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2 Kalenderen…
Tirsdag d. 19. august
FDF sæsonstart

Fredag d. 22. august
08.45 Sogneudflugt til
Kullaberg-halvøen
i det nordvestre Skåne

Tirsdag d. 26. august
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus
19.00 Velkomstgudstjeneste
for nye konfirmander
i Tjæreby kirke
19.30 Ekstraordinær
generalforsamling
i Harløse Forsamlingshus

Søndag d. 7. september
10.30 Høstgudstjeneste og
Kirkefrokost i Tjæreby kirke

Tirsdag d. 9. september
18.00 Orienteringsmøde om
sognesammenlægning
og middag i Smedens hus

Onsdag d. 10. september

19.00 ASG&I Tennis Generalforsamling
i klubhuset

Lørdag d. 13. september
08.30 Alsønderup familiedag
starter med morgenmad på
Kulsviergården
19.00 Dørene åbnes for familie
bal på Kulsviergården

Lørdag d. 4. oktober
Forsamlingshus-bal
i Harløse Forsamlingshus

Tirsdag d. 28. oktober

18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Søndag d. 23. november
Julemarked
i Harløse Forsamlingshus

Onsdag d. 24. september
19.00 Generalforsamling
på Kulsviergården

Torsdag d. 25. september
14.00 Kulsvierklubbens første
møde i cafeteriaet på
Kulsviergården

Tirsdag d. 25. november
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Lørdag d. 13. december
Forsamlingshus-bal
i Harløse Forsamlingshus

Søndag d. 28. september
10.00 Loppemarked
i/ved Harløse
Forsamlingshus

Tirsdag d. 30. september
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus
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Valg til Menighedsråd
…kommer
det mig ved?
Hvis det ikke gør det,
behøver du ikke
at læse videre

Men som medlem af folkekirken
kommer valget i høj grad os ved
hvis vi vil beholde kirken og give
den gennemtænkte rammer for
fremtidens skyld, såvel organisatorisk som trosmæssigt
”Folkekirkens krise skyldes dybest
set et komplet fravær af ledelse…..”
kunne man læse i Politiken d. 8.
juli og debatten om årsagen fortsætter i samme avis i flere store artikler.. Der sættes især fokus på, at
selvom medlemsantallet falder, stiger udgifterne – og at de frivillige
og ulønnede menighedsråd ikke
nødvendigvis har forudsætningerne
for at styre en moderne arbejdsplads og at der er gamle uhensigtsmæssige overenskomster, som forhindrer de ansatte i at dele opgaverne.
Ja, der er noget at tage fat på! Og
især for den yngre generation med
ledelsesuddannelse – og som ikke
er bange for at sige, at mange
nuværende menighedsråd er sammensat af en flok ældre mennesker

uden større visioner. Jeg tilhører
personligt en af de absolut ældste
blandt. disse og ser gerne, endda
meget gerne, at der kom unge
repræsentanter i rådene fordi de
kan sikre en bedre forståelse for de
behov og ønsker, som sognets unge
beboere har, og vil kunne stå i spidsen for en modernisering af vores
kirkes liv.
For mig er Menighedsrådet et
ansvarligt bindeled mellem
lokalsamfundets borgere på den
ene side og kirkens liv på den
anden side. Vi arbejder i rådet for at
synliggøre vores kirke og få fortalt,
at den ikke er støvet og gammel
men vedkommende for mennesker
i dag. Gudstjeneste er en oplevelse
med udgangspunkt i tryghed og
fred, tryghed ved kirken, rummet og
menneskene omkring en.
Kirken har meget at tilbyde i en fortravlet verden, hvor man ofte glemmer det enkelte menneske.

kirke! Hvordan skal folkekirken så
være? Jo, i forhold til de faste kirkegængere traditionsbundet, i forhold
til de yngre – som kun sjældent
besøger kirken – skal den være
nyskabende, anderledes, opfindsom
og iderig i sin virke. Vær derfor
med til at bestemme, hvordan den
skal være!.
Der er rigtig meget brug for yngre
kræfter - og vil folk ikke være med
så kan den yderste konsekvens føre
til først aflysninger og senere kirkelukninger med det til følge, at man
må stille op i køen til dåb, konfirmation og bryllupper i de kirker,
som overlever.
Kære medborger i sognet, kom derfor til vores orienteringsmøde d. 9.
september og giv jeres mening til
kende, råt som usødet, - og I kan
endda slippe for at lave middagsmad den dag!
Ruth Steen

Den generelle holdning er vel, at
det er sådan lidt trivielt at gå i

Kontaktperson i Alsønderup menighedsråd

4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker august-oktober 2008
Dag

Tjæreby

Søndag d. 17. august
13. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Søndag d. 24. august
14. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Tirsdag d. 26. august

19.00
Velkomstgudstjeneste
for de nye konfirmander

Søndag d. 31. august
15. søndag efter trinitatis

10.30
Merete Raben, Ullerød
Kirkebil

Søndag d. 7. september
16. søndag efter trinitatis

Alsønderup

Prædiketekst
Matt. 20, 20-28
Zebædaussønnernes ønske

Alsønderup kirke
er lukket,
alle gudstjenester og
kirkelige handlinger
foregår i
Tjæreby kirke

Lukas 10, 38-42
Martha og Maria
Johs. 11, 19-45
Opvækkelsen af Lazarus

10.30 Høstgudstjeneste
+ Kirkefrokost
Kirkebil

Lørdag d. 13. september

Johs. 5, 1-15
Den syge ved Betesda dam

9.45 Kirkeligt god
morgen ved Klubhuset

Søndag d. 14. september
17. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Mark. 2, 14-22
Ung vin på nye lædersække

Søndag d. 21. september
18. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Johs. 15, 1-11
Det sande vintræ

Søndag d. 28. september
19. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Johs. 1, 35-51
De første disciple kaldes

Søndag d. 5. oktober
20. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Matt. 21, 28-44
Lignelser om vingård og vinbønder

Søndag d. 12. oktober
21. søndag efter trinitatis

9.00
Torben Ebbesen, Ullerød
Kirkebil

Lukas 13, 1-9
Lignelsen om figentræet

Søndag d. 19. oktober
22. søndag efter trinitatis

10.30
Kirkebil

Matt. 18, 1-14
De vildfarne får
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 hver søndag – Brug den!
Kirkebilen kører fra købmanden i Alsønderup kl. 10 og fra
Parkeringspladsen ved Tulstrup Børnehus kl. 10.10.
Alle er hjertelig velkomne til at benytte sig af denne mulighed og der er ingen tilmelding!
Transporten er gratis.
Ønsker man at stå på andre steder skal man på forhånd
ringe til Lars Mathiesen 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
1. juni
22. juni
29. juni
6. juli
Til lykke!

