester Strødam er en del af den tidligere Alsønderup Sognekommune.
Det er arealet mellem Pølåen og
Damvejen - altså området på den
vestlige side af åen. Som alle lokale
navne med »-dam« stammer det fra
opdæmninger for at kunne forsyne
de oldenborgske kongers hof med
ferskvandsfisk. Det var ikke fint at
spise fisk fra havet.
Selv om urokser er stamformen for
tamkvæg, udviklet i Sydeuropa, er
tamkvæg mindre end urokserne
var. En urokse indeholdt en enorm
mængde kød. Derfor var de efterstræbt bytte af mennesker i jægerstenalderen, som man regner med
varede til ca. 3.900 år f. kr., da agerbrug og husdyravl kom hertil.

Laurtis Rasmussen.
Han var smed på fuld tid på
Nordstens fabrikker i Hillerød
og var samtidig parcellist på
de syv tønder lands landbrug på Vester Strødam.

På Sjælland var urokserne dog udryddet allerede for 7.500 til 7.000 år
siden, siger arkæologer og zoologer.
Hornene, som Laurits Rasmussen
fandt, må derfor nok anses for at
være tæt omkring 8.000 år gamle. I

Europa blev den sidste urokse skudt
i Polen i 1600-årene, og uroksen
var hermed endelig udryddet. Der
findes således ikke fotografier, men
kun knogler. Heraf er to komplette
skeletter fundet med flintepilespidser i på Vestsjælland, formodentlig
af sårede dyr, som er druknet. Arkæologer fra Museum Nordsjælland
har også for nylig i Søborg Sø fundet
rester af to urokser, som de mener
kunne være blevet ofret.
Der fandtes ikke spor af knogler
på findestedet på Vester Strødam,
og det er tydeligt, at jægerne med
deres flinteredskaber må have fjernet hornene fra dyrets kranie og fra
den knogle, som sådan et horn sidder udenpå. Hvad formålet hermed
kunne have været, og hvorfor de lå
inde i den grusbunke, kan ingen vist
sige. Der er ikke spor af anden forarbejdning på hornet. Det er ikke tæt,
men nu åbent i begge ender. Det har
formodentlig engang været lukket
helt ud i spidsen.

| Lokalhistorisk arkiv | Hjertestartere |

Hjerte

Hornene blev sendt til Zoologisk Museum. Laurits Rasmussen fik det ene igen og en takkeskrivelse med besked om, at han kunne få en dusør
på 25 kroner.
De blev efterfølgende samlet igen til en udstilling. Zoologisk Museum havde problemer med
at finde det horn, de havde beholdt. Det var ikke
blevet registreret, men det blev det så. Herover
takkeskrivelsen til Laurits Rasmussen.
Det horn, som Laurits Rasmussen fik igen, er
gået i arv til hans datter, tidligere arkivleder af
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv, Lissi Carlsen.
Hun har skænket hornet til arkivet, hvor det
hænger under loftet, og enhver kan se det og få
det ned og føle på.

STARTERE
I slutning af maj blev der indsamlet penge til
opsætning af en hjertestarter i Tulstrup Have.
Dorte Sørensen stod i spidsen for en indsamling, der resulterede i midler til yderligere en
hjertestarter i Tulstrup.
Den nye hjertestarter vil blive opsat i indkørslen til Tulstrup Have 23. Det sker i løbet af
juli måned.
I Alsønderup - Tulstrup findes der i forvejen
fem hjertestartere, der er tilgængelige 24/7.
Det er Grundejerforeningen Tulstrup Have,
der har samlet ind til den nye hjertestarter.
Det er også grundejerforeningen, der står for
det årlig eftersyn og driften (strøm) fremover.
Der er i forvejen tre hjertestartere i Tulstrup
med følgende placering:
• Holmegården, Holmevej 6 - På væggen
i højre side i indkørslen til gården.
• Stenholm, Hillerødvej 41 - På gårdbutikkens pavillon til højre for indkørslen.
• Gemidan, Nejedevej 20 - Højre side af
bygning.
• Tulstrup Have 23 - På huset eller i 		
indkørslen (Opsættes i juli).
I Alsønderup er der to hjertestartere med følgende placering:
• Kulsviergården, Pibe Møllevej 3 På væggen ud mod parkeringspladsen 		
foran hallen.
• Alsønderup Skole, Baunevej 10 - Ved
hovedindgang og SFO.

Lissi Carlsen viser, hvor stort hornet er i
forhold til tamkvægs horn.
Man er velkommen til at kigge ned i arkivet i
kælderen under skolen i Alsønderup og se og
føle på hornet. Der er åbent alle mandage kl.
15 til 19.
Det er ikke så tit, man kan få noget i hænde,
som er omkring 8.000 år gammelt, og som
nogle stenalderjægere, som befandt sig her omkring Pølåen for en 8.000 år siden, også har haft
i hænderne.
Ole Blåkilde,
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv

Du kan læse mere på www.hjertestarter.dk
Leif Thomsen
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ANNONCER
ANNONCER
ANNONCER
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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side
tilbydes
en
kvart side
ARKIVET
MANGLER
NYE
MEDARBEJDERE
tiltilen
årlig
pris
på
kr.
2.200
en årlig pris på kr.
2.200
til
enmedarbejder
årlig pris
på sjovt
kr.og2.200
At
være
er
spændende,
hyggeligt.
Har I lyst og lidt tid
excl.
moms
excl.
moms
ledig
de
fleste
mandage
mellem
15
og
19
og
kan
lidt
EDB
til husbehov, så
excl. moms
kom en mandag ved 17-tiden og hør om det. Alle i arkivet arbejder gratis.
Arkivet har postadresse, e-mailadresse og tlf. hos kasserer Asbjørn Klit,
Kontakt
Kontakt
Krokusvej 10,
Tulstrup, 3400 Hillerød.
Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk
annonce@lokaltnyt.dk
E-mail:
klit@4klit.dk
- Mobil: 2921 2966.
annonce@lokaltnyt.dk
Arkivets bank: Nordea reg. nr.2276 - kt.nr. 8968504194
Send kontingent og oplys navn og adresse, så er du medlem.
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8

| ASGI Skytteafdeling |

Resumé

AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKYTTEAFDELINGEN
07.06.2021, SAMT TIDEN EFTER
Skytteafdelingen var nået dertil, at Formand Ole
Hansen, samt næstformand Villy af helbredsmæssige grunde ønskede at udtræde af Skytteudvalget
efter mange års tro tjeneste.
På den ordinære generalforsamling, lykkedes det
ikke at finde nye udvalgsmedlemmer til posten som
formand og udvalgsmedlem.
Udvalget så derfor ingen anden udvej end at indstille til Hovedbestyrelsen at nedlægge Skytteafdelingen.
Der blev derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 7. juni med henblik på enten at få nedlagt afdelingen eller få nye udvalgsmedlemmer valgt ind.
På den ekstraordinære generalforsamling var der stort fremmøde, og det stod hurtigt klart, at nye kræfter
gerne ville deltage i en videreførelse af Skytteafdelingen.
Resten af den ekstraordinære generalforsamling drejede sig derfor om at få valgt ny formand, som blev undertegnede Christian Bojer Jørgensen. Derudover blev Benny Haas-Madsen og John Rand valgt ind.
Kasserer Niels Olsson og udvalgsmedlem Niels Christensen modtog genvalg. Udvalgsmedlem Jesper ville
gerne træde ud af udvalget, men ønskede at fortsætte som instruktør.
Ved et hurtigt konstitueringsmøde d. 18. juni, blev John Rand valgt som næstformand.
Udvalget er herefter:
Formand: Christian Bojer Jørgensen
Næstformand: John Rand
Kasserer: Niels Olsson
Menige medlemmer: Niels Christensen & Benny Haas-Madsen
Vi skyder udendørs på skydebanerne bag tennisbanerne tirsdage kl. 18.30 - 20.00.
Der er sommerferie i Juli måned, men vi fortsætter i August.
Kom endelig.
Her er masser af plads, dygtige instruktører og godt selskab.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Skytteudvalget
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| Alléerne i Alsønderup Sogn |

Alléerne
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I ALSØNDERUP SOGN
Alléerne tegner linjer, adskiller og samler og giver rum og perspektiv i landskaberne.
Ud over landet, og i landene omkring os, findes der mange alléer,
nogle meget gamle, andre næsten
nyplantede og mange derimellem.
Nogle lange, andre korte. Man forbinder måske mest alléer med slotte
og herregårde; men det vil være for
snæver en betragtning. Mange store
og små gårde har plantet allétræer
langs deres adgangsveje til og fra
offentlige veje. Formentlig af inspiration fra de største ejendommes
foregangsarbejde.
Ser man efter, er der overalt mennesker, som gennem tiderne har syntes det væsentligt og præsentabelt
at indramme deres til- og frakørsel
med beplantning. Færdsel gennem
en smuk allé indbyder vel-kommen
til og far-vel fra ejendommen. Selv et
enkelt træ på grunden giver karaktér
til stedet og omgivelserne.
Ordet allé kommer af det franske
aller, der betyder at gå, rejse, køre
og tage et sted hen. Alléer har været kendt siden oldtiden. Romerne
anlagde veje ud over de erobrede
lande og plantede træer langs med

for at give skygge til trafikanterne og
anvise retning af vejene, ikke mindst
om natten og i vejr med sne og tåge.
Inden den store udbredelse af biler
var der langs landevejene plantede
alléer, og i mange byer fik boulevarder deres egen karaktér af alléerne.
Med italienernes renæssancehaver
og deres efterfølgende udbredelse
via slotte og grevskaber op gennem
Europa fra 1500-årene begyndte
godserne i Danmark også at plante.
Først piletræer. Med tiden bredte
disse sig også til gårdene, og nogle
steder kan man fortsat se gamle,
stynede piletræer langs hegn og
indkørsler, som skovdyrkerne.dk
fortæller. Styningen kunne give supplement til husdyrfoder om vinteren.
Med inspiration fra Sydeuropa plantede slotte og godser fra begyndelsen af 1700-årene efterhånden mere
præsentable træarter i stedet for det
liden og stynede piletræ. Især blev
forskellige varianter af lindetræer
plantede, og det er mest dette træ,
man fortsat kan se i slotsparker og
alléer, hvor nogle fortsat eksisterer.

