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2 Kalenderen…
Søndag den 2. september

Onsdag den 19. september

Torsdag den 4. oktober

10.30 Alsønderup kirke
Velkomstgudstjeneste for
konfirmandfamilier

19.00 Kulsviergården Generalforsamling

14.00 Kulsvierklubben
– Bustur ”ud i det blå”

Onsdag den 5. september

Torsdag den 20. september

Lørdag den 6. oktober

14.00 Kulsvierklubbens 1. møde
i Cafeteriet på
Kulsviergården

16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup
mod Blovstrød IF

Lørdag den 22. september

Onsdag den 10. oktober

14.15 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup mod
Snekkersten IF 1

19.30 Alsønderup Sogns Lokalråd
- Generalforsamling
(Borgermøde)

14.15 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup
mod Brødeskov IF

16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup
mod Kvistgård IF

Lørdag den 20. oktober

16.00 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup
mod Hørsholm-Usserød IK

Mandag den 24. september

17.00 ASG&I Gymnastik –
Indskrivning i gymnastiksalen på skolen

Lørdag den 8. september
08.30 Alsønderup Familiedag

Søndag den 9. september

Onsdag den 12. september
18.15 ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup
mod Skodsborg FIF

Søndag den 16. september
10.30 Alsønderup kirke
Høstgudstjeneste

13.30 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup
mod Ålholm IF

17.45 ASG&I fodbold - Veteran 1
Alsønderup
mod Ølstykke FC

15.30 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup
mod AB

Lørdag den 29. september

Søndag den 28. oktober

12.30 Visionsdag om udviklingen
i Alsønderup Sogn,
på Kulsviergården

10.30 Familiegudstjeneste i
Alsønderup kirke

Søndag den 30. september
10.30 Tjæreby kirke
Høstgudstjeneste
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Kirkerne…

En dejlig aften
på Æbelholt
Klosterruin
6. juni var mange mennesker - børn, unge,
voksne med og uden uniformer
- samlet til en dejlig aften.
Der blev vist skuespil,
holdt gudstjeneste,
sunget gospel og drukket kaffe.
Billederne taler vist
for sig selv...
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4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker august - oktober 2007
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 26. august
10.30
12. søndag efter trinitatis

9.00

Mark. 7, 31-37
Helbredelsen af den døve

Søndag d. 2. september Fællesgudstjeneste
13. søndag efter trinitatis i Alsønderup

10.30
Velkomst til årets
konfirmandfamilier
Kirkebil

Luk. 10, 23-37
Lignelsen om den
barmhjertige samaritaner

Lørdag d. 8. september

10.00
Kirkeligt God Morgen
ved klubhuset

Søndag d. 9. september 9.00
14. søndag efter trinitatis

10.30

Luk. 17, 11-19
Helbredelsen af de 10 spedalske

Søndag d. 16. september Fællesgudstjeneste
15. søndag efter trinitatis i Alsønderup

10.30
Høstgudstjeneste
Kirkebil

Matt. 6, 24-34
Om bekymringer

Søndag d. 23. september Fællesgudstjeneste
16. søndag efter trinitatis i Alsønderup

9.00
Torben Ebbesen
Kirkebil

Luk. 7, 11-17
Opvækkelsen af enkens søn
i Nain

Søndag d. 30. september 10.30
17. søndag efter trinitatis Høstgudstjeneste
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk. 14, 1-11
Pladserne ved bordet

Søndag d. 7. oktober
9.00
18. søndag efter trinitatis

10.30

Matt. 22, 34-46
Det største bud i loven

Søndag d. 14. oktober
Fællesgudstjeneste
19. søndag efter trinitatis i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Mark. 2, 1-12
Helbredelsen af den lamme
i Kapernaum

Søndag d. 21. oktober
Fællesgudstjeneste
20. søndag efter trinitatis i Alsønderup

9.00
Kirkebil

Matt. 22, 1-14
Lignelsen om kongesønnens
bryllup

Søndag d. 28. oktober
Fællesgudstjeneste
22. søndag efter trinitatis i Alsønderup

10.30
Matt. 18, 21-35
BUSK
Lignelsen om den
Børne-familiegudstjeneste gældbundne tjener
Kirkebil
Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard

Kirkebil
betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt
til gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen kører meget gerne på tværs af sognegrænserne, f.eks. når der er fællesgudstjeneste.
Man tilmelder sig på forhånd.

Gudstjenester i Alsønderup, kontakt:
Lars Mathiesen, 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.
Gudstjenester i Tjæreby, der er mulighed for transport
til alle højmesser, kontakt:
Anne Marie Kodal 48 21 12 25, mobil 40 53 80 25.
Transporten er gratis

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Alsønderup kirke
17. juni
24. juni
24. juni
24. juni
1. juli
Til lykke!

Caroline Nysom Andersen
Ellen Karoline Løvenhøj
Emilie Helene Løvenhøj
Laura Boe Petersen
Rasmus Leerbech Holst

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
10. juli
13. juli
24. juli
Æret være

Erik Gørde Bækmand
Tove Egegaard Hansen
Nany Grethe Thomsen
deres minde!

Døbt i Tjæreby kirke
17. juni
1. juli
Til lykke!

Leonora Kristine Angly
Camilla Burlaos Knudsen

Konfirmeret i Tjæreby kirke
3. juni
Til lykke!

Mike Rex Christiansen

Familiedagen:

Kirkeligt God Morgen
Traditionen tro deltager Kirken med et God Morgen
i forbindelse med

Familiedagen den 8. september kl. 10.00 i Alsønderup.
Det foregår udendørs bag klubhuset (bag Alsønderup skole) –
kl. 10 efter den fælles morgenmad på Kulsviergården.
Kulsvierkoret vil hjælpe os med at synge –
En god og hyggelig start med morgensang og gode ord inden vi
kaster os over fodbolden og alle de andre aktiviteteter
Alle kan være med!
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i
moderens bopælssogn senest 2
dage efter fødslen.
Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres.
Forældrenes dåbs/navneattester og
vielsesattest medsendes. Er forældrene ikke gift afleveres i stedet en
Omsorgs- og ansvarserklæring.
Barnet skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen. Dette kan
ske ved dåb eller ved navngivning.
Dåb aftales med præsten. Inden
dåben mødes præst og dåbsfamilie
til en samtale. Her skal præsten
bruge navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet)
Navngivning foregår hos præsten i
bopælssognet ved at udfylde en
særlig formular.
Vielse/bryllup aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og
præsten mødes til en samtale, hvor
der aftales salmer mm. Samtidig får
præsten prøvelsesattesten samt
parrets dåbsattester.
Begravelse og bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning
og graver. Alle dødsfald i Tjæreby
og Alsønderup sogne anmeldes
snarest muligt til præsten.
Samtale med præsten kan alle
bede om. Præsten har tavshedspligt.

Sognepræst
Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Telefon: 48 21 04 16
E-mail: halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag formiddag kl. 10-11
i Smedens Hus i Alsønderup.
Mandag er fridag.
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Kirkerne…

Årets

Høstgudstjeneste
holdes den 16. september i Alsønderup kirke
og den 30. september i Tjæreby kirke
Begge steder kl. 10.30
I år er der vist mange der tænker på sommeren som en
broget affære, når det gælder vejret.
Særlig har det været hårdt og vanskeligt at være landmand i vores sogne og omkring Hillerød i det hele
taget.
Naturen er lunefuld, og på trods af vores menneskelige
snilde og vores højt udviklede videnssamfund, er der
ting vi står magtesløse overfor.

På mange måder kan det gøre os bekymrede, men
uanset livets tilskikkelser vil vi igen i år samles i vores
kirker til høstgudstjenester. Her vil vi få lejlighed til at
glæde os over at vi har mad og liv i overflod. Vi vil
prøve at finde taknemmeligheden frem og dér pege på
glæden ved livet.
Der vil ved gudstjenesten blive lejlighed til give en god
(penge)gave til verdens nødlidende, som mangler det
daglige brød.
Kirkerne vil være pyntet til fest og vi vil efter gudstjenesterne spise lidt frokost sammen.
I Alsønderup holder vi traditionen i hævd med auktion
over det medbragte frugt og grønt fra mark og have. Så
har man lidt at dele af er man også velkommen til at
gøre det på denne måde.
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Kirkerne…

Velkomst-gudstjeneste
for nye
konfirmandfamilier
Vi siger velkommen til de mange
nye konfirmander og deres familier
ved gudstjenesten.

