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Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
Indkaldelse til

Ekstraordinær
generalforsamling
i klubhuset

Mandag den 5. september 2011 kl. 19.30
Dagsorden:
1) Valg til bestyrelsen
Hovedbestyrelsen

Gymnastik-sæsonen
starter
Vi starter op i uge 36. Merete Henriksens hold har
dog først opstart i uge 38.

Det er meget vigtigt at indtaste mobilnr. og e-mail
adresse.

Tilmelding sker via vores hjemmeside www.asgi.dk,
hvor man under ”Gymnastik” og ”Holdtilmelding”
kan tilmelde sig holdet.

Melder du dit barn til, er det meget vigtig at det er barnets personlige oplysninger og din egen e-mail adresse.

Der skal betales med dankort. Der findes en vejledning på siden, hvordan man skal gøre.

Se vor aktivitetsoversigt for 2011-2012
på næste side.
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✁

Aktivitetsoversigt
for gymnastikken 2011-2012
Hold /Aldersgruppe

Målgruppe

Instruktør

Tidspunkt

Pris

Vildbasserne

Mor/far/barn

Grethe

Mandag fra 17.10 til 18.00
Skolens gymnastiksal

550

Mandagsbanditterne

Drenge og piger
i alderen fra 3 til 5 år

Grethe

Mandag fra 18.10 til 19.00
Skolens gymnastiksal

600

Spilopperne

Drenge og piger
i alderen 3 til 5 år

Krudtuglerne

Drenge og piger
i alderen 5 til 6 år

Kimmie

Tirsdag fra17.10 til 18.00
Skolens gymnastiksal

600

Rytmepigerne I

Fra 0. - 3. klasse

Marianne

Onsdag fra 17.10 til 18.00
Skolens gymnastiksal

600

The Voice-dans

Fra 4.klasse og op

Stephanie

Onsdag fra 18.00-18.50
Kulsvierhallen

600

Spring I

Fra 0. - 5. klasse

Kimmie, Maja
og Teresa

Torsdag fra 17.30 til 19.00
Kulsvierhallen

650

Spring II

Fra 5.klasse og op

Søren

Torsdag fra 19.00 til 21.00
Kulsvierhallen

650

Spring, små udtaget

Udtaget

Ulrik

Mandag fra 19.00 til 20.30
Torsdag fra 19.00 til 20.30
Kulsvierhallen

850

Spring, store udtaget

Udtaget

Søren

Mandag fra 19.00 - 21.00
Mandag fra 19.00 - 21.00
Kulsviergården

850

Zumba

Lene

Onsdag fra 19.00 til 20.30
Kulsvierhallen

700

(fra sept.- dec.)

Kvinder og mænd
fra 16 år

M/K gymnastik

Voksenhold

Inger

Mandag fra 19.30 til 20.30
Skolens gymnastiksal

500

Ældre i bevægelse

Voksenhold

Merete

Onsdag fra 18.10 til 19.00
Skolens gymnastiksal

275

Damer med gang i

Voksenhold

Merete

Onsdag fra 19.10 til 20.00
Skolens gymnastiksal

500

Skolens gymnastiksal
HJÆLP- HJÆLP!!!
Vi mangler en instuktør,
hvis holdet skal oprettes

600
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Bliv en del af en succes:
Løbetrænere og løbere søges til
Løb med DGI - i samarbejde med ASG&I
ASG&I søger hjælpetrænere og
løbere til at deltage i vores nye
løbetiltag ”Løb med DGI”, der henvender sig til alle uanset deres
løbeerfaring. Om de kan løbe fem
meter eller 5 km, så er der i konceptet et tilbud til alle.

Vores træning bygger på følgende
værdier:

Vi har et løbekoncept, som fungerer
rigtig godt og tiltrækker mange
uøvede og øvede løbere samt nogle
der måske slet ikke kan løbe.
Succesen kommer dog kun i hus,
såfremt vi også har gode hjælpetrænere til at hjælpe og motivere
løberne igennem træningen.

De tre T’er:
Tålmodighed, tålmodighed Opstartskalender for
løbere og hjælpetrænere:
og tålmodighed

De tre S’er:
At vi har det sjovt,
seriøst og socialt.

På den måde sørger vi sammen for,
at alle kommer skadefrit gennem
træningen.

Vi løber med hinanden og ikke
mod hinanden, og vi starter sammen og kommer i mål sammen.
VI tilbyder gang/løbehold på alle
niveauer
VI tilbyder gode klubkammerater
VI tilbyder et inspirerende klubliv

Den 9. august infomøde for potentielle løbetrænere kl. 19.30 – 20.30
i cafeteriet på Kulsviergården.
Den 14. august vil der blive afholdt
et hjælpetrænerkursus. Varighed
ca.7 timer.
Den 22. august kl. 19-21 møde for
nye løbere i cafeteriet på
Kulsviergården.
Den 29. august start med løb
kl.17.30 fra Kulsviergården.
Vil du vide mere om os, klubben
og vores nye tilbud om fælles løbetræning, henvend dig til:
Heidi.Rask@skolekom.dk

Idrætsforeningen…
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Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING
i ASG&I Tennisafdeling
Generalforsamlingen finder sted

torsdag den 15. september kl.19.00 i klubhuset.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Orientering fra formanden
Orientering om budget og regnskab
Indkomne forslag
Valg af udvalgsmedlemmer
Eventuelt

Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde
senest en uge før generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tøj til fodboldveteraner
ASGI´s fodboldveteraner er
blevet udstyret med
nye spilledragter.
To sponsorer lægger nu navn
til veteranernes mange opgør
i lokalområdet:
Vognmand Ib Andersen
og
P.M.Belægning.
Sport Direct har stået for trykket...
Claus
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Reportage fra

ASG&I Idrætslejr 2001

I den første uge af skolesommerferien var 45 forventningsfulde børn fra Tulstrup og Alsønderup på idrætslejr i Tarm sammen med 7 spændte idrætsledere.
Ud over de sædvanlige aktiviteter (atletik, badminton,
banko, bowling, fodbold, gymnastik, håndbold, løb og
svømmehal) havde vi i år også en eftermiddag i
Legoland som en populær overraskelse!! Dette kunne
lade sig gøre fordi Jacob i år var fulltime leder og oven
i købet beholdt bussen i Tarm hele ugen.
Jeg er sikker på, at alle havde en super uge med masser af oplevelser på kryds og tværs. Måske en enkelt
eller to af jer havde brug for en lur, da I kom hjem??
Tusind tak til Stine, Cecilie, Christina, Richard, Peter og
Jacob for jeres store hjælp til at gøre årets lejr til en
god oplevelse for alle. Og så vil jeg gerne give vores
unge ledere, Stine, Richard og Cecilie en kæmpe ros
for at gå forrest hele ugen til alle aktiviterne. Det gjorde alting mange gange lettere for os ”gamle”
Henrik Nørby Larsen

Vidste du, at 45 børn fra
Tulstrup/Alsønderup
●

kan give den fuld gas med idræts-aktiviteter fra
7 morgen til 23 aften i en hel uge
– længe leve Duracell-batterier!

●

har svært ved at sove første nat, de er hjemme fra
– når de ligger sammen med 14 andre på en stue,
hvor der er 22 grader varmt

●

ikke kan være stille mere end 30 sekunder, før
mindst to af dem skal aflevere en joke eller en
kommentar

●

stadig kan huske ”Se det lille tog”-sangen fra
børnehaven – især når de store hjælper til

●

kan spise på mindre end 15 minutter, så de kan
komme først i køen til badminton eller fodbold

Idrætsforeningen…
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Fuld fokus...
- byder velkomen...

Alle kan få
brug for et hvil...

Det betaler sig altid at
smile til fotografen...

Jorden er giftig...

-Når man nu ikke kan svømme...
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Frokost i Legoland

Når toget standser, står vi op og...

Uden mad og drikke...

Mon vejret holder?

Her skal jeg bo...

Kom bare an...
Der skal vist trænes lidt armbøjninger, drenge...

11
Bakken
Fodbold
Festival
2011
Idrætsforeningen…

Ca. 550 hold og 5.500 fodboldglade børn i alderen 912 år, herunder også Alsønderup's talentfulde Årgang
02 hold, var tilmeldt ’Bakkens Fodbold Festival 2011’,
der fandt sted 28. og 29. maj. Og med søskende og
venner, tiltrak festivalen op imod en halv snes tusinde
børn og deres familier.
Det var DBU Sjælland, som for andet år stod bag det
store arrangement i samarbejde med Bakken. Fodbold
Festivalen afløser de afsluttende stævner for årgangene
U-9, U-10, U-11 og U-12 og startede om formiddagen
i de nærliggende fodboldklubber. Her blev der kæmpet
på fodboldbanerne i værtsklubberne, og når børnene

havde spillet deres sidste kamp gik
turen til Bakken. På Bakken fik alle spillerne overrakt deres medaljer, og så var
der ellers dømt 3. halvleg med frit slag i
parkens forlystelser.
På Bakkens Friluftsscene var der underholdning og show, hvor festivalen bl.a.
fik besøg af nogle af Superligaens stjerner, der skrev autografer og stillede op
til fotografering.
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Hvem
havde
troet
det?

