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Idrætsforeningen…

Nyt fodboldhold

i Alsønderup
for årgang 2009
Hvordan så Messi og Ronaldo ud, da de var 5-6 år?
Hvis de var som børnene på det nye fodboldhold for årgang 2009 i Alsønderup, så var de glade, meget aktive og
ikke mindst kreative med hensyn til fortolkningen af, hvordan man spiller fodbold.
Tiden flyver hurtigt afsted med boldøvelser, drikkepause og hyggekamp med vennerne.
Der er ingen krav til, at man skal kunne noget med en bold på forhånd.
Det skal nok komme med en træning, som leger færdighederne ind.
Det skal nemlig være sjovt at gå til fodbold.

Første træning efter
sommerferien er
onsdag den 13. august
kl. 17.00
Har dit barn lyst til at
prøve, så mød op
onsdag kl. 17.00
på fodboldbanerne
bag tennisbanerne
ved Klubhuset.
Både drenge og piger
er meget velkomne!
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Bladets egen side…
Kalenderen…
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Torsdag d. 21. august

ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
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- side 22-24
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- side 25
Harløse Forsamlingshus
- side 25
FDF
- side 26-27
Kirkerne
- side 28-41

17.00 Høstfest i Tjæreby

Tirsdag d. 26. august
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Tirsdag d. 9. september
19.00 Menighedsrådet
– Valgforsamling i Smedens Hus

Søndag d. 14. september
10.30 Høstgudstjeneste
i Alsønderup Kirke

Torsdag d. 24. september
19.00 Kulsviergården
– Generalforsamling

Tirsdag d. 30. september
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Torsdag d. 9. oktober
17.00 Spagettigudstjeneste
med dåbsjubilæum
i Alsønderup kirke

Tirsdag d. 28. oktober
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Onsdag d. 29. oktober
19.00 Alsønderup Sogns Lokalråd
- Generalforsamling

Redaktørens hjørne...
Mens disse liner skrives er sommeren over os og et nyt nummer af Lokalt
Nyt er på vej i trykken. Et nummer præget af artikler om forårets mange
aktiviteter med diverse udflugter og møder. Og det nye nummer bliver som
sædvanlig brugt til indkaldelse af generalforsamlinger i vort lille samfunds
mange foreninger. Hele tre stk. og så et valg til det nye menighedsråd!
Alsønderup Fester Kr. Himmelfartsdag blev en stor succes med godt vejr og
masser af gæster. Det resulterede i et rekordoverskud til glæde
forKulsviergården og idrætsforeningen. Og så kom vi i TV2...
ASGI's Idrætslejr blev også en stor succes.
Det kan I læse om på side 6 og 7.
Husk, at du er altid velkommen til at sende mig en mail,
hvis du har en god historie eller en kommentar til bladet.
Jeg ønsker alle en fortsat god sommer...

Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne.
Oplag: 1.550 ex.
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 2337 9788
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Kenneth Estrup
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS, Tlf. 2211 6511, info@akselg.dk
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 41 - 2014. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er onsdag den 10. september 2014.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.
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Idrætsforeningen…

Formandsskifte
for ASG&I
Peter Windum afløser Gitte Siezing som ny formand
for Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforenings
hovedbestyrelse (underrubrik)
Ved ASG&I's generalforsamling den 21. Maj sagde foreningen farvel til tidligere formand Gitte Siezing, der
ikke genopstillede. Peter Windum blev valgt som ny
formand.
Gitte Siezing har som formand været med til forny foreningen med bl.a. nye afdelinger, samarbejde med
lokalsamfundets øvrige foreninger samt lagt et stort
arbejde i Alsønderup Fester.
ASGI vil gerne benytte Lokalt Nyts spalter til at sige
Gitte en stor tak for mange års arbejde og engagement.

Peter Windum
siger i anledning
af
formandsskiftet:
Jeg er glad og
stolt over at
være valgt som
formand og
glæder mig til at
arbejde sammen med den øvrige bestyrelse og de
mange afdelingsledelser i eet fremadrettede arbejde.
Idrætsforeningen er en væsentlig faktor i lokalsamfundet og betyder meget for dem, som bor i Alsønderup,
Tulstrup og omegn.

Efterfølgende konstituerede
hovedbestyrelse for
Alsønderup idrætsforening
sig som følgende:

Det er et arbejde jeg glæder mig til at stå i spidsen for.
Jeg er samtidig glad for, at fortsætte som formand for
Rulleskøjteafdelingen. Det er en afdeling jeg selv har
været med til at stifte og som bringer mig stor glæde.

Formand: Peter Windum
Næstformand: Heidi Liljedahl
Sekretær: Simon Jeppesen
Kasserer: Elisa Schjønnemann

Jeg fortsætter ligeledes som ansvarshavende redaktør
for Lokalt Nyt, men jeg skal måske nok til at overveje
at uddelegere nogle af de daglige arbejdsrutiner.

Badminton på
Kulsviergården
Det er igen i år muligt at leje badmintonbaner på følgende dage:
● tirsdage fra kl. 8.00 til kl. 9.30
● fredage fra kl. 15.00 til 22.00
● lørdage fra kl. 8.00 til 9.00.
Henvendelse til Kulsviergården enten via mail Kulsviergaarden@Kulsviergaarden.dk eller på tlf. 48 28 65 40.
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Idrætsforeningen…

Idrætslejr
I uge 27 tog 31 børn fra 4.kl til 6.kl, 5 ungdomsledere
og 4 medhjælpere på Alsønderup Idrætsforenings årlige idrætslejr i Tarm.
Turen blev en stor succes med super gode tilbagemeldinger fra både børn og voksne.
Herunder kan læses uddrag af de daglige opdateringer,
som der blev sendt hjem fra Tarm. Billeder fra turen
kan ses på Facebook, link til disse er at finde på
www.asgi.dk.

Onsdag den 2. juli

Tirsdag den 1. juli

Nu får I så den anden opdatering af vores idrætslejr i
Tarm.

Her er så den første opdatering fra Tarm. Vi kom som
planlagt til Idrætscenteret kl. 13.30 i går mandag. Da
vi havde installeret os på de 6 sovesale, gik vi ruten
som de unge mennesker skal løbe om morgenen.
Derefter var det en tur i den berømte svømmehal. Der
var en del der plaskede rundt derinde i små 3 timer.
Efter saft og kage tog vi dem alle med på natløb hvor
vi havde lavet nogle udfordrende poster Da vi kom tilbage til centeret var der stor tilslutning til WM-kampen
mellem Tyskland-Algeriet. Da som I jo nok er bekendt
med så endte den ordinære spilletid 0-0, så de fodbold
interesseret måtte gå i seng med uforrettet sag.

De blev kaldt op kl. 07.00 til morgenløb, alle var
nogenlunde friske og deltog.
I skrivende stund er de på skift nede og skyde med rifler. Formiddagen har stået på håndbold kampe og en
finale som blev vundet af hold 4.
Vi har besluttet at børnene på skift skal komme med
deres egne kommentarer til idrætslejren.

I aftes var vi ude i spejderhytten for at lave bål, bage
snobrød, bage pandekager og poppe popcorn. Det var
en stor succes, alle syntes det var sjovt og det er nok
en af de aktiviteter der kommer på igen de næste par
år
Efter end spisning af diverse lækkerier var der fællessang og rundbold. Så I kan forberede jer på en kuffert
fuld af duft af bål, men meget rene børn .

Her er dagens citater
fra nogle af jeres poder
Magnus R 6B:
Det er mega fedt. Man får lov til at være sammen med
sine venner i en hel uge.
Daniel 6B:
Det er fedt at dyrke sport. Håndbold var mega fedt.
Gymnastik var sjovere end jeg havde regnet med.
Gabi 6A:
Det er sjovt. især badminton. Vi får lov til mange ting,
og det er godt fordi det er sjovt.
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Idrætsforeningen…
Maya 4A:
Det er sjovt at dyrke sport, og være i svømmehallen.
Og vi har det hyggeligt. Et dejligt sted!

og jubler over deres besøg, der blev shoppet igennem
af samtlige 32 børn, de har lige fordoblet deres torsdags omsætning .

Naya 4B:
Det er sjovt. man er sammen med andre, selv om jeg
ikke er med ser det hyggeligt og sjovt ud. Godt sammenhold.

René har også været på sightseeing i Tarm by, (RYNKEBY) for at få batterier til sit hørerapparat Da Apoteket
ikke kunne lever varen blev han sendt til det lokale
plejehjem, så dem der bor på plejecenteret der bruger
høreapparat kan desværre ikke få skiftet batterier før
mandag, da han fik de sidste batterier i byen

I aften står den på svømmehal fra kl. 19.30-21.30.
Derefter står den på saft og kage, inden poderne bliver
puttet på deres stuer kl. 23.00, MEN MEN MEN det er
IKKE der de falder i søvn!
Vi må nok sige at vi alle har nået en midtvejskrise
hvad søvn angår, det gælder både børn og voksne.