Søndag den 2. september
kl. 10.30 i Alsønderup kirke

Der vil denne dag være taget særlig
hensyn til at mange vil være nye
kirkegængere. Salmevalget vil være
tilpasset lejligheden, og vi vil gøre
os ekstra umage med at gøre gudstjenesten forståelig for alle, undervejs vil der være korte forklaringer

på hvad det egentlig er der foregår.
Konfirmanderne og deres familier er
særlig inviteret, men alle er naturligvis hjertelig velkommen til denne
”begynder”-gudstjeneste.

BUSK
Børn – Unge – Sogn – Kirke
Familiegudstjeneste for børn og barnlige sjæle i alle aldre
Søndag den 28. oktober kl. 10.30 i Alsønderup kirke
I år er temaet tilgivelse, det kommer jo os alle ved.
Børn fra FDF Alsønderup deltager, men alle andre er velkomne med både forældre og bedsteforældre.

8 Kirkerne…
Alsønderup kirke
skal renoveres
Det har været et mangeårigt ønske at få renoveret
Alsønderup kirke, nu ser det endelig ud til at blive en
realitet. Arkitekten har lavet et forslag, som er sendt til
godkendelse, ligesom også finansieringen er ved at
være på plads.
Projektets hoveddele er: nyt varmeanlæg, kalkning indvendigt og maling af kirkebænkene.
Kirken er naturligvis nødt til at lukkes en periode –
derfor skriver vi om det allerede nu – vi håber at

kunne gå i gang lige efter næste års konfirmation, dvs
1. maj 2008; og vi håber at kunne genåbne kirken 1.
søndag i advent.

- Hvordan er egentlig kirkens stilling
i Danmark, Pastor ?
- Altid med spiret opad, Jensen !

Menighedsrådsmøde:
Alsønderup menighedsråd
Tirsdag den 18. september
kl. 18.30 i Smedens Hus
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Idrætsforeningen…

Badminton

afdelingen Tennis

Sæson 07/08
Fællestræning for øvede motionister
og veteraner starter onsdag den 8.8.
kl. 19.
Det koster 1400 kr. at spille hele
sæsonen.
Der er i den kommende sæson tilmeldt 1 veteranhold (4+6) i SBkr. i
B-rækken,
og 1 motionisthold (4+4) i DGI’s
amtsturnering, serie 1.
Vi kan altid bruge nye friske kræfter,
så du er velkommen til at komme
en onsdag aften og prøve at træne
med. Du kan eventuelt kontakte
Ane Blom 48286782 (ambl@novonordisk.com) for at høre nærmere.
Børne- og ungdomsspillerne starter
træningen onsdag den 15.8. Der
trænes onsdag og fredag.
Træningen ledes af Kamilla Nielsen
og Jon Barth Hansen.

Kontakt Lene Andersen 4828 7774
(lene.andersen@adslhome.dk)
for yderligere oplysninger.

Priser:

Banelejen for en hel bane i en hel
sæson er som følger:
1.500 kr. (tirsdag, torsdag og fredag
(indtil 20:00))
1.300 kr. (lørdag – billigere p.gr.a.
visse aflysninger i løbet af sæsonen)
1.000 kr (fredag fra 20:00 til 22:00)
Kontakt Ane Blom hvis du er interesseret i at leje en bane.
Få yderligere oplysninger på badmintonafdelingens hjemmeside
www.asgi.dk
På badmintonafdelingens vegne
Bestyrelsen

Fredag den 7.september starter sæsonen for dem som har lejet baner.

Badmintonafdelingen har baner på følgende tidspunkter:
Tirsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

20.30-21.30
21.30-22.30

16.30-17.30

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00

Indkaldelse
Til Generalforsamling
i tennisafdelingen
tirsdag den 25. september
kl. 19.00
i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om afdelingens
budget og regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af tre udvalgsmedlemmer
og to suppleanter
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der
blive serveret en let anretning.
Der er brug for nye medlemmer i
tennisudvalget, så grib chancen
for at være med til at arbejde med
at udvikle tennisforeningen.
Venlig hilsen
Tennisudvalget
Merete Klem Andersen

Sæsonstart mandag d. 10. september
Gymnastikafslutning og opvisning 16. marts 2008
Ugedag

Hold

Tid

Lokalitet

Instruktør

Pris

Mandag

Rytme 0. til 2.kl

17.00 til 18.00

Gymnastiksalen på skolen

Lone Buhl

500 kr.

Mandag

Rytme fra 3.kl

18.00 til 19.00

Gymnastiksalen på skolen

Lone Buhl

575 kr.

Mandag

M/K-hold

19.30 til 20.30

Gymnastiksalen på skolen

Inger Petersen

475 kr.

Tirsdag

Aerobic

19.00 til 20.30

Kulsvierhallen

Solveig og Pernille

950 kr.

Onsdag

Krudtuglerne

17.00 til 18.00

Gymnastiksalen på skolen

Helle Geil

500 kr.

Onsdag

Ældre i bevægelse

18.00 til 19.00

Gymnastiksalen på skolen

Merete Henriksen

250 kr.

Onsdag

Damer med gang i

19.00 til 20.00

Gymnastiksalen på skolen

Merete Henriksen

475 kr.

Torsdag

Vildbasserne

17.00 til 18.00

Gymnastiksalen på skolen

Anne-Line Vest

575 kr.

Torsdag

Torsdagsbanditterne

18.00 til 19.00

Gymnastiksalen på skolen

Anne-Line Vest

500 kr.

Torsdag

Springduserne

17.45 til 18.45

Kulsvierhallen

Heidi,Ulrik,Søren,Pia

575 kr.

Torsdag

Juniorspring

19.00 til 20.30

Kulsvierhallen

Heidi,Ulrik,Søren,Pia

650 kr.

● Indskrivning er onsdag d. 5. september kl. 17.00 i gymnastiksalen på skolen.
● Indskrivning til Loppekørsel vil ligeledes foregå i gymnastiksalen.
● Har I spørgsmål kan I rette henvendelse til Heidi.Rask@skolekom.dk ellers spørg ved tilmeldingen.

✂
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Gymnastikafdelingen 2007-2008

Idrætsforeningen…
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Information fra
Gymnastikafdelingen
Så er det tid til en ny sæson fyldt med sprænggod gymnastik.
Vi starter med indskrivning onsdag d. 5. september kl. 17.00 i gymnastiksalen.
Undervisningen starter i uge 37.
Som en direkte konsekvens af manglende tilmelding til loppekørsel (læs formandens beretning om, hvorfor
denne er vigtigt) vil der til indskrivningen være tilmelding til loppekørsel i foråret 2008.
Gymnastikforeningen mangler fortsat instruktører. Helt konkret mangler der en Puslingehold instruktør til om tirsdagen fra kl. 17 til 18. Endvidere mangler foreningen voksenhold instruktører til næste sæson, men allerede nu
kunne man med fordel indgå som hjælpeinstruktør på et voksenhold. Så, hvis ovenstående skulle have interesse,
så kontakt venligst Heidi.rask@skolekom.dk

Vildbasserne

Springduserne

Henvender sig til børn i alderen 1(barnet skal kunne gå
selv) til 3 år samt deres mor, far eller bedsteforældre.
Har I lyst og mod på at lave lidt sjov og ballade sammen med jeres børn, så tilmeld jer Vildbasserne.

Henvender sig til børn som går i 0. 1. eller 2. klasse.
Børnene skal gennem leg tilegne sig de fornødne teknikker til forskellige basisspring. Der vil være redskabsopstillinger, som giver børnene mulighed for, at udvikle
motorik og luft/rum fornemmelse.
Målet skal være oplevelsen af, at det er sjovt at gå til
springgymnastik.

