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Formandens beretning ved

Årets generalforsamling
i ASG&I
Foreningen rundede 127 år den 29. marts i år.
Hvilke værdier bygger vi vores forening på?
Hvad vil vi gerne kendetegnes for?
Skal vores trænere ha' løn? Hvem skal betale kontingent?
Og hvem skal ikke?
Er det de enkelte udvalg, der selv skal fastsætte reglerne?
Det er spørgsmål der oftere og oftere kommer i spil på
vores hovedbestyrelsesmøder. Vi har haft lange debatter om emnerne og jeg er ret sikker på, at vi i løbet af
det kommende år vil indbyde trænere, instruktører og
udvalgsmedlemmer til en temaaften, hvor vi i fællesskab skal forsøge at finde svar på de væsentligste af
spørgsmålene.
Tiltrækningen og fastholdelsen af frivillige har de sidste
par år været et hyppigt debatteret emne i medier og
foreninger. Jeg må erkende, at det ikke er et emne vi
har ofret meget tid det seneste år i hovedbestyrelsen og
det er ikke fordi vi ikke anerkender, at det er et problem. Men jeg tror det handler om at finde utraditionelle måder at angribe problematikken på. F.eks. som
da en lille skare af udvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer sammen med byfestudvalget i januar
måned satte sig sammen og ringede medhjælpere ind
til loppekørsel. Der opstod hurtigt en positiv og inspirerende stemning i takt med at navnene blev påført på
tavlen. Tilbagemeldingen fra byfestudvalget er, at det
har været en succes. Så ingen tvivl om, at det bliver
gentaget til næste år.
Dette foreningsår startede med en idrætslejr i juli
måned i Tarm Idrætscenter. Mere end 50 børn var med
og ifølge både børn og forældre, så er det én af de
bedste idrætslejre nogensinde. Det hører dog med til
historien, at vi, helt exceptionelt bød på en tur i
Legoland. Sædvanligvis udbydes idrætslejren til børn i
aldersgruppen 4.-6. klasse. I år har vi valgt at invitere
7. klasse med også. Dags dato er der tilmeldt 38 børn
heraf 7 fra 7. klasse.
Efter sommerferien blev løbeklubben skudt i gang.
Over 50 løbere og et antal løbeinstruktører var med fra
start. I første omgang er løbeklubben etableret i tæt

samarbejde med DGI, men det er planen, at vi selv
viderefører løberiet fra august i år. I den forbindelse har
vi fået uddannet et antal løbeinstruktører som en del af
DGI's projekt.
Det har ikke været muligt at få udlejet badmintonbaner
fredag aften. Vi har derfor været på jagt efter nye arrangementer, der kunne udfylde tiden og med stor succes
er der blevet afholdt 2 E-sport arrangementer i hallen.
For jer, der ikke ved, hvad E-sport er for noget, kan jeg
oplyse, at det er konkurrencer i Playstation spil – i
dette tilfælde fodboldturneringsspillet FIFA 12.
Selvom vi nogle dag kan have svært ved at gøre brug
af haltiderne, så er der dage, hvor der simpelthen ikke
er tider nok. Det gik ud over forrige års spændende
aktivitet, nemlig unicyklingen. Desværre var det ikke
muligt at finde en træningstid i hal eller skole til unicyklingen. Det er ærgerligt og vi vil da også have unicyklingen i tankerne, når vi skal til at se på, hvilke
muligheder den nye koldhal giver os. Der er kommet
forskellige forslag på bordet: hockey, bordtennis, floorball, streethåndbold, tennis og futsal.
Som jeg nævnte på sidste generalforsamling, så er det
en udfordrende opgave at få fordelt haltiderne og tiderne i gymnastiksalen så alle bliver tilgodeset. Sidste år
var det herrehåndbold holdet, der måtte acceptere en
meget sen træningstid om torsdagen. I år har vi besluttet, at ændre på tiderne for udlejning af badmintonbaner. Det betyder, at der ikke kan lejes baner torsdag
aften og heller ikke lørdag morgen i den kommende
sæson. Til gengæld vil det være muligt at leje baner
fredag aften fra kl. 19.00-22.30 eller tirsdag formiddag
mellem 10-12.
Efter ønske fra gymnastikafdelingen vil vi nu også
kunne tilbyde seniorgymnastik onsdag formiddag i
cafeteriaet.
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“

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

“

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

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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Inden sidste års generalforsamling i maj 2011 havde vi
store vanskeligheder med at finde en ny kasserer efter
at Ulla var fratrådt. Som en midlertidig løsning blev
Nanna Jensen valgt ind i bestyrelsen. I august måned
fandt vi en afløser, Michael Christoffersen. Michael
blev valgt ind på en ekstraordinær generalforsamling
den 5. september. Michael har desværre valgt i år at
fratræde posten af personlige årsager.
Vi har derfor endnu en gang været på udkig efter en ny
kasserer og har været så heldige, at Elisa
Schjønnemann har sagt ja til opgaven. Elisa har en
regnskabsmæssig baggrund og vil uden tvivl og med
hjælp fra en af foreningens gode venner, hurtigt blive
fortrolig med Conventus bogføringssystem.
I november måned blev hovedbestyrelsen fuldtallig,
idet Simon Jeppesen indtrådte som suppleant.
Efter mange forgæves forsøg lykkedes det endelig i
februar måned at komme i kontakt med Hillerød
Kommunes klubhusansvarlige Morten. Finn, Birgit og
jeg mødtes med Morten i klubhuset og gennemgik alle
fejl og mangler. Desværre fik vi ikke så meget ud af det
– idet kommunen mangler penge, så det er kun de
allermest nødvendige reparationer, der udføres og det
er f.eks. defekte el-stik, utætheder i taget og branddør
med defekt lås.
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Årets pokalmodtagere:
Aktivpokalen
2012
Teaterafdelingen indstiller hermed en
meget aktiv person
Andreas Grønbæk næstformand
Kulsvierscenen, til
aktivpokalen 2012.
Andreas er en person med stor ansvarlighed, man kan
altid stole på at de opgaver han påtager sig, ogsa bliver
løst. Han har et fantastisk overblik over en teateropsætning og styr på alle detaljer.
Andreas er altid den første til at række hånden i vejret
når opgaver fordeles. Pa trods af at han allerede har en
del opgaver både som næstformand og som den
ansvarlige for vores online billetsalg, lys til forestillinger og voksenteaterkoordinator. Mangler der hænder i
regien, er han også altid klar til at tage en sav eller
hammer i hånden og hjælpe til her.
Andreas har været en del af Kulsvierscenen i mange år
og har deltaget i bestyrelsen siden 2007. Andreas er en
stor ressource for Kulsvierscenen samtidig med at han
har en fantastisk personlighed.

AFSLUTNINGSVIS vil jeg sige
Tak til alle trænere, ledere og udvalgsmedlemmer for
den store indsats i gør for foreningens medlemmer.
Uden jer ingen forening!
Tak til Kulsviergården for samarbejdet i 2011.
Tak til folkene bag mandags banko og torsdags banko.
Jeg er imponeret over jeres konstante indsats for klubben og Kulsviergården.
Tak til udvalget og frivillige i Alsønderup Fester.
Tak til vores sponsorer og tak til øvrige samarbejdspartnere for den støtte og de bidrag modtaget i årets løb.
Tak til Birgit og Finn for jeres utrættelige indsats
omkring driften af klubhuset.
Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet.
Sidst en stor tak til foreningens medlemmer,
fordi i vælger at dyrke jeres idræt i
Alsønderup Skytte, Gymnastik- og Idrætsforening.
Gitte Siezing

Foreningslederpokalen
2012
Her har vi med en kvinde
at gøre der altid sætter en
ære i at gøre sit bedste,
især i det lokale foreningsliv. Hun har gennem
mange år været aktiv som
bestyrelsesformand for gymnastikken, med alt hvad der
tilhører af opgaver og formalier. Har endvidere i en
årrække været en dygtig træner og stor ressource på
springholdene, hvor hun aktivt har deltaget og taget
stort ansvar for de forestående opgaver. Gennem det
sidste år har hun sågar fået det meste af Alsønderup
voksne befolkning til at løbe hver mandag, og med stor
entusiasme. Idrætsforeningen havde også stor glæde af
hendes arbejdsomhed i forbindelsen med 125 års jubilæet. Ja, det er dig Heidi Rask.
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Hun er altid velforberedt og har tingene i orden til
ethvert møde eller arrangement hun deltager i. Hun er
ligeledes årsagen til at resten af bestyrelsen hænger i,
da det altid er en fornøjelse at være sammen med
hende både pa formel vis og ikke mindst i hyggestunder. Hun er aldrig bleg for en diskussion, men ej heller
til at give anerkendelse til de mange trænere og hjælpere der efterhånden er en stor del af gymnastikken.
Uden hende ville gymnastikforeningen ikke være den
samme. Hun er altid frisk på at lave forandringer, men
med det for øje at der stadig er en genkendelighed i
arrangementerne.