Phillip Andkjær Dipo-Petersen
Jeppe Weinrich Boll
Axel Mistarz Schneider
Caroline Larsen
Amalia Tandberg

Viede i Tjæreby kirke
31. maj
7. juni
14. juni

Hanne Røes
Søren Kjelgaard
Jeanne Louise Jensen
Morten Damgaard Nielsen
Jenni Høegh Larsen
Lasse Glanz

Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby og Alsønderup sogne
8. juni
Knud Henning Jørgensen
25. juni
Rie Willumsen
Æret være deres minde

Høstgudstjeneste –
I år holdes en stor fælles høstgudstjeneste,
det bliver

Søndag den 7. september kl. 10.30 i
Tjæreby kirke
med efterfølgende frokost
i præstegårdens konfirmandstue
I skrivende stund er sommeren varm og god, så mon ikke høsten er i
hus til den tid? Vi vil glæde os over livet, naturen og menneskets muligheder og rolle i Guds skaberværk.
Taknemmeligheden og glæden vil være i centrum denne dag, og vi vil
samtidig benytte lejligheden til at dele af vores overskud til dem der
mangler livets fornødenheden.
Der vil ved gudstjenesten blive lejlighed til give en god (penge)gave til
verdens nødlidende, som mangler det daglige brød.
Kirken vil være pyntet til fest og vi vil efter gudstjenesterne spise lidt frokost sammen.
Vi vil også forsøge at ”medbringe” traditionen fra
Alsønderup, og holde 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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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter
fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis
forældrene ikke er gift afleveres 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 2-5 faddere (inkl. den
der bærer barnet, hvis det ikke er
forældrene)
Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk.
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.
Kirkekontor
Præstesekretær Tove Bundgaard træffes
på Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
tirsdag til fredag kl. 10-12.
Tlf. 70 23 03 93. E-mail: tbun@km.dk

6 Kirkerne…
Fælles orienteringsmøde
for alle beboere i Tjæreby og Alsønderup sogne

Tirsdag den 9. september 2008 kl. 18.00
i Smedens hus, Alsønderup
Menighedsrådene i Tjæreby og Alsønderup sogne, indbyder til fælles orienteringsmøde om sammenlægningen af de 2 menighedsråd og hvad det betyder i forhold til det kommende menighedsrådsvalg.
Der bliver orientering fra de 2 menighedsrådsformænd
om arbejdet i rådet.
Rådsmedlemmer fortæller, om de betydeligste tiltag der
er sket de sidste 4 år, og om de kommende opgaver.

Alsønderup Kirke, som er under renovering, vil blive
fremvist.
Da der vil blive serveret SKIPPERLABSKOVS + KAFFE
og LAGKAGE, er det nødvendigt med tilmelding, det
sker til Inge og Jørn Petersen, telf. 48241370
senest torsdag den 4. september 2008.

Kate Andersen
kirkeværge i Alsønderup

Der redegøres for regler vedr. opstilling af kandidater
til menighedsrådsvalget den 11. november 2008.
Vi håber på et stort fremmøde, da den p.t. lukkede

Det Fælles Kirkekontor
Så er det fælles kirkekontor en realitet i Hillerød
kommune, og de allerfleste sogne er med, således
og så Tjæreby og Alsønderup sogne.
Det betyder at det på alle hverdage er muligt at
komme i kontakt med kordegne og præstesekretærer
som kan hjælpe med bl.a. fødselspapirer og navneændringer.
Kontoret ligger lidt længere væk (i Præstevang
kirke), men da mange i forvejen bruger telefonen,
postvæsenet eller e-mail, har det kun ringe betydning.

Man er dog stadig velkommen til at aflevere blanketter o.a. i Præstegårdens postkasse på Kirkestien 5
i Tjæreby. Bemærk at der intet kirkekontor er i selve
Alsønderup (- og det har der aldrig været).
Forvirret? Så slå op på spalten ”kirkelig vejledning”,
der kan alt det praktiske findes.
Hanne Lundsgaard
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Fælles opstart
for nye
konfirmander
og deres familier
Kirkerne…

De mange nye konfirmander og deres forældre bødes
velkommen ved en fællesopstartsaften, det foregår
i Tjæreby kirke tirsdag den 26. august kl. 19.

Efter en kort gudstjeneste vil jeg orientere om konfirmandåret.
Det gælder både de praktiske og de mere overordnede
ting, herunder undervisning og kirkegang.

Familiedagen
– Kirkeligt
God Morgen
Traditionen tro deltager Kirken med et God Morgen i
forbindelse med familiedagen den 13. september
i Alsønderup.
Det foregår udendørs bag klubhuset (bag Alsønderup
skole) – kl. 9.45 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
aktiviteter
Alle kan være med!

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende
menighedsrådsmøder:
For Alsønderup:
Onsdag den 20. august kl. 18.30 i Smedens Hus

For Tjæreby:
Torsdag den 21. august kl. 18.30
i Præstegårdens konfirmandstue

8 Idrætsforeningen…

Idrætslejr 2008
Se mere på www.fbl.ku.dk/icfolding/idraetslejr2008fotos.htm

Idrætsforeningen…
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Indkaldelse til generalforsamling
i ASG&I Tennisafdeling
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 10. september kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Orientering fra formanden
4.
Orientering om budget og regnskab
5.
Vandingsanlæg
6.
Indkomne forslag.
7.
Valg af udvalgsmedlemmer:
a. Gitte Winkler (ønsker genvalg)
b. Peter Eriksen (ønsker ikke genvalg)
8.
Eventuelt.
Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
Generalforsamlingen.
Venlig hilsen
bestyrelsen

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 16. september 2008.
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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Tennis – forårsafslutning
og 25 års jubilæum
Forårsafslutning
for juniorer

25 års jubilæum
i tennisafdelingen

Vi har netop holdt forårsafslutning for de juniorspillere,
der går til tennistræning.
I alt mødte 14 børn og unge op til afslutningen.
Vores tennistræner, Niels Schølin, stod som vanligt for
træningen på banerne. Bagefter bød tennisudvalget på
sodavand og grillpølser, og vi fik en snak om tennisspillet.
Vores juniorspillere er glade for træningen i
Alsønderup, og glæder sig til træningen starter igen
efter skolesommerferien. Der er tre gange træning i
august, d. 14., 21. og 28.