Vi ses til noget nyt, noget gammel, lidt latter, men også
sved på panden.
Anne-Line Vest

Torsdagsbanditterne
Henvender sig til børn i alderen 3 til 4 år og som har
mod på en times gymnastik uden mor og far.
Vi skal, i løbet af sæsonen, løbe, hoppe, springe, kravle og forsøge at sno os gennem sjove redskabsbaner alt
sammen til musik, men vi får også tid til at lege med
vores forskellige gymnastikredskaber samt synge.
Vi glæder os til at se en masse børn om torsdagen.
Anne-Line Vest

Rytmepiger
Henvender sig til piger fra 3. klasse der kan grine,
mens de sveder.
Gennem sæsonen skal der arbejdes med gymnastikkens grundtrin, koordination af serier samt færdigheder
i håndredskaber.
Håber at se mange grinende piger.
Lone Buhl

Springgymnastikken har nu fået en fiberbane på hele
18 meter;-)
Ulrik, Pia, Søren og Heidi
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RING OG BESTIL
Frederiksværksgade 106
3400 Hillerød

Tlf. 48 26 12 42

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Rytmepiger
Henvender sig til piger der kan lide rytmegymnastik og
som gå i 0. 1. eller 2. klasse.
Vi skal arbejde gymnastikserier, danse til musik og lege
med forskellige håndredskaber.
Lone Buhl

Damer med gang i
Dejlige varierende opvarmningssekvenser hvor inddragelse af elastikker, bolde og samarbejde bliver en del
af grundtræningen i sæsonen. Målet er at få en god
grundform, med et smil på læben, samt en afhængighed af at dyrke motion.
Merete Henriksen

JuniorSpring
Henvender sig til børn/unge fra 3. klasse.
Gennem sæsonen skal vi arbejde med en videreudvikling af allerede tillærte grundspring. Som krydderi til
springene skal vi lave kamp, akrobatik og rytmik.
Holdet vil blive niveaudelt efter færdigheder. Så, har
man aldrig gået til springgymnastik skal man endelig
komme alligevel.
Håber at se mange spændstige gutter og gutinder.
Gymnasterne skal i år springe på foreningens nye indkøbte fiberbane.
Ulrik, Pia, Søren og Heidi

Krudtuglerne
Henvender sig til børn som er 5 eller 6 år. I løbet af
sæsonen skal der leges, løbes og springes. Børnene
skal gennem forskellige redskabsbaner tilegne sig
motoriske færdigheder og forhåbentlig have det sjov
samtidigt.
Jeg glæder mig, til at se dig til en masse sjov og ballade om onsdagen.
Helle Geil

M/K-holdet
Vi skal have rørt alle musklerne - også lattermusklerne.
Kom og vær med til sjov gymnastik, leg og dans.
Vi vil arbejde med gymnastik i varierende tempo, de
store bolde, elastikker, håndvægte og div. redskaber.
Kom og vær med og gå hjem med god samvittighed.
Inger Larsen

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 18. september 2007.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.
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ASG&I

Idrætslejren
2007
Igen i år inviterede Alsønderup
Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforening børn og unge i
lokalsamfundet til idrætslejr i Tarm.
På grund af den nye 8-9. klasses
overbygning på Alsønderup Skole
og det stigende antal børn blev det
i ASG&I’s hovedbestyrelse tidligere
på året besluttet at give grønt lys til
at arrangere to idrætslejre i år – en
for 4.- 5. og 6.klassetrin og en for
7.- 8. og 9. klassetrin. Desværre var
der ikke stor nok tilslutning til ”de
store”s idrætslejr i år, men vi håber,
at det vil lykkes til næste år at
sende 2 hold af sted på idrætslejr.
Programmet for idrætslejren omfatter næsten alle de sportsgrene, som
idrætsforeningen repræsenterer plus discipliner som atletik, svømning, bankospil, motions- og orienteringsløb.

Ingen er fritaget for at deltage i de
daglige aktiviteter i lejren, som til
gengæld også er tilrettelagt sådan,
at alle kan deltage.
Rigtig mange frivillige personers
store indsats i årets løb ved bankospil og ”Alsønderup Fester” muliggør, at idrætsforeningen ud af overskuddet kan give et tilskud til
idrætslejren. Faktisk dækkes herved
halvdelen af udgiften til afholdelse
af idrætslejren.
43 glade børn og 6 idrætsledere tog
således af sted tidligt om mandag
morgen i uge 26 med kurs mod
Tarm Idrætscenter.
I det efterfølgende er dagbogsindlæg fra idrætslejren – for det meste
skrevet af børnene selv.

Dagbog fra idrætslejren
Mandag d. 2 juli
”Busturen var herre nederen. Vi
sang og spiste masser af slik. Da vi
endelig kom til den nye Tarm, var
det meget fedt fordi så kom vi i
svømmehallen. Så fik vi aftensmad,
det smagte godt. Til dessert fik vi is
og så sku’ vi sove kl. halv 11.
Men for nogen af os var det kl. 03
– hihi. Så var de trætte.”
Fra det første drengerum: William,
Christopher, Emil, Joakim, Magnus,
Mads, Oliver, Simon, Morten,
Sebastian, Mikkel R, Benjamin,
Mikkel S. og Viktor.
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Tirsdag d. 3 juli
”Vi blev vækket kl. 06.59, og skulle
stå klar kl. 07.00 nede ved hoveddøren (et minut er ikke nok!!!!), så
en del af os kom for sent der ned.
Da vi kom tilbage, var der lige tid
nok til et hurtigt morgenbad inden
vi skulle spise. Efter vi havde spist
skulle vi spille fodbold. Da vi kom
ud var vejret ok, men da vi nåede
ud til banerne begyndte det at øse
ned… Det var sjovt til at starte
med, men det blev hurtigt både
koldt og vådt.. øv!!! Da vi kom ind
tulrede vi lidt rundt på værelserne,
inden vi skulle spise. Bagefter skulle vi spille badminton. Vi blev inddelt i hold og blev delt op i de store
haller. Det var mega nedern (syntes
vi). Da vi var færdige fik vi at vide
hvem der havde vundet, det var
hold H og A der vandt!! Derefter
måtte vi gå ned i svømmehallen!!!”
Knuzz det sidste pigerum: Laura,
Thea, Amanda, Signe & Sarah L.

Onsdag d. 4 juli
”Vi blev vækket i morges, lidt senere (dejligt) fordi at vi ikke skulle ud
og løbe morgenløb (fordi det regnede). Vi skulle spille tennis-turnering.
Vi skulle også spille håndbold, men
det blev lavet om til atletik fordi at
vejret blev godt. Atletikken bestod

af 6 discipliner. Vi har fået god
mad, sådan da. Nogle af os har
været i svømmehalen. Vi har også
spist slik i lange baner ”mmm we
love it.” Vi har været nede og skyde
på nogle plader (det var fun!). Det
tog lang tid, men vi var også mange
der skulle til. ”Weeha”- men det
har været en hyggelig dag!!”
Oi Oi fra: Karoline F, Anna, Karoline
P, Sarah, Mathilde, Anne, Maria,
Line, Mia, Pernille og Isabella…

Torsdag d. 5 juli
Dagen startede som sædvanligt
med morgenløb, hvor alle enten
løb eller gik de 1,5 km rundt om
banerne. Til morgenmad sang vi
fødselsdagssang for Mikkel P. Efter
morgenmad blev der spillet håndbold til den helt store guldmedalje.
Efter frokost fik alle en slikpose af
Mikkel og så kastede de fleste sig
ud i rytmisk gymnastik, mens en
mindre gruppe gik udenfor i solskinnet og spillede fodbold. Resten
af eftermiddagen blev brugt i svømmehallen med udspring, sejlads på
diverse skumtingester, hygge i
jacuzzi-hjørnet og rigtig mange
ture i den nye vandrutschebane.

Aftenen bød først på en times
bowling i centret lige ovre på den
anden side af gaden. Tilbage på
idrætscentret var der lav-selv-isvafler og musikalsk underholdning af
drengebandet ”De stores sovesal”.
Senere samme aften var rigtig
mange af os ude i den mørke skov
til natløb. Der blev løbet igennem
på den over 5 km lange tur. Frugt,
bad og lidt hyggesnak inden der var
ro i lejren her på denne sidste
aften.
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Lisbeth Bundgaard
Kastanievej 6
Tulstrup
3400 Hillerød
Mobil 4086 9115

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver
Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

Hallum elektric

Læge exam. kropsmassør
Malerfirmaet

>aut. el-installatør<

10 Kanten A/S NYT

ALT

GARANTI PÅ KVALITET

i malerarbejde samt opsætning
af vægbeklædning udføres
Professionel vægmaling
fra Beckers
10 l hvid eller råhvid,
glans 5, 7,10

Industrilakering
Vi udfører sprøjtelakering på:
●
●
●
●
●
●

Døre
Køkkenlåger
Stole
Borde
Designmøbler m.m.
Alt i træ, jern & metal

Vi giver 20% på alle malervarer
- for alle medlemmer af Alsønderup Idrætsforening samt
læsere af Lokalt Nyt. Dog ikke på vores tilbuds-/kampagnevarer.
(medbring bladet ved køb)

399,10 Kanten Malercenter

Fast lav pris

Københavnsvej 2-4 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 28 50 49 · www.10kanten.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00

Idrætsforeningen…
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Fredag d. 6 juli