Så stod den på flæskesteg med alt hvad der dertil
hører, og derefter oprydning på stuerne så jeres poder
får måske de rigtige ting med hjem .

Torsdag 03 Juli

Så stod den på den årlige bowling turnering. Da vi
kom hjem stod der atter oprydning på programmet,
nemlig i de 2 sportshaller.

Så kommer sidste opdatering fra Tarm. I dag startede vi
med at vække poderne kl. 06.30, for at kunne synge
fødselsdagssang for René, som bliver 44 år i dag.

Vi har i ugens løb skrevet en sang som Søren har komponeret melodi til. Denne kan I høre på ASGI's
Facebookside.

Vi skulle have været på morgenløb, men da vi vågnede
stod det ned i stænger, så vi besluttede at der ingen
morgenløb var her til morgen. Der var ingen grund til
at de skulle komme hjem med vådt tøj!

Så til denne dags kommentarer fra nogle af ungerne.

De fik så lov til at komme ind i deres senge igen så der
var stor glæde, og de alle sov stort set til de blev vækket igen kl. 08.00.
Kl.09.00 stod den på fodboldturnering, hvor der var en
der kom til skade! Nemlig Søren, så han har ikke været
så meget til stede i dag .
Efter frokost (lynspisning det tager omkring 5-10 minutter at indtage et måltid i Tarm) spillede vi skum tennis.
Derefter stod
den på kagemand og saft
inden turen
endnu engang
til stor jubel gik
i svømmehallen
fra kl.14.45 til
16.30.
Så stod den på
en tur ned i
down town,
hvor alle børn
ville med.
Daglig Brugen i
Tarm står stadig

Peter 6A: Det har været fedt at være sammen med
vennerne i en hel uge. Og ikke skulle tænke på mor og
far. Lærer nye at kende.
Jens-Christian 5A: Det har været godt, at være sammen med alle. Har lært flere at kende. Det er ØV at
vente et helt år igen.
Buster 6B: Lært nye opvarmnings øvelser, som jeg
kommer til at bruge. Det har været fedt at være sammen med vennerne. Lært nogle af de andre bedre at
kende.
Jonas 4B: Det har været meget sjovt. Atletik var meget
sjovt. Og være sammen med vennerne.
Isabelle 4A: Det har været rigtig hyggeligt. Mange turneringer, og godt i svømmehallen allesammen.
Jonathan 4A: Det har været rigtigt hyggeligt. Masser af
bomber i svømmehallen. Dejlig tur i bowlinghallen.
Vi glæder os alle til at komme retur til Alsønderup i
morgen eftermiddag
Jeg vil på alle ledernes vegne sige 1000 tak for lån af
jeres skønne poder. Vi er alle enige om at vi nok er på
igen til næste år
På ledernes og ASGI´s vegne
Heidi Liljedahl, Lejrleder
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VVS
VVS-firmaet
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

TØMRER
Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

MURER
Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

UDSTILLING
Fliser og Baderumsmøbler
Industrivænget 11, Hillerød

FIRKLØVEREN

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

-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 2.644,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

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

FIRKLØVEREN

48 28 62 40

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

Nyt fra

Tennisafdelingen
Tennissæsonen er godt igang, og vi har haft mange fine
tennisdage i maj og juni.
Sæsonen blev indledt med standerhejsning i starten af
maj.
Vi mødtes til en kop morgenkaffe, tale og flag/ketcher
hejsning, samt miniturnering.
Vejret var i top, og efter underholdende spil sluttede vi
af med gode bøffer og pølser på grillen.

Kommende
arrangementer
Sæt

x

i kalenderen allerede nu

Information om tilmelding sendes ud
til tennismedlemmer via Conventus

Vi har også afholdt et tøsetræf i juni med mange deltagere. Spillet fungerede godt på kryds og tværs, og der
var livlig snak efter spillet.
Tarzantræf for herrerne blev udskudt til sensommeren.

● Tøsetræf mandag den 18. august kl. 18-21
● Tarzantræf
dato annonceres senere via Conventus

Vi har haft tennistræning i maj og juni for både juniorer og seniorer.
Træningen starter op igen efter sommerferien.
Tidspunktet kommunikeres ud til medlemmerne via
Conventus.

● Afslutning for juniorer
den 24. september efter træning
● Generalforsamling den 28/10 kl. 19 i Klubhuset

På tennisudvalgets vegne, Lisbeth Hjorth

Vær med til
Ungdomsteater
Vi søger børn og unge der har lyst til at spille teater på
Kulsvierscenen. Går du i 4. klasse (fra august 2014) og
derover og har lyst til at prøve kræfter med vores teater, så skriv til kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk.
Vi starter op lige før sommerferien og øver herefter
onsdage og senere hen når vi nærmer os forestillingerne, øver vi også om søndagen. Vi forventer at have
forestillinger i midten af oktober. Læs mere på
www.kulsvierscenen.dk

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 kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
eller ring til Birgitte på 28 19 1176.

Har du lyst til at være med til noget sjovt?

Bliv ven med Kulsvierscenen
på Facebook:
www.facebook.com/kulsvierscenen

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. Vi har et godt sammenhold i teatergruppen og tilbringer en masse sjove timer sammen. Det er
specielt kostume, regi- og lysfolk vi mangler, når vi går
i gang til efteråret. Det er ikke nødvendigt med stor

Hold dig opdateret med de forestillinger
Kulsvierscenen opfører og se
billeder fra tidligere forestillinger...
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Kulsviergården …

Nyt fra

Kulsviergården
Lej Kulsviergaarden
til dit næste arrangement

Brand på Kulsviergården

Ved du at det er muligt at leje både Kulsviersalen og
Teatersalen til private arrangementer. Ja endog
Malermester Jensens stue og Hallen kan lejes, hvis
man har et større arrangement eller blot en stor familie
til fødselsdagen.
Fordelen ved at leje lokaler på Kulsviergården er at
borde, stole, bar & porcelæn m.m. kan være tilgængeligt for dig.
For nylig var det meget tæt på at vi mistede
Kulsviergården. I forbindelse med oprydningen efter
Alsønderup fester blev de bøger der ikke blev solgt
smidt i en åben container bag idrætshallen, og den var
ca. halv fuld af bøger. På et tidspunkt opdager nogen
af Kulsviergårdens naboer og brugere, at der er brand i
containeren. De får derfor i en fart skaffet en traktor,
der trækker containeren hurtigt væk, det lykkes dog
kun med noget besvær fordi den gravede sig ned når
der blev trukket i den. På det tidspunkt når flammerne
over tagrenden, som når at smelte, og træerne ud mod
marken er også meget tæt på at brænde. Brandvæsnet
kom og slukkede containeren og chekkede taget ved at
tage nogle af tagpladerne af men heldigvis var der ikke
ild her. Politiet dukkede også op, og spurgte ind til
hvordan branden opstod, det fandt man dog aldrig ud
af. Fra Kulsviergårdens vil vi derfor bede jer, som kommer i området, at være med til at holde øje med stedet. Denne gang gik det kun godt fordi nogle kvikke
personer greb ind, det håber vi også vil ske en anden
gang.
Kulsviergården skylder en tak til Winci & Jens for hurtig indsats så det ikke gik værre.

Som priseksempel koster Kulsviersalen, der har plads
til 145 personer kr. 5010,-.
Yderligere priser på leje m.m. kan oplyses af Betty i
sekretariatet på 48 28 65 40 mandag og torsdag kl.
8.30-15.00 eller på www.kulsviergaarden.dk.

Den Grønne tråd
Nordea Fonden udbød tidligere i år en pulje på 100
mill. til initiativer, som skulle skabe flere grønne åndehuller i byerne. 24. april 2014 var der frist for at indsende forslag til puljen.
Her i Alsønderup gik en gruppe borgere sammen på
tværs af skole, idrætsforening, SFO og Kulsviergården,
og på meget kort tid endte det med ideen om den
grønne tråd, som er et grønt bånd af muligheder og
aktiviteter der skal løbe fra Baunebakken og spejderne
forbi skole og SFO og klub til Kulsviergården. Ideen og
tegningen blev også omtalt i sidste lokalt nyt.
Da ansøgningsfristen udløb havde Fonden modtaget
603 forslag, som nu er blevet behandlet. Vores idé gik
desværre ikke videre til anden runde. Men på
Kulsviergården arbejder vi videre med ideen om et
grønnere udeareal omkring Kulsviergården, og henne
ved multibanen ved Skole og SFO bliver der nu anlagt
en skaterbane, som SFOen har sparet samme til. Så
ideen om et mere grønt Alsønderup er ikke gået i stå,
vi fortsætter!.
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“Svends hus”…

Kulsviergården …
Kulsviergården afholder

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00
på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af indskud ved indmeldelse
6. 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

Hvad skal der ske med Huset
bag Alsønderup Kirke?
”Marie Ole Jørgensens hus” eller ”Svends hus”
På menighedsrådets vegne efterlyser Anders
Silberbauer i ”Lokalt Nyt” i maj, hvad der kunne ske
med ”Marie Ol Jørns Hus”, og han ridser på udmærket
vis nogle muligheder op. Det bør menighedsrådet
naturligvis have et svar på.
Menighedsrådet og Alsønderup Kirke har hverken brug
for det hus eller den grund til nogle af sine formål. Det
er en død kapital, som det kun koster penge at holde.
Der er tilstrækkelige arealer knyttet til Alsønderup
Kirke. Kirkegården er snart halvtom, og man har yderligere havearealet bag smedens hus. Det blev vist for
mange år siden købt, fordi man med befolkningstilvæksten ventede at skulle bruge en større kirkegård.
Udviklingen gik lige modsat.