Tennisbanerne i Alsønderup blev anlagt i 1983, og
tennisafdelingen opstartet samme år.
Det betyder, at vi kan fejre 25 års jubilæum i år.
Vi markerer jubilæet lørdag d. 23. august 2008, hvor
tennismedlemmerne med familier er inviteret til et heldagsarrangement ved tennisanlægget.
Programmet for dagen er følgende:
● 10-11 Fælles morgenmad
● 11-15 Tennisturnering
● 15-16 Kaffe, kage og præmieoverrækkelse
● 18-01 Middag og fest i klubhuset
Festudvalget og tennisudvalget håber at se rigtig
mange medlemmer og familier til jubilæet.
Bemærk at tilmeldingsfristen allerede er d. 1. august.
Tilmelding gives til Merete Klem på telefon 48287371
eller e-mail merete_klem@hotmail.com.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth
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Sejr og nederlag
til Alsønderups serie-1 hold i tennis
Lørdag den 31. maj skulle
Alsønderup atter i kamp – denne
gang mod Dianalund, som havde
kørt knap 130 km! for at spille tennis i Alsønderup.
En hård blæst gjorde det vanskeligt
for alle aktører, men vi kom planmæssigt fra start med Mikkel
Riemann og Klaus Vest Jensens sejre
i henholdsvis 1. og 2. Herresingle. I
3. Herresingle var der sæsondebut
til vores hardhitter Jacob Karmann
Larsen. Jacob fik en kedelig debut,
da han noget overraskende tabte
sin kamp i tre sæt. I 4. Herresingle
hev Bo Riemann til gengæld en vigtig sejr hjem i tre lange og opslidende sæt.
Vi var altså sikre på point, men
Mikkel og Jacob sikrede hurtigt den
endelige sejr med 6-3, 6-1 i 1.
Herredouble. Claes Vinge Olsen og
Bo kom ligeledes planmæssigt fra
start i 2. Herredouble, og til langt
ind i andet sæt lignede det endnu
en hjemmesejr. Det vendte desværre, og en kombination af for
mange fejl og træthed kostede
Claes og Bo et nederlag i tre sæt.
Det blev altså en samlet 4-2-sejr til
Alsønderup, og vi var således klar
til en spændende topkamp mod
Helsinge lørdag den 7. juni.
Helsinge havde ligesom os gjort
rent bord i de første to kampe.
Modsat hjemmekampen imod
Dianalund mødte vi lørdag den 7.
juni op i Helsinge til en vindstille
tennisdag med temperaturer tæt på
de 30 grader.
Og da fire af kampene endte i

lange tre-sæts kampe, blev det en
hård og varm dag for alle spillerne.
Styrkemæssig lå vi og Helsinge perfekt til hinanden, og alle var efterfølgende enige om, at det var den
hidtil mest lige og spændende holdkamp i rækken. Desværre var marginalerne ikke med os, og vi endte
med en resultatmæssig afklapsning
på 1-5.
Mikkel, Klaus og Morten
Frederiksen tabte alle i tre sæt. Vi
burde alle have vundet vores
kampe, men koncentrationen svigtede desværre. Claes tabte også i 4.
Herresingle, så kampen var desværre afgjort til Helsinges fordel
inden doublerne.
I 1. Herredouble fik Morten og
Mikkel rettet lidt op på det med en
sikker sejr i to sæt. Claes og Klaus
vandt første sæt i 2. Herredouble,
men igen tabte vi pusten, og måtte
lægge ryg til endnu et tre-sæts
nederlag.

Samlet 1-5, og vi må nok desværre
erkende, at Helsinge ligger til den
samlede 1.-plads i rækken. Vi kan
og bør dog sætte os på 2.-pladsen
ved at vinde de sidste to kampe på
den anden side af sommeren.
Søndag den 24. august kl. 10.00
har vi sidste hjemmekamp mod
Hårlev, og lørdag den 30. august
slutter vi af for i år med udekampen
i Helsingør.
På holdets vegne
Mikkel Riemann
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Gymnastik - 2008/2009
Rytmepiger 0.kl. til 2.kl.

Mandagsbanditterne/Spilopperne

Er du en af de piger som står foran
dit spejl på dit værelse og danser til
god musik eller kan du bare ikke
sidde stille når du hører noget godt
musik, så er dette hold lige noget
for dig og måske også dine gode
veninder.
Vi kommer til i løbet af vinteren, at
lave en masse forskellige ting, bla.
skal vi svinge og danse til noget
fedt musik og vi skal lave en lille
serie, som vi skal vise til den
årlige gymnastikopvisning.
Håber at se rigtige mange at jer og
glæder mig til en masse sjove timer
i løbet af vinteren.
Marianne

Henvender sig henholdsvis til børn i
alderen ca. 3-4 år, som har brug for
1 times gymnastik uden mor og far.
I denne time skal vi udfordre os
selv og hinanden, mens vi bruger
vores kroppe.
Det vil vi gøre via, god musik og
fuld fart på, og selvfølgelig skal vi
bruge vores nye redskaber samt en
masse spændende rekvisitter.

Vildbasserne
Henvender sig til børn i alderen ca.
1-3 år samt én forælder/bedsteforælder. (Jeg synes at det er et ”must”
at børnene kan gå, for at de får det
optimale ud af gymnastikken, og
ikke bliver ”løbet over ende” af de
større og mere mobile børn).
Har I lyst og mod på lidt sjov og
ballade på børnenes præmisser,
men med de voksnes medvirken, så
kom og vær med.
Vi skal bl.a. lave rim/remser og
synge, men også udfordre børnenes
motorik og sanser gennem
redskabs-baner, lege og brug af
småredskaber.
Vi ses til noget nyt, noget gammelt,
lidt latter men også sved på panden.
Instruktør: Anne-Line Vest
tlf. 48 28 74 73
Hjælpetræner Grethe Christensen

Vi ses i gymnastiksalen til sjov og
ballade mandag eller tirsdag.
Instruktør: Anne-Line Vest
tlf. 48 28 74 73 mandag
Instruktør: Grethe Christensen
tlf. 48 28 68 90 tirsdag