Men vi gjorde det sgu!
Vi vandt rækken. Blev nr. 2 ved Sjællandsmesterskaberne. Vi har fået sponsoreret spillertøj fra SCION
DTU. Tulstrup Vinduespolering og Tømrer Munkholm
har også givet et bidrag, så vi kan få træningsdragter.
Træner Niels Lyngs målsætning for næste sæson i Arækken er, at blive blandt de 3 bedste og dernæst en
tur i Mesterrækken! Jo vi startede uden forventninger,
men de er kommet med efterhånden som Goldgirls er
blevet rystet godt sammen i musklerne- både de stærke
og lattermusklerne! Det er nemlig det bedste ved holdet. Alle er bare supersøde og alle vil det her. Vi har
også været ude og lufte vores fine spillertøj fra SCION
DTU, da vi var en flok på 10 friske Goldgirls der løb
"Alt For Damerne" kvindeløb. Vi havde alle taget et
bidrag med til en kulinarisk middag i det grønne.
Stemningen var høj og vejret holdt lige til vi skulle
hjem. Succesen gentager vi til SMUK- løbet d 4. september.
Vi har også holdt årets sommerfest. Helena og Niels
inviterede både os spillere og vores mænd med til en
fantastisk dag i telt og med en eftermiddag fuld af
sjove aktiviteter. Der blev grinet, leget, grillet og danset
til langt ud på natten. Mette Herskind blev kåret som
Årets spiller - hun var een af dem, der aldrig havde rørt
en bold og nu giver hun den bare gas!!!

Ian Taarup som er een af vores faste "heppere" havde
medbragt en selvkomponeret sang om vorers hold...ja
det er helt rørende. I får lige en prøvesmag og hvis I
bliver nysgerrige efter resten - så kig forbi til en af
vores hjemmekampe - der er altid en god stemning.

Idrætsforeningen…
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Mel: "Det er sommer det er sol og det er søndag"
Det er håndbold, det er sjovt og det er søndag
Og finalen var godt nok ret hård
Men en anden plads er jo en temlig skøn sag
Vi har kun gjort det her i et år
Og vi er sammen om det her
Og vi vil gerne meget mer
For man hygger med de andre på en skøn dag
Og Gold girls er skøn sag for dem der har lyst
Ja man kan jo kun glæde sig til Oldboys starter op her
efter sommerferien - det bliver bare en dobbelt så god
stemning.
Goldgirls starter op onsdag d. 24. august kl 19.30 22.00. Som noget nyt vil Niels gerne have at vi møder
op 19.30 til "Taktisk træning", hjemmelavede
knækbrød og en "koptårkaffe" , hvorefter vi varmer op
og går i hallen 20.30.
Vel mødt -også til alle Jer der i årets løb har opdaget,
at der er startet håndbold op igen på Kulsvigergården.

Old Boys opstart
Det er med stolthed at jeg kan sige, der bliver herrehåndbold i Alsønderup den kommende sæson.
Foreløbig har ca. 19 mand tilkendegivet at de vil starte
op, og give den en skalle og forhåbenligt have det lige
så sjovt som vores damehold.
Vi starter op torsdag d. 1. september kl.20.30, til et
lille møde og derefter er der træning i hallen fra kl.
21.30. Dem der skulle have lyst, kan medbringe løbesko, og så tager vi en lille løbetur i nærområdet.
Vi har dog valgt at tyvstarte lidt, da vi er tilmeldt et
opstartsstævne i Hillerød. Det drejer sig om Selskov
Cup, som løber af stablen på Hillerødholmsskolen
d. 27.- 28. august sammen med dameholdet.
Jeg kan i samme forbindelse fortælle at, 4 af vores
lokale erhversdrivende har sagt ja til at bakke op om
klubben og holdet. Det drejer sig om P.M Belægning,
HHM A/S, Entrepenør Martin Sandholt og Hallum
Elektric. Vi er meget taknemmelige og takker de 4 for
deres støtte, og vil selvfølgelig invitere jer ud til håndbold på Kulsviergården i løbet af sæsonen.

Børnehåndbold
Har du lyst til at spille håndbold, lege og have det sjovt så kom og vær med sammen med os
onsdage kl. 16.30-17.30 i hallen på Kulsviergården.
Har du ikke prøvet det før, så er du velkommen til at komme og spille med et par gange.
Ring gerne til vores træner Torben Lind på tlf. 25 48 28 60 for at høre om yderligere.
Vi har dels et hold for piger fra 8-10 år, dels et pige-/drengehold fra 6-8 år.
Vi starter onsdag d. 31/8.
Vi glæder os til at se dig., Torben, Lene og Mona
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ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

kontakt@ml.kloak.dk
www.ml-kloak.dk

“

I et turbulent
samfund med mange
slags udfordringer
kan det være påkrævet
med professionel
samtalehjælp

“

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Ring eller mail for en nærmere afklaring
vedr. dårlig trivsel
Børn eller voksne i problemer
Se hjemmeside

Psykolog

Gunhild Nielsen
Aut.cand.pæd.psyk
Diplomudannelse i Klinisk Hypnose

Tulstruphave 10, 3400 Hillerød
Tlf. 2966 1158 - E.mail gun@pc.dk
www.psykologpraksis-gunhildnielsen.dk
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Håndboldsæsonen
2011-2012
Lige om hjørnet er sommerferien forbi og håndboldsæsonen for ungdom står for døren.
Den første træningsdag er d. 1/9 kl 16.30-17.30 for
drengenes vedkomne og d. 7/9 kl 16.30 er det så
pigernes tur.
Vi har valgt at opstarte sæsonen søndag d. 21/8 sammen med ungdomsspillerne og deres forældre.

En dag med håndboldsjov, hvor alle spillerne og
trænerne mødes og har nogle sjove timer sammen.
Hvis man har lyst til at prøve om håndbold er noget
for en, så mød op en af de ovenstående træningstider.
Vi glæder os til at se alle Jer børn igen i år og ser frem
til nogle gode håndboldsstunder i 2011-2012.

Alsønderup Håndboldklub tilbyder

håndboldtræning

for årgang 1999-2003 samt for Old Girls og Old Boys
Kontaktperson til SHF

Senior
Old Boys
Træner
Holdleder

Berith Jørgensen, 29803448
Louise Rixen , 40977002

Ungdom

Træning og sted

Det er årgang 1999-2000-2001-2002-2003.
Drenge, Tirsdag 15.00 -- 16.00 - Torsdag 16.30 - 17.30

Berith Jørgensen, Tulstrup , 3400 Hillerød
Kasserer: Berith Jørgensen Tulstrup, 3400 Hillerød.

Pigerne træner onsdag kl. 16.30 til kl. 18.00 på
Kulsviergården i hallen.
Drengene træner Tirsdag kl. 15.00 - til kl. 16.00 og
torsdag kl. 16.30 til kl. 17.30 på Kulsviergården i hallen.
Old Girls træner onsdag 20.30 -21.30
Old Boys træner torsdag 21.30 - 22.30

Senior
Old Girls
Træner Niels Lyng, 42759403
Holdleder
Gitte Hedmann

Jess Hedmann, 48211802 el 22559879

Træner/best.medl Louise Rixen, 40977002
Træner Carlos Brocelius, 29698124
Træner/holdleder Pernille Lape, 61680988
Piger, Onsdag 16.00 - 17.30
Træner
Torben Lind, 25484860
Holdleder
Karina P Andersen, 30226189
Træner
Lene Bøje Pedersen, 23624773
Træner Mona Lynge, 27430086
Holdene er tilmeldt til stævner gennem SHF, DGI, og DHF
Mange håndboldhilsner fra trænere og holdledere
Louise Rixen, 40 97 70 02
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TOTALLØSNINGER...
Vi har udvidet firmaet med hele to virksomheder, så vi nu kan dække de fleste
af dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig:

VVS
Badeværelser
● Alt inden for varmeanlæg
● Blikkenslagerarbejde
● Renovering/
vedligeholdelse
● Gasservice
● Forsikringssager
●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

MURER

TØMRER
Facade og tag
● Døre / vinduer
● Køkken
● Forsikringssager
● Solceller
● Om- / tilbygning
●

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Badeværelser og fliser
● Facaderenovering
● Om- / tilbygning
● Forsikringssager
● Tagarbejde
● Diverse reparationer
●

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud...