Landskabet ændrede karaktér, og
blev inddelt i rum; der blev med træplanter tegnet iøjnefaldende linier i
landskaberne, og godserne kunne
med alléer langs alle deres veje markere godsets område.
Nogle træarter egner sig godt til alléer, medens andre ikke anbefales.
Flere forhold for en varig og præsentabel allé er klima og jordbundsforhold, storm og saltholdig vind samt
plantesygdomme. Til de mindre anbefalelsesværdige hører Elm, Ask,
Hestekastanie, Bøg, Røn, nåletræer
og Birk. Ikke fordi de ikke kan anvendes. Alle de nævnte er gennem
tiderne plantet mange steder og
givet gode alléer; men de har hver
især nogle skavanker.
Foretrukne træarter bliver derfor
Stor- og Småbladet Lind, Eg, Avnbøg og acerarterne Ær, Løn og Navr.
De er erfaringsmæssigt mere robuste overfor påvirkninger og har gode
egenskaber til at danne harmoniske
alléer. Af acer- og lindeblomsterne
henter bierne nektar til fin honning.

| Alléerne i Alsønderup| Sogn
FDF |
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Hvis jordbunden er forskellig langs ad alléen, vil træerne blive forskellige i vækst. Høje allétræer som Lind
egner sig bedst til store ejendomme, til højtliggende
ejendomme og meget lange linier i landskabet. Til mindre ejendomme og korte alléer er mindre træhøjde at
foretrække som Seljerøn, også kaldet Bornholmsk Røn,
med blomster til honning og bær til fuglene.
Hvis een træsort plantes overalt, risikeres stort fald i
beplantningerne, når sygdomme angriber en art. Det
sås tydeligt, da elmesygen raserede og bragte de fleste
elmetræer til fald. Elm er ellers et prægtigt allétræ med
sin form, højde og robusthed sådan, som lindetræer
også er i besiddelse af. Indenfor hver træart findes mange, forskellige sorter, idet der importeres og krydses og
udvælges for at finde frem til modstandsdygtige sorter
imod skadedyr og svampesygdomme.
I Alsønderup Sogn er der gennem mange år plantet alléer, og der plantes fortsat ivrigt til forskønnelse af det
landskab, vi færdes igennem. På billederne kan ses eksempler på korte og lange alléer, nye og gamle, og det
kan give stof til eftertanke, at disse træer kan stå og
markere landskabet for mange menneskegenerationers
vedkommende.
Alléen på Mangholm er nok den ældste i sognet. Min
far plantede den i begyndelsen af 1900-årene efter 1899
loven om frasalg af landsbyskolernes skolelodder. I min
farfars tid blev skolelodden i Tulstrup lagt til Mangholm,
som derved fik adgang til sognevejen, hvor man førhen
måtte anvende Møllehøjstien. Samlingen af jordene og
adgangen til sognevejen blev behørigt fejret efter det
omfattende arbejde med håndkraft og hestevogn ved
anlæggelsen af vejen og plantningen af den nu over
110 år gamle allé med Bornholmsk Seljerøn.
Flere alléer rundt omkring i Alsønderup Sogn er efterfølgende plantet. Det er
prisværdigt, og de tegner dermed forskønnende forbindelser mellem ejendommene og sognevejene. Det er værd at lægge mærke til træernes vækst fra de
unge planter til de som fuldvoksne fylder hele allérummet, og hvorledes landskabet dermed forandres.
En kultur der nok er værd at bevare og udbrede.
Billederne til artiklen er egne fotos.

Hans-Torben Andersen

| Alsønderup Seniorklub |

LEV GRØNT - SPIS GRØNT - SE AP GRØNT
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Lad os mødes igen

Kom med på virksomhedsbesøg med Alsønderup Seniorklub den 30. september.
Alsønderup Seniorklub har været så
heldige at få en aftale med Per Hardenberg til et virksomhedsbesøg.
Annette og Per Hardenberg – derfor
navnet AP Grønt – har siden 1978
dyrket salater på friland og gennem
årene udviklet produkter, maskiner
og metoder, så virksomheden præsterer det ypperste indenfor grøntsager.
Produktionen foregår på egne og lejede marker rundt omkring i Nordsjælland, og pakkeriet ligger på
Kvinderupvej 2. Mange har sikkert
set virksomheden og betragtet dens
udvidelser gennem tiden. Når man
kører fra Gørløse mod Slangerup ad
hovedvejen, kan ejendommen nemt
ses på højre hånd.

Grønt nye spirer i rækkerne.
Mange har sikkert også lagt mærke
til de opbyggede marker med pulveriseret jord, nogle gange med
plastdækning først på sæsonen, og
vandingsmaskiner, der sørger for, at
væksten kan foregå sikkert og stabilt.
AP Grønt leverer grøntsager, salater

AP Grønt kontor og lager.
og babyblade til mange af kædebutikkerne i hele landet, og der er over
200 personer ansatte til produktion
på markerne og pakning i det moderne pakkeri på ejendommen.
Der udsendes senere invitation til
Alsønderup Seniorklubs medlemmer pr mail og post om dato og tider, pris og sted. Vi vil mødes foran
Restaurant Ellegården, hvor en bus
fra vores gode leverandør vil holde
klar. Derfra køres til ejendommen
på Kvinderupvej 2, hvor Per Hardenberg stiger på. Han er meget
engagerende og vil føre os rundt i
Nordsjælland til nogle af de steder,
hvor produktionen forberedes og
gennemføres. Erfaren mand er god
at gæste.
Efter rundturen, hvor vi kan se udviklingen i produktionen og planternes vækst, køres til pakkeriet, hvor
vask og pakning finder sted inden
ophold i kølerum før distribution.
Der er meget strenge krav til hygiejne og certificering hele vejen i pro-

duktionen. Det vil Per Hardenberg
fortælle meget om ligesom om produktionen og dens udvikling, maskiner, opfindelser og eksport.
Der køres retur til Restaurant Ellegården, hvor en frokost vil være
forberedt efter aftale med John Taal.
Derefter holdes der generalforsamling; det skal vi hvert tredje år. Vi har
fundet det mest belejligt at gøre dette i år sammen med årets udflugt. Så
dette er den offentlige indkaldelse.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 		
ved formanden
3. Regnskab forelægges			
ved kassereren
4. Indkomne forslag - skal være 		
formanden i hænde senest torsdag
den 16. september 2021; 		
se nedenfor.
5. Valg af bestyrelse - alle er på valg

Grønt ejendommen set fra hovedvejen.

| Alsønderup Seniorklub | Kulsviergården |

6. Valg af revisor samt revisor-		
suppleant
7. Eventuelt
Medlemskontingentet fra sidste år
uden aktivitet er overført til dette
år. Vil du gerne være medlem, så
kontakt een af nedenstående fra udvalget. Vil du gerne deltage på generalforsamlingen uden udflugten, så
bare mød op på Ellegården. Vi ser
frem til at møde alle igen.
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
14jehz@gmail.com
Hans-Torben Andersen, 2025 9317
hta@vinfrafrankrig.dk

KULSVIERGÅRDEN
GENÅBNER
Så er Corona-situationen i bedring. Det er vi glade for på Kulsviergården, da vi igen kan åbne for de fleste af de tilbud vi
har til lokalsamfundets borgere. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at gårdens lokaler igen kan lejes til sportsarrangementer og fester (og husk vi har køkken) og at vi snarest
muligt åbner op for banko igen.
Nedlukningsperioden har vi brugt til, at sætte lokaler i stand,
så de fremstår præsentable og senest har vi igangsat at få ordnet gulvene i vores festsale, så danseskoene igen kan glide
lettere over gulvet. Dette er blevet gjort på trods af, at gårdens
økonomi er blevet yderst presset af, at Alsønderup Fester
nu har været aflyst 2 år i træk. Men vi har strammet livremmen ind på mange områder, og blandt andet fået låneomlagt,
fået ansøgt om støtte fra statens coronamidler og fået undersøgt hvordan vi kan få energioptimeret gården.
Vi har også igangsat en proces, hvor vi bliver en central del
Nationalparken Kongernes Nordsjælland, hvor der arbejdes på at få etableret en såkaldt naturindgang gennem
Kulsviergården. Mere information omkring dette initiativ kan
læses på https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/

Grønt diskret placeret i
landskabet bag jordvolde.