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

Springduserne
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, luft og rum fornemmelse.
Målet skal være oplevelsen af, at
det er sjovt at gå til springgymnastik.
Springgymnastikken har nu fået en
fiberbane på hele 18 meter og en
masse nye skumredskaber som man

kan springe selv de mest umulige
spring ;-)
Ulrik, Pia, Søren og Heidi

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.
Gymnasterne skal i år springe på
foreningens nye indkøbte fiberbane
og skumredskaber.
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.
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

Hold /Aldersgruppe Instruktør

Tidspunkt

Pris

Vildbasserne

Anne-Line

mandag fra 17.00 til 17.50 Skolens gymnastiksal

600

Mandagsbanditterne

Anne-Line

mandag fra 18.00 til 18.50 Skolens gymnastiksal

525

Aerobic

Vi mangler desværre en instruktør
Hold venligst øje med vores hjemmeside
om det lykkedes at oprette hold

tirsdag fra 19.00 til 20.30 Kulsviergården

Krudtuglerne

Helle

torsdag fra17.00 til 17.50 Skolens gymnastiksal

525

Spilopperne

Grethe

tirsdag fra 17.00 til 17.50 Skolens gymnastiksal

525

Marianne

onsdag fra 17.00 til 17.50 Skolens gymnastiksal

525

Pernille

torsdag fra 18.15 til 19.10 Skolens gymnastiksal
NB. Det vil være muligt at komme til juniorspring
fra kl. 19.15.

525

Rytmepigerne I
Rytmepiger II

Heidi, Ulrik, Søren og Pia

torsdag fra 17.45 til 18.45 Kulsvierhallen

600

Juniorspring

Heidi, Ulrik, Søren og Pia

torsdag fra 19.00 til 20.30

675

M/K gymnastik

Inger

mandag fra 19.30 til 20.30

500

Damer med gang i

Merete

onsdag fra 19.00 til 19.50

500

Ældre med gang i

Merete

onsdag fra 18.00 til 18.50

275

Indskrivning til holdene foregår d.10. sept. kl. 17.15 i skolen gymnastiksal.
Voksengymnastik og springgymnastikken. behøver IKKE at møde op til indskrivning da denne foregår ved første træningsgang.
Alle hold har første træningsgang i uge 38. Gymnastikafdelingen vil gerne opfordre til, at I forældre har tænkt over hvornår I evt. kan køre loppekørsel. På indskrivningsdagen modtager I en tilmeldingsseddel til Loppekørsel. Dagene for loppekørsel er tirsdage fra kl. 17 og lørdage fra kl. 8.00.
Hvilke uger der køres i, vil snarest fremgå af vores hjemmeside. WWW.ASGI.dk
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Springduserne
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Torvet 4. 3400 Hillerød, Tlf. 45 12 58 80

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Nu starter
Rulleskøjtesæsonen
endelig!

Se alle åbningstider for sæson 2008/2009
på www.asgi.dk
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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

Læge exam. kropsmassør

Hallum elektric
>aut. el-installatør<
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Sæsonen er slut…
Vi har lagt en god sæson bag os
med mange oplevelser af lokale
såvel som tilrejsende foredragsholdere/musikere og andet godtfolk.
Vores forårsbustur gik til Rosenborg
Slot, hvor dronningen netop dagen
før havde åbnet det nyrestaurerede
lille smukke slot. Med 2 kustoder til
at vise rundt og berette om de
mange historier, så gik vi alle derfra
væsentlig rigere på oplevelser.
Vi fik også lige kikket Den kgl.
Livgarde efter i sømmene, for de
lavede lidt eksercits for os medens
vi ventede på at komme ind.
Traditionen tro, så var der aftensmad
på hjemvejen på et herligt madsted,
som vi har besøgt tidligere.
Vores afslutning i forbindelse med

Kulsvierrevyen om fredagen, var
som sædvanlig et tilløbsstykke. Efter
en vellykket revy var der dækket op
i Den lille Sal med kaffe og pålægsmadder. Skuespillerne med pianisten i spidsen deltog i ”festlighederne”, og det er en god tradition. Vi
får musik og flere sangstemmer, og
så bliver aldersgennemsnittet reduceret en smule. Det er nemlig ved
at være en kerne af tidligere unge
revyfolk, der er gået hen og overlevet, og dermed ældre – heldigvis.
Vi kunne dog godt savne flere personer fra Pensionisternes Venner,
som i mange år har støttet vores
forening økonomisk med store
beløb og været gode til at bakke os
op ved at være til stede, når vi indbød dem.

Men det er jo ingen hemmelighed
at Fredagsbanko har haft en svær
tid efter rygeforbudet og de mange
stjerneudsendelser i TV om fredagen. Vi håber at de genvinder terræn, både for vores skyld, men
også for de frivillige bankofolk som
lægger både sjæl og meget arbejdstid for at andre kan få oplevelser.
Kulsvierklubben udtrykker i alle
tilfælde vores store tak for de
mange oplevelser, vi - takket være
Jeres tilskud, har haft mulighed for
at opleve.

Så ser vi fremad…
Vi starten igen torsdag d. 25. september kl. 14.00 i cafeteriet på
Kulsviergården med kaffe/te og
hjemmebragt brød, som sædvanligt.
Har I ”gamle” medlemmer bekendte i kunne tænke Jer at vise frem, så
er de lige så velkomne som alle de
øvrige.

Hvad vi skal foretage os de 2
nævnte dage ved vi endnu ikke, da
vores efterårsprogram er under forberedelse. Men vi lover at det ikke
bliver kedeligt.
Programudvalget består af Gerda &
Jan Erik, Grethe og Erik, Karen &
Mogens og Hanne & Flemming.

Allerede ugen efter, har vi næste
mødedag, men derefter bliver det
atter hver anden uge som sædvanligt.