Allan Kristiansen & Sønner ApS
Brunebjerg 11, Tulstrup
www.allankristiansen.dk
48 28 62 40
3400 Hillerød info@ak-s.dk
Fax 48 28 52 47

Familiedagen…
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Familiedagen

lørdag den 10. september
9.00:

Gratis morgenmad på Kulsviergården

9.30:

Badmintonspilleren Poul-Erik Høyer er gæst på Kulsviergården

10.15:

Kirkeligt godmorgen i klubhuset

10.30-13.00:

Åbent i lokalhistorisk arkiv under Alsønderup Skole

11.00-14.00:

Grundejerturnering i fodbold – m. nye regler

11.00-14.00:

Høvdingebold på multibanen

11.00-14.00:

Store Legedag med SFO’en på græsarealet bag tennisbanen

11.00-14.00:

Unicyklister i skolegården

11.00-13.00:

Tennislege på tennisbanen

12.00-14.00:

Skydning på udendørs skydebane

14.00-15.00:

Akrobatik og klovneri i skolegården

15.00-15.30:

Finale i fodbold

16.00:

Kulsviergården åbner for udskænkning

17.00-19.00:

Fællesspisning på Kulsviergården.
(Billetsalg hos købmændene i Alsønderup og Tulstrup)

21.00:

Tak for i dag

18 Familiedagen…
Poul-Erik Høyer
er morgengæst
Badmintonspilleren Poul-Erik Høyer er gæst ved Familiedagens
morgenbord på Kulsviergården. Poul-Erik Høyer er i dag ansat i
Nordsjælland Håndbold, hvor han har titel af udviklingsansvarlig, men han er først og fremmest kendt som en fremragende
badmintonspiller, der har vundet et hav af forskellige badmintonturneringer, bl.a. den prestigefylde All England i 1995 og
1996 og OL-guld i Atlanta i 1996.
Det var i øvrigt i Atlanta, at Poul-Erik Høyer i ren begejstring
over en sejr kastede sig på knæ på gulvet og rev sin trøje i
stykker. Om det kommer så vidt til morgenbordet på
Kulsviergården, det lader vi stå hen i det uvisse, men Poul-Erik
Høyer vil her fortælle om sin vej til de flotte sejre, der krævede
både slid på træningsbanen, mental styrke og opbakning hjemme fra Helsinge.
Der er gratis morgenmad på Kulsviergården fra klokken 9.00.
Klokken 9.30 giver vi ordet til Poul-Erik Høyer.

Sig godmorgen
med kirken
Sognepræst Hanne Lundsgaard åbner
Familiedagens program på området ved
Alsønderup Skole.
Bag klubhuset er der fra kl. 10.15 kirkeligt
godmorgen med både dejlige salmer og noget
at tænke over, når Hanne Lundsgaard knytter
nogle velvalgte ord til Familiedagen.
Alle er velkomne, og der sættes bænke frem til
lejligheden, som afvikles før dagens øvrige
aktiviteter starter.
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Lær at køre
på et hjul
Sidste år kunne deltagerne i Familiedagen prøve at køre på
ethjulet cykel. Der var der stor interesse for, og siden har
ASGI startet et hold for unicyklister, som det også kaldes at
køre på bare et enkelt hjul.
Unicyklisterne er også i år med på Familiedagen, og de vi
være at finde i skolegården ved Alsønderup skole fra kl. 11.
Her kan alle interesserede - børn som voksne - få et par gode
råd til at holde balancen og selv sætte sig på en af afdelingens cykler.

Hyggelig fællesspisning
afløser aftenfest
Deltagerne i Familiedagen kan runde dagen af med hyggelig fællesspisning på Kulsviergården. Det bliver ikke
den traditionelle aftenfest med dans og musik, men en aften med spisning, hygge og pokaloverrækkelse til
vinderne af grundejerturneringen i fodbold.
- Familiedagen skal også gå nye veje, og i år forsøger vi med et arrangement, hvor vi lægger vægt på hyggen,
når hele dagen skal rundes af. Både børn og voksne er velkomne, siger Palle Madsen, formand for
Kulsviergården, som i år står for aftenarrangementet.
Fællesspisningen er klokken 17-19, billetter skal købes på forhånd, og de sælges fra købmændene i Tulstrup
og i Alsønderup. Prisen er 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn.
- Alle skal have råd til at være med, og vi håber, at deltagerne i Familiedagen går direkte til Kulsviergården,
når dagens arrangementer rundes af sidst på eftermiddagen. Det er ikke en fest med alle i stadstøjet, men en
afslappet afrunding på dagen, understreger Palle Madsen.
Husk at billetter skal købes på forhånd. Billetsalget starter umiddelbart efter skolernes sommerferie.

20 Familiedagen…
Familiedagen anno 1965
Familiedagen i sin nuværende
skikkelse har eksisteret nu i ni
år, og et lille 10-års jubilæum
venter i 2012.
Men traditionen med at mødes til
en årlig familiedag i Alsønderup
med fodboldkampe og anden
hygge, den er noget ældre.

Det viser disse to billeder, som Lokalarkivet for
Alsønderup og Tjæreby Sogne har fundet frem i arkiverne. Billederne viser henholdsvis den tidligere sognerådsformand Aagaard Larsen som dommer, behørigt
udstyret med hat og paraply, mens Lars Sørensen vogter målet på det andet foto.
Begge billeder er fra 1965.
Lokalarkivet har mange flere fotos at byde på, og for
de nysgerrige er der åbent i arkivet på Familiedagen i
år i tidsrummet kl. 10.30-13.00.

Store Legedag med SFO’en
SFO'en på Alsønderup skole er i år blevet en idræts-SFO med vægt på mere bevægelse hos børnene i
SFO'en. Og det behøver bestemt ikke være kedligt. Tværtimod. SFO'en markerer sit skifte fra almindelig
SFO til idræts-SFO med Store Legedag på Familiedagen.
Store Legedag vil byde børnene på en masse forskellige lege og aktiviteter, og de vil alle sammen foregå
på græsarealet bag tennisbanen i tidsrummet fra kl. 11.00.
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Tennislege
for alle
Tennisklubben i Alsønderup inviterer indenfor på de
røde grusbaner på Familiedagen. Her vil nogle af klubbens instruktører være klar med forskellige udfordringer og lege til såvel børn som voksne. Klubben har i
sommersæsonen træning for både seniorer og juniorer,
og på Familiedagen er der en lille smagsprøve på, hvad
træningen kan indeholde med både tennisspil og godt
humør. Tennisklubben har åbent i tidsrummet kl. 11-13
på Familiedagen.

Mad og drikke
købes på
sportspladsen

Spil
høvdingebold
på
Familiedagen
I mange år var høvdingebold kun en leg i gymnastiksalen, men de senere år har spillet fået både sit eget
verdensmesterskab i Las Vegas og sendetid i fjernsynet, hvor stribevis af kendte stiller op på hold som
Outdoor Barbies, P3 United, De Rødhårede osv.

På Familiedagen vil der være salg af mad og drikke fra
henholdsvis pølsevogn og ølvogn i lighed med tidligere
år. Priserne vil være rimelige, og et eventuelt overskud
vil alene gå til afvikling af næste års familiedag, som er
et lille jubilæum.
I 2012 er det tiende gang, Familiedagen afvikles.

Familiedagen i Alsønderup præsenterer også i år
høvdingebold som et tilbud til børnene. Der er tilmelding på selve dagen, og turneringen afvikles på
multibanen fra klokken 11. Det er gymnastikafdelingen under ASGI, der står for høvdingebold.
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Skyd hos skytterne
Skydning har gennem alle årene været et tilløbsstykke på Familiedagen, I år holder skytterne åbent
på den udendørs bane bag klubhuset i tidsrummet
kl. 12-14. Her kan alle interesserede afprøve egne
færdigheder ud i at ramme målskiven 50 meter
borte. Det kræver både et godt sigte, god vejrtrækning og en rolig hånd at ramme inden for skiven med hvert eneste skud.
Skytterne stiller på dagen rifler til rådighed, og
instruktører giver på dagen gode råd til såvel
nybegyndere som lidt mere erfarne på banerne.
Det er gratis at prøveskyde på Familiedagen.