Idrætslederprisen 2012
Idrætslederprisen mener vi skal gå til Ole Bloch. Der
er mange der har været med til at få håndboldafdelingen op at stå, men Ole er helt klart en af de bærende

kræfter. Ole har været træner for både pige- og drengehold, altid været en del af alle arrangementer i forbindelse med håndbolden.
Han har fra starten arbejdet ihærdigt på at skaffe sponsorer og gør det stadig. Han har lagt et kæmpearbejde
i renoveringen af cafeteriet, nu: “Cafe Rul og
Hopskud” og jeg kunne blive ved – og det gør jeg, for
om ikke du også har meldt dig som medhjælper på
idrætslejren og nu
tilmed som leder af
idrætslejren, da en
anden måtte melde
fra.
Helt klart Idrætslederprisen til
Ole Bloch.

Idrætslejren 2012 i Tarm
Mandag 2. juli kl. 08.00 kørte bussen
mod Tarm, og så var idrætslejren 2012
i gang. der var højt humør og store forventninger, nu var vi endelig på vej
I år var 7 klasserne også med, så vi var
54 børn og 8 ledere der glædede sig til
nogle dejlige dage med masser af
idræt.
Efter vi var blevet fordelt på værelserne
tog vi i svømmehallen, det var skønt
efter den lange bustur. Da vi havde fået
aftensmad gik vi den rute vi skulle løbe
hver morgen, bagefter tog vi en
omgang rundbold, og det skal siges der
er mange meninger om hvordan reglerne i rundbold de er, men vi kom igennem med smil og latter.
Vi sluttede dagen af med endnu en

gang at gå i svømmehallen.
Tirsdag op kl. 07.00 og løbe, derefter
morgenmad kl. 08.00 i hallen kl. 09.00
hvor vi delte børnene op i 2 hold efter
alder. der blev så spillet badminton og
høvdingebold i de 2 håndboldhaller.
Inden frokost havde Laura og Bente
børnene i svømmehallen en halv times
tid, selv om de 2 ledere ikke havde
badetøj på, måtte Laura skifte tøj fordi
hun på en eller anden måde var blevet
ret våd.
Da vi havde spist frokost stod der
håndbold på programmet, som blev
vundet af et hold af spillere der aldrig
havde spillet håndbold før, undtaget en
der havde spillet da hun var ca. 6 år, så
måske "klubben" har nogle hvilede

talenter gående rundt - eller måske var
det den gode træner, Banjo-Bente der
gjorde udslaget.
Om aftenen spillede vi banko, det blev
rigtig hyggeligt da alle fandt ud af man
skulle være stille. Vi havde fået sponseret nogle lækre præmier, bl.a. 3 stk.
MP3 afspillere, flere tasker og lommeregnere, samt Stine havde været i
TIGER og købe sjove gaver, så alt ialt
en god omgang Banko.
Vi sluttede af med aften badning i
svømmehallen med undervandslys da
det blev mørkt. Der blev vist nok set
flere der kyssede, men det er løse rygter, tror vi nok!
Onsdag startede vi lidt senere med
morgen løb, men vi spiste igen kl.
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08.00. Vi spillede tennis/badminton og
legede dåsegemme og anden leg i de 2
haller om formiddagen.
Onsdag eftermiddag stod den på fodbold turnering, igen opdelt med at alle
var blevet fordelt store som små på holdene og så spillede vi alle mod alle.
Onsdag aften stod den på skydning i
den lokale skydeklub, vi fandt de tre
bedste og den dårligste skytte som fik
præmie.
Det skal siges der var flere aspiranter
blandt de unge, som godt kunne bruges
i vores lokale skydeklub, de var virkelig
dygtige.
Da vi fik saftevand og kage onsdag
aften sluttede vi af med at se en film og
spise popcorn, hyggeligt, der var flere
der efterhånden var ved at være noget
trætte, men efter filmen stod den på
natte løb 23.30, 7 klasserne havde
gemt sig rundt om på ruten og det skal
siges der var nogen som blev meget
forskrækket rundt på ruten.
Torsdag var der ingen morgen løb, da v
i havde haft natte løb.
Efter morgenmaden lavede vi atletik,
der var løb, boldkast, højdespring,
længdespring, og spydkast i højt solskinsvejr, super god formiddag ude i
det fri.
Efter frokost stod den på fri aktivitet
med mulighed for håndbold, badminton og fodbold, der blev spillet lidt,
men de fleste var trætte og aktiviteterne
døde hurtigt ud, så da Peter sagde lad
os gå i svømmehallen, endte de fleste
der, nogen tog en Morfar lur, andre sad

og snakkede - alt i alt en hyggelig eftermiddag.
Torsdagen bød desværre også på flere
skader, desværre gik det ud over den
samme to gange, som måtte til behandling af både knæ og en flænge bag på
hælen som blev limet. Efter at Mona
havde været i gang med 1.hjælp, kørte
Peter afsted den uheldige. Ole havde
også brug for Monas pleje til forbinding
af storetåen.
Torsdag aften tog vi i bowling hallen,
hvor børnene selv havde delt holdene,
vi hyggede os alle sammen i 2 timer,
alle fik en sodavand.
Vi fik saftevand, kage og frugt da vi
kom tilbage og sluttede dagen af med
en tur i svømmehallen, hvor flere drenge kæmpede med Johnny, inden alle så
småt gik i seng, nogen blev oppe for at
snakke og hygge lidt, men der blev ro
på stuerne omkring kl. 01.00.
Fredag sprang vi morgenløbet over, vi
spiste morgenmad og havde travlt med
at pakke og smøre madpakker.
10.30 sagde Jakob og vores anden
chauffør Ebbe, nu skulle vi hjem ad.
Det skal siges der var meget stille i bussen i forhold til da vi tog afsted, flere
sov og andre sad bare og lyttede til
musik og slappede af, meget forståeligt!
Vi har haft en fantastisk god idrætslejr,
hvor vi er kommet rundt om de fleste
af de aktiviteter klubben har i det daglige, vel alt andet end rulleskøjter har vi
dyrket. Vi har set der er nogen af børnene der har talenter for andre idrætsgrene end det de går til i det daglige,
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så måske har de lyst til at prøve det af
senere.
Vi vil dog anbefale at de fleste venter
nogle år med at gå til banko, af hensyn
til de faste bankogæster, de tåler ikke
så meget støj.
Det har været hyggeligt, at være sammen med alle de fantastiske børn, som
er fyldt med energi, (for det meste) og
har et dejligt gå på mod og højt humør.
Vi ledere vil gerne sige tak for lån af
nogle fantastiske børn, håber at alle har
nydt turen.
Med de bedste ønsker for jer alle i
resten af sommerferien
Stine, Laura, Jakob, Peter, Mona,
Johnny, Banjo-Bente og Optiker-Ole
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Gymnastiksæsonen starter
Vi starter op i uge 36. Merete Henriksens hold har dog
først opstart i uge 38.
Tilmelding sker via vores hjemmeside www.asgi.dk ,
hvor man under ”Gymnastik” og ”Holdtilmelding” kan
tilmelde sig holdet.
Der skal betales med dankort. Der findes en vejledning
på siden, hvordan man skal gøre.
Det er meget vigtigt at indtaste mobilnr. og e-mail
adresse. Melder du dit barn til, er det meget vigtig at
det er barnets personlige oplysninger og din egen email adresse.