HUSK BANKOSPIL
Hver mandag kl. 19.15
på Kulsviergården

En varm sommerhilsen og
hjertelig gensyn fra
Karen og Mogens Hansen
tlf. 48 28 68 51
Hanne og Flemming Lynge
tlf. 21 21 13 00
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Program for Familiedagen
lørdag den 13. september 2008
8.30:
9.45:

Gratis morgenmad på Kulsviergården
Kirkeligt godmorgen ved klubhuset
v. sognepræst Hanne Lundsgaard og Kulsvierkoret

10.15:
10.15:
10.15-13.00:
10.15-14.00:
10.15-14.00:
10.30-14.00:
11.00-13.00:
11.00-14.00:
Cirka 15.00:

Grundejerfodbolden starter
Gratis hoppeborg i skolegården
Rollespil, bag tennisbanerne
Åbent i Lokalhistorisk Arkiv
på Alsønderup Skole (indgang via Lille Torv)
Bowls i gymnastiksalen på den gamle skole
Skydning på 50 meter banen
Tennis
Gymnastik v. klubhuset
Finale i Grundejerfodbolden

18.00:
19.00:
21.30:
22.00:
24.00:

Dørene åbnes til Kulsviergården
Middag
Pop Fever
Tegnefilm for børn
Tak for i aften

Familiedagen…
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Festaften med X-Factor
Familiedagens aftenfest på Kulsviergården får masser af
X-Factor, når orkestret Pop Fever indtager scenen på
Kulsviergården. Bandet består af nogle af branchens
bedste musikere, som bl.a. har spillet med i netop det
populære tv-program X-Factor. Medlemmerne i Pop
Fever har også spillet med bl.a. Thomas Helmig,
Andrew Strong, Anders Blichfelt, Back To Back, Nik &
Jay, Søren Poppe, Daniel Bedingfield og mange andre.
Pop Fever har til aftenfesten allieret sig med sangeren
Lasse Lindorf, som i mange uger har ligget højt på
Danmarks top 100 Radio airplay chart med nummeret
Hooked On You.
Det er kort sagt er af Danmarks bedste partybands, der
spiller til Familiedagens aftenfest. Repertoiret tager
udgangspunkt i de største pop & disco hits gennem
tiden med både danske og internationale topnumre.
Orkestret lover at kunne spille det hele, når det gælder
pop, disco og soul fra 60’erne-70’erne og helt frem til i
dag. Også på opfordring.
Dansegulvet er kridtet op til tonerne fra såvel George
Michael, Robbie Williams, Danseorkestret og mange
mange flere. Gå ikke glip af festen - og husk at tage
din nabo med.
Med til aftenfesten hører også god mad.

I år er menuen:
Stegt kalveculotte m. ratatouille
marinerede kartofter, persille aioli
Tzatiki
Blandet salat og brød
(Børnemenuen rummer det samme i mindre portioner)

Billetprisen er:
Voksne: 125 kroner
Børn: 50 kroner
Vi åbner dørene klokken 18.00.
Vi trækker lod på indgangsbilletterne om skønne
præmier: Biografture, billetter til BonBonLand, bilvask
og meget mere.
Foruden dans, musik og god mad bliver der i løbet af
aftenen også arrangeret underholdning for børnene m.
bl.a. tegnefilm.
Billetsalget starter efter skolernes sommerferie. Billetter
sælges fra købmændene i Alsønderup og Tulstrup. Køb
i god tid.

Billetsalg og
bordreservation
Vil du gerne sidde sammen med dine venner, dine naboer, dit fodboldhold - eller nogle helt andre, så kan
du reservere bord til aftenfesten på Kulsviergården. Bordet kan reserveres fra morgenstunden klokken 8.30,
når der er gratis morgenmad på Kulsviergården. Vi tager imod bordbestillinger under hele morgenmaden.
Selve billetsalget starter i uge 34, når skolernes sommerferie er slut. Der bliver billetsalg hos købmændene i
både Tulstrup og i Alsønderup. Køb gerne billetterne i god tid - og husk at få din nabo med!

Det koster kun 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn
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Brunebjerg
udfordrer
til fodbold
Spil med i den årlige
grundejerturnering
eller hep dine naboer frem til sejr
Grundejerforeningen fra Brunebjerg
i Tulstrup har i snart et år smykket
sig med titlen som mestre i fodbold
efter den årlige Familiedag i
Alsønderup. Lørdag den 13. september kan blive holdets sidste dag
på toppen, når den årlige grundejerturnering igen finder sted.
Kampene spilles som de tidligere år
på banerne ved Alsønderup Skole
og tilmelding kan ske til træneren
for de arrangerende mestre fra
Brunebjerg, Martin Frilander på
telefon 20 60 17 63.
Holdet skal mønstre mindst syv og

Steen Jensen blev Brunebjergs skurk og helt,
da han undervejs var tæt på at sende holdet
ud med et selvmål. Han gjorde dog skaden
god igen og sørgede for balance med et flot
udlignende langskudsmål

Vinderholdet fra 2007:
Brunebjerg. Holdet har vundet turneringen de seneste to år
og kan i år vinde pokalen til ejendom,
hvis det bliver til endnu et mesterskab

højest ti spillere. Syv er på banen af
gangen, og der er i øvrigt fri
udskiftning. Holdet kan være en
grund-ejerforening, et vejlaug, en
bydel, en landsby - ja: Kort sagt.
Alle der har lyst til at spille en
omgang fodbold, kan være med.
Alle de foregående år har der været
hold nok til at lave både en indledende runde med to puljer med
efterfølgende semifinaler, før den
afgørende finale. Sidste år mødte
Brunebjerg i finalen Tulstrup Have
og vandt en smal 1-0 sejr. Det var
Brunebjergs andet mesterskab,
siden traditionen med de årlige fod-

boldkampen blev genoptaget for
fem år siden. Tre hold har siden løftet pokalen, som overrækkes ved
aftenfesten på Kulsviergården, når
Familiedagen rundes af med god
mad, efterfulgt af dans og musik.
De fem års mestre er: Ternevej
(2003 og 2004), Tulstrup Have
(2005) og Brunebjerg (2006 og
2007).
Tre sejre i træk giver retten til at eje
pokalen - og indstifte en ny af
slagsen! Vinderen af den årlige turnering har desuden altid ansvaret
for at arrangere næste års turnering.

Der bliver gået til makronerne på fodboldbanen, men der er også plads
til at hygge sig med gode venner
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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

● Tagrenovering

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@gmail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud
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Et kig i lokalhistorien
Hvornår var det nu det var? Sådan
lød spørgsmålet engang i et quizprogram på Danmarks Radio. Og
sådan kan spørgsmålet også lyde
på Familiedagen, hvis man går en
tur i Lokalhistorisk Arkiv for
Alsønderup og Tjæreby Sogne.
Arkivet holder til i kælderen under
Alsønderup Skole og har åbent
klokken 10.15-14.00 på
Familiedagen lørdag den 13. september.
Arkivet ligget inde med rigtigt
mange oplysninger om hele
lokalsamfundet, både i tekst og billeder fra den nære og lidt fjernere
fortid, der har gjort egnen til det,
den er i dag. Medarbejdere i arkivet er på dagen klar til at hjælpe
med svar på de spørgsmål, der bliver stillet til lokalhistorien.