Fodboldturnering
med
nye regler
Ingen fodboldstøvler. Alle spiller i gummisko. Det er
en af de nye regler ved årets grundejerturnering i fodbold til Familiedagen. Det er i år de forsvarende mestre
fra Tulstrup Have (billedet), der arrangerer turneringen.
Det er en ret, der følger med førstepladsen, og som
arrangører er det tilladt at ændre reglerne.
- Vi synes, at fodboldturneringen skal være mere familievenlig, og derfor har vi lavet forskellige justeringer,
fortæller Torben Lind fra Tulstrup Have.
Foruden kravet om gummisko bliver reglen for årets
hold også, at alle hold skal stille med mindst et barn
under 14 år, mindst en kvinde og mindst en mand.
Antallet af spillere på banen er fortsat syv, og et hold
må sammenlagt bestå af maksimalt ti spillere.
- Og så lægger vi også vægt på, at holdene ikke stiller
med helt fremmede spillere. Deltagerne i
Familiedagens fodboldturnering skal have en naturlig

tilknytning til de grundejerforeninger eller vejlaug, de
stiller op for, siger Torben Lind.
De første kampe fløjtes i gang klokken 11, og finalen
spilles cirka kl. 15. Der er i årets turnering indlagt en
pause i tidsrummet kl. 14-15, mens cirkusduoen
Circostancia optræder i skolegården. Pokalen til årets
mestre overrækkes ved fællesspisningen på
Kulsviergården.
Fodboldhold kan tilmelde sig årets turnering ved at
ringe til Torben Lind på 48 28 72 60.
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Akrobatik og
klovneri til
Familiedagen
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Det vrimler med flyvende genstande og akrobatiske udfoldelser, når cirkusduoen Circostancia indtager Familiedagen
lørdag eftermiddag. Circostancia optræder med bl.a. tårnhøj
girafcykel, harmonika og en kæmpe ballon, og duoen vil
underholde børn og voksne en lille times tid fra kl. 14.
Circostancia optræder med en skøn blanding af cirkus, gøgl
og gadeshow - det hele leveret med godt humør i tæt kontakt med publikum.
Circostancia er inviteret til Familiedagen af Alsønderup
Vandværk, som på den måde markerer vandværkets 50 års
jubilæum i år.

- Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad der skulle
ske i anledning af vandværkets jubilæum. Vi
kunne vælge at holde åbent hus på vandværket, men der kommer sjældent mange mennesker til den slags.
Derfor ville vi hellere give alle vores andelshavere en ekstra oplevelse i forbindelse med
familiedagen, og her faldt vores valg på
Circostancia. Vi håber, det bliver en festlig markering, siger formand for Alsønderup
Vandværk, Flemming Høier Olsen.
Circostancia optræder i skolegården ved ny
skole, men er vejret dårligt på Familiedagen
flyttes forestillingen til gymnastiksalen på gl.
skole.
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.000 gæster til
3
Alsønderup Fester
Med meget tæt ved 3.000 gæster Kr. himmelfartsdag
nåede besøgstallet ved Alsønderup Fester sit andethøjeste niveau inden for de seneste fem år, kun
overgået af jubilæumsåret i 2009. Overskuddet tegner
i skrivende stund også til at ende på den rigtige side af
200.000 kroner.
- Sidste år blev overskuddet ved Alsønderup Fester på
135.000 kroner, så de cirka 400 frivillige har gjort det
ekstra flot i år, siger formand for byfestudvalget,
Rasmus Mortensen.
Kigger man lidt nærmere på de indtægterne fra de forskellige områder ved Alsønderup Fester, så er der fremgang på både entreindtægterne, selve loppemarkedet
og de mange fortæringsboder, som nød ekstra godt af
det særligt gode vejr Kr. himmelfartsdag. Alene i baren
ved bålpladsen steg indtjeningen eksempelvis fra
5.000 kroner sidste år til godt 21.000 kroner i år.
I afdelingen for
kurve var humøret
højt dagen igennem
hos bl.a. Ane Blom

Med masser af
malerier var der
noget for enhver
smag

På aktivitetsboderne er der en svag tilbagegang i forhold til 2010, og det samme gælder for bankospillet.
- Men det er gynger og karuseller. Næste år kan der
sagtens være vendt op og ned på de tal. Det er vigtigt,
at Alsønderup Fester har flere strenge at spille på. Det
ved vi fra de mange foregående år, siger Rasmus
Mortensen.
Årets auktion over særlige loppeeffekter forløb også
flot med en samlet indtægt på godt 12.000 kroner, lidt
mere end sidste år. Årets dyreste loppe blev en minicrosser, som gik for den nette sum af 2.000 kroner.
En anden køber af en pose med nypudset sølvtøj
kunne også gå endog meget tilfreds hjem fra loppemarkedet efter et røverkøb til 1.500 kroner.
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En god bog af Ernest
Hemingway fik Mads
Houmann købt

Der var tryk på
madboderne hele dagen

Her bliver der budt på en mini-crosser,
der gik for dagens højeste bud, 2000 kr.

Piccoloerne er et fast indslag i Alsønderup Fester.
Her er det Mia og Sophie med trækvogn og læs

Thomas og Sabine
købte ind
i møbelteltet
hos Mads

Stemningen steg i takt med musikken

Også formanden for
byfestudvalget,
Rasmus Mortensen,
fik sved på panden
ved overkørslen

Nogle købere var hurtige til at tage benene - og en sofa på nakken
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Revy med
perler
Sko i alle størrelser
til alle fødder

Køkkenpersonalet havde travlt
med at holde trit
med appetitten
Lille Per og far - alias
Per Thomsen og
Marianne Sonne

For første gang havde Alsønderup Fester solgt stande til private

Kulsvierrevyen 2011 leverede både fjollede grin, politisk satire og kærlige hilsner til lokalsamfundet i
Alsønderup og omegn.
På scenen var i år Maja Nielsen, Helle Berg
Rasmussen, Marianne Sonne, Martin Nielsen, Per
Thomsen, Janik Hingstrup og Charlotte Andreasen.
Årets revy var målrettet revyens største publikum, de
mange frivillige fra Alsønderup Fester, og det faldt i god
jord.
Men det var også andre godbidder til publikum, eksempelvis Helle Berg Rasmussens fordrukne fødselsdagsgæst med rammende kommentarer til det øvrige fødselsdagsselskab.
Også Marianne Sonnes udgave af
tidligere integrationsminister Birthe
Rønn Hornbech gav pote hos publikum, ligesom Birger Macs altid
træfsikre tekster giver gæsterne
noget ekstra at tænker over.
Årets revy var instrueret af
Janik Hingstrup

To raske svende - Kim og Martin nyder en kold øl i det dejlige vejr

Helle Berg Rasmussen gjorde det
forrygende som “vissen” gæst
ved en rund fødselsdag
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Loppekørsel, loppekørsel
og loppekørsel
Traditionen tro, kickstartede revyen årets medhjælperfest. Revyholdet indledte med ” Så er I her igen-sangen”.
Den gennemgående sketch i år var udfordringen ved
hvervning af frivillig arbejdskraft til loppekørsel, et desværre kendt tema.
Derefter gik det slag i slag med både lokale, nationale
og internationale temaer. Heraf kan nævnes et udvalg:
Skolegang eller ej, fremført af ikke mindre end vores
helt egen ”Lille-Per” Thomsen m. fl., Rotter på Loftet –
om Milena Penkowas ofringer, en frækkert! (Helle Berg
Rasmussen). Og vejret – kikset vejr-pige i fuldt flor af
(Maja Nielsen/Martin Nielsen). Der sad 4 mand – loppetema (Marianne Sonne/Janik Hingstrup). Hist hvor
vejen – livet i Alsønderup (Marianne/Per og Janik, som
levende stumtjener). Fukushima-ulykken sunget over
den gamle Plutonium-sang af Jomfru Ane-band
(Helle/Maja og Martin). Øjeblikssituationer på ældrecentret, var som sædvanlig et kært og fjollet gensyn
(hele revyholdet), ligesom vores alle sammens tilbagevendende ”Bænken” hvor Ragnhild og Gerda denne
gang fik talt om både ”potter og patter” og skolesammenlægningen, som altid fremført i sikker stil af
Marianne og Helle. Sidst, men ikke mindst det
omskrevne ABBA potpourri om loppekørsel der var
både festligt og fornøjeligt leveret af hele revyholdet.
Til sidst blev revyen rundet af med ”Så kom vi helt i
mål-sangen” efterfulgt af fællessangen ”Kom rejs jer fra
stolen” af Hanne Petersen.
En opfordring fra revyholdet til alle næste år:
Sørg for at der sker noget i lokalområdet – så der er
stof nok til revyen også i fremtiden!
Endnu gang lykkedes det hele revyholdet, herunder
orkester, lyd, lys, kostumer, regi, sminke, tæppe, sufflør,
skuespillere og instruktør, at få stablet en sjov og uhøjtidelig revy på benene.
Tillykke til Janik Hingstrup, som fik sin ilddåb som ny
instruktør.
På vegne af publikum, vil jeg gerne sige jer alle sammen tak, fordi I igen stiller op med underholdning til
medhjælperfesten, selvom vi godt ved at det koster jer
mange øveaftener. Uden jer, vil det aldrig være den
samme gode afslutning på alles mange frivillige
arbejdstimer, afrundet med medhjælperfesten.
Charlotte Hviid

Janik Hingstrup var selv
på scenen
og havde også
instrueret årets revy

Marianne Sonne og
Martin Nielsen
i sketchen
Rund fødselsdag

På bænken fik Marianne Sonne og Helle Berg Rasmussen
klaret alverdens problemer, og nok også skabt et par nye
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Brug Skolen - 22. sæson
Vi starter Kom og spis med og oplev hvad Brug skolen er !
Brug Skolen starter sin 22. sæson d. 20. september 2011.
Brug skolen er vært ved en fælles middag
med veltilberedt mad for beboerne 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. 16. september på tlf. 48 28 68 76
eller 21 27 24 28

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 år 1988 til 1992. Eet af projekterne blev Brug skolen i Alsønderup, startet ved
hjælp af entusiastisk tro på:
1. at der var brug for at kunne mødes et sted uanset
hvilken lokal forening man var medlem af.
2. at man kunne benytte skolens lokaler en aften om
ugen
3. at man kunne give folk mulighed for at mødes og
lære andre folk at kende under hyggelige former
4. at man kunne lave noget sammen, alt efter interesse
5. at man kunne deltage efter tid og lyst uden at binde
sig til deltagelse hver tirsdag
6. at det skulle være billigt – 10 kr. for voksne og 5 kr.
for børn for
7. at man som bruger selv havde mulighed for at foreslå/oprette aktivitet Der skulle være åbent 10 gange
før jul og 10 gange efter jul, fra kl. 17.30 til. 21.30
og børn skulle være velkomne (under 12 år dog
ifølge med en voksen)

Transport
Har du brug for transport kan du ringe til 28 59 03 35.
senest tirsdag kl.12 så sørger vi for transporten for
beboere i lokalområdet.