Sælg huset og skab plads til en familie
mere i Alsønderup!
Både lokalsamfundet, kirken og skolen er ramt af en
afmatning i det lokale befolkningstal. Her er et ledigt
hus – eller byggegrund til et nyt hus - som menighedsrådet kunne sælge med en beskeden økonomisk
gevinst, men pengene kunne bruges til andre, bedre
motiverede kirkelige aktiviteter.
At kirken skulle beholde huset og grunden (med eller

uden hus) med de deraf følgende pasningsudgifter virker ikke økonomisk forsvarligt. En køber bør selv afgøre om huset skal bevares eller nedrives og genopbygges, blot bør det sælges med pligt til opretholdelse
af en bolig og helårsbeboelse, ikke som fritidshus.
Der er ingen grund til berøringsangst for at få en nabo
så tæt på kirken. Det havde man jo i de mange år,
huset var helårsbeboet, indtil senere efterkommere af
Marie Ole Jørgensen gik over til at bruge det som fritidshus. De myndigheder, som laver byplan, er sikkert
særdeles fornuftige og kan se det fornuftige i at få hus
og grund tilbageført til beboelse.
Brugerne af kirken og kirkegården er næppe sådan
nogle mimosesjæle, at en helårsbeboelse ved siden af
kirken kan være til større gene. Der er ingen saglig
årsag til, at grunden skulle forblive som en del af kirkegårdshaven, og til de overflødige pasningsudgifter.. Og
der er brug for, at menighedsrådet giver plads til bolig
for en familie mere i Alsønderup, når nu muligheden
er til stede..
Lad det derfor som en af menighedsrådets mange prisværdige opgaver blive at få sat en salgsprocedure i
gang.
Ole Blåkilde
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Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Malerfirmaet
10 Kanten A/S

P.M. BELÆGNING

23 25 05 06

Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk

Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød

Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk
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Lokalhistorisk Arkiv…

Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv

Bibliotekar søges
Arkivets håndbogsbibliotek vokser stadig. Overskueligheden begrænses..
Vi mangler en medarbejder til at få EDB-registreret vores bibliotek
så vi kan finde de bøger, vi skal søge i.
Derfor søger vi en medarbejder hertil –
en tidligere bibliotekar eller skolebibliotekareller en anden interesseret.
Vi har et hyggeligt medarbejderklima, men der er ingen løn.
Du skal helst kunne komme nogle mandag aftener,
men andre arbejdstider efter dit valg er også mulige.
Kom og tal med os en mandag aften eller kontakt
arkivleder Lissi Carlsen, tlf.48 28 64 49,
e-mail: lissi@carlsen.mail.dk

Stor tak til de 375 medlemmer,
som arkivet allerede har modtaget
kontingent for i 2014,
og stor tak til de 15 sponsorer
Rigtig mange medlemmer har givet gavebeløb udover kontingentet.
Velkommen til de nye, som i år har fulgt vores opfordringer til at blive medlemmer.
Arkivet kan drives for kontingenter, sponsorbidrag og gaver uden at søge kontante kommunale tilskud.
Kontingentet er uændret kr. 110, for et par kr. 150.
Det kan indbetales på reg. nr. 2276, konto nr. 8968504194.
Arkivet er åbent alle mandag aftener fra kl. 18 til kl. 22. Alle er velkomne og bistås i deres søgning.
Et andet tidspunkt aftaler vi gerne.
Der skrives og udsendes årligt fire medlemsblade om lokale emner, altid på 20 sider.
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“

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer

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

“

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

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

Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

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

Hallum elektric
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS

reklame
markedsføring
tryksager
annoncer
PRessekontakt
webtekster

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

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk
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Lokalt Nyt…

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

Regler:

vinder vin!

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
Lyngbakken 1, Alsønderup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
9/9-2014.
Fotograf: Kenneth Estrup

Navn

By

Alder

KLIP HER
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Telefon

Anette Petersen fra
Tulstrup

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Postnr

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

KONKURRENCE:

Adresse

Find 5 fejl

Erik Christiansen
var klar fra morgenstunden
til loppemarkedet
i Alsønderup,
hvor han brugte en times
tid på sin køb.

TV2-program gjorde
et kup i Alsønderup
Alsønderup Fester fik Kr. himmelfartsdag uventet besøg af tv-programmet »Fantastiske
fund«, der gik på jagt efter gode køb på det årlige loppemarked på Kulsviergården.
Af Palle Høj

Porten ruller op til Koldhallen på Kulsviergården.
Indenfor står en programmedarbejder og filmer starten
på det årlige loppemarked til Alsønderup Fester. Hun
bliver næsten løbet ned af de første ivrige købere.
Blandt de første i koldhallen er Erik Christiansen, der
medvirker i tv-programmet »Fantastiske fund«, som for
tiden løber over skærmen på TV2 torsdag aften klokken 20.
- Optagelserne her fra Alsønderup er ikke programsat
endnu, men bliver formentlig sendt fra engang i efter-

året eller først på vinteren, fortæller Erik Christiansen
til Frederiksborg Amts Avis.
Programmet startede på TV2-Fri, men med gode seertal
er det rykket hen på moderkanalen, fordi loppemarkeder og genbrug er oppe i tiden. Selv har han i 35 år
som hobby besøgt et hav af loppemarkeder og vinteren
igennem sælger han mange af sine indkøb på de faste
markeder i Forum og Bella Center. Andre indkøb sælger han på Lauritz.com, der også medvirker i
»Fantastiske fund«.
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- Der er ikke noget mere skønt end at kunne leve af sin
hobby, ligesom fodboldspillere gør det, griner Erik
Christiansen, der i dag er 65 år og senest har været
centerchef i Værløse Bymidte i ti år, inden han lod sig
pensionere dette forår.
Indenfor i koldhallen finder Erik Christiansen hurtigt
frem til både stole og en sekretær med skuffer for
neden og glaslåger for oven. Herfra går turen videre til
selve idrætshallen med bl.a. køkkengrej og porcelæn.
Her lykkes det ham at finde både en »piv-i-røv fløjte« i
kongeligt porcelæn og en fiskerkone fra Bing &
Grøndahl. Men de bedste fund gør han nok i afdelinger for malerier og litografier.
- Jeg har købt fire litografier, hvor jeg i alle tilfælde
kender kunstneren og ved, at det nok kan sælges videre på Lauritz.com med en vis fortjeneste, og så har jeg
købt et maleri af et skib i en meget flot ramme, men
jeg ved ikke, hvem der har malet det, fortæller Erik
Christiansen.
De kendte kunstnere er Grete Balle, som i 1960’erne
og langt ind i 1970’erne tilhørte tekstilkunstens avantgarde, plakatkunsteren Per Arnoldi, maleren og grafikeren Kay C. og tegneren Aage Sikker Hansen, som er
meget kendt for bl.a. sin udsmykning af havregrynspakker og FDBs Cirkelkaffe.
Samlet pris på loppemarkedet for de fire litografier og

ene maleri lød på 650 kroner. Han forventer at kunne
sælge til 4.500-5.000 kroner. Det er således stadig
muligt at gøre rigtig gode fund på et loppemarked som
det årlige ved Alsønderup Fester. Hvor godt købet
egentlig er, det afsløres i tv-programmet, når han selv
får solgt sine indkøb videre.
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LOPPE
MARKED
satte
rekord
Overskud fra loppemarked på Kulsviergården
i Alsønderup blev på 264.000 kroner
Af Palle Høj - Fotos: K. Estrup
Årets udgave af Alsønderup Fester med loppemarked
og bankospil blev en succes.
- Vi havde cirka 3000 gæster til vores loppemarked Kr.
himmelfartsdag, vi havde godt vejr, og der var et fantastisk godt salg til loppemarkedet, fortæller Rasmus
Mortensen, formand for byfestudvalget bag Alsønderup
Fester.
Samlet blev overskuddet for loppesalget alene opgjort
til 264.000 kroner. Der er ny rekord for loppemarke-

det, som også sidste år overgik sig selv med et salg for
235.000 kroner.
- Overskuddet fra Alsønderup Fester bliver delt lige
mellem vores idrætsforening og vores forsamlingshus i
Alsønderup. Det er to af de helt store omdrejningspunkter for vores lokalsamfund, og det er derfor utroligt dejligt, at det i år lykkedes os at lave så flot et
resultat, siger Rasmus Mortensen.
Han roser samtidig de cirka 400 frivillige,
som hvert år stiller op til dagen og i
mange tilfælde også tager en tørn forud
med både at hente og sortere loppeeffekter, før de sælges Kr. himmelfartsdag.
- Uden de mange frivillige havde vi ikke
Alsønderup Fester, konstaterer Rasmus
Mortensen.