Der er adgang til lokalhistorisk
arkiv via Lille Torv på Alsønderup
Skole.

Alsønderup og Tjæreby Sogne. På
billedet er det Ole Blåkilde fra arkivet, der er ved at forklare.

Lokalhistorisk arkiv ligger inde med
både fotos, tekstdokumenter og
kort, som fortæller historien om

Familiedagen - ingen selvstændig avis i år

Ingen avis i år
Familiedagen har de foregående år udgiver en særskilt avis med hele dagens program.
Avisen udkommer ikke i år. Du kan i stedet læse alt om Familiedagen her i Lokalt Nyt.
Familiedagen forsøger hele tiden at få indtægter og udgifter til at balancere, så der også er råd til at afvikle
aftenfesten på Kulsviergården.
Vi mener nu, at de fleste kender Familiedagen, og derfor bruger vi i år lidt mindre krudt på at reklamere for
os selv i vores egen avis. Når vi sparer på udgifterne, er det med til at holde prisen på aftenfesten i et leje,
hvor alle kan være med.
Vi håber fortsat, at rigtig mange har lyst til at deltage i såvel selve dagen som Familiedagens aftenfest,
som du kan læse mere om andetsteds her i Lokalt Nyt.
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Uden mad og drikke
duer heltene ikke
Der er salg af mad og drikke på
sportspladsen ved Alsønderup Skole
fra start til slut, når Familiedagen
ruller af sted med masser af forskellige aktiviteter lørdag den 13. september.
Det er frivillige kræfter, der trækker
hele læsset, og uden den indsats
kunne Familiedagen godt pakke
sammen. Tak til de frivillige, som
gerne må have masser at lave på
Familiedagen.
Kom derfor glad og køb en øl, en
sodavand, lidt slik eller noget at
spise, mens du hygger dig med
nogle af dagens gode tilbud.
Alle indtægterne er med til at få
dagen til at løbe rundt.
Har du selv lyst til at give et nap
med og blive en endnu større del
af dit eget lokalsamfund, så giv
Familiedagen et ring på
48 28 51 10 til Palle Høj.

Vi skal nok finde en tjans på et par
timer et eller andet sted, og jo flere
vi er, jo lettere går det hele.

I pølsevognen gav Søren Jensen et nap
med, så alle fik stillet sulten

Mad og drikkevarer sælges til rimelige priser.

Ølvognen er på plads og var sidste år
bemandet af bl.a. Gitte Hein og
Henriette Hougaard

Familiedagen…
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Gratis hoppeborg til de yngste
For de yngste deltagere i
Familiedagen bliver der masser
af plads til at boltre sig i hoppeborgen.
Det er helt gratis at slå sine
folder her.
Hoppeborgen åbner midt på
formiddagen og er placeret i
skolegården ved Alsønderup Skole

Prøv et nyt
Klar til
“gammelt” spil

rollespil
Familiedagen byder i år også
på rollespil.

Har du først en gang prøvet at spille bowls, så ved du, hvorfor det i visse
andre lande er lige så populært som bowling og petanque - til sammen.
Bowls forener de to nævnte spil på sin helt egen måde. Ligesom i petanque gælder det om at komme tættest på “grisen”, men i stedet for at kaste,
så skal kuglerne trilles som i bowling.
Det er langt fra så lige til, som det lyder.
Kuglerne i bowls er nemlig ikke helt runde og dertil kommer, at de også
undervejs på et grønt filttæppe skal passere en forhindring midt på banen.
Alle kan være med, når Brug Skolen på Familiedagen har gjort klar til
bowls i gymnastiksalen på den gamle del af Alsønderup Skole.
Her er det åbent i tidsrummet klokken 10.15-14.00.

Det foregår bag tennisbanerne fra cirka klokken 10.15
til cirka klokken 13.00.
Medbring egen “våben” og
udklædning efter behov, og
så bliver der arrangeret flere
rollespil af cirka en times
varighed.
Spillene arrangeres af et par
elever fra Alsønderup
Skole.
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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
Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44
Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød
Telefax 48 28 69 53
Biltelefon 23 25 05 06

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk
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Test en
sport
Har du lyst til at prøve kræfter
med en sportsgren, som du
ikke lige dyrker i det daglige,
så har idrætsforeningen flere
tilbud på Familiedagen lørdag
den 13. september.
I løbet af dagen giver både
skytterne, tennisafdelingen og
gymnastikken smagsprøver på,
hvad de kan tilbyde deres
medlemmer. I det samlede
program for hele Familiedagen
kan du i oversigten læse, hvornår de indstiller sigtekornet,
ruller madrassen ud og svinger
ketsjeren.
Alle er velkomne til at kigge
forbi.

28 Brug Skolen…
Brug Skolen – 19. sæson
Kom og spis med og oplev
hvad Brug skolen er !
Brug Skolen starter sin 19. sæson d. 23. september 2008.
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. 19. 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 Haarders 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 2008/2009
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.

Sløjd
Finn Petersen
I tidligere sæsoner er der lavet og
repareret mange forskellige slags
møbler og eventyrlige fuglehuse
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 –
fx billedbehandling
Ny skole

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

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

Det sker i Harløse
Forsamlingshus
Tirsdag d. 26. august
Fællesspisning kl. 18.00. Kl. 19.30 ekstraordinær generalforsamling
Dagsorden: Ændring af vedtægter.

Søndag d. 28. september kl. 10-13
Ekstra loppemarked i haven (i tilfælde af
regnvejr inde i forsamlingshuset. )

Fællesspisning tirsdag d. 30. september kl. 18.00

Håndarbejde

Knud Wendelholm fortæller om forsamlingshuset før i tiden.

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.

Godt gammeldags forsamlingshusbal

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.
På Styregruppen vegne
Elsebeth Riemann
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Lørdag d. 4. oktober med god dansemusik leveret af Blue Tabu, musik
som da farfar var ung. Pris kr. 150,00 inkl. middag, kaffe og dessert.
Tilmelding på tlf. 48 21 03 89 / 20 28 43 89 senest 8 dage før.

Fællesspisning tirsdag d. 28. oktober kl. 18.00
Her kommer lokalrådet og fortæller om aktuelle emner.