Aktivitetsoversigt fra Gymnastikafdelingen i ASG&I 2012-2013:

Idrætsforeningen…

Holdbeskrivelser:
Rytmepigerne
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 aktiviteter. Vi skal svinge og danse til noget
fedt musik og lave en lille serie, som vi viser til forårsopvisningen i ASG&I.
Håber at se rigtige mange at jer og glæder mig til en
masse sjove timer i løbet af vinteren. Vi ses...
Marianne
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Zumba
Vrid dig til lækre sydlandske rytmer uden at bekymre
dig om du gør det rigtigt. Cirka sådan lyder opskriften
på en god Zumba time i Alsønderup.
Det er lette dansetrin, masser af gentagelser til latinmusik og ind imellem moderne hits. Zumba handler
om at have det sjovt, ikke om at være en perfekt danser, men lidt sved på panden er også målet med timen.
Lene

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 redskabsbaner, lege og brug af småredskaber.
Vi ses til noget nyt, noget gammelt, lidt latter men også
sved på panden.
Grethe Christensen

Springgymnastik
På springgymnastikholdet er der fart over feltet! Vi skal
lære at lave kolbøtter, vejrmøller og hovedspring som
minimum. Når vi har styr på det grundlæggende, vil vi
videreudvikle vores spring i retningen af araber-spring,
araberspring efterfulgt af flikflak, salto og kraftspring.
Derudover skal derekstra meget fokus på styrketræningen, så vi kan blive stærke nok til at udføredisse spring
og på fællesskabet, så vi kan få et rigtigt sjovt år sammen, meden masse gymnastik.
Vi glæder os til at se jer!
Kimmie, Maja, Stine og Theresa

Motion for seniorer m/k
Endelig et formiddagshold så alle m/k kom og vær med.
Motion er bedre end medicin, så derfor er det vigtigt at
holde sig i gang med fysisk aktivitet og bevægelsesglæde så livskvaliteten forbedres eller holdes ved lige.
På dette hold skal kroppen arbejdes igennem med
opvarmning, styrke/udholdenhedstræning, smidighed,
stræk og evt. afspænding.
Til alt dette vil vi bruge alle mulige håndredskaber
mm.
Alle kan deltage – også jer som aldrig har dyrket gymnastik før.
Husk: Holdet starter først den 19.09.2012.
Merete (tlf. 24 67 76 89)

50 plus
Dette hold er for damer uanset alder. Musklerne i hele
kroppen skal smidiggøres, styrkes og strækkes.
Balancen skal trænes og pulsen skal op.
Vi vil benytte mange forskellige håndredskaber bl.a.
redondobold (lille blød bold). Vi skal lave gode øvelser
for mave, ryg, balder og ikke at forglemme bækkenbunden.
Øvelserne kan udføres af alle – også dig der ikke tidligere har været aktiv gymnast.
Timen afsluttes med udstrækning og afspænding.
Husk: Holdet starter først den 19.09. 2012
Merete (tlf. 24 67 76 89

10Idrætsforeningen…
Nyt fra Tennisafdelingen
Tennissæsonen er godt igang, og vi har haft mange fine
spilledage. Vi åbnede banerne med standerhejsningsarrangement den 28. april. Det var lidt koldt,
men de ca. 20 deltagere kunne hygge sig med
morgenmad, taler, tennisturnering og grillmad til frokost.
Alt i alt en dejlig start på sæsonen.
Foråret har også budt på et par andre aktiviteter,
som beskrives i det følgende.

Tarzantræf
Som noget nyt i år prøvede vi at holde et ”tarzantræf”.
Det var kun for mænd, og der var lagt op til, at fokus
skulle være at få noget power i spillet.
Lysten til at vinde var bestemt til stede, men der var
også plads til de mindre erfarne spillere.
Vi afsluttede med øl og grillmad.
Deltagerne efterspurgte en gentagelse af arrangementet, og det bliver til august.

Tøsetræf
I lighed med sidste år holdt vi et tøsetræf. Vi havde en
hyggelig aften med tennisspil – og lidt pause snak på
banerne efterfulgt af kold hvidvin, rejemad og mere
snak.
Det var en dejlig aften, og vi blev enige om at holde et
tøsetræf mere i august.

Tennistræning
Tennistræningen holder sommerpause nu. Vi har rigtig
mange børn fra ca 3. - 6. klasse, der går til tennistræning. Der er typisk 15-20 på træningsholdet. Det er
dejligt at se så stor entusiasme hos børnene.
Hvis der kommer lige så mange efter sommerpausen
vil vi dele børnene op i to hold, så nogle spiller fra kl.
16-17 og andre fra 17-18. Dette for at give mere
træningstid til den enkelte. En sådan ændring vil blive
meddelt når børnene er startet til tennis igen.
Vi har desværre kun få spillere i 7. – 9. klasse, så der
er plads til flere !!!
Der har i år været seniortræning både tirsdage og torsdage. Der er omkring 8-12 deltagere, og vi træner
sammen i 2 timer begge dage.
Efter sommerpausen starter seniortræning igen tirsdag
den 7. august, og juniortræning den 9. august.
Sensommertræningen varer august ud, men hvis vejret
fortsat holder kan det være, at vi kan få lavet aftale om
1-2 gange træning ind i september.
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Idrætsforeningen…

Nyt fra
Løbeklubben
Der er et utal af måder at være løber
på…én af dem er din
At blive løber for livet er en rejse. ASGI vil rigtig
gerne hjælpe dig i gang med den rejse.

Kommende arrangementer
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Information om tilmelding sendes ud til tennismedlemmer via e-mail.

Mandag d. 3. september 2012 trykker løbeklubben
atter på genstart til et 30 ugers løbeprogram, vi bliver simpelthen ved. Der vil være løb på seks forskellige niveauer fra begynder til maratonløbere.

● Tøsetræf onsdag den 15. august kl. 18-21
● Tarzantræf onsdag den 22. august kl. 18-21

Vi mødes på Kulsviergården kl. 17.30 til fælles
opvarmning. De første gange vil der være fælles
løb og løbelege for derefter bedre at kunne ønske
løbeniveau.
Tilmeldingen foregår på ASG&I’s hjemmeside.

Generalforsamling
Indkaldelse til tennisafdelingens generalforsamling
findes i dette LokaltNyt, på næste side.

Skulle man have en ”løbeinstruktør” i maven og
har lyst til at hjælpe med at motivere til løb, er der
opstartsmøde for hjælpere/instruktører mandag d.
20. august kl. 17.30 i klubhuset.

For de der har lyst til at spille lidt tennis inden generalforsamlingen mødes vi på banerne kl. 18-19.

Så grib fat i naboen, kæresten eller manden og
mærk den positive, den glade energi og bliv løber
for livet.

Dernæst følger generalforsamling fra kl. 19, og vi slutter af med lidt mad og drikke.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
heidi.rask@skolekom.dk

På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i ASG&I Tennisafdeling
Generalforsamlingen finder sted

onsdag den 12. 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

Nyt fra Badmintonafdelingen

Badmintonbaner udlejes
I næste indendørssæson udlejer vi baner på følgende dage:
Fredag mellem 18.00 - 22.30 samt tirsdag mellem 10.00-12.00.
Pris kr. 1.400 pr. time/bane.
Sæsonen løber fra uge 33 til uge 18.
Henvendelse til Gitte, 2085 7089 eller gittesiezing@hotmail.com
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Alsønderup Sogns Lokalråd…

Biltrafik i Viadukten!
Lukningen af viadukten ved Frederiksværksgade
for biltrafik var sat på Miljø- og Teknik-udvalgets
dagsorden d. 06. 06.2012
Lokalrådet var ikke blevet orienteret om dette, ej heller
havde vi været indkaldt til dialogmøde med kommunen. Men da vi følger dagsordnerne til udvalgets
møder, så vi dette punkt på dagsordnen for d.
06.06.12. Vi reagerede øjeblikkeligt med en mail til
borgmesteren, hvori vi anmodede om at få punktet
udsat, således det kunne blive behandlet i lokalsamfundet. Dette blev imødekommet og punktet er nu
udsat til d. 15.08. 2012. Af dagsordnen fremgår, at
direktionen anbefaler en lukning for gennemkørsel af
biler i viadukten, i stedet anbefales det at bilerne kører
af Isterødvejen, Præstevej til Herredsvej eller
Baunevej/Damvejen.
Lokalrådet har påtalt og reageret kraftigt på, at det
anbefales at køre via Baunevej/Damvejen, dette skyldes, at vi i mange år har arbejdet for en forbedret trafiksikkerhed for vores børn i dette område, på grund af
skole, SFO, klub, daginstitution og indkørslen til idræt.
Derfor bad vi om et møde med forvaltningen. Vi har
efterfølgende fulgt mødet op ved at skrive vores synspunkter til kommunen. Disse vil blive vedlagt, som
bilag, til dagsordnen d. 15.08.12 for udvalget for
Teknik og miljø. I brevet anbefaler lokalrådet en
løsning, der tilgodeser både cyklister og bilister, samtidig med at trafiksikkerheden forbedres. Flere beboere
tog samtidig initiativ til en underskriftsindsamling.
Den 4. juli havde Frederiksborg Amts Avis et stort
interview med Pernille Østergaard, som er en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen, samt med Tue