I sæsonen 2011/2012
tilbydes følgende aktiviteter:
Sløjd
V/Finn Petersen
I tidligere sæssoner er der lavet og repareret mange forskellige slags møbler og eventyrlige fuglehuse har set
dagens lys… kom og se - vær med.
Skolens sløjdlokaler på gl. skole

Lokalhistorisk
V/Lissi Carlsen
Lokalhistorisk arkiv hjælper med ejendomshistorie,
slægtsforskning. Skanner gl. foto.

IT
(først efter kl 18)
V/ Henrik Wittchen. Kom og få vejledning fx billedbehandling. Ny skole.

Kortspil
V/ Asbjørn Klit
Er du interesseret i kortspil, så kom. Der er altid plads
til en til.

Brug Skolen…

Alsønderup Sogns Lokalråd…

Bowls
(kl 17.50)
V/ 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.

Håndarbejde
V/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.
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Alsønderup Sogns Lokalråd
afholder
GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 11. oktober 2011 kl. 19.30
på Kulsviergården
Dagsorden iflg. vedtægterne

www.alsonderup.dk

Fællesspisning
For deltager på hold.
Det koster 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn tilmelding er nødvendig og skal ske senest fredag kl.12 på
48 28 68 76 eller 21 27 24 28.
Chefkokkene sørger altid for god mad.
Hjemmekundskabslokalerne kl. 19

Engelsk literatur – forfatter R .F. Delderfield
v/ Mike Pestell
I Brug Skolen sæson 2011-2012 vil vi gerne prøve
noget nyt.
Den engelske forfatter R. F. Delderfield har skrevet
mange bøger, f.eks. “God is an English Man”,
“A Horseman Riding By” og mange flere.
Forfatterens “To serve Them All My Days” er en historie
om en ung officer, David Powlett-Jones i 1. verdenskrig
som er kommet til skade og ikke længere kunne være
soldat.
Han søgte og fik en stilling som skolelærer på en stor
kostskole i Somerset.
Historien følger hans og andres liv på Bamfylde skole
igennem årene og BBC har, for nogle år siden, lavet en
serie i 13 dele om bogen for TV.
Jeg har undervist i engelsk på skole, privat og industri
og meningen er at vi ser et afsnit før fællesspisningen
og efterfølgende diskuterer afsnittet.
Delderfield er en fantastisk forfatter og det vil glæde
mig at dele historien med dem der gerne vil høre nærmere.
Det er klart at vi taler engelsk i diskussionerne.

På gensyn
Styregruppen

Visioner for
Alsønderup Sogn
Vil du have indflydelse på udviklingen i Alsønderup
Sogn? - Så deltag i Borgermødet...

Lørdag den 27.08.2011
kl. 14.00-18.00 på Kulsviergården
Der er mulighed for at købe kaffe, the, kage, øl,
vand og sandwich.
Visionsmodellen omfatter kvaliteter og særpræg
for vores sogn:
● Bystruktur, arkitektur og landområder
omkring sognet
● Kulturelle minder, traditioner og naturområder
● Det sociale liv og fællesskab
● Hvordan skal Alsønderup sogn være om 30 år?
Kom med din erfaring og vær med til at udarbejde
visioner for vores sogn. Efterfølgende er der mulighed for at deltage i en arbejdsgruppe.
Vi glæder os til at se jer!
Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd
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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

● Åben hverdage 09.00-16.30
og efter aftale
● Områdets største udvalg af gravsten
● 4 generationer i samme familie
● Besøg os i forretningen eller
på danstein.dk
● Medlem af Stenhuggerlauget

Hillerød Gravsten
Frederiksværksgade 101 - 3400 Hillerød
Telefon 4825 0909

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

Alsønderup Sogns Lokalråd…
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Alsønderup Sogns Lokalråd og
Kulsviergården indbyder til

✗

MIDTVEJSMØDE
på Kulsviergården tirsdag d. 20. september 2011

Kl. 18.00 serverer Kulsviergården stegt flæsk og persillesovs for kun kr. 70,Tilmelding til spisning: Senest torsdag d. 15. september 2011på
tlf. 3055 4238 eller e-mail: nanna@jensen.tdcadsl.dk
Drikkevarer for egen regning...
Kl. 19.00-ca. 21.00 er der møde med repræsentanter fra de politiske partier.
Paneldeltagere er følgende:
Kirsten Jensen

Socialdemokraterne

(A)

Christina Thorholm

Det Radikale Venstre

(B)

Thomas Vang Christensen

Det Konservative Folkeparti

Rikke Macholm

Socialistisk Folkeparti

(F)

Jonathan Nielsen

Liberal Alliance

(I)

Peter Lennø

Dansk Folkeparti

(O)

Tue Tortzen

Fælleslisten

(T)

Klaus Markussen

Venstre

(V)

Ordstyrer: Knud Sørensen

Vi glæder os til at se jer!
Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd og Kulsviergården

(C)
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Kulturnat Hillerød 2011:

Kulturen kalder!

Fredag den 23. september byder Kulturnat Hillerød på
en aften fuld af oplevelser for alle aldre og for enhver
smag.
Denne aften fortæller vi bl.a. historierne om byen, slottet, husene, folk og de gamle håndværk. En aften hvor
de spændende, sjove og skæve historier bliver fortalt.
Igen i år er der masser af nyheder, bl.a. vil der flere
steder blive vist billeder af byens huse gennem tiderne,
f.eks. kører Alsønderup- Tjæreby Lokalarkiv et diasshow i Slotsarkaderne, der viser billeder fra Hillerød
gennem tiderne, ligesom to udstillinger ligeledes i
Slotsarkaderne fortæller historierne og viser billeder fra
Nordstens Maskinfabrik, der lå, hvor Slotsarkaderne i
dag ligger. Historien om byggeriet af Slotsarkaderne
fortælles i ord og billeder.
Frederiksborg Slot har naturligt en markant rolle i
Kulturnatten - der er så meget historie.
I år sætter vi focus på den person, der er årsag til, at
slottet stadig eksisterer – nemlig J. C. Jacobsen,
Bryggeren, der bidrog væsentligt til genopførelsen af
slottet efter branden i 1859 samt til etableringen af
Det Nationalhistoriske Museum. Den historie fortæller
vi set fra tre forskellige vinkler, fordi det er 200 året for
Bryggerens fødsel.

De mange tilbud om oplevelser krydres med masser af
underholdning, musik, sang og dans rundt omkring.
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Kulturnatten…

Programmet kommer i byens butikker mandag den
29. august.
Se også kulturnathillerod.dk.
Hank op i familie og venner, grib lommelygten og
drag så ud i din by og få en anderledes oplevelse.
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
- Den korte vej fra jord til bord er din vej til kvalitet !
Din lokale slagter, som sætter dyrevelfærd og kødkvalitet højt!
Kødsnedkeren sælger kun kød fra dyr, der er født, opvokset og slagtet
i Danmark. Primært kød fra fritgående dyr i Nordsjælland, hvor
transporttiden til slagtning er minimal. Eget pølsemageri og røgeri,
hvor vi producerer alle vore grillpølser, spegepølser m.m.

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Kødsnedkeren
v/ Flemming Bisp Høeg
Farvergården 14, Ørby, 3220 Vejby

Tlf. 48 71 87 85
www.koedsnedkeren.dk
Butikkens åbningstider:
Torsdag 11-17.30
Fredag
11-17.30
Lørdag
9-14.00
Denne annonce har en værdi af kr. 50,mod forevisning i vor forretning.
(Kun 1 pr. husstand)

Velkommen
i Ørby!

reklame
markedsføring
tryksager
pressekontakt
tekster til web
annoncer

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
C E R T. T V - I N S P E K T Ø R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk
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Lokalt Nyt…

Regler:
Find de 5 fejl på det nederste billede, sæt en ring omkring
fejlen, klip billedet og kupon ud og send det til nedenstående adresse.