Til forældrene

Tak til idrætslederne

Vi tog ud på det sidste morgenløb
med blytunge ben! Herefter blev de
sidste Nutellamadder smurt og spist
og madpakker blev fantasifuldt
komponeret til hjemturen. Tilbage
var der bare øv-øv-øv tid til oprydning på sovesalene og pakning.
Sovesalene genlød af kommentarer
som
”hvor er mine svømmebriller?”,
”jeg kan ikke finde min ene sko”,
”hvis er disse herrevåde bukser?”,
”adddd… hvor er de sokker klamme!”, ”jeg kan ikke lukke min
taske” og ”SÅ tung var min taske da
ikke jeg tog hjemmefra!”.
Bussen blev dog pakket og vi var
på vej -

Det har været en berigende oplevelse at være sammen med jeres
børn i en hel uge. Vi har set rigtig
mange talenter, hørt mange sjove
kommentarer og har grint meget af
de forskellige påfund. Børnene har
været energiske i de mange forskellige discipliner, hvoraf det for
mange var en første gang. De har
ligeledes været opmærksomme og
rimelige lydhøre.
Der er en stor pose med glemmetøj
med hjem fra Tarm – alt fra et par
gummisko, en enkelt badetøffel til
cowboybukser og leggings til et hav
af sokker – enkelte såvel som par.
Posen står i garagen i Tulstrup Have
68 hele sommeren. I er velkomne
til at kigge forbi, hvis I mangler
noget tøj eller en drikkedunk eller
kasket.
Der er lavet en cd med 175 billeder
fra idrætslejren.
Den kan fås ved henvendelse til
Inge på icholding@bi.ku.dk

Tak til idrætslederne – Lau, Gitte,
Lisbeth, Martin og Andreas. Uden
jeres store engagement vil det slet
ikke være muligt at gennemføre
sådan en idrætslejr. I har med jeres
gode humør, positive indstilling,
sjove kommentarer og vedvarende
energi været med til at gøre denne
uge til en rigtig dejlig oplevelse.
Et meget stort tak til jer.

Tak til alle deltagerne
Tak til alle deltagerne for en rigtig
god uge sammen på Tarm idrætscenter. Det har været en fornøjelse
at være sammen med jer alle og I
har været meget energiske og
underholdende.

Tak
Tak til kropsmassør Lisbeth
Bundgaard, som har sponsoreret en
sort kasket til hver deltager og tak
til Lokalbanken, som har sponsoreret en drikkedunk til hver deltager.
Inge C. Holding
Lejrleder
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Sydskrænten 8
3400 Hillerød

Tlf. 48 28 62 40
Fax 48 28 52 47
E-mail: info@ak-s.dk
www.ak-s.dk
MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

● Ombygninger
● Tilbygninger
● Renoveringer
● Nyt Køkken
● Carport
SMÅ OG STORE
● Døre & vinduer
OPGAVER
MODTAGES

● Eller en masse småting

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@mail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud

Harløse Vandværk…
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Er vores drikkevand
sikkert at drikke?
ved Keld Bøhm Jensen
I den sidste tid har der været en del
skriverier omkring vores drikkevandsforsyning.
Er det mon altid sikkert, eller skal vi
”kun” drikke flaskevand?
Uheldet i Køge er den seneste undtagelse, vi har haft i Danmark i
mange år, og skyldtes flere samtidige overtrædelser af reglerne for
drikkevandsforsyning.
Når myndighederne anbefaler
kogepåbud, er det normalt før der
er noget galt, men prøverne viser, at
der er kommet noget uønsket i vandet, som MÅSKE indeholder skadelige bakterier.
For at være sikker på, at vandet er
lige så godt, som det smager, er der
taget mange forholdsregler:
Vandet pumpes op fra et jordlag,
der er rimelig sikkert. Vi suger 50 m
nede.

Rør og pumper skal opfylde visse
materialekrav.
Der er kontraventiler på alle vandmålere, så vandet ikke kommer
retur.
Regnvandssystemer må ikke kunne
kobles sammen med vandværksvand.
Desuden foretager kommunen årligt
besøg i vandværket for at sikre sig,
at vi også holder værket i god og
ordentlig stand, det gælder både
forsyningssikkerheden, og at værket
holdes rent og ryddeligt.
Desuden skal der hvert år foretages
8 kemiske analyser af vandkvaliteten. Dette antal er for et lille værk
som Harløse, med en årlig leverance af 40.000 m3. Større værker skal
aflevere flere prøver. I Harløse har
vi valgt at lade et laboratorium selv
styre hvornår prøverne skal tages.
Laboratoriet tager dels prøver ude
på ledningsnettet og dels direkte i

pumpehuset. Vi ved først at prøverne er taget, når resultatet kommer.
Problemerne med de moderne
sprøjtemidler, har vi ikke mærket
noget til. Det er bemærkelsesværdigt, at vandet skal kasseres hvis
der overhovedet registreres sprøjterester, selv om man reelt ikke ved,
om sprøjtemidlet er sundhedsfarligt.
Derfor må vi nok regne med, at
hvis problemet bliver et stort generelt problem, vil man foretage de
nødvendige undersøgelser, og sætte
grænser, som tager hensyn til både
sundhed og smag.
For mit vedkommende, er jeg mere
tryg ved at drikke vand fra hanen,
frem for fra flasker.

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 18. september 2007.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.
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REGNSKABSSERVICE

&

REVISION

Regnskabsservice
Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

En personlig og
mindeværdig afsked
Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen
Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk

Alsønderup Lokalråd…
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Alsønderup Sogns Lokalråd inviterer til

Visions dag for
Alsønderup sogn
Hvor skal der være nye huse i
Alsønderup, Bendstrup, Nejede
og/eller Tulstrup? Hvordan får vi
bedre adgang til naturen og hvor?
Skal skolevejene sikres yderligere?
Vil du have indflydelse på disse og
andre spørgsmål, som lokalrådet
skal arbejde for til den næste kommuneplan, så kom til borgermøde
på Kulsviergården den 29. september kl.12.30.
Hillerød kommune har lavet en
Vision 2020 under overskriften
Sund, Grøn og Ansvarsfuld, som
tegner et billede af, hvor Hillerød
kommune er på vej hen. Visionen
skal realiseres via en strategisk
plan, Planstrategi 2020. Strategien
består af 7 temaer
- Hillerøds værdier og kommunes
rolle i regionen
- Boliger og byer
- Natur og miljø
- Kompetencer og sundhed
- Oplevelser

- Trafik
- Ansvar og overdragelse
Det er kommunens værktøj til den
nødvendige planlægning. Strategien
følger op på visionen og vil i de
kommende år udstikke retningslinier for udviklingen af Hillerød kommune.
Det er annonceret i aviserne, at
kommunen holder borgerværksted
den 5. september. Lokalrådet er
inviteret med og deltager for at
sikre vores indflydelse på den fremtidige udvikling i Alsønderup Sogn.
Lokalrådet har et udmærket og
frugtbart samarbejde med kommunen. Vi har gennem årene haft
medindflydelse på cykelstien til
Hillerød, etablering Rønnehuset,
omfartsvejen ved Tulstrup, trafiksikring, udvidelse af skolen til 9 klasse, renovering af gadekæret og der
bliver etableret en stiforbindelse
mellem Nejede Vesterskov og
Alsønderup, så også børnene kan
komme sikkert i skoven.
Lokalrådet har med andre ord god
erfaring i samarbejdet med kommunen, som efter vores opfattelse
lydhør overfor lokale ønsker.
Samtidig er det vigtigt for lokalrådet, at vores arbejde sker i forståelse med borgere, foreninger og institutioner i lokalsamfundet. Derfor
foreslår vi en visionsdag, hvor vi
kan snakke om den udvikling, som
vi ønsker i lokalsamfundet, og som
lokalrådet efterfølgende kan arbejde
videre med overfor kommunen.