Alt dette gør vi selvfølgelig for at Kulsviergården kommer til
at stå som et attraktivt tilbud til lokale borgere, men også for
på sigt, at kunne tiltrække mere aktivitet til gården i form af
udlejning til konferencer, workshops og lignende.
Sidst vil vi lige gøre lidt reklame for vores kommende arrangementer:
• Fællesspisning holdes den torsdag den 5. august,
torsdag den 7. oktober og torsdag den 2. december
2021.
• Julefrokost holdes i år lørdag den 13. november 2021.

Grønt rendeuddybning
før vanding.

• Den årlige juletræsfest holdes søndag den 28. november 2021, hvor vi håber på at se mange af børnene fra
lokalområdet.
Sidst er der bare at sige god sommer og følg os på https://kulsviergaarden.dk/ og/eller kontakt os på kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk, hvis I har brug for yderligere informationer.
John Rand
Formand for Kulsviergården

Grønt rækker med og
uden plastdækning.
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Vagtskifte
PÅ KREDSLEDERPOSTEN
til Alsønderup og har 3 skønne børn,
som alle er aktive FDF’ere.
Hvorfor har du sagt ja til at
overtage kredslederposten?

Efter 9 år på posten har Michael
Heegaard besluttet at trække sig
som kredsleder i FDF Alsønderup.
Fra hele kredsen skal lyde en kæmpe TAK til Michael for en gigantisk
indsats igennem årene. Det er en
stor opgave at lede en flok frivillige
voksne og den opgave har Michael
løftet superflot. Michael har været
aktiv leder i vores kreds i snart 20
år og det har han heldigvis lovet at
blive ved med at være.

Stafetten gives efter sommerferien
videre til Claus Erikslev Jensen, som
overtager kredslederposten efter at
have været formand for bestyrelsen
i godt 2 år. Claus er kendt i vores lokalområde, er lige flyttet fra Tulstrup

Jeg har været aktiv voksen i FDF
Alsønderup i en del år efterhånden,
først som ’tante’ på weekendture og
lejre, senere også som medlem af og
formand for bestyrelsen. Igennem
bestyrelsesarbejdet kom jeg tæt på
ledergruppen og blev fanget af det
engagement, jeg oplever der. Da Michael så valgte at trække sig tilbage
som kredsleder og jeg blev opfordret
til at tage over, så lå den lige til højrebenet. Jeg har haft et rigtig godt
samarbejde med bestyrelsen og det
håber jeg fortsætter, når jeg overtager kredslederfunktionen efter sommerferien. Og jeg glæder mig!
Hvad skal der ske når du 		
tager over?
Allermest glæder jeg mig til at blive en del af ledergruppen og til at
arbejde tættere sammen med de
mange dejlige ledere, vi har i kredsen. Det er skønt at være en del af
en gruppe, der helt frivilligt arbejder
efter de mange gode værdier, som
FDF står. Jeg vil gøre mit for at sikre,
at vi bibeholder kredsen med alle de
værdier. Jeg hører fra andre kredse,
at FDF Alsønderup er en super-god
kreds, så den kurs skal vi holde.
Jeg vil også lægge kræfter i at tiltrække nye og yngre ledere. Det er
så vigtigt at vi holder fast i det gode
fritidstilbud her i vores lille lokalsamfund. Og det gør vi bedst ved at

byde nye ledere ind i flokken – rigtig
gerne forældre til de mindre børn.
Vi skal give plads til at yngre, travle
forældre kan være med i større eller
mindre omfang - alt efter formåen,
tid og kræfter.
Har du selv været spejder 		
eller FDF’er?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Der var
godt nok en FDF-kreds hvor jeg voksede op - og jeg prøvede det vist et
par gange. Men fodbolden trak mere
dengang, så det blev fodbold.
Hvad gjorde så at du blev 		
aktiv i FDF Alsønderup?
Min ældste datter startede til FDF
for ca. 7 år siden. Hun kom hjem og
fortalte med stor iver om alle de sjove ting, man lavede til FDF. Senere
er de 2 yngre søskende også blevet
FDF’ere.
Min nysgerrighed gjorde, at jeg
meldte mig som ’tante’, dvs. stod
for forplejningen på lejre og ture.
Og så blev jeg jo fanget af ånden
og det gode fællesskab. Man bliver
bare så glad når man ser hvordan
børnene tager imod udfordringer,
flytter grænser, leger og tager sig af
hinanden.
Det samme med lederflokken – ja,
for de løfter virkelig i flok. Ingen
sure miner når der skal stables arrangementer som sommerlejre på
benene med alt det arbejde, som
både optakt og oprydning fører med
sig. Sammenholdet og samværet er
al arbejdet værd.

| FDF | Kulsvierklubben |

VELKOMMEN TIL SÆSON
2021/2022 I FDF ALSØNDERUP
Den nye sæson starter den 17. august 2021 kl. 18. 00 for alle klasser. Og som altid med fællesspisning,
sang, hygge og ikke mindst - de traditionsrige optagelsesritualer i klasserne.
Vi glæder os til at gense alle nuværende FDF’ere – men vil også med stor fornøjelse tage imod nye børn og
unge, som kunne have lyst til at deltage i et aktivt fritidstilbud med masser af udeliv og spændende oplevelser.
Vi holder til på Baunetgården, Baunevej 16 i Alsønderup, hvor vi boltrer os i de lækreste omgivelser lige ud
til åbne marker med sheltere, bålhytter og kredshus.
Der er ledige pladser i alle klasser, så kom frisk og prøv om det er noget for dig. Det er gratis de første gange.
MØDEKALENDER:
Puslinge (fra 5 år til og med 0. klasse) 		

Mandage i lige uger kl. 17.00 - 18.30

Tumlinge (1. og 2. klasse)			

Tirsdage kl. 17.30 - 19.00

Pilte (3. og 4. klasse) 			

Tirsdage kl. 18.00 - 20.00

Væbnere (5. og 6. klasse)			

Mandage kl. 18.00 - 20.00

Seniorvæbnere (7. og 8. klasse)			

Mandage kl. 18:00 - 20.00

Seniorer (9. klasse til 18 år)			

Mandage kl. 19.00 - 21.00

Familie FDF (børn op til 5 år med forældre)

Mødes efter aftale ca. 1 gang om måneden (weekend)
Se mere på www.fdf.dk/alsonderup

KULSVIERKLUBBEN
Takket være velvilligt samarbejde med Kulsviergården, har vi netop haft en afslutningsfrokost for vores
medlemmer, som vi ikke har været sammen med siden november 2020, grundet corona-situationen.
Selv om det var en lang pause, så tilmeldte der sig langt flere - 44 personer - sig til dette arrangement, end
sædvanligt (se billedet). Udvalget var meget positivt overrasket, også fordi vi tænkte, at det måske var lidt
skræmmende at komme »tæt« sammen igen! Alle havde medbragt 2 stik i armen, et coronapas og godt
humør. Det lover godt for den kommende sæson, som indledes torsdag den 7. oktober 2021 kl. 14.00 i cafeteriet på Kulsviergården.
Kulsvierklubben er for alle ældre i sognet og omegn, - der er ingen kontingent, ingen bindinger, kun hygge
og samvær. Vi mødes hver anden torsdag i de »lige uger«, og der er sammensat et sæsonprogram. Det nye
program kommer til at ligne det »gamle«, for det var kun få gange vi kunne møde i efteråret og foråret.
Er der nogle der har spørgsmål i forbindelse med Kulsvierklubben, så er I meget velkomne til at kontakte
udvalget, som ønsker alle en god sommer og på gensyn.
Karen Bendix Hansen tlf. 5118 3036, Mona Harder tlf. 3023 6682,
Joan & Torben Blom tlf. 2482 1089, Hanne & Flemming Lynge tlf. 2121 1300
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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:

Klinik for fodterapi
ved Anne-Louise Larsen

Brunebjerg
36 · Tulstrup
Her
kunne
din· tlf. 28 74 04 67
Jens
Martinushave
annonce
stået...
Har du problemer
med smerMob. 40 18 08 26

ter i tæer og fødder eller bare
syntes det er dejligt, at fodterapeuten klipper dine negle
Efter devisen
og fjerner det hårde hud, så
”først til mølle-princippet”
tøv ikke med at kontakte mig.
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Markedsføring & Reklame
Annonceproduktion
tilbydes en kvart side
Tryksager til kontoret
til
en årlig pris
påfodbad
kr. 4.400
• Fodbehandling
med
og creme
•
Nedgroet
negle
moms
Høgevej
34
52 62
PR & 3Kommunikation
• 3400 Hillerød • Telefonexcl.
• 77
Ligtorne
• Fodvorter
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•Skilte
Udstillinger
&
Jens
Martinus
• Vejledning af fodtøj
i forhold til dine fødder
Jens Martinus
Jens Martinus
Kontakt
Jens Martinus

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

• Samt
fodøvelser
annonce@lokaltnyt.dk
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Gå godt, gå til fodterapeut
Facebook: fodterapeut Anne-Louise Larsen
DECEMB
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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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Mail: annelouise.fodterapi@gmail.com
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34 34
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MartinusDyreklinik.com

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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Hvor går turen hen?
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Mangler du en ide til en søndagstur, eller trænger du bare til at se noget nyt, 		
så er der en del muligheder indenfor gå- og cykelafstand i lokalområdet.
Redaktionen på Lokalt Nyt har været ude og se på gårdbutikker og kaffesteder
i vores lokalområde. Der er overraskende mange muligheder

Grisene kommer når
Kirsten Pålsson kalder.