Tortzen. Tue oplyste i den forbindelse, at der skal findes en anden løsning, der muliggør sikker trafik for
både cyklister og bilister. Han undskylder desuden, at
der er sket en fejl i behandlingen af sagen. ”Der er sket
en procedurefejl, at man ikke har spurgt lokalrådene,
før vi behandlede sagen, og det sker ikke igen”
(Frederiksborg Amts Avis d. 04. juli 2012)
Samme aften deltog Pernille Østergaard og Nanna
Lange Jensen (formand for lokalrådet) i et møde med
politikere fra miljø- og teknik udvalget, hvor det fra
politikernes side atter blev præciseret at viadukten ikke
bliver lukket for biler samt at man nu går i gang med at
finde en anden løsning, hvilket lokalrådet finder meget
positivt.
Underskriftindsamlingen resulterede i, at der d. 5 juli
blev der afleveret 1.808 underskrifter, indsamlet på
mindre end 14 dage, til udvalgsformanden for miljøog teknik Tue Tortzen.
Lokalrådet er til for at varetage sognets fælles interesser
overfor kommunen og denne sag viser, at det har sin
berettigelse. Vi har sammen med de øvrige 9 lokalråd i
Hillerød kommune 2 dialogmøder pr. år, hvor vi kan
udveksle ønsker og planer. Derfor opfordrer vi jer til at
møde op på generalforsamlingen tirsdag d. 23.10.2012
på Kulsviergården (se indkaldelsen i næste Lokalt Nyt
samt i Hillerød avisen). Vi er 4 bestyrelsesmedlemmer,
der ikke genopstiller flere har siddet der i mere end 8
år og det er på tide at andre kommer til, derfor vil I
beholde lokalrådet?
Så stil op til bestyrelsen…
Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd

Løsningsforslag
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FIRKLØVEREN

-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid
Firkløveren er godkendt af Hillerød og Halsnæs Kommune.
Masser af frisk luft, knus, sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling pr. md. er 2.149,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

FIRKLØVEREN

v/Tanja Leerbech Holst
Kløvervej 22, Tulstrup, 3400 Hillerød
Mobil 30 69 61 99 - firkloeveren@mail.dk
www.firkloeveren.dk

TOTALLØSNINGER...
Vi kan dække dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig.
Nu også indretning af badeværelset med fliser og bademøbler fra Fliser og Bad DesignCenter...

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

MURER

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

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

●

●

●

●

●

●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

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

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

Kulsvierscenen…
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Vær
med

til
Ungdomsteater

Efter en fantastisk
sæson med
børne/ungdomsteater er vi klar igen til en ny sæson.
Går du i 4. til 9. klasse og har du lyst til at være
med til at spille teater, så skriv til:
borneteater@kulsvierscenen.dk eller ring til
formanden Birgitte på 28191176 (efter kl. 16).
Vi starter op efter sommerferien og øver i første
omgang hver søndag fra 14-17 og senere hen onsdage
fra 17-19. Der er forestillinger midt i november.
Læs mere på www.kulsvierscenen.dk

Bliv ven med
Kulsvierscenen
på Facebook:
www.facebook.com/kulsvierscenen
Hold dig opdateret med de forestillinger
Kulsvierscenen opfører og se
billeder fra tidligere forestillinger...

Regi- og lysfolk
- og unge mænd
Vi kan altid bruge en ekstra hånd til at
sætte forestillinger op ved Kulsvierscenen.
Lige i øjeblikket mangler vi personer, der
har lyst til at være med til at skabe næste
års forestilling, The Sound of Music.
Vi har et godt sammenhold i teatergruppen
og tilbringer en masse sjove timer sammen.
Det er specielt regi- og lysfolk vi mangler,
når vi går i gang til efteråret.
Det er ikke nødvendigt med stor erfaring,
bare du er fiks på fingrene.
Har du mere lyst til at stå på scenen,
har vi altid et underskud af unge mænd,
der kan brænde for at spille teater.
Interesseret?
Send en mail til formand@kulsvierscenen.dk
eller ring til Birgitte på 28 19 1176.
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REGNSKABSSERVICE &

REVISION

Regnskabsservice

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44

www.regnskabsservice.dk

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

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

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk

Kulsviergården…
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Kulsviergården afholder

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 26. september 2012 kl. 19.00
på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af indskud ved indmeldelse
Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisorsuppleant
7. 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

Mænd søges...
Kulsvierkoret søger desperat efter mænd
til at synge med i vores hyggelige kor
Damer er også meget velkomne...
Vi synger alt fra danske, udenlandske og rytmiske sange og optræder nogle gange om året på plejehjem,
i kirker og har også - som noget nyt - været ude at synge til guldbryllup. Der er ikke krav om at kunne læse
noder, bare du kan synge rent. Vi øver hver torsdag fra kl 19-21.
Ring evt til Birgit Thorup 28745828 eller kom og syng med den 23/8 og/eller den 30/8 kl 19.00
i Smedens hus, Ravnsbjergvej 6, Alsønderup, hvor vi holder åbent hus.
Vi serverer kaffe og kage i pausen.
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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

Harløse Forsamlingshus…

Harløse
Forsamlingshus
Loppemarked søndag d. 29. juli kl. 10-13
Vi har fået samlet så mange effekter så vi allerede er
nødt til at afholde et loppemarked på ovennævnte dato
på grund af pladsmangel. Men vi kan godt få plads til
mere hvis nogen ligger inde med noget.

Fællesspisningerne i efteråret:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

d.
d.
d.
d.

28.
25.
30.
27.

august
september
oktober
november

Emnerne hertil er ikke helt på plads endnu, men alle
medlemmer af huset vil blive orienteret om det.
Tilmelding til fællesspisninger senest 2 dage før på
tlf. 48 21 03 89. Samme telefonnummer for evt.
afhentning af loppevarer.

Lokalt Nyt…

Lokalt Nyt-redaktionen
efterlyser

Ny Kasserer!

Lokalt Nyt bliver som de fleste nok ved, produceret
udelukkende ved hjælp af frivilligt arbejde.
Vi søger nu en ny kasserer hurtigst muligt.
Arbejdet kræver ikke større økonomisk indblik og
omhandler primært udsendelse af regninger til
vores annoncører samt betaling til vores trykkeri.
Kassereren deltager kun i ét redaktionsmøde om
året og får selvfølgelig alle sine udgifter dækket.
For yderligere information om jobbet som kasserer
i Lokalt Nyt redaktionen, vil Peter Windum
gerne fortælle hvad arbejdet handler om på
telefon 3145 1968.

Der bliver endnu et loppemarked inden jul
- nærmere dato følger.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Jagttegn-kurset
Så gik der endnu en sæson.
Elleve aspiranter gik op og elleve bestod.
Den tolvte som deltog havde jagttegn, men skulle
aflægge prøve med bue.
Det har givet lyst til endnu en sæson, så går du og
tænker på at tage jagttegn, så ring til John på
tlf. 20 45 99 64 - de første 3 har meldt sig.
Kurset er måske det billigste i Nordsjælland.
Start midt i november - nærmere senere...
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Har du lyst til at være vores nye kasserer,
så send venligst en mail til
ansvarshavende redaktør Peter Windum
på mailadressen Peter@Windum.com

20Alsønderup Seniorklub…
Nyt fra
Alsønderup Seniorklub

Alsønderup Seniorklub har afholdt forårs-sommerarrangement lørdag den 30. juni. Turen gik til Furesøen og
Kollekolle, som ligger lige ved istidens smeltevandsslugt ned til søen. Arrangementet begyndte med, at alle
mødtes på Kulsviergården, så man kunne mødes og
samle sig i så få biler som muligt. Selvom der var
intenst cykelløb med start og opløb ved
Kulsviergården, gik det hele med fælles forståelse
meget lempeligt med kørslen.
Straks ved ankomst og parkering ved Kollekolle gik vi
den korte tur ned gennem Slugten, og nede ved
Furesøen lå en chartret båd klar fra Baadfarten, som
sejler med seks forskellige både på Bagsværd- og
Lyngby-, Vejle- og Furesøerne. Vi skulle sejle med den
båd, der hed Furesøen og var bygget i 1948.
Formand Lis Asmussen bød velkommen og glædede
sig over, at 60 personer havde meldt sig som medlemmer i Alsønderup Seniorklub, og 30 havde tilmeldt sig
til dette arrangement. Til erstatning for Kulsviergårdens
Seniorklub er Alsønderup Seniorklub dannet, og den er
åben for alle interesserede. Formand Lis præsenterede
også de 5 personer, der nu udgør bestyrelsen.
På turen rundt på Furesøen kunne vi se en vidunderlig
natur, historiske steder og en hel del store og velbelig-

gende palæer. Der var også en del roere og nogle
fiskere på søen, og vejret var i den grad med os alle
med solskin, varme og kun få skyer. Bestyrelsen havde
sørget for et godt glas hvidvin, der blev nydt undervejs.
På sejlturen rundt på søen gjorde skipper holdt et par
gange. Hans Chr. Poulsen gav herunder en længere