18

Flest penge i kassen kom der i møbelafdelingen. Salget
af brugte møbler indbragte alene 36.000 kroner, og
ellers stammer indtægterne fra salg af alskens isenkram, tøj, bøger, malerier, legetøj, elektronisk udstyr
osv. Hver for sig pæne beløb, til sammen en større sum
- og i år altså også ny rekord.
Dertil betød det gode vejr Kr. himmelfartsdag også, at
salget i boderne med mad og drikke gav 104.000 kroner, før udgifter til indkøb mv., mens aktiviteterne indbragte 32.000 kroner. Bankospillet blev til gengæld
ikke så indbringende som sidste år.
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20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

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

Lokalrådet…

Naturkalender
for august-september 2014
Her på naturkalenderen kan du se en oversigt over
begivenheder som har med naturen i lokalområdet at
gøre og som er tilmeldt kalenderen.
Se om en eller flere af begivenhederne kan have din
eller jeres interesse.
Har du en begivenhed du ønsker tilmeldt kalenderen,
skal du skrive til Christian Kramer på mail christiankpnatur@outlook.dk. Jeg vil så føre den ind i kalenderen.
Deadline er 10 dage før Lokalt Nyts deadline.

En begivenhed skal indeholde følgende oplysninger
1. Beskrivelse af begivenheden
2. Ansvarlig person
3. Sted og mødested
3. Dato, tidspunkt og forventet varighed
4. Øvrige oplysninger herunder om tilmelding til den
ansvarlige person (husk kontaktoplysninger) er nødvendig.

Begivenhed

Ansvarlig Mødested/sted

Tidspunkt

Bestyrelsesmøde
I ornitologisk
forening

Christian
Kramer

På skolen

Torsdag 14/8
kl 20

Skovvandring
på skovveje
i Gribskov,
med guide
(Christian Kramer)

Christian
Kramer

Parkeringspladsen
ved Svinget
på vejen til Gadevang;
indgangen til
Fruebjerg (Gribskov)

Søndag 17/8
kl 1830.
Forv. varighed
ca1,5 til 2 timer

Øvrigt

Tilmelding på
christiankpnatur@outlook.dk
inden 10/8.
Husk fornuftigt fodtøj og tøj
Medbring gerne kaffe og kop

Alsønderup Sogns Lokalråd
Afholder

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 19.00 på Kulsviergården
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Budget til orientering
Valg af bestyrelsemedlemmer og to suppleanter og af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest to uger før på mail: hhm@hhmejendomme.dk eller på telefon 60 43 28 28.
Bestyrelsen
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Alsønderup Seniorklub…

Alsønderup Seniorklub
på Frederiksberg Slot
Det seneste arrangement i Alsønderup Seniorklub gik
med bus til Frederiksberg, hvor vi blev vist rundt på
Frederiksberg Slot og afsluttede med en varm frokost i
Hansens Gamle Familiehave.
En meget stor del af klubbens medlemmer mødte tidligt lørdag formiddag den 3. maj på Kulsviergården og
gik om bord i en ny luksusbus, der næsten svævende
fragtede os op til Frederiksberg Bakke, hvor Zoologisk
Have, Frederiksberg Slot og Søndermarken ligger.
Efter en indledende gåtur i Søndermarken gik vi ind på
Frederiksberg Slot, der siden 1868 har været hjemsted

for Hærens Officersskole, hvor to kadetter tog venligt
imod og kyndigt viste os rundt på slottet. Det var
mærkbart, som de to var glade for deres uddannelsessted og stolte af deres officersskole. De fortalte yderst
vidende om slottets historie og dets nuværende indretning og funktioner.
Frederiksberg Slot er bygget og tilbygget i hovedsageligt tre omgange. Frederik IV havde i 1680 overtaget en
gård på landet langt udenfor København på
Frederiksberg Bakke. Det første palæ blev bygget
1699-1704 med een etage. Da blev parken også
anlagt, og store hoveriarbejder måtte udføres, som det
ses, når man betragter parkens terrasser, så blandt
andet fem bronzealderhøje måtte jævnes. Det første
slot er det, der i dag udgør midterpalæet mod parken.
Allerede i 1708-1709 blev slottet udvidet med anden
etage og tværfløje for enderne af hovedhuset med
blandt andet slotskirken i østfløjen, så palæet dannede
et stort H. Herved fik slottet med sin udformning og
udsmykning det italienske præg, som Frederik IV på
sin dannelsesrejse i 1692-1693 var blevet stærkt inspireret af, og som især kom til udtryk med byggeriet af
Fredensborg Slot.
Under Christian VI blev de to lange fløje til gæster og
personale tilbygget i 1732-1738, fordi slottet blev brugt
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Alsønderup Seniorklub…
året rundt, medens det første Christiansborg blev bygget 1731-1740. Portbygningen på Frederiksberg Slot
blev slutteligt ombygget i 1828, således at det slot, vi
ser i dag, består af de oprindelige bygninger.
Slottets sale og slotskirken indeholder mange særdeles
imponerende og uerstattelige kunstværker. Riddersalen,
der nu anvendes til undervisning og til kadetternes
fester, er udsmykket med spejle og marmorbemalede
dørstykker samt stukkaturer og monogrammer i loftet
til herliggørelse af kongen og magten.
Lokalet Rosen, det diskrete samtalerum, hvor alt, hvad
der siges dér, er fortroligt, er placeret ovenover riddersalen. Oppe i dette lokale findes i loftet et af de mest
udtryksfulde og tidlige rokokomalerier med flere betydninger af Bénoit Le Coffre, En Maskererade, i trompe
l’oeil-stilen, hvor perspektivet fortsætter op i det uendelige. Selvom maleriet er udført på en flade, virker
det som et rør eller trompet, så man ”bedrages” af illusionen i perspektivet og rumfornemmelsen.
Samme malemetode blev benyttet af hofmaler gennem
mere end 30 år Hendrik Krock til slotskirkens loftsmaleri og altertavlens illusionsmættede malerier.
Slotskirken blev indrettet i 1710 til hofkapel i barokstil
med alter og prædikestol placeret midt på hver langside. Kirken var en overgang nedlagt, men blev i 19311932 genopbygget med det originale inventar, der blev
leveret tilbage. På Frederiksberg Bakkes skrånende terræn ligger slotskirkens gulv nede i kælderhøjde i forhold til slotsgården, så pulpiturerne i begge ender af
kirken således er i niveau med stueetagen.

Meget mere kunne berettes fra Seniorklubbens udflugt
til det lidt gemte og glemte slot bag officersskolen,
blandt andet entréen som minderum for faldne officerer ved ankomsten til slottet, prinsessernes køkken,
marmorbadet, som livlægen for Christian VII,
Struensee, fik indrettet til kongen, men selv brugte
sammen med dronning Caroline Mathilde, samt terrassen på toppen af slottets tag med vid udsigt til alle
sider.
Tiden på Frederiksberg Slot gik godt, og appetitten til
en bedre frokost meldte sig. Hansens Gamle
Familiehave havde gjort klar, så efter en køn spadseretur gennem slotsparken blev der serveret en meget
lækker wienerschnitzel med tilbehør i det gamle traktørsted, hvis historie går tilbage til 1623, hvor ansatte
på slottet boede i omegnens gårde og huse. I 1850 fik
kongelig materielkusk af Frederik VII bevilling, og
siden 1997 har familien Christensen videreført traditionerne.