Visionsdagen vil blive afholdt lørdag den 29. september fra 12.30 til
15.30. Dagen vil blive indledt med
glimt fra Alsønderups nyere historie
i ord og billeder for at illustrere den
udvikling, som lokalsamfundet har
gennemgået de sidste 30 år og derefter vil viceborgmester Kirsten
Jensen fortælle om kommunens
vision og nye planstrategi, også i
relation til lokalsamfundene.
Derefter vil vi arbejde videre i
nogle grupper hvor man kommer
med ideer og forslag til hvilke ting,
som lokalrådet skal fokusere på i
forbindelse med de 7 temaer i kommunens nye strategi.
Der bliver serveret kaffe, og der vil
være mulighed for at købe andre
forfriskninger, en ostemad eller
kringle, vi håber at mange vil møde
op
Visionsdagen er åben for alle, der
har interesse i vores lokalsamfund.
Vel mødt.
Alsønderup Sogns Lokalråd
Bestyrelsen

Borgermøde
Alsønderup Sogns Lokalråd indkalder til Borgermøde den 10.
oktober 2007 kl. 19.30 på
Kulsviergården. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer - se hjemmesiden.
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Brug Skolen – 18. sæson
Kom og spis med og oplev
hvad Brug skolen er!
Brug Skolen starter sin 18. sæson d. 25. september
2007
Som noget nyt er Brug Skolen vært ved en fælles middag med 2 retter veltilberedt mad for beboere i
lokalsamfundet. Kom og spis med og se, hvad der foregår på skolen tirsdag aften gennem de mørke vintermåneder.
Middagen foregår kl. 19.00 på Gl. Skole.
For at kunne deltage i den gratis bespisning skal man
tilmelde sig senest fredag d. 21. september på tlf. nr.
48 28 62 59 eller 48 28 68 76.
Vi håber, at se rigtig mange af lokalområdets beboere.

Lidt historie:
I Bertel Hårders tidligere ministertid bevilligede regeringen 400 millioner kr. til nye projekter og udvikling
inden for skoleområdet fra årene 1988 til 1992.
Et af projekterne blev Brug Skolen i Alsønderup, startet
ved hjælp af entusiastiske menneskers tro på
● at der var brug for at kunne mødes et sted uanset
hvilken lokal forening, man var medlem af
● at man kunne benytte skolens tomme lokaler en
aften om ugen

● at man kunne give folk mulighed for at mødes og
lære andre folk at kende under hyggelige former
● at man kunne lave noget sammen, alt efter interesse
● at man kunne deltage efter tid og lyst uden at binde
sig til deltagelse hver tirsdag
● at det skulle være billigt – 10 kr. for voksne og
5 kr. for børn for at deltage i en aktivitet.
● at man som bruger selv havde mulighed for at
foreslå/oprette en aktivitet.
Der skulle være åben 10 gange før jul og 10 gange
efter jul fra kl. 17.30 til 21.30.
Også børn skulle være velkomne (under 12 år dog ifølge med en voksen).
Fra 1992 har Hillerød Kommune fortsat afsat penge til
projekter og udvikling, og i Alsønderup har vi endnu
projektet Brug Skolen og fortsætter efter samme koncept som hidtil.

I sæsonen 2007/2008
tilbydes følgende aktiviteter:
Formning/billedkunst
Mike Pestel
Hvad enten du interesserer dig for at male eller tegne
vil du kunne få råd og vejledning.
Endvidere fortsætter arbejdet med at bygge en model
af Alsønderup by fra ca. 1945
Formningslokalet.

Brug Skolen…
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Bowls
(kl. 17.50)
Torben Hansen
Bowls er et tilbud til voksne, som kan lide at spille.
Vi ruller 3 baner ud i gymnastiksalen og der spiller
4 personer pr. bane, to mod to.
I februar har vi en lille turnering om et par pokaler.
Kom også og prøv spillet f.eks. på Sognedagen
d. 8. september.

Håndarbejde
Bente Andersen
Her er virkelig mulighed for kreativitet. Vi laver flotte
postkort, découperer, strikker, hækler, laver julepynt
m.m.
Vi inspirerer hinanden og har nogle meget hyggelige
timer sammen.

Sløjd
Finn Petersen
I tidligere sæsoner er der lavet og repareret mange
forskellige slags møbler og eventyrlige fugle huse har
set dagens lys..
Kom og se – vær med.
Skolens nye sløjdlokale.

Lokalhistorie
Lissi Carlsen
Lokalhistorisk arkiv har åbent. Aktiv hjælp om ejendomshistorie, slægtsforskning, gl. fotos, kirkebøger
eller folketælling.
Lokalhistorisk arkiv

IT
(først fra kl. 18.00)
Henrik Wittchen, Asbjørn Klit
Kom og lær, det du gerne vil lære – for eksempel
billedbehandling
Ny skole

Kortspil
Er du interesseret i kortspil, så lad os høre fra dig, så
vi kan se hvilke spil, der bliver mulighed for at spille.

Fællesspisning for deltagere på hold
Det koster kr. 30 for voksne og kr. 15 for børn.
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest fredag
kl. 12 på 48 28 62 59 eller 48 28 68 76.
Chefkokkene sørger altid for god mad.
Hjemkundskabslokalet kl. 19.00.

Transport
Har du brug for transport kan du ringe til 48 28 68 76
eller 48 28 62 59 senest tirsdag kl. 12.
Transporten er gratis for beboere i lokalområdet.
”Brug Skolen”
Med venlig hilsen
På Styregruppen vegne
Elsebeth Riemann

24 Kulsviergården…
Bal på
Kulsviergården
med
vildt buffet

Seniorklub
Buffeten var inspireret
af de urter og krydderier, som blev anvendt i
middelalderen. Det
blev en stor kulinarisk
oplevelse, som vi gerne
anbefaler andre at
prøve.

Lørdag 27. oktober 2007
kl. 18.00
Til melding:
Senest den 20. oktober 2007.
Telefon 48 28 65 40 eller
mobil 30 26 45 28.
På gensyn til endnu en hyggelig
aften på Kulsviergården

Kulsviergården
indkalder
medlemmerne
til ordinær generalforsamling
onsdag 19. september 2007
kl. 19.00
på Kulsviergården,
Pibe Møllevej 7
3400 Hillerød
Dagsorden efter vedtægter.
Forslag til dagsorden skal afleveres på Kulsviergården senest 8
dage før generalforsamlingen.
I anledningen af Alsønderup forsamlingshus blev indviet 21.
november 1897 og således fejre
110 års fødselsdag i 2007, vil
Kulsviergården byde vores medlemmer på rødvin og ost efter
generalforsamlingen.

Søndag d. 3. juni mødtes 25 medlemmer af Kulsviergårdens
Seniorklub på Esrum Kloster.
Vejret var strålende – og det sætter
vi mere og mere pris på, som sommeren går.
Ved en særdeles velguidet tur fornemmede vi
historiens vingesus,
historien om et kloster
grundlagt i 1151 som
blev et af de største middelalderklostre i
Norden. Efter reformationen blev det nedlagt
og de fleste bygninger
revet ned. En enkelt fløj
i røde munkesten står
dog tilbage i dag.
Efter en omfattende restaurering
åbnedes klosteret for publikum i
1997 og er herefter et flittigt besøgt
sted.
Kl. 13.30 samledes vi i klosterkælderen under de smukke hvidkalkede hvælvinger til ”Middelalderbuffet”.

Efter frokosten var der god tid til at
se den aktuelle udstilling inden vi
begav os ud på en gåtur gennem
Grib Skov ned til Esrum Sø for at
nyde vores medbragte kaffe med
kage. Herude holdt Hans Torben

Andersen et lille foredrag om
”kanal-stien” og om hvorledes
kanalerne havde fungeret som transportvej. Tak, Hans Torben.
Efter endnu et kaffetår og mere hyggesnak gik turen atter tilbage gennem skoven og ud til de private
biler. En dejlig søndagstur var slut.
Næste arrangement
bliver til oktober.
Meddelelse og program
vil tilgå medlemmerne
snarest.
R.Steen

Kulsvierklubben…

Kanon-succes
underholdning
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Ovenståen
de artikel
skulle
have være
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idste nr.
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yt, men fo
rsvandt
desværre
under tilb
li
velsen jeg beklag
er.
Peter Win
dum

En kanon succes på Kulsviergården med Radioens Wienertrio og solisten Mette Grosbøll
Et veloplagt og musik-kyndigt publikum skabte rammerne omkring
koncerten på Kulsviergården med
Radioens Wienertrio og solisten
Mette Grosbøll fra Den Kongelige
Operas kor.
Over 160 gæster - det største antal
hidtil – overværede koncerten den
15. april 2007, og selv om vejret
var i sommerens tegn udenfor med
solskin og varme, så var interessen
for at komme til koncerten altså
større, og hvis ikke nogle få havde
meldt afbud, så ville der have været
fuldt hus.
Kulsviergården havde en overraskelse til alle gæster, i det der var

indlagt en pause i koncerten, hvor
der blev serveret gratis kaffe og et
stykke wienerbrød.
Der var åbenlys begejstring for koncerten, og jeg blev da også opfordret til at skrive til hver enkelt gæst,
når næste arrangement i foråret
2008 løber af stablen.
Blandt nogle af de projekter, som
kan komme på tale ville f.eks. være
at invitere Stig Rossen som sammen
med Radioens Wienertrio, der formentlig udvides med yderligere 2
musikere fra DR’s RadioUnderholdningsOrkester, kunne underholde os med nogle af hans populære successer som f.eks. ”This is

the moment” m.fl.
Et andet projekt kunne være ”Det
syngende selskab med Radioens
Wienertrio”. Det syngende selskab
består af sopranen Merete
Sveistrup, mezzo sopranen Pia
Schnack og tenoren Ernst Dalsgård,
alle fra den Kongelige Operas Kor –
at høre disse 3 sammen med
Radioens Wienertrio fremføre et
festfyrværkeri af hits fra Opera,
operette og musicals, er en kæmpeoplevelse.
Gunnar Vosgerau
Medlem af
Kulsviergårdens bestyrelse