Alsønderup Seniorklub…
redegørelse for Furesøens natur, dens sammenhænge
med tilløb og fraløb og de andre søer i midten af
Nordsjælland, dens historiske formål som reservoir til
forsvar af hovedstaden og søens bestand af fisk samt de
tiltag til forbedring af søens tilstand, der gøres.
Da vi kom hen foran det sirlige og smukt beliggende
Næsseslot, gav skipper en forklaring om dets historie,
husets ejere og nuværende formål.
Pludselig var sejlturen slut; den time gik så hurtigt, og
vi vandrede så tilbage til Kollekolle op gennem
Slugten.
I Kollekolles restaurant var der dækket op og gjort klar
til en herlig frokost med spændende retter. Kollekolle
er i begyndelsen af 70-erne af Landbrug og Fødevarer
bygget som kursuscenter og hotel, der er åbent for alle;
det hele blev stærkt moderniseret i 90-erne.
Restauranten ligger helt ud til Slugten, så vi sad halvvejs ude i haven. Kollekolles restaurant er kendt for at
kunne levere det ypperste, og vi fik også lov til for en
relativ beskeden pris at nyde de meget lækre og
spændende retter, som var sat frem.
Efter frokosten var der gjort klar med kaffe og ikke mindre end 3 lækre lagkager i den øverste af de 2 dagligstuer oven over hinanden lige ud til Slugten. Derfra
kan man henover Slugten og Furesøen se lige over til
Næsseslottet – en betagende og enestående udsigt.
Under denne afsluttende del af arrangementet gav
Hans Torben en redegørelse af Kollekolles historiske
forløb, der har mange og forskellige historiske lag.
Stedet har været opholdssted, og undertiden har der
været en kro, for de mange, der skulle over vadestedet
mellem Farum Sø og Furesø dér, hvor hovedvej, motorvej og jernbane nu krydser over.
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22 Alsønderup Seniorklub…
KOM
- der er også
plads til dig/jer
Bliv medlem af Alsønderup
Seniorklub, som blev stiftet den
12. april i år, som en fortsættelse
af Kulsviergårdens Seniorklub.
I 1892 købte en markant personlighed – Grut-Hansen - ejendommen,
udvidede den og gjorde Kollekolle til et center for kvægavl, så det rygtedes overalt i landet og i store dele af omverdenen. Ved motorvejens
anlæggelse måtte landbruget flytte, og kursuscentret blev da i stedet
opført.
Således førte kloge beslutninger og dristige initiativer til, at det i disse år
er muligt at opleve stedets og omgivelsernes herligheder for alle dem,
der vil opsøge dem.
Formanden takkede og afsluttede med, at det er bestyrelsens håb, at
arrangementet har givet lyst til flere indmeldelser i Seniorklubben og
til at deltage i det næste arrangement den 3. november til Jagt- og
Skovbrugsmuseet i Hørsholm med efterfølgende frokost i Café Grundtvig
i Birkerød Idrætscenter.

Der afholdes 2 årlige arrangementer.
Vi er nu 60 medlemmer og skulle
gerne blive flere, så vi kan lave
nogle gode arrangementer med et
kulturelt indhold, som kan give
gode oplevelser til os alle.
Som I kan læse af omstående
referat havde vi en rigtig dejlig
tur den 30. juni med sejltur på
Furesøen og efterfølgende fik vi
en udsøgt frokostbuffet på kursuscentret Kolle Kolle.
Det årlige kontingent er fastsat til
kr. 100,- pr. medlem.
Vores næste arrangement er allerede på plads. Lørdag den 3.
november skal vi besøge Jagt- og
Skovbrugsmuseet i Hørsholm på
en guidet tur med efterfølgende
frokostbuffet på Café Grundtvig
i Birkerød Idrætscenter.
Håber du / I har fået lyst til at
være medlem – kontakt vores
kasserer Merete Henriksen på
mail: anemone6@mail.dk eller
telefon 24 67 76 89 for indmeldelse.
Lis Asmussen
formand
e-mail: haas@post12.tele.dk

Harløse Lokalråd…
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Nyt fra Harløse Lokalråd
Lokalrådet omfatter borgere i Gl. Harløse, Ny Harløse, Harløse Overdrev,
Klostervang, Æbelholtsvang, Tjæreby, Æbelholtsdam samt Freersvang
Harløse Lokalråd arbejder med
følgende områder:
”Plan 2011” omhandler de emner Lokalrådet har defineret som væsentlige på grundlag af input fra borgerne
i området, samt indeholder løsningsforslag med tilhørende prioritering.
Hele ”Plan 2011” kan læses på vores hjemmeside
www.harlose.dk
● Bus 324 se øverst www.harlose.dk under Emner.
● Cykelstien mellem Hillerød og Skævinge, se øverst
www.harlose.dk under Emner, her findes cykelstiprojektet hvor første etape fra motorvejen til
Ny Harløse igangsættes ca. 1. august 2012.
● Lukning af viadukten under motorvejsforlængelsen/
Frederiksværksgade, se hjemmesiden
www.harlose.dk
● Gangstier i lokalområdet, se øverst www.harlose.dk
under Emner.
● Komposteringsanlæg på Bjerggården.
● Harløse Park, se fotos, er blevet etableret med
fodboldmål/boldbane, borde og bænke i samarbejde
med Harløse Vandværk´s bestyrelse samt tak til
STARK´s tømmerhandel og Beckmann´s Farvehandel.
● Harløse Klub, se Klubben øverst www.harlose.dk
På hjemmesiden kan man følge med i Lokalrådets
arbejde, samt tilmelde sig nyhedsbrevene.
Vi vil opfordre alle til, at klikke ind på hjemmesiden
og tilmelde sig dette nyhedsbrev.

Det er samtidig vores hensigt, at hjemmesiden bliver et
aktivt forum for borgerne i lokalområdet, hvor borgerne har mulighed for at ytre sig om lokale problemstillinger.
Harløse Lokalråd består i dag af 5 personer, men der er
plads til flere.
Det er ikke en forudsætning, at man har boet i området i flere generationer – nye tilflyttere er meget velkommen.
Hvis du er interesseret så kontakt os, benyt
harlose@harlose.dk

På borgermødet tirsdag d. 24. april 2012
i Forsamlingshuset havde vi inviteret
Anja Worsøe Reiff, vores præst i Tjæreby-Alsønderup
sogne med lokale emner.
Tue Tortzen, Fælleslisten samt Dan Riise, Venstre, hvor
der blev diskuteret busdrift, cykelsti, Bjerggården og
ikke mindst ekspropriation af arealerne til cykelstierne.
Forsamlingshuset byder som altid på middag til de
sædvanlige lave priser kl. 18.00, se Forsamlingshusets
arrangementer www.harlose.dk
Med venlig hilsen
Harløse lokalråd
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2 800

Mere end
.
gæstede Alsønderup Fester
Alsønderup Fester Kr. Himmelfartsdag startede med
regn og blæst, men henad formiddagen brød solen
igennem og satte gang i den udendørs servering.
Borgmester Kirsten Jensen klippede snoren over for de
første gæster, og da dagen var omme havde mere end
2.800 gæster besøgt Alsønderup Fester.
Omsætningen blev på omkring 250.000 kr. og overskudet ligger nogenlunde på niveau med sidste år.

Vi lader de mange billeder på de følgende sider fortælle om den dejlig stemning, som bland andet de mere
end 400 frivillige var med til at skabe...

25

26

27

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
3/9-2012.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

Emma Sofie vinder en kasse sodavand !