Fællesspisning tirsdag d. 25. november kl. 18.00
Her kommer Ib Willumsen og fortæller i ord og billeder om sit andelsselskab ”Olietønder i Ghana”. Et kvindeprojekt med opdræt af murmeldyr, som grilles og sælges langs vejene.
Tilmeldinger til Fællesspisningerne senest 2 dage før
på tlf. 48 21 03 89 / 20 28 43 89
Reserver allerede nu søndag d. 23. november hvor vi afholder
Julemarked. Og d. 13. december hvor vi igen holder forsamlingshusbal

Effekter til loppemarked afhentes hele året
Jagttegnskursus
i Harløse forsamlingshus
Mit barnebarn skal have jagttegn, så
jeg starter et lille hold på 3-5 deltagere
onsdag 12. november kl. 19.00.
Pris kr. 1.700 hertil kommer bøger og
7-10 gange på skydebanen.
Er du interesseret, og gerne vil vide
mere. Så ring til John 20 45 99 64

30Grundejerforeninger…
Bøn til hundeluftere!
For enden af Gl. Skolevej i Tulstrup har Grundejerforeningen Sandbakken en dejlig boldbane, hvor byens
børn, unge og andre barnlige sjæle ofte opholder sig
for at spille bold.
Samtidig er området ofte anvendt af folk, der lufter
hunde.
Desværre har dette også den uheldige effekt, at hundene besørger på boldbanen og vejen rundt om
Rørmosevej.
Vi vil gerne opfordre folk til at medbringe poser, og
fjerne hundens efterladenskaber, da dette er hundelufterens ansvar.
Boldbanen vedligeholdes af Grundejerforeningen, som
gang på gang fjerner omkring 50 hundelorte, inden at
græsset overhovedet kan slås.
Vi har hørt fra flere brugere af området, at det er ulækket at spille bold eller bare opholde sig på området,
med stor risiko for at træde i en hundelort.

Husk derfor at samle hundens høm-høm op og
smide det i en skaldespand. Det er lufterens
ansvar og ikke hundens!
På bestyrelsens vegne for Grundejerforeningen
Sandbakken
Torben Hansen og Kirsten Dysted

Nye annoncører
Til at finansiere driften og udgivelsen af Lokalt Nyt
indgår annoncerne i bladet som et væsentlig økonomisk grundlag for den samlede drift.
Ved at annoncere i Lokalt Nyt tilbydes erhvervsdrivende og foreninger en stærk eksponering i lokal-området, i et medie der udkommer 6 gange om året
i Alsønderup- og Tjæreby Sogn til mere end 1200
husstande.
I 2008 tilbydes nuværende eller kommende annoncører at annoncere på bagsiden.

Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes henholdsvis
en kvart-, en halv-,
eller en hel side til en
årlig pris på kr. 4.000 pr. kvart side - excl. moms.

Evt. interesserede bedes henvende sig til
Martin Frilander på tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk
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Hvorfor lave mad søndag
Kulsviergården…

- når maden kan nydes eller afhentes på Kulsviergården....
Sådan lyder det på manges læber
og det er vi jo rigtig glade for...
Vores a la Carte hver søndag går
rigtig godt, flere og flere kommer
og vi ser mange der kommer igen
og igen.
Ja det er rigtigt at køkkenet holder
åbent fra kl. 12 til 20.00
I august måned kan vi udover vores
menu-kort tilbyde stegt flæsk med
persille sauce ad libitum hver søndag til kun 95,- kr. pr. person
børn under 15 år kun 49,- kr., eller
f. eks en lækker sandwich til frokost
til blot 39,- kr.
Udvalget er tilpasset enhver pengepung og vi har især tænkt på at
børnene ikke kun skal have “fastfood” på deres menu-kort, men en
ligeså lækker portion som voksne,
og det får vi meget ros for, så kom
og prøv os...

Lørdag d. 11 oktober skal der danses...
hvem kender ikke dansetten fra
København, Vi har fundet et rigtigt
godt orkester som spiller alle og jeg
mener alle de gode gamle Cliff
Richards sange, Roy Orbinson, The
Shadows og mange mange flere.
Aftenen starter med en velkomstdrink, herefter serveres en 4 retters
gourmet menu (der er 2 forskellige
at vælge imellem) og så skal der
danses så minderne flyver tilbage
og mon ikke der allerede nu sidder
nogle med et smil på læberne og
tænker tilbage på helt specielle
minder.
Vi afslutter arrangementet med natmad.
Billetter kan købes fra d. 18 august
hvor også menuen skal vælges, så
klik ind på www.kulsviergaarden.dk
fra d. 18. august og læs nærmere,
men der er kun plads til 200 personer, så det gælder først til mølle
princippet.

Var du egenligt klar over at når du
holder fest på Kulsviergården sparer
du mange tusinde kroner???
Hvis du lader os lave maden, ja så
gir´ vi lejen af salen, du skal heller
ikke sørge for personale eller
rengøre lokalet bagefter, den klarer
vi også helt uden ekstra omkostning
for dig. Kunne det ikke være rart for
en gangs skyld kun at skulle aflevere en bordplan, bestemme dig for
hvilken mad du kunne tænke dig,
og så bare nyde dagen og få endnu
en mindefuld dag med hjem.
Kulsviergården har jo også dannet
et husorkester som spiller under og
efter maden, og her kan alle også
være med økonomisk.
Ring for nærmere oplysninger
48 28 65 40.
Vi glæder os til at se dig på
Kulsviergården.
Med venlig hilsen
Hanne og Gert Weidekamp

Kulsviergården indkalder medlemmerne til

ordinær generalforsamling
onsdag den 24. september 2008 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
Kulsviergården byder vores medlemmer på rødvin og ost efter generalforsamlingen
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

● Kuverter

● Brochurer

● Prislister

● Firmablade

● Plakater

● Pressekontakt

Kontorland A/S

AGksel
Kommunikation
Fredensborg Trykcenter
2211 6511

Alt til det moderne kontor
også hjemmekontoret
Din lokale kontorforsyning
Salg til erhverv og privat

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 12 - 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Hold festen på Kulsviergården
og spar mange tusinde kroner...
Hvis du lader os lave maden, så gir´ vi lejen af salen. Du skal heller ikke sørge for personale eller
rengøre lokalet bagefter - den klarer vi også helt uden ekstra omkostning for dig.
Kunne det ikke være rart for en gangs skyld kun at skulle aflevere en bordplan, bestemme dig for
hvilken mad du kunne tænke dig og så bare nyde dagen og få endnu en mindefuld dag med hjem?
Kulsviergården har også et husorkester, som spiller under og efter maden.
Og her kan alle også være med økonomisk...
●
●
●
●

Teatersal med plads til 250 personer
Lille sal med plads til 100 personer
Hal med plads til 400 personer
Mødelokale med plads til 20-25 personer

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 65 40
www.kulsviergaarden.dk

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

Asbjørn Klit
Krokusvej, 3400 Hillerød
Stort tillykke med de to flasker 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.