Alsønderup Seniorklub har som formål gennem kulturelle og selskabelige aktiviteter at medvirke til at fastholde noget af det samvær, der har været gennem
tiderne i lokalsamfundets forskellige foreninger. Altså at
inkludere alle de, der har lyst til at deltage. Med det
store fremmøde denne gang blev det en særlig fornøjelse at deltage i forberedelserne, og næste arrangement i efteråret den 27. september ser vi i bestyrelsen
allerede nu frem til med forventning.
Tak for en god dag.
Hans Torben Andersen
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Alsønderup Seniorklub…

Alsønderup
Seniorklub
Gennem snart mange år er der dyrket vin forskellige steder i
Danmark, både privat og professionelt. Klima, druesorter og indtryk fra udenlandsrejser har givet bedre muligheder for og inspiration til vindyrkning på vore breddegrader, og klimaet har
måske ændret sig lidt, så nordgrænsen for vindyrkning er
nået til det sydlige Skandinavien.
Interessen for det kultiverede i livsformen ved at nyde vin
er også steget markant, sådan som man som senior har haft
lejlighed til at konstatere gennem årene. Et måltid med et
glas vin som ledsager forøger glæden ved måltidet markant,
og så er nydelse af vin sundt, sådan som det i omfattende
grad for længst er særdeles meget veldokumenteret.
Lige syd for Alsønderup Sogn i Harløse Sogn findes der en
efterhånden velkendt vinmark og et vineri. Vinmarken ligger sydvendt på en bakke på Ole Starks ejendom, og i een
af bygningerne er der indrettet vinkælder med tanke, vinfade og redskaber.
Druedyrkning og vinproduktion på Ole Starks ejendom varetages
af Frederiksborg Vin A.m.b.A., altså af et andelsselskab, hvor
andelshaverne indskyder en lille andelskapital og kan deltage i de
mange forskellige arbejdsopgaver, der skal foregå året rundt på en
vingård, samt hjemtage noget af årets høst til eget forbrug. Med et
glimt i øjet kalder bestyrelsen til hoveriarbejde.
Alsønderup Seniorklub har fået lov til at besøge Frederiksborg Vin
lørdag den 27. september i år, og der er indgået en aftale om
fremvisning af vinmarken, hvor vi på det tidspunkt kan være heldige at se fuldmodne druer til høst, og fremvisning af vineriet, der
måske vil være i høstaktivitet. Begge steder vil der være
kyndige fortællere, der vil give grundige forklaringer og
svare på spørgsmål.
Efter omvisningerne er der aftalt vinsmagning af egen produktion, som vil foregå som ledsagelse til en lettere frokost
i Laden på Ole Starks ejendom, således at vinen kan nydes
til et måltid, hvor syn, duft og smag bedst kommer til sin
ret.
På forhånd kan man orientere sig på Frederiksborg Vins
omfattende hjemmeside: http://www.frederiksborg-vin.dk/
Medlemmer af Alsønderup Seniorklub vil senere få tilsendt
invitation pr. mail, og endnu ikke medlemmer kan tilmelde
sig til kasserer Merete Henriksen på mail:
jogmhenriksen@gmail.com eller på mobiltelefon: 2467
7689. Det vil være fordelagtigt at tilmelde sig i år, da kontingentet er midlertidigt nedsat til 50 kr. pr. person.
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Hans Torben Andersen

Rytmisk Kor…

Harløse Forsamlingshus…

Harløse
Forsamlingshus

Kom og
syng
med os!

Flere loppemarkeder i Harløse
Da kommunen har skåret ned på tilskud til de små
forsamlingshuse er vi nødt til at afholde så mange
loppemarkeder som muligt, så derfor
modtager/afhenter vi stadig effekter hertil. Og byens
borgere er velkommen til at hjælpe til ved vores markeder.

Fællesspisningerne
er fastsat til følgende datoer
26.
30.
28.
25.

Koropstart er onsdag d. 28. august,
kl. 19.30 – 21.30.
Første gang er gratis
for nye medlemmer!
Alsønderups nye rytmiske kor har haft en flyvende start
med medlemmer fra nær og fjern. Der er blevet sunget,
klappet rytmer, grinet og øvet hårdt, og koret har på et
halvt år formået at blive sunget godt sammen. Næste
sæson byder på mere af samme slags, og vi håber du
har lyst til at være med!

august
september
oktober. Her kommer lokalrådet
november

Programmet for fællesspisningerne bliver tilsendt
medlemmerne af forsamlingshuset.
Et er dog sikkert at vi viser Harløsefilmen ved en af
spisningerne, men datoen er ikke fastlagt endnu.
Hvis der er interesse for det starter der et
Jagttegnskursus i forsamlingshuset til efteråret,
Ring hvis du er interesseret.

Koret henvender sig til alle fra 18 år og opefter, som
har lyst til at synge og skabe noget sammen. Sang
åbner op for de mest fantastiske oplevelser og du vil
blive styrket i krop, stemme og sangteknik. Repertoiret
er nutidig rytmisk musik, og vi bruger både noder og
tekst - alle kan være med.

Vi overvejer også et kursus for ældre med computerbesvær, nem id. Digitalpost, er det noget vi skal tage
op så ring.

Praktisk info:
Koret øver onsdage fra 19.30-21.30 i Alsønderup
Kirke/Smedens Hus.
Prisen er 600 kr. pr. sæson.
Kom som du er, eller tilmeld dig til korleder Marie Lind
på: marie_lindj@hotmail.com

Er der stemning for en strikkecafe?

Korleder Marie Lind er uddannet sanger og performer
fra ”Det Danske Musicalakademi i Fredericia”, og erfaren når det kommer til at få folk til at synge sammen.
Hun arbejder med musik i mange forskellige genrer, og
har optrådt i ind- og udland samt undervist store som
små i musik og sang, drama og dans. Se mere på
www.tjaerebykirke.dk

Skal vi lave en Herreklub. Med lidt god mad og lidt
spil, div. ture eller andet?

Støt forsamlingshuset meld dig ind
det koster kun 75 kr. om året.

Tilmelding til fællesspisningerne
senest 2 dage før på tlf. 48 21 03 89
Loppeeffekter modtages/afhentes
hele året. Ring 48 21 03 89
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Luft, vand,
jord og ild
Temaet for
årets PuslingeTumlinge-Pilte
sommerlejr på
Hvide Klint i
Frederiksværk
var de 4 elementer
Sommerlejr 2014 for de 5-10 årige er vel overstået og
for de 36 deltagende børn blev det en uge med blandet vejr, masser af aktiviteter og nye legekammerater.
Gennemgående tema for sommerlejren var de 4 elementer, som udgjorde den røde tråd i de aktiviteter, der
blev arbejdet og leget med.
Der blev fremstillet og fløjet med drager med lange
haler, der blev fremstillet og studeret liv i vandet med
vandkikkerter, der blev produceret og sejlet med skibe,
der blev lært om og leget med jordens ressourcer – vi
lærte bl.a. at de korn der bruges til at lave corn flakes

er majs (til manges store overraskelse!!). Og sidst men
ikke mindst blev der leget med ild på alle tænkelige
måder!

Ild, bål og røg i øjnene
Drenge drages af ild og da størstedelen af børnene var
drenge, betød det også livlig aktivitet omkring bålpladsen. Der blev hugget brænde nærmest i døgndrift og
der var stor villighed til at sikre, at der altid var gang i
bålet. På ildens dag blev alt mad lavet over bål, bl.a.
forsøgte vi os med et kæmpesnobrød.
Der blev også stegt kartofler, majskolber, grøntsagsspyd, bøffer og pølser over bålet, selvom det ind i mellem gav temmelig røde og løbende øjne. Røgvenderen
havde vi ikke fået med, men så er det godt med et par
dykkerbriller!

Badning
Badning er altid et hit og lige neden for hytten var der
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heldigvis en badestrand, så børnene kunne få det ’daglige bad’. Der er meget lavvandet i Roskilde Fjord lige
på dette sted, så man skulle vade laaaaaangt ud, før
vandet ramte navlen.
Nogle børn ’fangede’ vandmænd, hvilket gav anledning til en snak om at vandmænd faktisk er levende
væsener og derfor ikke skal kastes med eller prikkes i
med en pind!
Et par af pigerne gav den som små havfruer…

Lejrbål
Fast punkt på enhver sommerlejr er lejrbålet. Hver
aften, efter nedtagning af flaget, samles vi alle om bålet
til ca. en halv time med sange, sketches, konkurrencer
og aftenbøn. Midt i ugen var vi så heldige at få besøg
af en rigtig pingvin (med vokseværk) til den legendariske pingvin-sketch… Stor begejstring!

i Bibelen. Hver dag en lille fortælling og en aktivitet
med relation til dagens tema, fx plantede alle børn et
solsikkefrø eller tændte en stjernekaster på hhv. jordog ilddagene. Den sidste dag fik vi besøg af Anja, som
havde taget præstekjolen med og som lærte os dansen
’De 4 elementer’.

TAK
Stor tak til de ledere, tanter og onkler, der havde valgt
at bruge en uges ferie på fællesskabet i FDF.

FDF sæson
2014/2015
Den nye sæson starter med fælles arrangement for
alle klasserne inklusiv forældre

den 19. august 2014 kl. 18:00
ved vores kredshus
Baunetgården, Baunevej 16
Næste sæsons møder afholdes efter følgende plan:
Mandage kl. 19-21:
Væbnere, SeniorVæbnere og Seniorer
Tirsdage kl. 18-19:30:
Tumlinge og Pilte

En stille stund
Midt i alle aktiviteterne blev der også tid til stille stunder med oplæsning af små historier med udgangspunkt

Torsdage (i lige uger) kl. 18:00-19:30
Vi har altid plads til flere børn og unge, så tag gerne
en klassekammerat eller nabo-ven/veninde med i
den nye sæson!
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Menighedsrådet
- den lokale forvaltning af
sognenes kirker
… skaber gode vilkår for evangeliets forkyndelse
… fastlægger gudstjenester i samarbejde med præsten
… administrerer kirkens bygninger, sognegårde,
præstebolig
… administrerer og tilser de kirkegårde, der hører
under sognene.
… forestår sognets økonomi, lægger budgetter og laver
regnskab i samarbejde med provstiets regnskabskontor
… står for ansættelse og ledelse af kirkens personale
… deltager i valg af provsti og stiftsudvalg
… medvirker ved ansættelse af præst

Portræt af et menighedsråd

Der er godt 2100 menighedsråd i Danmark, nogle
store, nogle små, antallet af rådsmedlemmer afhænger
af, hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i sognet.
For Tjæreby skal vælges 3 medlemmer + mindst 2
stedfortrædere.