Idyllisk stemning og altid en
lækrog på Mariegården.

EGERØDGÅRD,
Egerødvej 4B, Tulstrup

MARIEGÅRDEN,
Pibe Møllevej 17, Alsønderup

Mellem Alsønderup og Tulstrup.
For enden af en lang grusvej, mellem bølgende marker, finder du en
naturperle. Gården Egerødgård har
en 400 år gammel historie. Fra egen
gårdbutik sælges produkter fra egne
16.000 æbletræer, alle mulige andre
bær, frugter, vin fra egen vingård
og kødspecialiteter fra egne grise.
Grisene går frit mellem de mange
frugttræer og er firbenede vedligeholdere af jorden omkring træerne.
På sigt skal der etableres en 2½ km
sti blandt planter og dyr på gårdens
areal. Allerede nu er besøgende velkommen til at gå rundt på gårdens
areal - også udenfor åbningstid, som er
hver torsdag kl. 15.30 - 18.00. - Facebook: Egerødgaard

Der har været Bed & Breakfast på
stedet nogle år. Nyt er, at der nu er
åbnet gårdbutik med salg af diverse
økologiske produkter indenfor mad
og drikke.
Stedet kan også lejes til arrangementer og rummer indendørs lokaler til 20 personer og et orangeri
med plads til 48 personer. Søndag er
stedet åbent som cafe med salg af
egne kager.
Åbningstid: Søndag kl. 12.00-18.00 www.mariegaarden.com

MANGHOLM,
Hillerødvej 20, Tulstrup
Gården Mangholm er nok den mest
kendte af gårdbutikkerne i vores
Fårene er nogle af de
område. Særlig de mange dyr er
mange
dyr på Mangholm.
populære blandt børn og børnefamilier. På Mangholm er der en lille
cafe, hvor der serveres diverse drikkevarer og hjemmebagt kage. I skrivende
stund er cafe og gårdbutik lukket, da der bygges om. Ombygningen venter
på nogle tilladelser, som skulle være på trapperne. Gården håber på, at det
bliver muligt at åbne tidligt i juli måned. Åbningstider vil fremgå af hjemmesiden www.mangholm.net
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Foodtruck´en ved Tibberuphus
er kommet godt fra start.
TIBBERUPHUS,
Solbjerg Engsø,
Kagerupvej 12, Bendstrup
Det gamle skovløbersted Tibberuphus ved Solbjerg Engsø er ved
at blive sat i stand, og vil komme til
at rumme cafe og overnatning i forbindelse med vandreruten Tisvildevejen. Istandsættelsen vil nok vare
til et godt stykke ind i 2022. Det bliver Halbjerg Shelters, der skal drive
cafe-delen. Allerede nu er det dog
muligt at købe kaffe og andre drikkevarer samt lidt spiseligt på stedet.
Til det formål er der opsat en Foodtruck - som det hedder på nydansk.
Her holdes der åbent alle weekender og
helligdage kl. 10 - 17.
ESTHERS HAVE,
Ravnsbjergvej 7,
Alsønderup / Nejede
Er du til Provence-stemning, så er et
besøg i Esthers Have et godt bud på
en oplevelse.
Når lavendel blomstrer i juni august, er haven et orgie af den blå
lavendelfarve.
Udover at vise den smukke have
frem, arrangerer Esther også kurser
i blomsterbinding.
Åbningstider i haven fremgår af hjemmesiden: www.esthers-have.dk
Leif Thomsen

| Kulsvierscenen | Lokalrådet |

Kulsvierscenen
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- KLAR TIL EN NY SÆSON
Så kom Kulsvierscenen i gang
med sæsonen 2021-22!! Søndag
den 30. maj mødtes vi i høj sol
og med godt humør. De fleste
skuespillere samt øvrige medvirkende troppede op til den
første øvegang oppe ved Klubhuset. Vejret var med os, så vi
kunne være udendørs - ikke så
tosset i disse Coronatider, hvor
stikprøvekontrol i forhold til Coronapas også var en nødvendig
del af arrangementet!
Der var »kendte ansigter« fra de forrige sæsoner, men der var også en del nye medvirkende, som har meldt
sig til at være med enten på eller bag scenen. Skønt - at det vha. Facebook, artikel i Hillerød Posten og Lokal
Nyt er lykkedes at få så mange nye medlemmer på trods af det seneste års Coronanedlukning!!
Vi præsenterede os for hinanden, mødte instruktøren, sangcoach og kapelmesteren. Der blev udleveret rollehæfter og taget mål til kostumer og så skulle vi da også lige synge et par sange fra Skatteøen! Så nu er vi
i gang!
Vi begynder for alvor at øve teater til august, og Skatteøen har premiere på Kulsviergården januar 2022. Vi
har altid plads til flere medlemmer, så skulle du være interesseret i at være aktivt deltagende i denne forestilling enten på eller bag scenen, kan du altid skrive til: kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk og så skal vi nok
finde en plads til dig.
Kulsvierscenen fik også afholdt årets generalforsamling. Dette løb af staben den 25. maj i klubhuset. Kulsvierscenens bestyrelse vil derfor det kommende år se således ud: Formand: Maia Hejlesen • Næstformand:
Janik Larsen • Kasserer: Lisbeth Schmidt • Sekretær: Susanne Nielsen • Øvrige medlemmer: Henrik
Pilgaard og Mads Poggenborg

SIDSTE NYT FRA LOKALRÅDET
Købmand i Alsønderup: Lokalrådet har holdt møde med dagligvaregrossisten Dagrofa, som er interesseret i at indgå et samarbejde, med beboere i lokalområdet, omkring en dagligvareforretning. Dagrofa orienterede om deres koncepter, hvori indgår en ikke ringe andel af lokal indskudte penge. Lokalrådet har loddet
interessen på lokale sociale medier, hvor der er opnået en vis respons. Ingen er dog kommet med de vise
sten. Der har været forespørgsler fremme om noget cafeagtig noget, som der bliver arbejdet med i krogene.
Hvis der kommer noget frem, der kunne være bæredygtigt, vil der blive indkaldt til borgermøde efter sommerferien.
Har du en god ide, så er du velkommen til at kontakte Lokalrådet på e-mail: lokalraad@alsonderup.dk
Trafikregulerende foranstaltninger: Lokalrådet kom i foråret med forslag til trafikregulerende foranstaltninger. Det har f.eks. været hastighedsbegrænsning på Ravnsbjergvej, flytning af byskilt på Baunevej,
afstribning i Alsønderup og en række andre reguleringer.
Det ser ud til, at vores forslag er blevet hørt, og Hillerød Kommune har sat penge af til arbejdet.
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GENERALFORSAMLING
Alsønderup Sogns Lokalråd afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00 på Kulsviergården
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forgangne år
Indkomne forslag
Handlingsplan for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Fremlæggelse af budget for det kommende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter og af revisor
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2021 på
mail: lokalraad@alsonderup.dk
Vel mødt - Bestyrelsen

KULSVIERGÅRDEN &
ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
INVITERER TIL VÆLGERMØDE
Kom og mød kandidaterne til kommunalvalget 2021
Torsdag den 4. november kl. 19.00 - 21.00
Der er mulighed for fælles spisning kl. 18.00
Tilmelding til spisning på kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk senest den 28. oktober 2021.

GRUSGRAVEN TULSTRUP / NEJEDE
De høje volde mod Nejede og Rævegravevej er fjernet og store dele
af graveområdet er jævnet ud.
Ifølge TSG (Tulstrup Sten & Grus) er graveområde 1 + 2 udgravet og
afsluttet.
I område 3 + 4 har der ikke været den forventede mængde materialer
i undergrunden. Derfor er man nu ved at genetablere områderne.
TSG ejer yderligere et jordstykke i området. Her forventer man ikke
at begynde udgravning før om et års tid.
Voldene omkring grusgraven mod
Nejede og Rævegravvej er fjernet og
området er ved at blive genetableret

Lokalrådet meddeler, at de er inviteret til en rundvisning i grusgraven
i slutningen af juni måned. Her vil TSG orientere om, hvor langt man
er og om planerne fremover.