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
13/9-2011.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

- Joan vinder 2 fl. vin !

Postnr

Joan Stark

Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand

Adresse

Vinder af “Find 5 fejl” i sidste nr. blev:

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Navn

Find 5 fejl

KONKURRENCE:

36 Kulsviergården…
Kulsviergården afholder
ordinær generalforsamling
Onsdag d. 21. september 2011 kl. 19.00
på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

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

Forslag til dagsorden skal afleveres på Kulsviergården senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kulsviergården byder vore medlemmer på rødvin og ost efter generalforsamlingen.

Vel mødt!

MAGIC
TORSDAG
Sæsonstart d. 4.august:
Dørene åbner kl.17.00
Spillet starter kl.19.00

MERE END
80 GEVINSTER

Enke
til 4. lt spil
500,op
p r. s
V
pil
i
spille
1 ræ
k
r
kk e - f
r
u
ld
hele
aften plade
en

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup
3400 Hillerød
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Kulsviergården
onsdag d. 7. september kl.18.30

S
I
R
P
.
9
4
kr.1
Billetbestilling: Tlf. 4828 6540
eller

kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
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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

kulsvierklubben…
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Nyt fra

Kulsvierklubben
Så kom vi gennem endnu en god efterårs/forårssæson,
hvor der på hver eneste mødedag var underholdning af
en eller anden art, ligesom vores 2 busture er forløbet
på bedste vis. Vi har haft et nedadgående besøgsantal,
nok mest begrundet i at nogle af de gamle seje som
Melby og lign., har måtte være fraværende grundet
helbredet. Men de nye medlemmer der er kommet til
er til gengæld også på det nærmeste en ”ny” generation. Så vi er heldige at have en god aldersspredning,
hvilket altid er opløftende. Det kunne i sig selv, få nye
medlemmer til at forsøge lykken hver anden torsdag
når vi starter igen d. 6. oktober kl. 14.00 i cafeteriet på
Kulsviergården.
Det kræver ingen særlige kvalifikationer at blive medlem, og medlemsbevis bruger vi ikke. Til gengæld
betaler vi heller ingen kontingent. Du betaler en ”overpris” for kaffe/the – men det har du nok prøvet mange
gange før. Man må selv medbringe evt. kage. Vi har
indtil i år haft meget villige bankosponsorer, og det
lever vi lidt på endnu. Kommunen er heller ikke uvilligt til at støtte os, ligesom Kulsviergården og
Idrætsforeningen behandler os godt.
Vi har lige, på traditionel vis, holdt afslutning, med
Kulsvierrevyen på programmet og en god hyggestund
sammen med Kulsvierscenens skuespillere og øvrige
medvirkende. Vi er jo så heldige at revyen bliver
”prøvet af ” på os, og kun vist én gang til dagen efter
til Alsønderup Festers medhjælperfest. Det har teaterforeningen gjort i snart 30 år, så det er godt gået!
Vi kunne også, i mellem sangene, oplyse om vores
klubs resultat vedr. omsætningen i vores bidrag til
Alsønderup Fester – nemlig KAFFE/KAGE-TELTET. Ikke
mindre end godt 9.000 kr. omsatte vi for Kr.
Himmelfarts dag. Det var en stigning på næsten 40%
fra i fjor, så det bliver ikke nemt næste år!
Så her skal lyde en stor tak til alle der gratis leverede

hjemmebagte boller, kager, lagkager, roulader m.m. til
Kulsvierklubbens kaffe/kagetelt.
Også en stor tak til dem der var bag disken, dem der
arrangerede afslutningsaftenen og frembragte i nærheden af 250 stk. smørrebrød.
I begyndelsen af juli dannes et lille udvalg som vil forberede næste sæson for Kulsvierklubben. I mellemtiden ønsker vi alle en god sommer og på gensyn.
Venlige hilsner fra
Karen & Mogens og Hanne & Flemming

Vi starter igen d. 6/10
Så kære ”gamle” medlemmer af KULSVIERKLUBBEN, nu er det ved at være tid til at tage kalenderen
frem og mærke torsdag d. 06.09 kl.14, for der starter vi op på den nye sæson 2011/12.
Vi har haft et programmøde i juli måned med Mona
Harder, Joan & Torben Blom, Mogens & Karen og
Hanne & Flemming. Det er der kommet mange
gode ideer ud af, og dem forfølger vi nu, så det
skulle gerne ende med et godt tilbud til gamle som
nye medlemmer.
Vi vil her gerne sige tak til afgående programudvalg
Gerda & Jan Pedersen samt Grethe & Erik Melby.
Sidstnævnte har deltaget i så mange år, at vi ikke
helt har styr på det. Men mon ikke ca. 16 -18 år!!
Mange tak til begge par for fantastisk hyggeligt samvær.
Fortsat sommerhilsner (våde) fra
Mogens & Karen og Hanne & Flemming

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 13. september 2011.
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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FDF´s Landslejr 2011
på Sletten 5. til 15. juli
På Landslejren 2011 var ca. 12.000 FDF´ere samlet på
Sletten for foden af Himmelbjerget og lige ned til Julsø.
Landslejren er højdepunktet for alle FDF´ere, og afholdes hvert 5. år. Fra Alsønderup FDF var vi 60 deltagere
fra 9 år og opefter. Vores 9 seniorer boede i en særlig
bydel for seniorer, mens de resterende 51 boede i en
kredslejr sammen med alle andre kredse fra
Hovedstadsområdet og Nordsjælland.
Det er en helt forunderlig oplevelse, at se en mindre
provinsby blive opbygget og fungere over kort tid, for
efter 11 dage at forsvinde igen.
Vore pilte og seniorer kom med bus til lejren, mens
væbnere og seniorvæbnere kom til lejren på cykel. De
tog færgen fra Kalundborg til Århus, og cyklede derfra
– rigtig flot klaret.
Dronning Margrethe som er FDF´s protektor åbnede
landslejren i dejligt solskinsvejr. Vejret var i øvrigt som
den danske sommer - blandet, dog med langt flest solskinsdage. De få regnvejrsdage der var, de kunne ikke
slå rigtige FDF´ere ud. Vi er klædt på efter vejret.

Landslejren omhandlede bl.a. innovation, idet deltagerne blev udfordret til at løse nogle af de globale
udfordringer i 3. verdenslande.
Konkret blev deltagerne også udfordret med på alternativ vis at skaffe sig strøm til mobiltelefoner og
bærbar pc, som var en forudsætning for at kunne
holde sig orienteret om de utallige tilbud der er på en
sådan Landslejr. Det resulterede i at der blev brugt alt
lige fra solceller over kondicykler til vindmøller for at
skaffe den nødvendige strøm.
Ud over at deltage i en lang række aktiviteter, udfordringer og løb giver en landslejr oplevelser og venskaber for livet.
Vi kunne fortælle meget mere om Landslejren 2011,
men hvis du er nysgerrig for at se mere vil vi foreslå at
du går på nettet på http://leder.fdf.dk/landslejr/.
Vi ledere vil gerne sige tak til alle deltagere for en
uforglemmelig Landslejr 2011.
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Dronningen kommer
og åbner lejren

Mobilen skal lades op

Cykelholdet holder pause på Himmelbjerget på vej til lejren

Hygge og afslapning i lejren i ”siestaen”

Der er altid varmt vand på komfuret
til opvask eller lederkaffe
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Kunne du tænke dig
at blive FDF’er?
Har du efter have læst artiklen om Landslejren lyst til
at prøve kræfter med friluftsliv og deltage i en masse
sjove aktiviteter, så er FDF måske noget for dig?
Sæsonen starter tirsdag d. 23. august, hvor alle kommende og nuværende FDF’ere og deres forældre indbydes til sæsonstart kl. 18.00-20.00.
Medbring madkurv og noget at drikke til din egen
familie, så sørger vi for festlig underholdning og lidt
informationer om den kommende sæson m.m.