Kulsvierklubben
Så nærmer tiden sig hvor vi gamle
igen skal mødes hver anden torsdag i
vinterhalvåret. Det er godt nok lidt
underligt at skrive ”vi”, men vi kan jo
ikke løbe fra, at når man er tæt på
pensionistalderen, så er man ved at
høre til ”de gamle”. Men så trøster
man sig lyn hurtigt med, ”at man jo
ikke er ældre end ens sind er” eller
”det kan man i hvert tilfælde ikke
se”. Lad andre bedømme det!
Nå, - i alle tilfælde er vi ved at lave
programmet for den kommende
sæson, og 2 ting står fast :
Vi starter torsdag d. 20. september
kl. 14.00 på Kulsviergården i
Cafeteriet, og vi har sat juleaften til
d. 24. december.
Som sædvanligt skal du blot medbringe brød til kaffen, hvis du
ønsker det, og så dit gode humør.
Har du en bekendt som måske

kunne have glæde af at deltage –
eller bare prøve – så tag vedkommende med. Vi skal forsøge at gøre
programmet lige så interessant som
sidste år, hvor vi havde meget stor
tilslutning.
Allerede nu skal nævnes, så I ikke
lover at passe børn, børnebørn eller
oldebørn, at vores efter-årsudflugt
bliver mødedag nr. 2, altså torsdag
d. 4 oktober, hvor vi skal på bustur,
foreløbig - ud i det blå!
Vi har foretaget indkøb af de nye
sangbøger, og vil forsøgsvis - som
noget nyt - samle sang-bøgerne ind
efter hver mødedag. Det kan spare
en investering i ca. 25 bøger, eller
godt 3000 kr.
I er så også fri for at huske/bære på
dem.
Vi skal minde om, at vores
hovedsponsor, Pensionisternes

Venner, spiller banko hver fredag
aften på Kulsviergården. Så har I de
lyster, så er det hjælp til selvhjælp,
at støtte deres bankospil.
Dem der ikke før tålte røgen i lokalerne, kan fra 15. august glæde sig
over, at der bliver røgfrit indendørs.
Vi forventer at have et program
med for kommende sæson den
første mødedag, men har I imellemtiden spørgsmål, så kontakt os bare
på nedenstående telefonnumre.
Lilli og Axel Iversen har ønsket at
trække sig fra vores lille programudvalg, og de skal have en stor tak
for mange - mange års interesse og
hjælp. Ind i stedet har vi fået Gerda
og Jan Pedersen, som allerede har
vist stort talent.
Velkommen.
Karen & Mogens
Hanne & Flemming

48 28 68 51
21 21 13 00

Familiedagen…
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Familie
dagen

med masser af aktivitet

Årets familiedag lørdag den 8. september bliver med
masser af forskellige aktiviteter fra morgenstunden til
ud på eftermiddagen, inden Kulsviergården
om aftenen lægger lokaler til aftenfesten med dejlig
mad livemusik med orkestret Snackpack.

Familiedagen starter traditionen tro også på
Kulsviergården med gratis morgenmad fra klokken
8.30. Cirka klokken 10 starter de fleste aktiviteter,
og de er i år alle samlet omkring Alsønderup Skole
med den årlige grundejerturnering i fodbold som det
største omdrejningspunkt. Brunebjerg er forsvarende
mestre, og arrangerer årets turnering. Tilmelding til
turneringen kan ske til Martin Frilander på telefon
26 60 17 63. Det kræver minimum 7 spillere at stille
et hold og maksimalt 10.
Dagen bliver dog også krydret med mulighed for bl.a.
lidt gymnastik, tennis, skydning og motorcykelkørsel. I
skolegården er der gratis hoppeborg, og der er i øvrigt
gratis at prøve alle de forskellige aktiviteter i løbet af
dagen - dog bliver der en symbolsk betaling for at køre
på motorcykel, og pengene herfra går ubeskåret til
årets indsamling til fordel for UNICEF i Hillerød. En
enkelt at årets tilbud på Familiedagen er ikke at finde
på Alsønderup Skole, men på Baunetgården, hvor FDF
fremviser sine nye lokaler.
Det samlede program for dagen I læse mere om i den
særavis, der omdeles til alle husstande i Alsønderup
Sogn.
Billetter til aftenfesten på Kulsviergården sælges fra
købmændene i Alsønderup og Tulstrup. Foruden livemusik med orkestret Snackpack bliver der også underholdning for børnene.

28 Alsønderup Vandværk…
Bedre forsyningssikkerhed
Sidst i august påbegyndes arbejdet
med etablering af en ny vandledning, som forbinder Alsønderup
Vandværks forsyningsnet med
vandforsyningerne i Ullerød og
Hillerød. Ledningsanlægget er indrettet og dimensioneret til, at forbrugerne i Alsønderup Vandværks
forsyningsområde kan forsynes med
vand fra vandværkerne i Hillerød
og Ullerød i en nødsituation.
En nødsituation kan opstå, hvis
vores eget vandværk eller boringer
bliver ramt af en alvorlig og længerevarende forurening eller, hvis
vandværkets mekaniske og procestekniske anlæg kollapser. Heldigvis
har vi været forskånet for sådanne
situationer, men vi har ingen garanti
for, at det ikke vil ske. I aviserne
kan vi med jævne mellemrum læse
om, at sådanne alvorlige situationer

opstår hos selv meget veldrevne
vandværker. Der kan også opstå
nødsituationer med forurening i
ledningsnettet, hvor vi også kan
have nytte af at kunne blive forsynet med vand fra Hillerød.
Når ledningen er etableret er forsyningssikkerheden i vores område på
samme niveau som de større vandværker i Hillerød, og vi rykker i
klassificeringen fra acceptabel til
god forsyningssikkerhed.
Ledningen er dimensioneret til at
kunne forsyne 50 – 100 af de boliger, som på sigt bliver bygget på
området syd vest for Hejrevej. Den
nye ledning tjener således to formål.
Arbejdet udføres af vvs entreprenør
Niels Jensen, Tisvilde, og det forventes at ledningen vil være færdigetableret inden udgangen af oktober. Der vil i anlægsperioden forekomme flere kortvarige afbrydelser
af vandforsyningen
i forbindelse med
tilslutning af de
eksisterende forsyningsledninger
langs Damvejen,
Hejrevej og
Tulstrupvej.

Tørlagt vandværk
Efter en dejlig solrig uge og en fantastisk weekend slap vores reserver af
vand op søndag aften den 10. juni. Vi troede først, at der var tale om et
større ledningsbrud eller forbrug til slukning af ildebrand, men det var
ikke tilfældet.
Vi formoder at det store forbrug skyldes havevanding og badebassiner.
Der blev lørdag og søndag i alt brugt 1.179 m3 vand, hvilket er dobbelt
så meget som normalt, og det er mere end vandværket kan klare.
Hvis vi igen - hvad vi selvfølgelig håber på - får perioder med sol og
varme er det nødvendigt at holde igen med forbruget af vand, hvis vi
skal undgå en lignede situation uden vand til det nødvendige.