Skal tilse kirke, kirkegård og de øvrige bygninger, som
tilhører sognet. Ajourføring af kirkegårdsvedtægter og
kirkegårdsprotokoller.

For Alsønderup skal vælges 6 medlemmer + 4 stedfortrædere.

Er personaleleder i det daglige – udøver ledelsesretten
på menighedsrådets vegne. Har ansvar for, at det nødvendige personale er tilstede ved alle tjenester.
Fører MUS – medarbejder og udviklings samtaler –
samt APV – arbejdspladsvurdering.

Arbejdet i menighedsrådet er både alsidigt og spændende.
Det er nu, du skal gøre din indflydelse gældende, hvis
du ønsker et spændende og aktivt kirkeliv i dit sogn.

Formand:
Leder alle menighedsrådsmøder og tegner i øvrigt
menighedsrådet udadtil.

Næstformand:
Bistår formanden, hvor det er muligt og træder i hans
sted ved hans fravær.

Kirkeværge:

Kontaktperson:

Sekretær:
Tager referater ved menighedsrådsmøder og sørger for
udsendelse af dem.

Kasserer:
Har ansvar og tilsyn med, at det daglige regnskab føres
efter gældende regler.
Rådets medlemmer fordeler sig på diverse udvalgsposter: kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg,
valgbestyrelse, arrangementudvalg, udvalg for særlige
gudstjenester m.m..
Herudover er der brug for mennesker i aktivitetsudvalget, som vil være behjælpelig ved nogle af de mange
arrangementer.

Vær med til at skabe fremtidens kirke i dit sogn!

Kirkerne…

VALGFORSAMLING
Afholdes
tirsdag d. 9. september 2014
kl. 19.00
i Smedens Hus, Alsønderup
Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære
menighedsrådsvalg, medmindre der begæres valg
afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved indlevering af kandidatliste.

Kirken er også en del af det
lokale samfund
Vedrørende menighedsrådets orienteringsmøde var vi
så uheldige, at det faldt sammen med Lokalforeningens
store visionsmøde på skolen. Det var naturligvis utilsigtet fra begge sider.
Og siges kan kun, at der kom flest til det sidst nævnte
møde!
Vi vil imidlertid gerne understrege, at vi hilser
Lokalrådets initiativ om visioner for området meget velkommen og håber, at nogle af de mange visionstanker
kan blive en realitet.

Valgforsamlingen sker ved dispensation fra lov om
valg til menighedsråd som del af et forsøg, som slutter i 2016.
Der serveres skipperlabskovs, hvorfor man venligst
bedes tilmelde sig på tlf.: 48262468 eller mail: stenhoej@mail.dk eller til Ruth Steen tlf.: 48286083,
mail: ruthsteen@gmail.dk

Dagsorden:
1. Velkomst

Vi vil dernæst tilføje, at kirken i høj grad føler også at
være en del af det lokale samfund. Hvad ville et sogn
være uden en kirke? Men vi har den jo og skal gøre,
hvad der er muligt for at beholde den samt de aktiviteter, den står for – og gerne nye.

2. Valg af dirigent

Kirken fortæller om sine aktiviteter i Lokalt Nyt, som vi
bidrager økonomisk til på lige fod med idræstforeningen. I vores område er aktivitetsniveauet meget højt og
bredt. Det vil være en god idé med et samarbejde
omkring en kalender, så der ikke overlappes, tværtimod samarbejdes omkring vigtige forsamlinger/arrangementer.

6. Redegørelse for dispensation til valgforsamling

Den 9. september er der valg til et nyt menighedsråd
for 2 år, og det skal ikke være en hemmelighed, at der
søges 4-5 interesserede kandidater til det nye råd.
Vælges der ikke et fuldtalligt menighedsråd, beslutter
biskoppen, hvilket andet sogn, der skal varetage sognets anliggender i funktionsperioden. Der er for nærværende ét samlet menighedsråd for de to sogne:
Tjæreby og Alsønderup. Disse 2 sogne skal fortsat hver
især vælge deres medlemmer – men det må gerne foregå i samme stue!
Ruth Steen

9. Meddelelse af afstemningsresultatet.

3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde
siden sidst
5. Redegørelse for kommende opgaver
7. Valg af stemmetæller
8. Beslutning om Valgform:
a. Forhandling om fællesliste.
Afstemning
b. Personvalg.
Afstemning.
10. Meddelelse om mulighed for at indgive
kandidatliste senest d. 16. september
kl. 19.00, hvorefter valgforsamlingsmødets
resultat bortfalder.
11. Eventuelt
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TJÆREBY-ALSØNDERUP SOGNE

RAPPORT OM 2 ÅR 2013 – 2014
Organisation

Kirkebygningerne og kirkegårdene

Det nye menighedsråd, der var valgt for en periode på
2 år, konstituerede sig den 27. november 2012. Det
fælles menighedsråd vælger fortsat medlemmer fra de
to sogne, 3 fra Tjæreby sogn og 6 fra Alsønderup sogn.

Alsønderup Kirke gennemgik en omfattende renovering
i 2008 – 2009. Nu forestår et større projekt med renovering af kirkegårdsmuren. Muren mod øst er ved at
skride ud på P-pladsen, og muren mod nord skal renoveres.

I den forgangne periode blev der fremsat et forslag om
at lægge de to sogne sammen. Der var ikke opbakning
til dette; man vil se tiden an.
Personalestaben er fortsat den samme (præst, organist,
kirkesanger, kirketjener og gravere). Menighedsrådet er
enige i, at vi har en dygtig og engageret stab.
Der er fremlagt en Betænkning om Folkekirkens struktur, som menighedsrådet har indgivet høringssvar til.

Gudstjenester
Gudstjenesteturnussen fortsætter. I Tjæreby Kirke afholdes mindst én højmesse om måneden + gudstjenester
ved højtiderne. I Alsønderup Kirke er der højmesse
hver søndag bortset fra de søndage, hvor den holdes i
Tjæreby. Udover højmesser holdes særlige gudstjenester (lægmandsprædikantgudstjenester, høstgudstjeneste, De 9 læsninger, rockgudstjeneste, spillemandsmesse, konfirmandgudstjeneste, familiegudstjeneste m.m.),
som er godt besøgt. Der er også arrangeret en koncert
med Fangekoret fra Vridsløselille.

Diverse aktiviteter
Der er etableret undervisning af minikonfirmander
med succes. I menighedsrådets regi er startet et rytmisk
kor med stor tilslutning. Der er afholdt et foredrag med
Katrine Lilleør om Søren Kierkegaard. Menighedsrådet
stiller lokale (konfirmandstuen) til rådighed for forskellige kunstudstillinger og foredrag samt fredagsfamilier.

Samarbejde inden for Hillerød Provsti
Vi har med godt udbytte tilsluttet os forskellige samarbejdsformer. Det gælder Fælles kordegnekontor, Fælles
regnskabskontor og Fælles kirkegårdsdrift. Sidstnævnte
består af et samarbejde mellem Ullerød, Nørre Herlev
og Tjæreby-Alsønderup sogne, hvortil er kommet
Uvelse sogn i 2013.

I Tjæreby Kirke blev kirkebuerne uden om kalkmalerierne kalket i 2012. For begge kirkebygninger gælder, at
det er en vigtig opgave for menighedsrådet at passe på
og vedligeholde disse nationale klenodier fra
Middelalderen.
Den udarbejde helhedsplan for Tjæreby Kirkegård er
ved at være gennemført. Der vil i år blive plantet nogle
træer og anlagt de sidste bede. Den oprindelige struktur for kirkegården skal fastholdes. Kirkegården ligner
ikke mere en kirkegård under afvikling. Hvis der bliver
behov for flere grave, er det nemt at etablere disse på
de arealer, som nu er udlagt som græsplæner.
Planen for Svends Hus på Kirkestien i Alsønderup er, at
den vil blive udlejet til en privat dagplejemor, hvorved
det stråtækte hus bevares i bybilledet.