I den kommende sæson holder væbnere, seniorvæbnere
og seniorer (fra 5. kl. og opefter) møde om mandagen
kl. 19.00-21.00 og puslinge, tumlinge og pilte (fra 5 år
til 4. kl.) møde om tirsdagen kl. 18.00-19.30.
Hvis du ikke har mulighed for at være med til sæsonstarten, så ring til vores kredsleder Susanne Sandholt
på tlf. 4828 6715 om hør nærmere om FDF – se i
øvrigt vores hjemmeside: www.FDF.dk/Alsonderup.
Vel mødt!
FDF Alsønderup

Du kan også blive FDF’er!
Hvis du har lyst til at blive FDF’er, er du velkommen til
at kontakte Susanne Sandholt (se kontaktlisten bag i bladet).
Vel mødt!
Lederne
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Kirkerne…

Nyt fra

Menighedsrådet
Ind i mellem bliver vi spurgt, om det virkeligt er nødvendigt med så mange møder? Hertil må svares: vi holder/går kun til de mest nødvendige! Men der er
mange, og er man så heldig at være med blandt de,
der skal til formandsmøder, kirkegårdsbestyrelsesmøder, geografisk fleksibilitets møder m.m., så er man én
af dem, som slider på stolene både ude og hjemme!!.
Nu er sommeren over os og alle tager en frisk indånding før næste ”etape”. Personalet har fri lidt på
skift, og det bliver midt i august før alle er ”hjemme
igen”, forhåbentligt efter en rigtig god og velfortjent
ferie. Ved hjælp af en ordning med at dække gudstjenester for hinanden – geografisk fleksibilitet – som
netop har sin debut vedr. organisterne -, er der sparet
en del på vikarer.
Også kirketjenerne har hjulpet hverandre. Nu er vi
spændte på, om vi kan arbejde videre m.h.t. kirkesangere. Præsterne har i et par år haft en ordning kaldt
Team Vest, hvor de passer embedet for hinanden.
Vedrørende vores alternative arrangementer har nogle
været bedre besøgt end andre. Vi forstår udmærket,
hvis vores præst ikke får lyst til at lave Fastelavnsgudstjeneste næste år – eller er det tidspunktet, som er forkert? Og der var mange, som Pinsemorgen snød sig
selv for en pragtfuld gåtur i Nejede Vesterskov, hvor de
som var med, fik både ørnen og mange andre fugle at
se. Vejret kunne ikke have været bedre – men det var
måske det, som fik kirkegængere til at blive hjemme?
Nu inviterer vi igen til Høstgudstjeneste i Tjæreby, et
arrangement, som altid er velbesøgt.
Det er meningen, at vi skal have en lægmandsgudstjeneste i oktober, ligesom vores præst, Hanne, har flere
andre tjenester ud over dem, som finder sted om søndagen, på programmet. Se her i bladet.
Vi har haft en konservator fra Nationalmuseet ude og
se på Altertavlen i Alsønderup, hvor sidevingerne på
altertavlen har løsnet sig. Dette er forårsaget ved for
høj temperatur i kirken i forbindelse med justering af
det nye varmeanlæg. Skaderne forventes ikke at blive
forværret såfremt rumtemperaturen holdes på det fore-

skrevne. For at beskytte prædikestolen mod blegning
fra sollyset anbefaledes vi at sætte et diskret rullegardin
langs vinduets øverste sprosse.
I Tjæreby beså konservatoren både altertavlen og
prædikestolen og lydhimmel. Det blev bemærket, at
altertavlen generelt er i god bevaringstilstand. For stolen og dens himmels´vedkommende, vil der på sigt
blive behov for restaurering, et arbejde som kun kan
udføres af fagfolk og ved stiftsøvrighedens godkendelse.
Den 26. marts deltog nogle af os i en visionskonference for Hillerød Provsti med over 100 deltagere fordelt
på 15 sogne. En udmærket og lærerig dag.
Der blev kastet mange bolde i luften…
nogle vil blive grebet, andre vil forsvinde i periferien.
Vi blev fx stillet over for spørgsmål som følgende:
Kender vi brugernes, de lokales faktiske behov for kirken? Hvordan finder vi ud af det?
Hvis økonomien stagnerer eller bliver dårligere, hvordan anvender vi så bedst resurserne?
Er det nok at tilbyde et lytte/synge/bede-fællesskab?
Hvordan håndterer vi tradition/fornyelse?
Den ivrige læser vil nu kunne forstå, at der er brug for
at mødes og at der er opgaver nok at tage fat på. Og
noget er mere spændende end andre!
Med hilsen fra Menighedsrådet.
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Udflugt for menighedsrådet
til Grundtvigskirken
”De er vilde med deres
lokale kirke, og de kæmper
en sej kamp for den danske
folkekirke – og de bruger
deres fritid.” Sådan stod der
i Kristeligt Dagblad d. 27. maj 2011.
Nå ja, lidt om det er der nok, men de 14.000 menighedsrådsmedlemmer på landsbasis er jo alle gået ind i
arbejdet frivilligt – på lige fod med tusindvis af andre
mennesker i dagens Danmark, som gør et stort frivilligt
arbejde. Tænk bare lokalt, hvor så mange arbejder
både for 37. Kreds, for Kulsviergården, Seniorklubber,
Lokalforening og m.m.
At vi i menighedsrådene skulle bebyrdes med så
megen kirkelig bureaukrati, ja, det vidste vi ikke ved
valget for snart 3 år siden, og det har givet os sved på
panden af og til!
For at kompensere lidt for arbejdets slid, arrangerer
vores formand hvert år en udflugt for sine rådsmedlemmer samt personale, og den dag bruges ikke til snak
om regnskab og budget, som på vores møder fylder
meget, men til almindelig hyggeligt samvær.
Søndag d. 26. juni mødtes de af os, som havde mulighed for det, til højmesse i Tjæreby kirke for bagefter at
fortsætte til Utterslev Mose, hvor vi nød en skøn gåtur i
det smukke område med hundredvis af græssende
grågæs på plænerne. Nogle af os havde gerne taget et
par stykker med hjem til en god steg!
Efter at have drukket en medbragt forfriskning blev der
lige tid at kigge ind på Bispebjerg kirkegård, der med
sine 43 ha areal er ”lidt større” end vore egne kirkegårde. Den er ikke som sådan en offentlig park, men med

smukke åbne alléer og et net af grønne stier, inviterer
den absolut til en gåtur.
Kl. 14.00 stod vi forventningsfulde ved Grundtvigs
Kirke og ved hjælp af en dygtig guide, fik vi hele kirkens historie serveret på et sølvfad. Superinteressant –
og da vi så hørte, at den er opført af 5 millioner
mursten lagt af 5 murere, kunne vi bedre forstå, at
opførelsen havde taget 20 år, og at man efter opførelsen af kirketårnet havde indviet den midlertidigt d. 11.
december 1927. Prædikestolen fra dengang står der
endnu, og man kan se murstensgulvet adskiller sig fra
klinkegulvet i resten af kirken, der først blev indviet i
1940.
Der er kun brugt almindelige standardmursten fra
Nordsjælland, men hver eneste sten er slebet for at
frembringe den silkebløde overflade, der reflekterer
lyset. Byggestilen er arkitekt Peder V. Jensen-Klints egen
med brug af gotiske elementer. Det blev hans søn,
Kåre Klint, som fuldførte byggeriet, og pengene til det
var samlet ind fra hele landet og danske i udlandet,
hvorefter staten doblede indsamlingen op. Kirken tilhører således hele det danske folk.
Der er 1.450 siddepladser, tårnet er 49 m højt og står
på en bakke 31 m over havet. Det omkringliggende
lavere boligkvarter bidrager til indtrykket af kirkens
vældige størrelse.
Afslutningsvis kørte vi til Frederiksberg, hvor vi sluttede
af med en dejlig middag og masser af hyggesnak.
Det kan absolut anbefales at aflægge Grundtvigs kirke
et besøg. Et imponerende bygningsværk og et værdigt
monument over vores store kirkefader Grundtvig.
R. Steen
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Salmemaraton
i Hillerød Provsti
En stor udfordring ligger foran os, derfor er vi gået
sammen. Vi vil synge os igennem alle salmebogens
791 salmer. Det er en udfordring som vil tage de næste
2 1/2 år!
Salmemaraton er et krævende langdistanceløb, men
det skulle gerne kaste mange glæder af sig undervejs.
Blandt andet glæden ved at synge sammen og tid til
fordybelse i nogle af dansk digtnings smukkeste tekster.
Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den
er verdens bedste. Den rummer århundreders digtere
og komponisters forsøg på at give den kristne tro ord
og toner. Ord og toner vores tro i dag også kan stå og
gå (videre) på.

Når man deltager i en maraton, skal der væske og sukker til, derfor vil der blive serveret vand undervejs og
kaffe midtvejs i hver etape.
Vel mødt til salmemaraton rundt i alle kirkerne i
Hillerød Provsti – tag din sangglade nabo med!
Man er velkommen til at deltage i enkelte etaper.

Hvor og hvornår?
Alle dage fra kl. 19.00 til ca. 21.15.
Fra kl. 18.30 vil der være en kort intro til kirkens historie!