Ny regnskabsfører
Dorte Sørensen, som i adskillige
år har været vandværkets regnskabsfører, har valgt at stoppe
dette arbejde pr. 1. juli i år.
Arbejdet som regnskabsfører er
overtaget af Lis Asmussen.
Det betyder, at henvendelser til
vandværket nu og fremover vedrørende regnskab, forbrug, betaling og ejerskifte skal rettes til:
Alsønderup Vandværk
c/o Lis Asmussen
Helsingørgade 50, 2. sal
3400 Hillerød
Tlf.: 48 28 62 21
(bedst mellem kl. 9.00 og 17.00)
E-mail.: haas@post12.tele.dk
Dorte har siden juli 1993 fungeret, som regnskabsfører for vandværket og har også i en periode
før den tid revideret vandværkets
årlige regnskaber. Dorte har i den
lange periode været vandværket
en meget kompetent og stabil
regnskabsfører, som har været til
stor støtte for bestyrelsesarbejdet
og for mig som formand. Dorte
har for en rum tid siden varslet at
stoppe som regnskabsfører, så vi i
bestyrelsen kunne få tid til at
finde en afløser eller en anden
ordning for regnskabsførelsen.
Vi har i bestyrelsen haft overvejelser om, hvilken ordning vi skulle
have fremadrettet. Vi er i bestyrelsen enig om, at aftalen med Lis
som regnskabsfører er optimalt for
vandværket, fordi Lis har erfaringen, et godt lokalt kendskab og
vil relativt let kunne lære sig at
bruge vandværkets administrations- og økonomisystem. Der bliver på den måde tale om en
videreførelse af den nuværende
ordning.
Flemming Høier Olsen
Formand

Kulsvierscenen…
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Revy 2007
Årets revy var igen i år et potpourri
af festlige emner, som blev instrueret af Elsebeth Riemann.
Her nogle smagsprøver fra begivenhederne.
Der kom lys på scenen, musikken
gik i gang og alle sad forventningsfulde og ventede på skuespillerne
skulle træde ind på scenen, men
ingenting skete. Scenen var tom, og
musikken gik i stå. Musikerne kiggede opgivende på hinanden og
gestikulerede med lys og lyd.
Musikken startede igen og råbende
fra alle kanter kom skuespillerne nu
ind på scenen iført morgenkåber.
Startsangen begyndte, efterfulgt af
Svanesøen, hvor 4 ældre herrer iført balletskørter og hovedpynt yndefuldt dansede rundt med benløft og lette håndbevægelser. Det
var ikke svært at spore begejstringen blandt publikum, da de morede
sig kosteligt.
På bænken ved Købmanden i
Alsønderup, sad 2 ældre damer, og
diskuterede Gallerierne, ”der kan
ingen stå fast på gulv’rne”, og Hans
Henrik Mortensen, blev udnævnt til

konge, ”fordi han har opført så
mange byggerier og nu også har
købt rådhuset i Hillerød”.
Global opvarmning, blev skildret
mellem 2 bajerdrikkende mænd,
stående ved købmanden i Tulstrup.
”Hvem fanden vil bo i Jylland” var
bl.a. én af de bemærkninger der
faldt.
Huset på Jagtvejen i København,
har fyldt og stadigvæk fylder meget
i danskernes bevidsthed. Hvorfor
dette emne naturligvis blev præsenteret ved Andrea og Kylling, der var
flyttet ind i Bamses faldefærdige
hus.
3 tyve, følte sig udsatte og truet på
deres erhverv, nu vor de pludselig
risikerede liv og levned, når de var
ude at stjæle!
Traditionen tro, kom Dronning
Margrethe på besøg. Dronningen
måtte ud og ”ryge” i smug, nu hvor
den nye lov om rygning i det
offentlige rum, træder i kraft. Ellers
blev kommenteret både de nye fartmålere og de manglende rådyr i
Alsønderup.
PC kursus eller var det nu ikke pensionist camping? Ind på scenen traskede en flok forventningsfulde
pensionister, som troede, at de skulle undervises i pensionist camping
og ikke pc’ens forbløffende verden.
Ja, der var liv og glade dage, selvom de hverken fik tid til at få kaffen
drukket eller spist den medbragte
kage.
Opråberen Otto, blev både stresset
og fik præsentationsangst, ved at
han nu skulle bruge computeren i
stedet for manuelt at råbe tallene
op. Dog var der stadigvæk sidegevinster hos damerne!
Blondiner er jo i folkemunde kendt
for at være naive, hvilket også i
bedste stil blev fremført at 2 af
slagsen. Den ene vidste ikke hvem
som var far til hendes ”børn”, og

den anden kunne ikke fatte at tiden
ændrer sig i løbet af dagen.
En udlænding uddeler gratisaviser
ud. En mand kommer ud fra sit hus,
og vil ikke have avisen til sidst bliver avisen smidt på måtten, og avisuddeleren går, hvorefter konen
åbner døren, og spørger ”har du
ikke været ude med aviser endnu”!
På det politiske område, har Karen
Jespersen gjort sig bemærket, med
hendes spring fra Venstresocialist til
Venstrekvinde, hvorfor det selvfølgelig også blev berørt.
Vi vil ha’ noget mandestip, blev der
sunget af gamle dansende damer og
1 ung kvinde. Men ak, fantasi er jo
heldigvis ikke aldersbestemt, så der
blev dømt frit løb, for både ”glidecreme til 2”, og ”undertøj med
blonder på”, hvorefter 4 gamle
mænd kom syngende ind ”I skal få
noget mandestrip”, iført gammeldags stribede tætsiddende badedragter. Kønt var det ikke, men latteren blandt publikum var ikke til at
tage fejl af.
En dame, synger en sang om slikafhængighed, og om de knitrende
poser og duften af slik, samtidig
med at hånden konstant henter den
ene efter den anden slikpose frem
fra håndtaskens dyb.
Derefter sluttede revyen med sangene ”Nu er det tid, at vi skal slutte,
nu er det tid at sige farvel” efterfulgt
af, ”Kom rejs jer fra stolen, og alle
syng med”.
Og til publikum skal til sidst en stor
hyldest gjalde fra skuespillerne –
tak for jeres opbakning og store
deltagelse i slutsangen.
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Med

Ronja
Røverdatter
på sommerlejr
Søndag d. 1. juli mødtes 35 Puslinge & Tumlinge (5-8
år) og 10 ledere og tanter på ”Store Klaus” som er en
KFUM hytte i Ganløse.
Da alle havde fået slæbt bagagen ind, fundet god seng
og sagt farvel til far og mor kunne vi for alvor komme i
gang med at lege og udforske hytten og området
omkring den.
På området var der mange spændende ting, bl.a. en å
som kun lå og ventede på at nogle ville bygge en
dæmning og en et stort oversvømmet område med
træer og hemmelige øer hvor man kunne få vand i
gummistøvlerne. Der var også et buskads hvor nogle af
drengene havde set en ”pungrotte”, som dog senere på
ugen viste sig at være en ilder som ikke havde i sinde
at flytte bare fordi vi holdt sommerlejr.
Pludselig var det blevet aften og tid til aftensmad, så vi
skulle til at vaske hænder og finde det bordhold vi
skulle sidde sammen med på hele lejren. Bagefter skulle vi synge ”tak for mad” for tanterne og vaske vores
eget service og bestik op.
Kl. 20.00 var der lejrbål hvor vi sang, så sketchs og
lavede konkurrencer, hvorefter vi skulle børste tænder
og hoppe i soveposen. Da vi (endeligt) lå i soveposen
blev der læst godnathistorie på sovesalene, men historierne var tilsyneladende ikke kedelige nok for der var
ingen som sov før langt senere.
Næste morgen var der nogle som vågnede (meget) tid-

Man skal selv vaske op

ligt og de sørgede selvfølgeligt for at vække resten af
sovesalen, så da lederne kom og vækkede kl. 07:30
var (næsten) alle allerede oppe og i tøjet.
Kl. 08:00 hejste vi flaget og lavede morgengymnastik
inden vi satte os i bordholdene for at spise morgenmad
som bestod at havregrød, cornflakes og boller. Da alle
var færdige med at spise hørt vi lidt om Ronja, Birk og
Gud, sang et par sange og vaskede igen vores eget service og bestik op, hvorefter der var ”fri leg”.
Om formiddagen skulle vi på et løb hvor vi sammen
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Torsdag havde
Amalie fødselsdag
”Skal vi bygge
en dæmning?”