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

Postnr

Emma Sofie Larsen
fra Tulstrup

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Adresse

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

Navn

Find 5 fejl

KONKURRENCE:
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Alsønderups seje patrulje

Væbnermesterskabet 2012
I Kr. Himmelfartsferien deltog
væbnere og seniorvæbnere fra FDF
Alsønderup i årets Væbnermesterskabsfinale sammen med 1300
andre FDFere fra hele landet. Der
var i alt 205 patruljer, heraf tre fra
Alsønderup.
Væbnermesterskabet er et FDF
event, der løber over flere måneder.
I starten af året har der været forskellige internetopgaver og hotspots, hvor patruljerne har mødtes
over 24 timer og løst forskellige
cases. I en del opgaver skulle man
sende fotos ind som svar. Man fik
både point for rigtigt svar og for,
hvor kreativt og fantasifuldt opgaven var løst.

Find billen med det rigtige bogstav!

Det hele kulminerede i den store
væbnermesterskabsfinale i Kr.
Himmelfartsferien, hvor alle patruljerne mødtes og dystede i forskellige discipliner: pionering, førstehjælp, madlavning, kristendom,

underholdning og natur. Der blev
bygget en stor lejr i Ballerup, og
patruljerne kørte så med bus og Stog ud til posterne, der var fordelt
over hele Storkøbenhavn. I år var
opgaverne bygget op omkring en
historie om jordskælv i København,
og patruljerne skulle ud og hjælpe
på forskellige måder og dygtiggøre
sig i redning, førstehjælp, krisehåndtering mm. Der var nogen, der
prøvede at rappelle ned fra tårnet
på brandstationen i Hvidovre.
Andre var på orienteringsløb i skoven og kæmpede sig igennem
knæhøjt mudder i en grad, så regntøjet skiftede farve fra blåt til brunt
og var uanvendeligt på resten af
turen. Atter andre kæntrede frivilligt
i en kano og lod sig bjerge af deres
kammerater.
Der var også sanseopgaver, hvor
man skulle gætte krydderurter,
smage på cola tilsat skumle ingredienser og gætte knob kun ved at
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mærke på et reb i en lukket kasse.
Endelig var der primitiv madlavning, der skulle anrettes og serveres
for et panel af smagsdommere. Jo,
man skal kunne lidt af hvert som
FDFer!
Alsønderups patruljer klarede sig
rigtig godt og placerede sig alle tre
i den øverste trediedel i det samlede resultat. Inden for de forskellige
discipliner blev de nr. 5 i førstehjælp, nr. 11 i pionering og nr. 21 i
natur. Det er rigtig flot! Tak for fire
supergode dage med højt humør og
sjove udfordringer, alt sammen professionelt arrangeret af et VMudvalg, der allerede nu er i gang
med at planlægge næste års
væbnermesterskab.
Vi glæder os til VM i 2013!

Hygge i lejren

Velfortjent
frokostpause

Puha!
Der er
højt
ned!

Kredsens yngste medlem var også med

Mon Kasper vender kortet rigtigt?
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Lær at spille guitar
Privatundervisning i guitar
hos Caspar Reiff
Begyndere, mellemniveau og øvede
Undervisningen foregår om torsdagen
i Tjæreby
Ring og hør nærmere på 50851066
eller send en mail: reiff.caspar@gmail.com

reklame
markedsføring
tryksager
PRessekontakt
websites
onlinesystemer

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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FDF
Alsønderup
får ny
kredsleder

Skiftet blev markeret ved kredsens sæsonafslutning,
hvor Michael fik overdraget kredsens fane

Efter 19 år på posten har Susanne Sandholt valgt at
trække sig som kredsleder for FDF Alsønderup.
Susanne var med til at starte FDF Alsønderup i 1993
og har gennem årene lagt et kæmpestort frivilligt arbejde i FDF. Hun har dermed en stor del af æren for, at
FDF Alsønderup i dag er Nordsjællands største kreds
med over 100 medlemmer. Hun fortsætter i kredsen
som leder.
Susanne Sandholt efterfølges på posten af Michael
Heegaard fra Tulstrup. Michael har været leder i FDF
Alsønderup i over 10 år. Hans kone Lena og deres tre
børn er også FDFere.
Skiftet blev markeret ved kredsens sæsonafslutning,
hvor Michael fik overdraget kredsens fane.

Hvorfor har du sagt ja til at blive
kredsleder i FDF Alsønderup?
Det har jeg, fordi jeg synes, at FDF er en rigtig sjov og
sund fritidsbeskæftigelse. Jeg kan godt lide at være i
naturen. Vi giver børnene oplevelser og udfordringer,
samtidig med at vi lærer dem om samvær og samarbejde. De får lov til at prøve sig selv af i sammenhænge, de måske ellers ikke præsenteres for. Og så bygger
FDF på kristne grundværdier, som fx at der er plads til
alle, og at alle har noget at bidrage med.

Har du selv været FDFer som barn?
Ja, jeg var FDFer i nogle år i Havdrup. Jeg husker bl.a.
en 50 km vandretur med oppakning! Og så selvfølgelig
sommerlejrene, hvor vi sov i telt og var på natløb.

Hvad laver I til FDF?
Ja, FDF er jo meget baseret på friluftsliv med bål, knob
og rafter. Vi prøver også at flytte børnenes grænser og
vise dem, at de kan meget mere, end de tror. Det kan
fx være vandreture eller overnatninger i det fri uanset
vejret. Derudover er fantasi, leg, kreativitet og innovation en stor del af FDF.
Vi har ugentlige møder for de forskellige aldersgrupper,
og så har vi weekendture og lejre, hvor vi gerne laver
mad over bål og sover i telt eller shelter. Vi har også
større arrangementer med
andre FDFere, så børnene får
følelsen af at være en del af et
større netværk, og får mulighed for at danne venskaber
med FDFere fra hele landet.
Michael Heegaard kan kontaktes på tlf. 40135728 eller
heegaard@fdf.dk.
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Ud og gå og gå og gå…
Er der noget bedre end en dejlig
lang gåtur med sine kammerater fra
FDF? Nej, vel…..
Grundlovsdag havde 19 FDF børn i
alderen 5-11 år og en flok ledere
sat hinanden stævne for at tage vandremærker til uniformsskjorten. Det
snuskede lidt, da vi mødtes, men
hurtigt blev det tørvejr og perfekt
vandrevejr.
Første pitstop var efter 5 km, som
alle nåede i fin stil. 5 par puslingeben valgte at stå af her og fik overrakt et velfortjent 5 km mærke.
Resten af flokken fortsatte mod
Frederiksborg Slot, hvor vi spiste de
medbragte madpakker. 10 km mærket var nu i hus! Rigtig flot gået…..
Efter madpakker og et par chokoladekiks, var der 7 seje børn der
havde mod og vilje til at fortsætte
turen mod de 20 km. Og med
udsigt til sodavand og det flotte 20
km mærke, gik det over stok og
sten. De sidste 5 km blev faktisk tilbagelagt på én time. Det var trætte
men også stolte børn, der blev hentet ved vejs ende.
Når vi tager vandremærker i FDF, så
er det bl.a. for at gøre børnene
mere robuste og for at flytte
grænser. Børn kan som regel klare
mere end de selv tror (og meget
mere end forældrene tror!), og vi
ledere bliver så glade når det lykkes
at flytte børnenes grænser, for vi vil
så gerne se dem vokse.

Klar til afgang fra
Fruebjerg P-plads

Vandremærker: 20, 5 og 10 km

Husk sæsonopstart :
Tirsdag d. 21. august kl. 18
Mødetider for næste sæson: Puslinge, tumle og pilte tirsdag
kl. 18-19.30 (puslinge kun lige uger).
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer mandag kl. 19-21

De seje 7, som gik 20 km

Det er OK at være lidt træt
efter 20 km i benene

FDF kalenderen
21. august: Fælles sæsonstart
22.-23. september:
Overnatning for hele kredsen
5.-7- oktober: OiO
23.-25. november: Juleweekend

33

Kirkerne…

VALGFORSAMLING
Afholdes tirsdag d. 11. september 2012 kl. 19.00
i Smedens Hus, Alsønderup
Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære menighedsrådsvalg, medmindre
der kommer alternative kandidatlister.
Valgforsamlingen sker ved dispensation fra lov om valg til menighedsråd som del
af et forsøg.
Formålet er at få valgt nye medlemmer til menighedsrådet i to år (2012-2014)
for den kommende funktionsperiode 2012-2016.
Der er mulighed for at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråds
almindelige regler ved at indlevere en kandidatliste senest kl. 19.00
den 18. september 2012 til to bemyndigede personer i menighedsrådskredsen.