Økonomi
Det er en vigtig opgave for menighedsrådet at administrere de offentlige midler, der stilles til rådighed for
sognene. Provstiet får tildelt et beløb fra den opkrævede kirkeskat i Hillerød og Allerød kommuner. Fra dette
trækkes et beløb til dækning af præstelønningerne.
Restbeløbet opdelt på de to kommuner indgår i en
pulje, som fordeles til de enkelte sogne. Dette sker
efter oplæg fra sognene og besluttes på et møde
benævnt budgetsamråd.
Vores sogne får ca. 1,9 millioner kroner. For dette skal
vi aflønne personalet (organist, kirkesanger, kirketjener,
vicevært og gravere). Der skal afholdes udgifter til kirkelige aktiviteter, undervisning af konfirmander mm,
drift af kirkegårdene, vedligeholdelse af bygninger og
menighedsrådets administration

Derudover har præsterne i den vestlige del af Hillerød
Provsti et samarbejde benævnt Team Vest, som dels er
et fagligt forum med gensidig inspiration og dels
afløsning ved ferie, sygdom m.m.
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Aage Stenhøj Jørgensen
Formand for menighedsrådet
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Sommerfest 2014

Sogneudflugten til
Tjæreby Præstegård
Sommerfesten nærmede sig og efter en lang periode
med stabilt godt vejr, så vi nu med nogen bekymring
på vejrudsigten. Vi kunne godt se, at vi måtte være forberedte på lidt af hvert…
Men dagen begyndte heldigvis med mildt sommervejr
og kun spredte skyer. Så bordene blev sat ud og grillen
gjort klar inden vi gik til gudstjeneste. Øyvind Ougaard
var kommet for at spille for os og han lagde ud med et
smukt præludium der svang sig let op under kirkens
hvælvinger. Også under salmerne spillede harmonikaen med og skabte et andet lydbillede end det man er
vant til i kirken. Og når det sker, er det som om de
kendte salmetekster får nyt liv og viser andre sider af
sig selv. Under nadveren fik vi lov til at opleve harmonikaen fra en af dens smukkeste sider, nemlig den
mere stilfærdige og melankolske.
Da gudstjenesten var slut spillede organist Finn
Hegelund og Øyvind Ougaard ganske passende
”Indtog i sommerhaven”. Vi gik ud i det smukke sommervejr, nød udsigten rundt om kirken, mens vi blev
spillet ind i præstegårdshaven.
Her ventede den tændte grill og et dejligt salatbord, og
da vejret stadig holdt tørt, hyggede vi os med frokosten
udenfor. God mad og gode samtaler fik tiden til at
flyve afsted, indtil det var tid til underholdning og
oplysning: Sognepræst Bruno Rasmussen kom for at
fortælle os lidt om Benny Andersens digtekunst. Han
fortalte blandt andet om, at selv om de fleste nok
opfatter Benny Andersen som en humoristisk og morsom digter, så er der altid en meget melankolsk tone i
hans værker. Glæden er der selvfølgelig – men det er
altid en glæde på trods. Interessant at blive klogere på
noget af det, man kender så godt.
Midt i det hele kom regnen, så vi måtte få de sidste

guldkorn indenfor i konfirmandstuen.
Efter foredraget havde Øyvind Ougaard fået selskab af
Channe Nussbaum og Mette Smidl, der kastede os ud i
en smuk og fyrig klezmeroplevelse. det startede stilfærdigt; først sang vi bare med, men vi fik ikke lov at blive
siddende længe. Channe Nussbaum kender en masse
til israelske danse og har en god overtalelsesevne. Så
næsten hele selskabet kom op på dansefødderne og fik
lært 3-4 danse. Det var noget der satte gang i både
puls og humør på de dansende - lige fra 1 til over 70
år! Man fik et indblik ind i den rigdom det må være, at
have en kultur hvor alle er fælles om dansen og enhver
danser som de nu kan - lige fra det lille barn til den
gamle bedstemor. Ikke for at se ud, men for at være
sammen i et festligt og levende fællesskab. Channe
Nussbaum er vokset op med klezmerkulturen og hun
krydrede musikken med små anekdoter om sine jødiske bedsteforældre og deres kultur, der var en del af
hendes barndom.
Efter musik og dans havde vi virkelig gjort os fortjent til
kagebordet og der var noget at gå i gang med. Man
følte sig næsten hensat til en britisk Tv serie, hvor alle
beboere i den lille landsby har forsøgt at overgå hinanden i kampen om præmien for årets bedste kage! Det
var i hvert fald svært at bestemme sig for hvilken én,
der tog prisen - og man var nødt til at prøve flere
gange, inden man var helt mæt.
Aktivitetsudvalget ved kirken havde valgt at gøre sogneudflugten til en sommerfest, for at ramme et bredere
publikum: Skabe en dag hvor både børn, unge og
ældre fra sognene kunne have lejlighed til at mødes og
have en dag med oplevelser og indhold. Vi synes selv,
at det lykkedes godt og glæder os allerede til næste år.
Aktivitetsudvalget
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Præstens
klumme
af Anja Worsoe Reiff

Kirken er bygget af levende sten
Bibelsk haveterapi
I Det Gamle Testamente kan vi høre myten om, hvordan verden blev til. En myte er en fortælling, der
ikke fortæller om historiske eller kronologiske begivenheder. I stedet fortæller den om tilværelsens
grundvilkår. Skabelsesmyten siger altså ikke noget om hvordan verden og mennesket helt konkret fik
sin tilværelse. Men den tyder tilværelsen for os, fortæller os noget om hvad det vil sige at være menneske og hvad der er vigtigt. Og måske rummer den nogen sandheder om mennesker, som også kan
bekræftes af videnskaben?
I skabelsesmytens anden del hører vi om, hvordan Gud skaber mennesket af jord og blæser livsånde i
dets næsebor. Og derefter hører vi, at Gud planter en have, hvor det jordskabte og åndfulde menneske
skal leve. Et frodigt sted med smukke og spiselige frugter. Et sted hvorfra, der udgår livgivende floder til
alle verdenshjørner. Dette sted er centrum for menneskets liv og for menneskets møde med Gud. Hvis
myten ikke en konkret fortælling om hvordan tilværelsen blev til, men snarere en tydning af tilværelsen, hvad fortæller den så om menneskelivet?
Jo for det første fortæller den, at mennesket er skabt af jorden. Og hvad betyder det så for livet her og
nu? Jo det betyder, at vi som mennesker åbenbart har et dybt slægtskab med jorden. Ikke bare planterne har deres rødder i jorden, vi har det også. Ja var det ikke for jorden havde mennesket slet ingen
eksistens. Man kan sætte det på spidsen og sige, at lever man uden kontakt til jorden, så lever man slet
ikke et menneskeliv. Ja, kan man sige, selvfølgelig kan vi ikke leve uden jorden, fra den får vi jo al
vores mad. Men der er mere i det, nemlig det at mennesket har brug for at være i kontakt med jorden,
sådan helt fysisk. Gå på bare tæer i græsset, grave i haven, luge ukrudt eller plante blomster i vindueskarmen. Kontakt med jorden er kontakt med vores ophav og rødder og har en afslappende og afstressende virkning på mennesker.
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Dette er ikke kun noget vi kan læse om i Bibelen. I de seneste år, hvor stress for alvor er blevet den
vestlige verdens store folkesygdom, er der sket en intensivering af den tværvidenskabelige forskning i
sammenhængen mellem menneskers mentale sundhed og kontakten med naturen. Man kan konstatere, at mennesket er et biologisk væsen skabt til liv i naturen. Selv om mange mennesker i dag bor i
byen, er vores genetiske sammensætning stort set stadig den samme som i stenalderen, hvor vi levede
på naturens betingelser, i tæt kontakt med jorden. Forskningen er kommet frem til at stressede mennesker kan behandles med haveterapi. Ophold og arbejde i haver gavner stressede og udbrændte mennesker.
Og så kan man jo godt være lidt kæk og sige, at forskerne bare kunne have læst i skabelsesberetningen. Der hører vi jo netop om, hvordan Gud, så snart han skabt jordmennesket, straks planter en
have til det. Med andre ord: Gud sætter mennesket til at bo i en have og være gartner. Haven giver
mennesket mad og fysisk liv, men haven er også stedet hvor mennesket taler med Gud, plejer sit åndelige liv og styrkes i det indre menneske.
Bibel og videnskab mødes altså i den sandhed, at når vi passer en have, lever i kontakt med jorden
og naturen så styrkes vi åndeligt og mentalt. Så husk at brug sommeren på at komme ud i din egen
terapihave! Hvad enten den er stor eller lille, totalt kaos, snorlige rækker eller noget midt imellem så
kan du være sikker på, at den har noget at give dig.
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Høstfest i Tjæreby
Torsdag d. 21. august 2014
Det er blevet en god tradition at samles på præstegårdsjorden
for at høste. Dernæst spise sammen og slutte af i kirken med
aftensang. I år foregår arrangementet torsdag d. 21. august,
og menighedsrådet håber, at rigtig mange, både små og store,
unge og ældre, har lyst at være med.