Nogle dage
kunne vi
spise udenfor

Så er vi vist
ved at være klar
til røverfesten

”Pungrotten”
som viste sig
at være en ilder
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

● Kuverter

● Brochurer

● Prislister

● Firmablade

● Plakater

● Pressekontakt

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

4825 3666

Fredensborg Trykcenter
2211 6511
Kastanievej 12 - 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

www.kulsviergaarden.dk

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk
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med vores bordhold skulle vise at vi var lige så gode
som Ronja og Birk til at klare os gennem forskellige
opgaver.
Ved 12-tiden skulle vi have frokost og derefter var der
siesta hvor man kunne ”tutte” slik og lave lige hvad
man havde lyst til.
Om eftermiddagen havde vi værksteder hvor man bl.a.
kunne lave en kofte, flette med pil, brænde en skål
eller lave rumpenisser, skovhekse og grådværge af sten,
filt og grene.
Da vi havde spist aftensmad og haft lejrbål blev der
igen læst godnathistorie og denne gang var der nogle
som ikke nåede at høre de sidste sider før de faldt i
søvn.
- Og næste morgen var der også flere som sov da de
blev vækket kl. 07:30.
Tirsdag morgen og formiddagen regnede det så meget
om at der var blevet en ”sø” midt på fodboldbanen og
dette skulle selvfølgelig udnyttes da vi fik ”hedebølge”
om eftermiddagen, så siestaen blev brugt til vandkamp
og badning i det dejlige varme muddervand.
Onsdag var vi på løb i skoven hvor vi skulle prøve at
”overleve” ligesom Ronja og Birk i Matisskoven, men
det kedelige regnvejr var lige ved at tage modet fra
nogle, som dog hurtigt kom ovenpå igen da vi kom til
frokostposten hvor vi fik serveret varme majskolber og
pølsehorn.
På trods at regn, myg, brændenælder og våde sko
havde vi en rigtigt hyggelig dag i skoven hvor vi fik
gået mere end 6 km.
Om torsdagen regnede det kraftigt og vi var inde det
meste af dagen, men det gjorde nu ikke så meget for vi
skulle både holde Amalies fødselsdag og gøre klar til
den store røverfest hvor vi skulle have spareribs og
pomfritter.

Så skal der bades - i mudder

Spareribs
giver
fedtede fingre

Fredag var den sidste dag på lejren og det var vist også
fint nok, de voksne var ved at være trætte og nogle
børnene var begyndt at savne dem der hjemme.
Inden frokost lavede vi vores egen gudstjeneste og efter
frokost skulle vi pakke vores ting. De fleste havde dog
allerede pakket deres bagage så snart de vågnede, men
da der stadig lå en stor bunke tøj og sko tilbage måtte
de voksne lige hjælpe med at få det hele fordelt i de
rigtige tasker.
Om eftermiddagen kom forældre og søskende for at se
lejren, åen, de hemmelige øer, mudderhullet, sovesalen og alle de andre ting vi havde brugt ugen på, for til
sidst at ta’ de glade og lidt trætte børn med hjem. Da
alle børn var hentet kunne lederne og tanter pakke
sammen og gøre det sidste rent inden vi alle kørte til
Baunetgården for at holde fælles afslutning sammen
med lederne fra de to andre sommerlejre…
På vegne af lederne - Tak for en dejlig sommerlejr
Thomas Petersen
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Sommerlejr i Ramløse:

Piltene på lejr i regnvejr
Piltene var på lejr ved Ramløse, cyklede mellem bygerne og havde nogle gode ture i Tisvilde Hegn. På lejrpladsen hyggede de sig bl.a. med at lave malerier! De fik god brug for deres overdækkede lejrplads, som man kan se
på billederne.
Torsdag måtte de på grund af regnvejret overgive sig og rykke ind i et lille hus på lejrgrunden. Teltene og lejrgrunden blev lige som andre steder for våd.
På vej på cykeltur

Der hygges ved lejrpladsen

Her er de færdige kunstværker

Piltene laver mad
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Du kan også
blive FDF’er!
Hvis du, efter at have læst om vores sommerlejre,
har fået lyst til at blive FDF’er, er du velkommen til
at kontakte Susanne Sandholt (se kontaktlisten bag i bladet).
Vi starter lørdag d. 18. august med indvielse
af vores nye kredshus på Baunetgården sammen med Rønnehuset.
Arrangementet er for FDF’ere og Rønnethusets børn og deres familier.
Onsdag d. 22. august har vi sæsonstart fra kl. 18.30 til 20.00.
Her er du velkommen til at kigge forbi og hilse på os,
så du kan se, om det er noget for dig!
Vel mødt!
Lederne
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Havhingsten afsejler fra Roskilde

Hygge omkring bålet

Aldrig har det regnet så meget
på vores sommerlejre
- og alligevel fik vi en masse gode oplevelser med hjem!
Vi var alle sammen af sted i uge 27,
hvor torsdagen bragte det helt store
regnvejr.
Væbnere og seniorvæbnere var på
Roskilde Fjord i storkanoer, som
kan rumme 7-8 personer med
oppakning. Vi oplevede al slag vejr
– strålende solskin, overskyet, byger
og regnvejr en hel torsdag.
Lørdag lagde vi ud fra
Frederikssund og nåede
Salvadparken sent på eftermiddagen med kun enkelte byger.
Søndag formiddag badede vi i herligt vejr ved stranden lidt nord for

Godt at vi har fået Baunetgården
– vådt tøj i metervis!

Roskilde og søndag eftermiddag var
vi med til at sende vikingeskibet
”Havhingsten” af sted på dets færd
mod Irland. Der var trængsel på
Roskilde Fjord den eftermiddag!
Mandag knoklede vi i kanoerne i
modvind for at komme til Roskilde,
for at bruge vores lommepenge!! –
og for at få en rundvisning i
Roskilde Domkirke. Turen endte
med et forrygende regnvejr – men
med medvind til vores overnatingsplads i Boserup Skov. De næste
dage nød vi omegnen omkring
Boserup skov og Gershøj.

Torsdag skulle vi til atter vende
næsen mod Frederikssund og stilede mod Skuldelev Havn. Det blev
en hård tur med både regn og
blæst, og da de første 2 kanoer
nåede frem til overnatningspladsen,
stod den under vand. Vi valgte derfor at ringe efter nogle rare forældre, som hentede os og kørte os til
Baunetgården, hvor vi tilbragte den
sidste nat. Alle tog situationen med
højt humør og beviste, at de er en
sej og dejlig flok at være på lejr
med!

Badning v. Boserup Skov

Lokalt Nyt…
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Sudoku-spillet fortsætter
Vinder af sidste nummers Sudoku blev

Søren Jensen fra Tulstrup
Stort tillykke – Søren vinder 2 fl. rødvin

KONKURRENCE:
VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND
Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand.

Regler:
Sudoku-spillet går ud på at placere tal i felter. Spillet består
af ni gange ni felter, som er samlet i ni kasser, hver med tre
gange tre felter. Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert tre
gange tre-område indeholder hvert ciffer én gang.
Summa sumarum: Hvert af de ni kvadrater skal indeholde
alle ni tal fra 1-9. Både rækker og kolonner skal ligeledes
indeholde alle tallene fra 1-9.

Lokalt Nyt
på
Internettet!

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 18/9-2007.
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www.LokaltNyt.dk

Navn
Adresse
Postnr
Telefon

Lokalt Nyt har sin egen hjemmeside.
På adressen www.LokaltNyt.dk er
det muligt at læse alle tidligere
numre af Lokalt Nyt og det er
endvidere muligt at se deadline
vedrørende indsendelse af materiale
til det kommende nummer.
Efter udgivelsen af hvert nummer,
vil en elektronisk kopi blive
offentliggjort på hjemmesiden,
således at alle de læsere, der ikke
får bladet tilsendt automatisk, vil
have en mulighed for at følge med i
hvad der sker i sognet.

By
Alder

38 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Hans Skov Jørgensen
48 28 76 23
hans@knud-nielsen.dk
Brug Skolen
Elsebeth Riemann
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
48 28 64 95
Kulsviergårdens Seniorklub
Ruth Steen
48 28 60 83
ruthsteen@mail.dk
Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for Alsønderup og Tjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Hans Rasmussen
48 28 61 64
hrss@tele2adsl.dk
Badminton
Ane Blom
48 28 67 82
ambl@novonordisk.com
Fodbold
Vakant

Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Flemming Petersen
26 20 98 24
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Merete Klem Andersen
48 28 73 71
merete_klem@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Henriette Hougaard Høj
48 28 51 10
phhh@post.tele.dk
Rulleskøjter
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@hilhan.dk
Harløse Lokalråd
Michael Roland
48 21 04 71 / 23 39 30 41
highland@vip.cybercity.dk

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

Skoler
Alsønderup Skole
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8, Alsønderup
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Baunespiren
Baunevej 23, Bendstrup
27 47 65 03
www.baunespiren.dk
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderup.vand@post.cybercity.dk

Navne og adresser…
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillkomm.dk

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeningen Ternevej
Palle Høj
48 28 51 10
phhh@mail.tele.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
holmegaarden-ab@compagniet.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@city.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Kenneth Estrup
48 28 76 88
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Steen Crone
48 28 66 46
Grundejerforeningen Hyacintvej
Jesper Holm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
48 21 04 16
halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus
Organist
Thomas Munch
48 24 25 38
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01
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Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
smedhus@c.dk
Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03
Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Her kunne din
annonce have stået…
Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