Husk: Selvom der foregår meget i lokalområdet, så kan vi ikke undvære kirken.
Udover gudstjenester er der mange andre spændende arrangementer i kirkelig
regi.
Hvad vil der ske, hvis der ikke er et fuldtalligt menighedsråd?
Meld dig derfor til et overkommeligt meninghedsfydt arbejde for menigheden
i mindst 2 år !
På vegne af menighedsrådet for Tjæreby-Alsønderup sogne
R. Steen

34 Kirkerne…
Forårsgudstjeneste med
Jytte Abildstrøm
Torsdag den 8. maj 2012 var der forårsgudstjeneste i Tjæreby Kirke.
Som lægprædikant var inviteret Jytte Abildstrøm.
Da gudstjenesten startede kl. 18,30, var kirken stopfyldt.
I sit indlæg startede Jytte Abildstrøm med at fortælle
om den betydning, den kristne tro havde haft i hendes
barndomshjem, og hvorledes dette var blevet forvaltet.
Den prægning, hun havde fået den gang, har fulgt
hende gennem hele livet og givet hende styrke.
Hun læste herefter op af nogle digte og fortællinger,
som henviste til den gave, som livet er, og som vi skal
skønne på og forvalte med ansvar og glæde. Hele Jytte
Abildstrøms indlæg understregede, hvilket positivt og
ansvarsbevidst menneske hun er.

Husk:
Tjæreby-Alsønderup sogne
Et nyt menighedsråd skal tiltræde den
1. december 2012.
Hvis du kan tænke dig at være én af dem – og få
indflydelse på arbejdet i menigheden – så er du
meget velkommen til at henvende dig for eventuel
information hos formanden Aage Stenhøj Jørgensen,
vores sognepræst Anja W. Reiff eller hos Ruth Steen,
valgudvalget.
Der er brug for mindst 4 medlemmer.

Sæt kryds ved d. 11. september:
Valgforsamlingsdagen.
Se yderligere her i bladet og
i næste nummer af Lokalt Nyt.

Efter gudstjenesten gik man over i konfirmandstuen,
hvor der var dækket festligt op til aftensmad. Efter
maden sang man et par forårssange, inden man begav
sig ned i et nærliggende moseterræn for at høre nattergalen. På grund af det lidt kolde forår havde de fleste
nattergale udskudt deres rejse mod nord. Men en
enkelt forbarmede sig over selskabet, og lod sine triller
høre i den lyse forårsaften.
Det kunne konstateres, at når der er så mange personer forsamlet i Tjæreby Kirke, kniber det for de bageste
at høre, hvad der bliver sagt fra den forreste del af kirken. Så måske skal menighedsrådet overveje at investere i et højtaleranlæg.
Ruth Steen

Eftermiddag
med udsigt
Onsdag den 22. august kl. 14.00
i Tjæreby konfirmandstue
Lokalhistorisk foredrag ved formand for
Lokalhistorisk forening Ole Blåkilde og arkivleder
Lissi Carlsen
Har du god tid om eftermiddagen, så inviterer
præsten til ”Eftermiddag med udsigt”.
Et par hyggelige timer med spændende indhold,
hyggeligt samvær og en kop kaffe.
Den 22. august er der lokalhistorie på programmet
med lysbilleder og spændende historier fra svundne
tider i Tjæreby og Alsønderup.
Gratis adgang - kaffe og kage 10 kr.

Kirkerne…
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Udstillingsforedrag
i konfirmandstuen
ved Tjæreby Kirke:

Hoi Lebadang og om det at
samle på kunst
Søndag den 9. september
kl. 15.00
Efter en dejlig og godt besøgt aften
ved sidste udstillingsforedrag om
tegneren Ib Spang Olsen er turen
nu kommet til en reel danmarkspremiere. Kunsthandleren og musikproducenten Peter Olufsen viser
denne søndag eftermiddag et stort
udvalg af den vietnamesisk-franske
kunstner Hoi Lebadangs farveskønne litografier.

Hoi Lebadang blev født i Vietnam,
men emigrerede til Frankrig i 1939,
hvor han studerede på Ecole des
Beaux-Arts i Toulouse.

Særligt anerkendt er Lebadang som
lithograf og udstillingen viser et
bredt udvalg af disse værker fra
50’erne og 60’erne.

Han havde sin første store udstilling
i 1950 i Paris og senere i 1966 kom
hans amerikanske gennembrud ved
en udstilling på Cincinnati Art
Museum.

Peter Olufsen vil ved foredraget
også fortælle om det at samle på
kunst og fortælle anekdoter om
glæden (og skuffelserne) ved at
samle på kunst.

Disse værker har aldrig været
udstillet i Danmark før, så der er
god grund til at lægge vejen forbi
Tjæreby.

Lebadang blander den orientalske
stil med den europæiske og hans
billeder er smukke og utroligt dekorative.

”Udstillingsforedrag” er et eendagskoncept i den ny istandsatte Tjæreby konfirmandstue.
Således er der kun denne ene dag lejlighed til at se billederne og høre foredraget.
Billederne sættes op og tages ned samme dag som foredraget finder sted.
Næste foredragsholder bliver den lokale kunstner Lena Heegaard,
der har stor succes med sit speciale: Vægmalerier.
Dato for arrangementet offentliggøres i kommende Lokalt Nyt.

36 Kirkerne…
Sogneudflugt 2012
Fredag den 31. august kl. 8.30 kører bussen til årets
sogneudflugt. En tur med fokus på moderne kirkekunst
og naturoplevelser
Vi sætter kurs mod Galleri Emmaus, der ligger i det
gamle Haslev højskole. Med i bussen har vi højskolesangbøger, diverse forfriskninger og godt selskab.
På vejen gør vi først stop ved Søborgmagle kirke og ser
et eksempel på en moderne altertavle af kirkekunstneren Adi Holzer. Han er en af de kunstnere, der også er
repræsenteret på Galleri Emmaus, som er næste stop.
Her på galleriet er kunst, kristendom, kreativitet og
udvidet horisont fællesnævnere. Her udstilles og sælges moderne kunst af anerkendte og professionelle
kunstnere, der alle har det til fælles at de beskæftiger
sig med bibelske fortællinger og eksistentielle spørgsmål.
Vi skal nyde en dejlig frokostbuffet og derefter på en
guidet rundvisning i kunstens verden. Der vil også
være mulighed for at se den smukke have omkring
galleriet.
Når vi er mætte af indtryk, går turen videre mod det
naturskønne område ved Gisselfeld kloster. Her skal vi
besøge Villa Gallina, der er blandt Danmarks smukkest
beliggende restauranter. Den er bygget som "bekvemmelighedssted og traktørsted" i 1852. I dag er den et
yndet udflugtsmål og en populær restaurant. Vi drikker
kaffe her inden turen igen går hjemad.

Prisen for turen er 175 kr. pr. person alt inkl.
Drikkevarer ved frokosten dog undtaget.
Mødetid 8.30 på parkeringspladsen ved Alsønderup
kirke, hjemkomst samme sted kl. ca. 18.00
Tilmelding senest den 17. august til
Ulla Pedersen, 48 21 04 71 / 23 72 53 93
E-mail: misarne@hotmail.com
eller
Max Groth Knudsen, 51 78 03 55 / 23 81 11 38
E-mail: max.groth-knudsen@compaqnet.dk

Kirkerne…

37

Munkeøl
Ølsmagning og foredrag i Smedens Hus
fredag den 21. september kl. 19.30

Der er lagt op til en helt særlig aften i Smedens hus.
Danmarks førende ølekspert Carsten Berthelsen kommer forbi og fortæller om munkenes ølkultur. Med sig
har han smagsprøver på 7 særlige og herlige munkeøl
og han sætter munkenes ølkultur i fokus ved levende
fortællinger.
Carsten Berthelsen fik i 2003 sit gennembrud med
bogen "Ølrejsen". En bog der kombinerede en stor
viden om øl med et dybt kendskab til Europas historie
og kultur. For ifølge Carsten Berthelsen kan (og bør)
disse ting ikke adskilles. Efter "Ølrejsen" har Carsten
Berthelsen udgivet en lang række bøger: "Juleøl, Skik
og bryg", "50 øl du skal smage før du dør", "Ølrejsen til
Prag", "24 Øl du skal smage før det bliver jul", "Øl for
enhver smag" m.m.

også formelig over af begavede observationer. Man bliver fuld - af viden…”
Arrangementet koster, inklusiv 7 prøver på fantastisk
munkeøl, 150 kr. pr. person
Tilmelding til arrangementet senest den 12. september
hos sognepræst Anja Reiff awr@km.dk 48 21 04 16
eller 20 56 72 16. Det anbefales at man tilmelder sig
hurtigt, da der er et begrænset antal pladser.