I Menighedsrådet |
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Den 20. maj 2021 holdt vi møde
- og igen i Smedens Hus - det var
første gang der var rigtigt møde
- efter nogle møder på Zoom! Så
fik vi da prøvet det der har været
hverdag i Coronaperioden for så
mange - både børn og voksne!
Bravo til jer alle!! BRAVO!
Der blev talt om flere ting: budget, regnskabet, ferieplan for alle
ansatte, - det var alt i orden. Og
så MUREN!! Alt formalia skulle
være i orden nu - og den har været i udbud - og alt skulle være
OK - med start af selve byggeriet
snart - men: Ak og Ve: den entreprenør der havde accepteret
opgaven med opførelsen af MUREN: den nye Kirkegårdsmur ud
mod parkeringspladsen - havde
fået problemer med sin arbejdskraft. Der er så meget bud efter
håndværkere at det kneb med
at få holdet komplet. Nu skulle
vor formand Jens M. H. Andersen have forhandlet videre med
dem - så vi holder vejret - og
håber på det bedste: At arbejdet
starter her hen mod efteråret! Vi
afventer endelig besked til næste
møde! Her den 22. juni 2021.
Af øvrige punkter skal nævnes:
Korene: Arken: de starter snarest. Kulsvierkoret starter til august.
Præstegårdsjorden: her er
der mange planer! Et lille effektivt udvalg er lige nu godt i gang
dermed - et af de vigtige punkter
er jo at udsynet fra landevejen
til Frederiksværk skal bevares det er et meget yndet motiv for
mange fotografer: Tjæreby kirke
set fra landevejen! - og der er flere gode ideer i øvrigt angående
det smukke stykke jord: Præstegårdsjorden!!!

Et vigtigt punkt var også med:
Katafalker og håndtering af kister.
Vi må huske på at begge vore kirker
ligger højt så der skal en del mennesker med gode kræfter til når der
skal bæres. Hertil kommer så at der
er regler bl.a. for vort personale.
Mange af jer læsere har måske oplevet de moderne katafalker nemlig
dem der kører på el. På næste møde
skal vi tage stilling dertil - der skal så
afsættes et beløb på budgettet osv.
Nye tider overalt må man sige!
Og så til gudstjenesterne og de kirkelige handlinger i det hele taget.
Her talte vi om flere ting:
Minikonfirmanderne: Der blev
ikke noget forløb med minikonfirmander her i år - ærgerligt nok. Der
blev talt om evt omorganisering alt
afhængig af om timetal mm ændres.
Konfirmanderne: De har dels været i kirken- dels fået undervisning
på zoom - og vor præst Anja Worsøe Reiff har sørget for at have god
forbindelse til dem - bl.a. fik de en
lækker forårs-mulepose - med godter - og forløbet med at male deres
egen ikoner blev også gennemført
- heldigvis. De er udstillet i våbenhuset i Alsønderup Kirke.De aktuelle
konfirmationer bliver så i augustseptember - som mange andre steder i landet. Flot klaret af ALLE!
Dåb og bryllup foregår - men restriktionerne følges! - og ofte synges
der ikke af alle! Det forløber dog
ganske godt.
Der har i øvrigt været nogle pilgrimsvandringer - og også eksistenssamtalerne er kommet igen: Så
småt går vel det hele i gang! Nu må
vi da synge igen.
De lidt kortere gudstjenester med
bl.a. fordybelsesmusik er ret populært hos rigtigt mange i hvert fald!

Og igen: Stor tak til alle - også præsterne - for at bruge de nye medier
på mange gode måder. Spændende
hvad der får lov til at leve videre??
Det har i hvert fald været interessant
at være med til !!!
Den 3. juni 2021 var der så Provstesyn! Vor provst Jørgen Christensen
med sin byggesagkyndige, vore kirkeværger med deres byggesagkyndige gennemgår alle bygninger - og
så følger vi menige medlemmer af
Menighedsrådet efter i en lang hale det ser egentlig sjovt ud om man lige
kommer forbi - Det er demokratiet i
sin udfoldelse.
Vore kirker fik i øvrigt ros for deres
stand - og så var de øvrige bygninger - f.eks. kapellet i Alsønderup!!
Det står egentligt stærkt og strunkt
der - men der er jo visse mangler. Så
har vi hvert vore synspunkter der!
Begge kapeller bruges af kirkegårdspersonalet i øvrigt. Selvfølgelig siger
den byggesagkyndige at der skal gøres det og det - og så overvejer vi
så det! Det bliver jo først afgjort ved
menighedsrådsmøderne. Alle læsere
ved at de forløb er - lange - Tænk på
MUREN - måske er der blevet arbejdet på det projekt i 20-30 år!
Som sagt ser det ret sjovt ud når vi
går som en lang hale efter provsten
- og i sol er det sjovt - og vi får jo
tillige en snak om andet - sådan er
det jo - og der er da en lækker lille
frokost bagefter!
I øvrigt er der også eftersyn af Præstegården - dette sælsomme levn…
det er dog kun for de få!
- Og så er der selve kirkegårdene! De
passes jo af Den fælles Kirkegårdbestyrelse - Det omfatter nu: Ullerød,
Nødebo og Gadevang og så Tjæreby
og Alsønderup. Her pr. 1. maj 2021
er der ansat ny ledende graver Monica van der Zwiep. Vi ønsker Monica van der Zwiep velkommen og
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ønsker hende og hele personalet god arbejdslyst med at
holde det værste ukrudt nede
- og få blomsterne til at blomstre smukt!! Og lige nu ser det
hele dejligt og smukt ud!
Apropos Blomster: Sidste år
blev der tilsået en smuk lille
mark med markblomster der
hvor Svends Hus egentligt
lå - den er kommet igen - og
den er så dejlig at skue! Skal
vi kalde den: Svends Eng!
Kig ind når du/I er på de
kanter! Der er altid åbent! Og
har du/I lyst til også at synge
med om blomster og alt det
skønne der gror og gror - så
kom indenfor i kirkerne!
I sange og salmer vrimler det
med planter der starter som
frø og så bare gror og gror Grundtvig og Ingeman holdt
af dette naturfænomen som
alle os andre!
Så syng hvor du/I så end er!
Det var Nyt fra Menighedsrådet - for denne gang!
Venlig hilsen fra Birgit
Brogaard, næstformand

HILLERØD DAGBEHANDLINGS SKOLE (HDS) /
ALSØNDERUP SKOLE
Lokalrådet har holdt møde med
skolebestyrelsen for Hillerød Vest
Skolen og deltaget i det virtuelle
borgermøde, som kommunen afholdt.
Der er udbredt skepsis blandt forældre til børn på skolens afdeling i
Alsønderup i forhold til ideen om
at flytte HDS til Alsønderup.
Lokalrådet deler denne opfattelse,
da løsningen ikke virker hensigtsmæssigt for hverken HDS eller for Hillerød Vest Skolens afdeling i Alsønderup.
Der er umiddelbart vores opfattelse, at en renovering af den gamle skolebygning til brug for HDS vil blive særdeles dyr uden at den bliver fremtidssikret, da den simpelthen ikke er stor nok til deres behov.
Samtidig vil flytningen af HDS skabe usikkerhed om den almene skole
i Alsønderup, da der er mange uafklarede spørgsmål om fælles brug af
faglokaler og HFO, samt det faktum at HDS vil fylde voldsomt meget med
op til 60 elever og 30 ansatte i forhold til den almene skole.
Vi er derfor bange for, at en flytning af HDS til Alsønderup vil skade tilgangen af elever til den almene skole i Alsønderup, og det kan på sigt true
skolens eksistens.
Efter dialig med bl.a. Lokalrådet har Børn-, Familie- og Ungeudvalget nu
igangsat en undersøgelse af mulighederne for at udvide den almene skole
i Alsønderup som et alternativ til flytning af HDS. Vi er rigtig glade for
denne nye udvikling, og vi vil fra Lokalrådets side fortsat følge sagen nøje.
Derudover vil skolens fremtid helst sikkert blive et emne på valgmødet på
Kulsviergården den 4. november 2021.

NED PÅ JORDEN

En podcastserie om kristendom
NED PÅ JORDEN er en samtalepodcast for dig, der er nysgerrig efter at lære mere
om kristendommen og den danske folkekirke. Udsendelserne er for alle, men er du
bosat i Allerød og Hillerød provsti, kan det være, at du vil finde en ekstra glæde i at
lære mere om dit lokalsamfund, din kirke og måske endda din egen baghave. Udsendelserne tager nemlig
deres afsæt i det lokale og i det konkrete.
Titlen NED PÅ JORDEN refererer naturligvis til den mand, der blev født i Betlehem for 2021 år siden; han
var himmerige, der kom ned på jorden. Men referencen findes også andetsteds: Podcastens samtaler handler i bund og grund om at få højtsvævende kristne budskaber og begreber NED PÅ JORDEN for at gøre
dem forståelige og reflekterbare i din hverdag.
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Endelig kan vi danse igen!
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 uden for meget duft.
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.
Vi danser: 22. september og 17. november i
Alsønderup kirke kl. 18 - 20.30.