Planen for efteråret er følgende:
Tirsdag d. 6. september i Nr. Herlev kirke, overskrift er
”Fællesskabet og efterår”, Salmenumrene er DDS 375384 og 727-731
Onsdag d. 21. september i Engholmkirken, overskrift
er ”Ordet”, DDS 385-401
Torsdag d. 6. okt. i Lynge kirke, overskrift er
”Gudstjenesten”, DDS 402-420
Tirsdag d. 18. okt. i Blovstrød kirke, overskift er
”Gudstjenesten og præstevielse”, DDS 421-440 og
485-486

Program med flere datoer og steder
ligger i kirkerne

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt menighedsrådsmøder
tirsdag den 16. august, torsdag den 15. september
og torsdag den 13. oktober kl. 18.30 i Smedens Hus i Alsønderup
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Kulturnat i Hillerød
23. september
Kirkevandring med Hostrup, Joh. Jørgensen,
Leonora Christine og Søren Kierkegaard
Igen i år inviterer Folkekirken, Frikirken og Den katolske Kirke på økumenisk, dvs. fælleskirkelig, kirkevandring. I år vil det være muligt at møde 4 stærke kulturelle personer og høre om deres betydning for dansk
kirkeliv og kristendom. I hver kirke vil der blive holdt
en kort andagt. Vandringen slutter i Frikirken på
Frederiksværksgade, hvor der vil være mulighed for at
hygge sig med grill-pølser. Der vil også være mulighed
for at få en uformel snak med mennesker fra de forskellige kirker, og spørge ind til forskelle og andet som
man har lyst til at vide mere om.
Tid: Kl. 17.00 – 19.30
Sted: Vandringen begynder ved Hillerød Kirkes præstegård, på Torvet for enden af Helsingørsgade/Slotsgade,
bl.a. med et kort besøg i den gamle præstegårdskælder, der står, som den så ud på Hostrups tid. Herfra
bevæger vi os til Den katolske Kirke, Sankt Vilhelms
Kirke (17.45) i Møllestræde, herfra til Frederiksborg

Slotskirke (18.25) og fortsætter til Frikirken (19.05) på
Frederiksværksgade.
Vandringen er gratis. Der vil være mulighed for at
købe mad og drikke på pladsen ved Frikirken efter
vandringen.
Arrangør:
Den katolske kirke i Hillerød, Frikirken og
Folkekirkerne.

Højskoledage 2012 i
Præstevang Kirke
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
Et udvalg under Hillerød Provsti står bag planlægning
af de kommende kirkehøjskoledage den 28. og 29.
januar 2012 i Præstevang Kirke i Hillerød.
På højskoledagene vil vi sætte fokus på:

Forsoning / Tilgivelse.
Vend den anden kind til – eller hva’?
Disse dage er en opfølgning af januars velbesøgte
højskoledage i Frederiksborg Sognegård, og de kommende højskoledage vil - ligesom sidst - byde på

foredrag, fællessang, dejlig mad, samvær og diskussioner.
Vi ser frem til at kunne præsentere et program med
spændende foredragsholdere, filmindslag og aftenunderholdning.
Tilmelding kan allerede nu ske hos Anne-Marie
Hartoft-Jacobsen, anmh@km.dk eller 27 21 88 05
Med venlig hilsen
Højskoleudvalget
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Årets høstgudstjeneste
Kirkerne…

for begge sogne holdes
i Tjæreby kirke
d. 25. september 2011 kl. 10.30
Vi har i år besluttet, at den traditionelle høstgudstjeneste, med alt det gode, det indebærer, holdes i Tjæreby.
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 pege på glæden ved livet.
Ved selve gudstjenesten vil der blive lejlighed til at
give en pengegave til verdens nødlidende.

Kirken vil være pyntet til fest og efter gudstjenesten vil
vi samles i konfirmandstuen til en lille frokost.
Ved frokosten vil vi holde traditionen i hævd ved en
auktion over medbragt frugt og grønt fra mark og have.
Så har man lidt at dele af, er man meget velkommen
til at medbringe det.
Af hensyn til antallet til frokosten bedes man tilmelde
sig til Ruth Steen på tlf.: 4828 6083 eller per a-mail:
ruthsteen@email.dk senest torsdag 22. september.

Familiedagen med
Kirkeligt God Morgen
Traditionen tro deltager kirken med et God Morgen i
forbindelse med familiedagen, det er

den 10. september i Alsønderup.
Det foregår udendørs

bag klubhuset (bag Alsønderup skole) – kl. 10
dvs efter den fælles morgenmad på Kulsviergården.

Kom og vær med til en god og hyggelig start med
morgensang og gode ord, inden vi kaster os over
fodbolden og alle de andre mange aktiviteter.
Alle kan være med!

48 Kirkerne…
Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Alsønderup kirke
3. juli
Til lykke!

Uma Druedal Eskildsen

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
17. maj
Gert Jørgen Hansen
11. juli
Helge Emil Kristiansen
Æret være deres minde!

Døbt i Tjæreby kirke
28. maj
3. juli
Til lykke!

Mikkel Pauli Petersen
Wilhelm Gøthche Larsen

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
13. juni
Ebba Jørgensen
Æret være hendes minde!

Husk!
Høstfest i Tjæreby den 18. august
og sogneudflugt den 23. august
(se forrige nummer af Lokalt Nyt eller www.alsonderupkirke.dk)

Nu kan du også

“synes godt om”
dine kirker på Facebook.
Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” så er du med!

Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordmoderen.
Er forældrene ikke gift afleveres en
Omsorgs- og Ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Barnet skal have et navn senest 6 måneder
efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller
navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man sig
til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben
skal foregå.
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). Faddere skal være døbte og over
konfirmationsalder.
En man ikke døbt som lille kan blive døbt
som større barn, ung eller voksen.
Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens
kontor. Attesten afleveres til kirkekontoret
eller præsten i god tid inden vielsen.
Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.
Begravelse eller bisættelse aftales med
præst, begravelsesforretning og graver.
Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup
sogne anmeldes snarest muligt til kirkekontoret.
Samtale. Ønsker man samtale med præsten
er man altid velkommen til at henvende sig.
Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet,
hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af Hillerød kirke)
3400 Hillerød
Tlf. 70 23 03 93
E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9-12.30
+ torsdag tillige 16-18
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
E-mail: halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag om
formiddagen, onsdag formiddag 10-11
i Smedens Hus i Alsønderup
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker august-oktober 2011
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Torsdag d. 18. august

19.30 Aftensang
(se omtale)

Søndag d. 21. august
9. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Lukas 16, 1-9
Lignelsen om den
uærlige godsforvalter

Søndag d. 28. august
10.30
10. søndag efter trinitatis Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Lukas 19, 41-48
Tempelrensningen

Søndag d. 4. september Fællesgudstjeneste
11. søndag efter trinitatis i Alsønderup

10.30

Lukas 18, 9-14
Lignelsen om farisæeren
og tolderen

Søndag d. 11. september 9.00
12. søndag efter trinitatis

10.30

Markus 7, 31-37
Helbredelsen af den døve
og stumme

Søndag d. 18. september Fællesgudstjeneste
13. søndag efter trinitatis i Alsønderup

9.00
v/ Torben Ebbesen

Lukas 10, 23-37
Lignelsen om den
barmhjertige samaritaner

Søndag d. 25. september 10.30
14. søndag efter trinitatis Høstgudstjeneste
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Lukas 17, 11-19
Helbredelsen af de ti spedalske

Søndag d. 2. oktober
Fællesgudstjeneste
15. søndag efter trinitatis i Alsønderup

10.30

Matt. 6, 24-34
Om bekymringer

Søndag d. 9. oktober
Fællesgudstjeneste
16. søndag efter trinitatis i Alsønderup

10.30
v/ Lene Riis-Westergaard
Kirkebil

Lukas 7, 11-17
Opvækkelsen af enkens søn i Nain

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 til Ulla Pedersen på tlf. 48 21 04 71 eller 23 72 53 93
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved skæve helligdage dagen før kl. 12.

50 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Ulla Nielsen
48 28 61 31
piledal@hotmail.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
liljedahl@mail.dk
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@mail.com

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com

Kulsviergårdens Seniorklub
Hans Torben Andersen
20 25 93 17
hta@regnskabsservice.dk

Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk

Landsbyforeningen
www.landsbyforening.dk
Jens Lykkebo, 48 28 74 36
Marianne Jonsson, 40 30 20 93
landsbyforening@yahoo.dk
Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby 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
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Nanna Jensen
48 28 62 08
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.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
72 32 71 80
alsonderupskole@hillerod.dk
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 72 12
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej , Alsønderup
72 32 72 15 / 72 32 72 16
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Navne og adresser…
Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
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
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23

Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.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
Lars Lykke Jensbøl, llj@spire.dk
48 28 75 35
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Inge C. Holding
48 28 50 66
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
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
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Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af
Hillerød kirke)
70 23 03 93
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26
Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kathrine Paulsen
Alsønderup sogn
48 24 06 01
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
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET

DYRLÆGE
JENS MARTINUS
ANDERSEN
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”
DYRLÆGE JENS
MARTINUS ANDERSEN
Hillerød
Jespervej
96
Ndr. Jernbanevej 213400
· 3400
Hillerød
FAX:4822
48221531
1531
TLF.:
TLF.:4822
48221530
1530 · FAX:
E-mail: sdk@vetnet.dk
sdk@vetnet.dk
E-mail:
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

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

Malerfirmaet
10 Kanten A/S
Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk
Arbejdsmiljøcertificeret af

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