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 20/5-2008.
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Adresse
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.

www.LokaltNyt.dk

Navn
Postnr

Lokalt Nyt
på
Internettet!

By
Alder

34 Kulsviergårdens Seniorklub…
Rundvisning på det
nye rådhus
Billedereportage af Nanna Jensen fra Kulsviergårdens
Seniorklubs rundvisning på det nye rådhus ved borgmester Kirsten Jensen.

De åbne kontorer beses

Forsamlingen ved gulv-uret

Afslutning med middag og sang på Kulsviergården

Marianne Løvdal orienterer om fremtidens trafikplaner

Kulsviergårdens Seniorklubs næste arrangement bliver lørdag d.18. oktober 2008 med et
guidet besøg til Tegners Museum og en rundtur i skulpturparken. Der afsluttes med middag og musik på Kulsviergården.
Reserver datoen allerede nu!
Steens bus ved Kulsviergården
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Velkommen til en ny sæson
i FDF Alsønderup!
Måske kan du lige nå det!
Når dette blad udkommer, starter en ny sæson i FDF Alsønderup.
Vi holder nemlig sæsonstart tirsdag d. 19. august.
Se indbydelsen på www.FDF.dk/alsonderup.
Den kommende sæson vil byde på nye og spændende oplevelser for alle aldersklasser.
Kom og hør mere herom på sæsonstartmødet,
hvor nye børn i klasserne skal optages og hvor lederne i klasserne præsenteres.
Hvis du har lyst til at prøve at være FDF’er, så kig forbi denne aften
eller kontakt Susanne Sandholt - tlf. 4828 6715 – mail: sandholt@FDF.dk,
så du kan få at vide, hvornår der er møde for din aldersgruppe.
Vi har dog lukket for tilgang i pilteklassen (3. og 4. klasse), da vi har omkring 40 børn i denne
aldersgruppe. Hvis du er interesseret i at blive optaget som pilt,
kan du blive skrevet på venteliste
(kontakt Søren Aarup – tlf. 4828 6880 – mail: aarup@dlgtele.dk).
Vi har ikke lukket for tilgang af nye ledere, så kunne DU tænke dig at blive del af et godt
lederfællesskab i FDF, er du også velkommen til at kontakte Susanne (se ovenfor).
Vi ses!
Ledere & bestyrelse i FDF Alsønderup
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Rekorddeltagelse på
80 børn og unge og 19 voksne deltog i FDF Alsønderups sommerlejr i
uge 27. I år var hele kredsen af
sted på sommerlejr på Avnstrup
spejdercenter, som ligger på
Særløse Overdrev v. Osted (syd for
Roskilde). Lejren ligger langt ude i
skoven i et meget smukt område og
med under 500 m til Avnsø, som
var alle tiders til badning.
Lederne drog af sted lørdag formiddag for at gøre klar til det store
rykind – og søndag eftermiddag
strømmede børnene forventningsfulde ind på lejren og indtog alle de
telte, som lederne havde slået op.
Temaet for årets sommerlejr var riddertiden og i løbet af lejren fik vi

prøvet kræfter med datidens udfordringer.
På hiken (heldagsvandretur i skoven
med poster) for børn i alderen 5-10
år handlede det om at hjælpe Kong
Valdemar med at finde ridder
Arnold og prinsesse Miranda og
hjælpe dem tilbage til lejren igen
uden at blive overfaldet af de sorte
riddere.
På hiken for de store, som foregik
tirsdag nat, var en af udfordringerne, at de unge skulle fragte deres
bagage over Avnsø, uden at den
blev våd. Der blev udleveret plastikposer og en presenning til hvert
hold, som så skulle pakke bagagen
ind og svømme den over på den

modsatte bred. Det lykkedes for
langt de fleste at holde rygsækkene
tørre! En anden opgave var at køre i
”stridsvogn”, som det kan ses af billederne.
Torsdag holdt vi markedsdag med
gøgl og forskellige udfordringer i
form at tovtrækning, slå af pinden,
en tur i gabestokken m.m. Dagen
sluttede med ridderfest med helstegt pattegris.
Fredag tog børnene trætte hjem
efter en uge med dejligt vejr og
mange gode oplevelser rigere.
Billederne viser lidt af alt det, der
foregik på sommerlejren.
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sommerlejr 2008!

38 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.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@email.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
Lars Grønnegaard Nielsen
48 25 24 72
LGNI@nnepharmaplan.com
Fodbold
Niels Jakobsen
24 21 47 87
ChrisMik@post.tele.dk

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
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.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@knord.dk
Harløse Lokalråd
Torben Lund Simonsen
48 26 90 70 / 20 15 19 27
torben@simons1.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…
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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
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
48 28 65 88
alsoenderupkirke@c.dk

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk

Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.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
www.lyngbakken.dk
Ole Rasmussen
48 24 95 56
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

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

Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk

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

Kirkerne
www.tjaerebykirke.dk
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

Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)

Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
70 23 03 93

Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

1001 PERLE
R A N T Z AU & D J E R N Æ S

SE MERE PÅ www.1001PERLE.dk

- HER ER ALT HVAD DU SKAL BRUGE, OM END DU ER NYBEGYNDER ELLER PROFESSIONEL!

VELKOMMEN HOS 1001 PERLE
DANMARKS FLOTTESTE OG MEST BRUGERVENLIGE PERLESHOP
VI KAN BL.A. TILBYDE:
•

STEN & PERLER SAMT TILBEHØR TIL SMYKKEFREMSTILLING

•

PERLEARRANGEMENTER

•

SMUKKE RANTZAU & DJERNÆS SMYKKER

•

SJOVE GAVE IDEÉR

•

SMYKKE START-SÆT

•

SMYKKE BAZAAR

ÅBENT HUS HVER ONSDAG FRA 18.00-20.00
1001 Perle • Gammel Kongevej 74B, kld. • DK-1850 Frederiksberg C
Telefon: +45 25 33 16 52 • E-mail: kontakt@1001perle.dk

SLOTSBYENS DYREKLINIK

DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN
Ndr. Jernbanevej 21 · 3400 Hillerød
TLF.: 4822 1530 · FAX: 4822 1531
E-mail: sdk@vetnet.dk
www.slotsklinikken.dk