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 taler
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 torsdage i Smedens Hus ved Alsønderup kirke fra kl. 13.00 - 14.30: 9. september,
14. oktober, 11. november og 9. december
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KONFIRMATIONER 2021
På grund af corona restriktioner er konfirmationerne udskudt til efter
sommerferien:
Lørdag den 28. august kl. 10.30 Alsønderup kirke
Celine Olander • Vikke Secher-Majlund • Jeppe Avlastenok Schram
•Frederik Kobberø Jensen • Oliver Kartholm • Magnus Fjordside Riis
Lørdag den 28. august kl. 12.30 Alsønderup kirke
Laura Nymann Svendsen • Madeleine Birk Ehlers • Magnus Lindberg Lyng Madsen • Malte Valentin
Rieva • Max Alexander Rieva • Marius Vestergaard Hall • Rasmus Leerbech Holst
Lørdag den 4. september kl. 10.30 Tjæreby kirke
Magnus Egegaard Nielsen • Jeppe Weinreich Boll

Velkommen til NYE KONFIRMANDER
I år begynder konfirmationsforberedelsen
tirsdag den 14. september kl.7.50 i menighedshuset »Smedens Hus« ved siden af
Alsønderup kirke.
Men først byder vi de nye konfirmander og
deres forældre velkommen med en festlig
gudstjeneste, hvor kirkens rytmiske kor ARKen
medvirker
Alsønderup kirke søndag den 12. september kl. 10.30 - 11.30

JULEØL & FORTÆLLING
Torsdag den 25. november 19.30-21.30 i Smedens hus
Endnu engang har vi fornøjelsen af at byde Danmarks førende ølekspert
Carsten Berthelsen velkommen i Smedens hus. Med sig har han smagsprøver på særlige og herlige juleøl, der alle er brygget med stor omhu for
at fejre Jesu fødsel. Ind imellem smagsprøverne vil præsten fortælle en
julehistorie.
Carsten Berthelsen har modtaget en række priser for sin formidling af ølkultur og blev i 2015 slået til Ridder af Belgien for sin indsats for belgisk
ølkultur.
Arrangementet koster, inklusiv rigelige smagsprøver på fantastisk juleøl, 195 kr. pr. person. Tilmelding og betaling
senest den 18. november på hjemmesiden www.alsonderupkirke.dk - Det anbefales at man tilmelder sig hurtigt, da
der er et begrænset antal pladser.
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PRES DINE ÆBLER I PRÆSTEGÅRDEN
Lørdag den 2. og søndag den 3. oktober fra kl. 10.00 - 16.00
på Kirkestien 5 i Tjæreby
24

Har du lyst til at presse dine æbler, men mangler du det rigtige grej?
Vi vil så gerne have, at I får glæde af naturens gaver og derfor stiller vi
følgende til rådighed:
• Æblekværn
• 30 liters æblepresse
• Pressekar
• Haveslange (så man kan gøre rent efter sig)
Udstyret står i præstens carport, så regnvejr er ingen hindring.
Medbring selv flasker, gerne plastic, der kan komme i fryseren
1 times afbenyttelse koster bare 100 kr.
Overskuddet går til menighedsplejen.
Tilmeld dig senest torsdag den 30. september via hjemmesiden www.alsonderupkirke,dk

ÆBLEHØSTGUDSTJENESTE I TJÆREBY
Søndag den 10. oktober kl. 10.30 					
med kirkens rytmiske kor ARKen
Æbletræerne har lige blomstret, men før vi ved af det, lyser æblerne rødt på grenene.
Konfirmanderne og præsten skal igen ud og plukke æbler, som ellers bare ville gå til spilde.
Vi presser most og laver andre lækkerier hele lørdagen.
Søndag fejrer vi Æblehøstgudstjeneste og bagefter er der mulighed
for at købe smagsprøver.
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 9. oktober.
Giv besked til præsten på 20 56 72 16 eller awr@km.dk gerne
inden 6. oktober
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DEN SKABENDE ILD
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Midsommeren er ildens tid. Solens ildkugle er tæt på jorden og vi nyder dens
varme her i Danmark. Skt. Hans aften fejrer vi solen og ilden med glade sommerbål.
Ildens betydning er uvurderlig, ja den er skabelsens store iværksætter. Om vi
starter med Big Bang eller med ordene »Der skal være lys« kan komme ud på
et, det er blot videnskabens og mytologiens forskellige sprog, der dog taler
om det samme: At ilden er begyndelsen.
Ilden udgør sammen med luft vand og jord de fire elementer. På forskellig vis har vi gennem historien lært
at beherske disse elementer. Luften kommer let til os; ingen skal lære at trække vejret, det går af sig selv.
At drikke vand fra en kilde eller at bade i havet er også ligetil. Ligeså giver jorden gavmildt af sine frugter.
Uden at anstrenge os synderligt kan vi plukke hyld og trække rabarber. Men med ilden er det anderledes.
Den er voldsom i sin kraft og det tog tid for mennesket at komme til at beherske ilden.
Johannes V. Jensen fortæller i sin roman »Det tabte land« om det forhistoriske menneske og ilden. Fortæller om mennesket, der lever i skovene, på lige fod med dyrene og som møder ilden gennem skræmmende
begivenheder som lynnedslag og vulkanudbrud, der medførte skovbrande med stor ødelæggelse. Men
også med varmende bål og stegt kød, resterne af skovbrandens ofre, der lå tilbage, når ilden havde taget
sin del. Man levede på ildens nåde, betragtede den som en levende ånd der skulle behandles med respekt.
Og man søgte med ærbødig bæven mod vulkanbjerget efter varme sovepladser i nattens kulde.
I denne verden bliver en dreng født under en skovbrand. Han kommer til verden i skovsø, hvor flokken har
søgt tilflugt, »Sit første vejr trak han med hoste, uden at røgen dog kvalte ham«. Drengen får navnet Fyr og
bliver viet til vulkanbjerget Gunung Api, som tak for at ilden har skånet stammens liv. Som Fyr vokser op,
studerer han sit vulkanske fadderbjerg og lærer om ilden og dens veje. Indtil han en dag bærer en brændende gren ned fra bjerget og tænder det første bål. Ilden er tæmmet.
Betydningen af dette skridt kan næppe overvurderes. Ilden i menneskehænder blev begyndelsen på den
verden vi kender i dag. Fra ilden i smedens esse, til dampmaskinen og forbrændingsmotoren. Ilden har
skabt - og skaber stadig. På den ene side kan man tænke, at ilden destruerer og bryder ned. Men i virkeligheden forvandler den. Energien fra det brændende træ bliver givet til pølsen på pinden, til hesteskoens
jern, der gløder og bankes i form. Til vandet der bliver til damp, til varmen i vores kinder ved bålet. Ilden
omformer og transformerer i en skabelsesproces, der hele tiden fortsætter.
Og på ildens aften, på Skt. Hans aften kan vi lade tanken dvæle ved dette skabelsens princip, som også er
ildens lære: At vil vi skabe nyt skal vi give plads til transformation og forandring. Noget må lade sig omforme, gå til, for at nyt kan blive til. Kun sådan kan skabelsen finde sted.
Johannes Døberen lagde navn til Skt. Hans og han peger på Jesus, der viste os, at efter død kommer opstandelse. Så lad os modigt give slip på det, der skal slippes. Vi kom her for at tage del i skabelsen, men
tør vi ikke give slip, stiller vi os på tværes af ildens og skabelsens princip. Lad os hellere gå med! Tro på
opstandelse i alle livets forhold og modigt tæmme den skabende ild i livet.
Båltale holdt ved Frederiksborg Vins Skt. Hans arrangement
Anja Worsøe Reiff
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Landboidyl på Wendelholm i Tjæreby
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TJÆREBY KIRKEGÅRD
- DEN NÆRVÆRENDE HISTORIE
Vi bringer her endnu et uddrag
af brochuren »Tjæreby kirkegård - den nærværende historie«. Brochuren er blevet til på
foranledning af menighedsrådet
og kan fås i vores kirker.
Alle tekster er skrevet af Tim
Panduro, med stor tak til Lissi
Carlsen fra Lokalhistorisk arkiv
for fotos og ikke mindst nyligt
afdøde Poul Nielsen for hans
store, lokalhistoriske viden.
Brochuren kan hentes i Tjæreby
kirke, eller ved kontakt til sognepræsten.
Wendelholm
Wendelholm er en af de fire oprindelige gårde, der opstod ved jordreformen og stavnsbåndets ophævelse i
1780erne. Den samme slægt fortsatte med at eje gården op i 2000-tallet,
og kunne i øvrigt føre sin historie i
sognet tilbage til 1600-tallet. I juni
1938 blev gården brændt ned, ifølge

Sønnen Knud overtog ejendommen
i 1964 og drev den frem til sin død.
Carl og Laura Christensen

fortællingen af en jalousiramt mand,
der var forelsket i en tjenestepige.
Det nygifte par Gerda og Otto Larsen, der lige havde overtaget gården
efter Ottos far, mistede alle deres
ejendele. Gården blev genopbygget
i mere moderne stil, og familien fik
to karle, en fodermester og en tjenestepige fast tilknyttet gården. Otto
Larsen tog meget aktiv del i landsbylivet. Han var i perioder menighedsformand, sognefoged - der var en
slags lokal politibetjent - giftefoged
og brandfoged og dermed i spidsen
for det lokale brandvæsen.