Carsten Berthelsen har modtaget en række priser for
sin formidling af ølkultur og som Henrik Palle skrev i
sin anmeldelse af "Ølrejsen" i Politiken:
”…man kommer som læser på en ufattelig rig og velresearchet tur med Carsten Berthelsen som beleven,
belæst og moderat kulturkritisk flanerende guide. Den
gode rejseleder kender ikke alene sin europæiske kulturhistorie så godt som sin egen ølsmag, han svømmer

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:

Onsdag d. 15. august kl. 18.30
Tirsdag d. 18. september kl. 18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus i Alsønderup

38 Kirkerne…
Minikonfirmander i
Alsønderup kirke
Som præst i Alsønderup kirke er det mig en stor glæde
at invitere 3. klasserne fra Alsønderup skole til ”Projekt
Mini-konfirmand”.
Det er et frivilligt – og gratis – tilbud til børn i 3. klasse
og har ingen betydning i forhold til evt. senere konfirmationsundervisning og konfirmation. Alle kan deltage
uanset tilhørsforhold til folkekirken.
Formålet er at gøre børnene fortrolige med kristendommen og at lære dem kirken bedre at kende. Der vil
ikke være tale om traditionel undervisning, men om
oplevelser og samvær, også i kirkerummet. Der lægges
vægt på bibelfortælling, (salme)sang, leg og kreative
udfordringer, alt sammen ud fra børnenes egne livserfaringer og deres egne spørgsmål.
”Projekt Mini-konfirmand” ligger for 3.a fra september
til december og for 3.b fra januar til april.

Børnene vil efter sommerferien få brev med oplysningerne om tid og sted!
Med venlig hilsen
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Høstfest i Tjæreby
Torsdag d. 16. august 2012

Det er blevet god tradition at samles på præstegårdsjorden til
høst, spise sammen og slutte af i kirken med aftensang. I år
foregår arrangementet den 16. august og vi håber, at både små
og store, unge og gamle har lyst at være med.
Programmet er som følger:
Kl. 17.00: Høst på gammeldags facon på marken bag Tjæreby
kirke hvor kyndige folk viser, hvordan det foregik i gamle dage.
Negene vil blive bundet og sat i hove til stemningsfulde toner
fra harmonikaen ved Jette Olesen.
Høsten sluttes af med et par festlige høstdanse.
Kl. ca. 18.00: Mødes vi i konfirmandstuen til aftenspisning.
Kl. 19.30: Aftensang og andagt i kirken.
Maden koster 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn.
Drikkevarer kan også købes.
Tilmelding til spisningen til Ruth Steen senest den 12. august
på tlf. 48 28 60 83 eller ruthsteen@email.dk

Alle er velkomne til hele eller dele af arrangementet
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Tjæreby Kirke
lukket med manér
Søndag den 24. juni 2012 blev den sidste højmesse
holdt i Tjæreby Kirke, inden den lukkes sommeren
over, mens der kalkes indvendigt på de steder, hvor der
ikke er kalkmalerier.
Mange kirkegængere havde fyldt kirken, da orglet
stemte i med præludiet. Sognepræst Anja Worsøe Reiff
prædikede over dagens tekst, som var lignelsen om den
fortabte søn. Til menigheden var uddelt kopier af
Rembrandts skitser og malerier af forløbet i lignelsen.
Disse illustrationer brugte Anja som disposition for sin
prædiken, så lignelsens stærke budskab dermed blev
tydeliggjort for menigheden.
Efter et festligt postludium sluttede alle op bagved harmonikavirtuosen Øyvind Ougaard og drog i samlet flok
over til præstegården, hvor der var dækket op i konfirmandstuen. Den oprindelige plan var, at der skulle
være dækket op i den smukke præstegårdshave, men
da de troværdige meteorologer havde varslet 18 mm
regn i Nordsjælland denne søndag eftermiddag, ændrede man planen. Indimellem bygerne blev der dog sparket til en fodbold af nogle friske børn.

I præstegårdshaven var
opsat en stor grill, som
deltagerne benyttede til
deres medbragte råvarer.
Præsteægteparret havde
været flittige i køkkenet
og havde fremtryllet et
lækkert salatbord med
dejligt brød. Drikkevarer
kunne købes til rimelige
priser. Under forberedelserne til måltidet fyldtes lokalet
af dejlig harmonikamusik.
Da den værste sult var stillet, var der musikalsk underholdning, hvor vores organist og kirkesanger på
udmærket vis blev suppleret med Øyvind Ougaard på
harmonika og Carl og Caspar Reiff på guitar.
Efter at deltagerne havde styrket sig med kaffe og hjemmebagt kage sluttede arrangementet med kædedans.
Bl.a. lærte Anja os en russisk høstdans, som måske
kommer i spil ved årets høstfest i Tjæreby den 16.
august.
ASJ

Salmemaraton i Alsønderup Kirke
Tirsdag den 4. september kl. 18.30
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.
Salmemaraton åbner for efterårssæsonen i Alsønderup
kirke. Her skal vi synge afsnittet om Guds rige, kirken
og kirkens enhed, nærmere bestemt nummer 318-335 i
Den Danske salmebog.
Hermed kommer vi lidt tættere på målet: At have sunget os igennem alle salmebogens 791 salmer.

Efterårets program er som følger:
4. september - Alsønderup: Guds rige,
kirken og kirkens enhed 318-335
19. september - Gadevang: Kirkens bevarelse og
fornyelse 336-354
4. oktober - Lynge: Kirkens mission og diakoni 355-374
16. oktober - Grønnevang: Tro, bøn og omvendelse
576-597
31. oktober - Ll. Lyngby: Evighedshåbet 553-569
15. november - Engholm: Aften 757-770
27. november - Slotskirken: Kristi efterfølgelse og
vinter/advent 598-613 og 732-733
12. december - Nr. Herlev: Jesu fødsel 115-135
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Sket i kirkerne siden sidst
Døbte i Alsønderup kirke
15. april 2012 Julie Nielsen
29. april 2012 Nathalia Julie Friberg-Richelsen
Konrad Kristiansen Ejsing
Tillykke!

Begravede og bisatte fra Alsønderup Kirke
13. juni 2012 Karla Gudrun Bertha Hansen
Æret være hendes minde!

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.

Nu kan du også

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

Kirkebil
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 Roland på tlf.
48 21 04 71 eller 23 72 53 93 Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved
skæve helligedage dagen før kl. 12.

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 Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 4821 0416 Mobil 2056 7216
E-mail: awr@km.dk
Træffes tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11-12 eller efter aftale.
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker maj - juli 2012
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 22. juli
7. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Matt 10, 24-31
Udsendelsestalen

Søndag d. 29. juli
8. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Matt 7,22-29
Om falske profeter

Søndag d. 5. august
9. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Luk 12,32-48
Skatten i himlen

Søndag d. 12. august
10 s.e. trin

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Matt 11,16-24
Talen om Johannes Døber

Torsdag d. 16. august

17.00 Høstfest
med spisning og
aftenandagt se omtale

Søndag d. 19. august
11. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Luk 7,36-50
Kvinden i farisæerens hus

Søndag d. 26. august
12. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Matt 12,31-42
Lignelsen om sennepsfrøet

Søndag d. 2. september 110.30
3 s.e. trin

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt 20,20-28
Zebedæussønnernes ønske

Søndag d. 9. september
14. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 15,1-15
Det sande vintræ

Søndag d. 16. september Fællesgudstjeneste
15. s.e. trin.
i Alsønderup

10.30

Luk 10,38-42
Martha og Maria

Søndag d. 23. september 10.30
16. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Joh 11,19-45
Opvækkelsen af Lazarus

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff
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Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
haas@post12.tele.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@gmail.com
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

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Berith Bjerrum Jørgensen
48 22 90 19
berithbjerrum@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
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
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
29 36 91 15
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej 4, Alsønderup
7232 7453 / 7232 7454
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
alsonderupvand@mail.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

Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale.
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

Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.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
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
m.s.@vip.cybercity.dk
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
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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

Her kunne din
annonce have stået…
Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 4.000
excl. moms.

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

4825 3666

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