Selv om vi er på landet, drejer alt
sig ikke om landbrug. I 1950erne
gjorde industrien indtog i området,
da jernstøber Carl Christensen byggede et støberi ved Freersvang. Det
blev med tiden arbejdsplads for flere
mennesker. Den innovative Carl fik
patent på flere opfindelser inden for
støbning, inden han solgte støberiet
i 1960erne.
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KIRKELIG KALENDER
DAG

KIRKEÅRET

STED

PRÆDIKANT

Søndag 27/6 kl. 10.30

4. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 4/7 kl. 10.30

5. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 11/7 kl. 10.30

6. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 18/7 kl. 10.30

7. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Torben Ebbesen

Søndag 25/7 kl. 9.00

8. søndag efter trinitatis

Tjæreby Kirke

Sognepræst Torben Ebbesen

Søndag 1/8 kl. 10.30

9. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Lene Riis-Westergaard

Søndag 8/8 kl. 9.00

10. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Lene Riis-Westergaard

Søndag 15/8 kl. 10.30

11. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 22/8 kl. 10.30

12. søndag efter trinitatis

Tjæreby Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 29/8 kl. 10.30

13. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 5/9 kl. 10.30

14. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Lørdag 11/9 kl. 11.00

Lørdagsdåb

Alsønderup Kirke

Søndag 12/9 kl. 10.30

Velkomstgudstj. for nye
konfirmander med det
rytmiske kor ARKen

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 19/9 kl. 10.30

16. søndag efter trinitatis

Tjæreby Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Onsdag 22/9 kl. 18.00

Dansegudstjeneste

Smedens Hus og Alsønderup Kirke

Søndag 26/9 kl. 10.30

17. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 3/10 kl. 10.30

18. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 10/10 kl. 10.30

Æblehøstgudstj. med
det rytmiske kor ARKen

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 17/10 kl. 9.00

20. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Præst fra Ullerød

Søndag 24/10 kl. 9.00

21. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Præst fra Ullerød

Søndag 31/10 kl. 10.30

22. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 7/11 kl. 10.30
Søndag 7/11 kl. 16.00

Allehelgen

Alsønderup Kirke
Tjæreby Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Lørdag 13/11 kl. 11.00

Lørdagsdåb

Kirke vælges af dåbsfamilien

Søndag 14/11 kl. 10.30

24. søndag efter trinitatis

Alsønderup Kirke

Onsdag 17/11 kl. 18.00

Dansegudstjeneste

Smedens Hus og Alsønderup Kirke

Søndag 21/11 kl. 10.30

Sidste søndag i kirkeåret

Tjæreby Kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Sognepræst Anja Worsøe Reiff
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MED METALDETEKTOR PÅ
PRÆSTEGÅRDSJORDEN
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metalgenstande. Mønter eller noget
andet spændende.

delser der ligger bag. Finder han
genstande, der udløser findeløn, deler han altid med lodsejeren.

FOKUS OG INTUITION
- Normalt har jeg høretelefoner på,
så går man bare og lytter og så er
man lidt i sin egen verden. Man
er kun fokuseret på lyden og det
er meget afstressende, man kobler af. Hvis jeg har travlt en dag,
f.eks. hvis jeg har afleveret pigerne
til spejder og lige har 1,5 time, så
finder jeg for det meste ikke noget.
Det er bedst, når man har ro på.
Hvis jeg går og ikke rigtig finder
noget, så kan jeg godt pludselig
have en fornemmelse af »Nu skal
jeg gå derover«. Og så finder jeg
tit noget der. Det er en form for
intuition. Men, tilføjer han, der er
en, jeg nogle gange går med, som
er ingeniør med stort I - og det
med intuition tror han ikke på.
Og alligevel siger han ’hvorfor
finder jeg ikke noget’.

Christian Sveigaard har flere
gange gennemsøgt præstegårdsjorden med sin metaldetektor og
han har været på besøg på præstegården for at vise nogle af
sine fund og fortælle lidt om sin
interesse.
LYDEN AF ET FUND
Vi går ud bag ved kirken for at jeg
kan få demonstreret metaldetektoren. Detektoren sender bølger ned
i jorden og giver forskellige lyde, alt
efter hvad bølgerne rammer. Så det
er lyden, der viser, om der er noget spændende at grave efter. Med
erfaringen lærer man at skelne den
lidt uldne lyd af større objekter som
f.eks. dåser eller byggeaffald, fra den
mere skarpe og klare lyd af mindre

EN KEDELIG SOMMERHUSTUR
Christian kan spore interessen for
»skattejagt« helt tilbage til barndommen. På en sommerferie i sommerhus, bestod underholdningen af
en Tintin tegneserie. Helten gik på
skattejagt blandt sunkne skibe og
Christian brugte tiden på at tegne
skibene af og drømme om, hvor
spændende det måtte være at gå
på opdagelse dér. Da han blev ældre, husker han oplevelsen af at stå
og kigge ud over en mark og tænke
»Hvad mon der gemmer sig i jorden?«
Han understreger, at det ikke er
skattejagtens økonomiske side, der
driver ham. For ham handler det om
den historiske interesse, det spændende ved at finde gamle ting og
fornemme de mennesker og hæn-

DEN FØRSTE TUR
Den første metaldetektor var en undervands detektor ’men den var virkelig dårlig, så jeg fandt ikke noget’
griner han. I stedet fik han tilladelse
til at gå på den, han som barn havde
kigget ud over. Marken var ejet af
Skov- og Naturstyrelsen, og før man
må søge på offentligt ejede arealer,
skal man have en aftale med et statsanerkendt museum. Så Christian
ringede til Nordsjællands museum
og fik en aftale med dem. Og så var
han klar til sin første tur. Med tiden
har han fået flere metaldetektorer og
har efterhånden udstyr for omkring
20.000 kr.
DANEFÆ
Alle genstande, der klassificeres
som Danefæ skal indleveres. Danefæ er et gammelt ord for »død
mands gods« eller »herreløst gods«.
Danefæ er overordnet set genstande
fra før reformationen i 1536, skattefund af mønter, alt guld, samt genstande i ædle metaller. Men vil man
læse nærmere om definitionerne på
danefæ har Nationalmuseet udgivet
brochuren »Hvad er Danefæ?« som
også kan findes på nettet.
Christians hidtil bedste fund er en
lille vikingemønt med en meget flot
afbildning af et skib. Der er det særlige ved skibet, at man tydeligt kan
se roret og det er åbenbart meget
sjældent. Det fandt han ud af da en
facebookgruppe gik »helt amok«
over fundet. Mønten blev fundet på
Lolland.
Et andet godt fund er en lille fibel
med et smukt mønster. En fibel er en
slags broche eller nål, der blev brugt
som en del af klædedragten
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Og så et væld af knapper. Af sidstnævnte fik jeg
lov at beholde et lille udvalg, som nu ligger her på
skrivebordet, og minder om nogle af de mange
mennesker, der i tidens løb har færdedes på og
omkring præstegårdsjorden.

PRÆSTEGÅRDSJORDEN
På præstegårdsjorden er der fundet en enkelt genstand,
som er danefæ. Det er en del af et spænde, med en ukendt
trylleformular, som skal indleveres til museet, når de åbner for indlevering igen - der har været lukket pga. corona.
Hver genstand Christian finder bliver fotograferet og gps
koordinaterne for findestedet noteres. Stier og jord omkring kirker og klostre er altid interessante at gennemsøge, siger Christian. Og præstegårdsjorden i Tjæreby har
indtil nu frembragt i alt 79 genstande. Fra tinsoldater til
kors, musketkugler og en enkelt kondomæske.

ÆBELHOLT KLOSTERFESTIVAL 2021
Lørdag den 14. og lørdag den 21. august
Æbelholt kloster var i middelalderen Nordens største augustinerkloster. Et centrum for spiritualitet, lægekunst, lærdom og socialt arbejde. Museet, klosterhaven og ruinen danner i år ramme om Æbelholt klosterfestival, som afholdes over to lørdage med rundvisning m.m. For programmet henvises til Nordsjællands museum
museumns.dk - Sognepræst Anja Worsøe Reiff deltager med gudstjeneste og middelalderdans som beskrevet nedenfor
Gudstjeneste
Lørdag den 14. august kl. 11.00: Vi fejrer gudstjeneste med
nadver i ruinen af den store klosterkirke, hvor Abbed Vilhelm lå
begravet i koret.

Middelalderdans
til levende musik
Lørdag den 14. og lørdag den 21. august kl. 11.3012.30: Vi danser et lille udvalg af ring- og kædedanse i ruinen af klosterkirken. Alle kan deltage, og man behøver ikke at
være udklædt.
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CLAUS LARSEN
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4040 8290
BLIKKENSLAGER
AUTORISERET GAS
VAND · SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød
claus.larsen.vvs@gmail.com

ANNONCER

NEJEDE
MØLLEHØJ
VANDVÆRK
Vi måtte lukke for vandet den 17. juni,
da det var nødvendigt at udskifte hoved
vandmåleren i Meløse. Vi udsendte et sms
varsel om aftenen den 16. juni, så hvis der
er forbrugere der ikke har modtaget vores sms varsel, så send venligst en mail
til: kontor@nejedevand.dk, indeholdende adressen og telefonnummer, gerne to
numre hvis det ønskes.
Med venlig hilsen
Nejede Møllehøj Vandværk

SIDEN SIDST i kirkerne
DØBTE

Alexander de la
Motte Borgen

ALSØNDERUP SOGN
18.04.21
15.05.21
		
06.06.21
		

Mikkel Andersen
Aksel Puggaard
Nielsen
Alexander de la Motte
Borgen

KIRKELIG VEJLEDNING

Fødsel anmeldes direkte af jordmoderen. Er forældrene ikke gift, skal I gå på
borger.dk og afgive en omsorgs- og ansvarserklæring for jeres barn. Det medfører, at faderskabet bliver registreret, og
det betyder, at I får fælles forældremyndighed.
I kan udfylde den digitale erklæring både
før fødslen og i de første 28 dage efter
barnets fødsel.
Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb
eller navngivning.
Dåb - skal barnet døbes, henvender man
sig til præsten, og aftaler hvilken søndag
dåben skal foregå. Lørdagsdåb tilbydes
fire gange årligt. Se gudstjenestekalenderen for datoer.
Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til en samtale. Her skal præsten bruge
navn og adresse på 2-6 faddere (inkl. den
der bærer barnet). Faddere skal være
døbte og over konfirmationsalder.
En man ikke døbt som lille kan man blive
døbt som større barn, ung eller voksen.

BISATTE OG
BEGRAVEDE
TJÆREBY SOGN
01.05.21

Joan Storgaard Stark

ALSØNDERUP SOGN

Tillykke!

Mikkel Andersen
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28.04.21
		

Henning Hans
Christian Hansen

15.05.21

Lissi Lillian Jensen

17.06.21
		

Peter Adrian Jensen
(Skansekapellet)

		

Æret være deres minde!

Aksel Puggaard
Nielsen

Særligt for coronatiden: Vi har ikke
dåb i søndagens gudstjeneste, men lige
bagefter. Vi har ikke fællessang, men
orglet spiller de fleste genrer og kirkesangeren synger lidt af hvert. Hvad der skal
spilles og synges vælger I sammen med
præsten. I kan også vælge at spille supplerende musik over kirkens højttalere.
Tal med præsten om hvad, der kan passe.
Navngivning - skal barnet navngives før
dåben, foregår det på borger.dk
Vielse/bryllup - dato for vielsen aftales
med præsten. Ægteskabserklæring udfyldes på borger.dk. Når jeres ansøgning
er godkendt modtager I en prøvelsesattest i jeres e-boks. Denne må ikke være
ældre end 4 måneder (på vielsesdagen).
Attesten afleveres til kirkekontoret Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød i
god tid inden vielsen. Ligeledes oplyses
kirkekontoret om navn og adresse på to
vidner. Ansøgning om navneændring
foretages på borger.dk.
Brudeparret og præsten mødes før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.

Begravelse eller bisættelse - ved dødsfald aftales begravelse eller bisættelse
med præst Anja Worsøe Reiff og den bedemand, man måtte ønske.
Ønskes gravsted på en af vore kirkegårde, skal man træffe aftale med kirketjener
Mette Herskind.
Samtale. Ønsker man samtale med præsten er man altid velkommen til at henvende sig. Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet, hvis det ønskes. Præsten
har tavshedspligt.
Det Fælles Kirkekontor		
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød
tlf. 70 23 03 93 · mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag kl. 9.00-12.30 + torsdag tillige kl. 15.00-17.00.
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård, Kirkestien 5,
Tjæreby · tlf. 4821 0416 / 2056 7216
· mail: awr@km.dk			
Træffes mandag-torsdag efter aftale.
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SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE
NY ANNONNCEog
FOR
PLÆNEKLIPPERE
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KONTORLAND
KOMMER
11/4

VI STØTTER
LOKALSAMFUNDET
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN

v/
v/ Finn
Finn Larsen
Larsen ●● Nejedevej
Nejedevej 14,
14, Hillerød
Hillerød

Tlf. 48 22 26 00

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

SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”
“Lærkegården”

DYRLÆGE
JENS
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Entreprenør & kloakmester

Kontorland A/S
Alt
Alt til
til det
det moderne
moderne kontor
kontor
også
også hjemmekontoret
hjemmekontoret

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Din
Din lokale
lokale kontorforsyning
kontorforsyning
Salg
Salg til
til erhverv
erhverv og
og privat
privat

4825 3666
v/ Martin Larsen
Freersvangsvej
2 | 3400 Hillerød
Industrivænget
15
Industrivænget
15
Tlf.
20
49
07
97
3400
Hillerød
3400 Hillerød
kontakt@ml-kloak.dk
www.kontorland.dk
www.kontorland.dk
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FORENINGER
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen, 21 72 76 44
haas@post12.tele.dk
Alsønderup Sogns
Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen, 29 67 06 09
jan@asjf.dk
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
Claus Erikslev Jensen, 22 30 95 46
claus.erikslev@hotmail.com
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
Kuno Lange Jensen, 21 61 81 05
Lyngbakken 33

Grundejerforeningen
Sandbakken
Lars Schmidt,
Rørmosevej 5
larssmet@outlook.dk

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

Grundejerforeningen Stenholm
Michael Heldt
Erantisvej 9
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
Monica van der Swiep
30 31 89 83
mov@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

| Annoncer | Harløse Lokalråd |

SALG og
SALG og
REPARATION af
REPARATION af
MOTORSAVE og
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
PLÆNEKLIPPERE

LOKALDYSTEN I HARLØSE

Vi har brug
for dig!

Fredag den 27. august kl. 17.00-19.00 ved
Harløse park/forsamlingshuset dyster vi
om at blive kommunes mest aktive lokalsamfund
Kom og vær med. Alle km tæller når vi går, løber
eller cykler. Det er gratis at være med og der er
ingen tilmelding. Vi byder på gratis sluch-Ice til
alle børnene. Der vil være mulighed for at købe
drikkevarer ved forsamlingshuset. Hvis vejret tillader det, vil vi udvide arrangementet med en
fælles grillaften. Vi gælder os til at se dig og din
familie - kom gerne i god tid. Arrangementet den
27. august er kun gældende for borger i Tjæreby
“Lærkegården”
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en dyst om at blive kommunes mest aktive lokal●●
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samfund. Det handler om fællesskab, bevægelse,
lokalt sammenhold og gode oplevelser for alle.
Det lokalsamfund som er mest aktiv og tilbagelægger flest km pr indbygger vinder dysten mod
de andre lokalsamfund i kommunen.
Gå, løb eller cykel
Km tilbagelægges ved af gå, løbe eller cykle på
dertil markerede ruter. Ruterne er korte og alle
kan være med - også
dem i klapvogn. Der er
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Trinitatis muffins

Trinitatis betyder treenighed på latin, og trinitatis-søndage
er der mange af. Det er den tid, der fylder mest i kirkeåret.
Selve Trinitatis-søndag, som indleder tiden, er en lille festdag for treenigheden: Trinitatis-tiden markerer enheden af
Gud Fader, Søn og Helligånd. Der er ca. 25 Trinitatis-søndage, også kaldet kirkens hverdag. Farven på denne tid i
kirkeåret er grøn, som symboliserer håb og vækst.
Muffins er nemme at bage og er lidt en hverdags kage. Her
pyntet med grøn fondant skåret i trekanter og dekoreret
med treenighedssymboler.
OPSKRIFT:
Chokolade 6 stk. og blåbær-muffins 6 stk.
250 g mel
50 g blødt smør
300 g sukker
1 tsk. vaniljesukker
3 æg
3 tsk. bagepulver
2 dl. mælk
En pakke grøn fondant
Blå/guld sukkerskrift til pynt
Små sukker sølvkugler
FYLD:
150 g blåbær /
150 g finthakket mørk chokolade
50 g kakao
SÅDAN GØR DU:
1. Æg og sukker piskes til en tyk masse.
2. Mel, bagepulver og vaniljesukker blandes sammen 		
og vendes i.
3. Mælk og fedtstof koges op og blandes i.
4. Dejen deles i 2 portioner. Kom blåbær i den ene del og
smelt chokolade og bland i den anden del sammen med
kakaoen.
5. Dejen fordeles i 6+6 muffins papirforme. 			
Fyld kun ca. 1/2 op.
6. Bages ved 180 * varmluft i ca. 18 min.
7. Når kagerne er afkølede udrulles fondanten tyndt og
lav en trekantsskabelon at skære ud efter.
8. Dekorer kagerne med trinitatis-symboler.