Programmet er som følger:
Kl. 17.00:

Der høstes på gammeldags facon på
marken bag Tjæreby kirke.
Negene vil blive bundet og derefter sat
i hove. Der vil være harmonika musik
på pladsen.

Kl. 18.30:

Mødes man til aftenspisning
i konfirmandstuen.
Maden koster kr. 50.- for voksne og
kr. 25.- for børn.
Drikkevarer til spisningen kan købes..

Kl. 19.45:

Aftensang og andagt i kirken

Tilmelding til spisning til Ruth Steen allersenest d. 18.
august på tlf. : 48 28 60 83 eller ruthsteen@email.dk
Alle er velkommen til hele eller dele af arrangementet.

Konfirmandopstart
Så nærmer tiden sig for, at de kommende konfirmander
skal begynde deres undervisning.
Den nye skolereform har budt på mange udfordringer
og præsterne fra Ullerød kirke og jeg har haft mange
møder med ledelsen fra Hillerød Vest skolen, Ålholm
afdeling, for at få puslespillet til at gå op.
Alle parter har sådan set været velvilligt indstillet overfor hinanden, men med alle de timer børnene skal
have i skolen og to forskellige sogne med hver sin virkelighed, har det været en udfordring at få enderne til
at mødes.
Resultatet er blevet sådan, at undervisningen hos sognepræsten i Tjæreby og Alsønderup, ligger tirsdag morgen fra 7.50 til 9.20 i Smedens Hus ved siden af
Alsønderup kirke. Første gang er 26. august.

Konfirmanderne og deres forældre er derudover inviteret til velkomstgudstjeneste søndag den 31. august kl.
10.30 i Alsønderup kirke.
Morgenundervisningen varer frem til 17. december,
alle uger med undtagelse af efterårsferien.
Efter jul kan de unge mennesker dog sove længe om
tirsdagen, for her fordeles undervisningen på to hele
dage (lørdag eller søndag), samt en heldagsudflugt for
hele årgangen i samarbejde med skolen. Derudover
holder vi naturligvis generalprøver når vi nærmer os
konfirmationerne.
Ved opstarten udleveres en mere detaljeret plan.
Jeg ser frem til at møde konfirmanderne og deres
forældre!
Mvh sognepræsten
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Patrick Villadsen
Marcus Albrechtsen
Mads Ziska Haarby
Victor Aksel Kuitse Jensen
Alexander Hartvig Nielsen
Nikolaj Bent Christian
Johansen
Malthe Hørby Jørgensen
Jakob Kjær Rasmussen
Laura Askov Danielsen
Katrine Bang Østergaard
Maria Isabella Høybye
Andersen
Julie Gorm Lorenzen
Caroline Møller Henriksen
Louise Folkmann Lange Jensen

Konfirmation den 4. maj 2014

Rikke Estrup
Margith Ehlers Fisker
Oliver Remi Solberg
Mikkel Kofoed Kristiansen
Peter Thyssen Nørby Larsen
Jens Maach Møller
Christoffer Lindemann Buhl
Marcus Strand Rømer Beck
Mikkel Herskind Gudmandsen
Julie Seiler Liljedahl
Freja Johanne Thulstrup Mollerup
Nanna Lønfeldt Bjørnbak
Ida Helene Bundgaard-Larsen
Louise Marianne Vormbak
Kia Bianka Brochmann Jensen
Sine Kristine Willandsen
Caroline Mumm Møntergaard
Johan Wohlfahrt Veje
kom desværre ikke med på billedet

Konfirmation den 11. maj 2014
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Alsang
– lidt
historie
Søndag 1. september 1940 afvikledes der rundt om i
landet store alsangsstævner, som en folkelig ikkevoldelig protest mod besættelsen. Klokken 18.00 når
Rådhusklokken i København slog timeslagene skulle
hele Danmark synge 1. vers af sangen "Moders navn er
en himmelsk lyd."
Også på Fanø blev der denne eftermiddag afholdt alsangsstævne.
Her et uddrag fra FANØ UGEBLAD:
Sammenkomsten fandt sted søndag eftermiddag kl. 17
på Realskolens plads. Trods det lidt kølige og temmelig
blæsende vejr havde over 600 mænd, kvinder og børn
givet møde, da overlærer Birkelund bød velkommen.

Der blev sunget af sangheftet ”Syng – folkesang for
Danmark” og der indledtes med ”Du danske mand”.
Sangen ledsagedes af et 7 mands F.D.F. orkester under
ledelse af lærer Rasmussen.
Af de sange, der blev sunget nævner vi ”Der er et
yndigt land”, ”I Danmark er jeg født”, ”Jylland mellem
tvende have”, ”Kongernes konge” m.fl.
Derefter talte forstander G. Sørensen,
Navigationsskolen, og forstanderen sluttede med at
udbringe et nifoldigt Hurra besvaret ”Leve for Kongen”.
Kl. 18 fik man gennem højttaler transmissionen af fællessangen fra hovedstaden, hvor man netop sang
”Moders navn er en himmelsk lyd”.
Kordegn Moesgaard Christensen sluttede med en tak til
alle der var mødt, hvorefter man – uden for sangheftet
sang ”Vor Gud han er så fast en borg”.

Alsang
i Alsønderup Kirke/Smedens Hus
Som et håndgribeligt resultat af Lokalrådets stormøde
og et opfølgende møde omkring nye tiltag til aktiviteter, der kan bringe os alle lidt tættere sammen, er
Kulsiverkoret og Alsønderup Kirke gået sammen om at
lave en Alsangs-eftermiddag i Smedens Hus.

små grå”, samtidig med, at vi alle får bevæget sangmusklerne og prøvet at trække vejret i en sang.
Der er lidt at drikke undervejs, og der vil også blive
sunget sange, som de lidt større børn kan være med til,
så hele familien kan være med.

Vi har lagt os fast på, at første søndag eftermiddag
bliver DEN 28. SEPTEMBER KL. 15:00.

Vi slutter af omkring kl. 17:00 med en pause undervejs, og håber, at vi så er klar til at mødes igen til
foråret, så vi kan hilse vår og sommer velkommen!
Kom og vær med til en glad sangeftermiddag med
Alsang i Alsønderup.

Hvad er det så vi skal?
Vi skal synge sange sammen fra Højskolesangbog og
evt. fra sangblade med de sange, der ikke står i førstnævnte sangbog. Der vil blive fortalt lidt historie/
anekdoter/pudsigheder/andet af interesse om de forskellige sange, så vi også får noget med os hjem til ”de
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Med venlige hilsner
Grethe R. Egerup
og Kulsvierkoret samt Alsønderup Kirke

Kirkerne…

Alsønderup
kirkes
koncert
med

Fangekoret
den 25. maj fyldte Kulsviergårdens Teatersal
Her nogle reaktioner fra publikum:
”Det er fantastisk så langt fangerne er kommet i ord og tanke, at de kan stille sig op foran de mange folk.”
”Dybt indhold i sangene, som fra en anden vinkel passer til hver en af os i salen.”
”Sangen med den lille pige trak tårer.”(en af fangerne havde sin datter med på scenen)
”Da Lars sang og hans to kære børn og smukke hustru hørte med. Rørende at se at han hele tiden kiggede på
dem og smilede.
Jeg ku’ ikke la vær at tænke - den pæne mand, hvordan kunne han komme sådan afsted i sit liv, at skulle i fængsel!
For mig at se, passede han bedst hjemme hos sin dejlige familie og med et godt job.”
”Dejligt for dem at komme ud i virkeligheden ved disse koncerter - men også godt for os at få et indblik i, hvordan deres liv og tanker er.”
”Jeg er specielt glad for at mange af sangene var formet som en bøn. Gud hører bøn.”

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:
Onsdag d. 13. august kl. 18.30
Tirsdag d. 9. september kl. 18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus
i Alsønderup og er offentlige møder
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Pres dine
æbler
Høstgudstjeneste
Alsønderup kirke
14. september kl. 10.30

Spaghettigudstjeneste
med dåbsjubilæum

Hvert år ligger mange æbler rundt omkring i haver
og langs vejen og bare rådner op.
Måske tænker du også, at det er spild af Guds gode
gaver?
Fra kirken vil vi opfordre jer til at samle så mange
æbler, som I orker og tage dem med i kirken 14.
september, hvor vi holder en familievenlig høstgudstjeneste med særligt fokus på æbler.
Efter gudstjenesten kan du presse dine æbler og få
dejlig saft med hjem. Vi stiller en æblepresse op bag
ved Smedens Hus, men husk flasker at hælde saften
på.
Medbring også lidt til et fælles frokostbord, så spiser
vi sammen.

Torsdag den 9. oktober kl. 17.00
Denne gudstjeneste er særligt tilrettelagt for de
mindste børn og handler om DÅBEN
Hvad skete der, da du blev døbt?
For alle døbte fireårige er dette et dåbsjubilæum,
naturligvis med en jubilæumsgave.
Vi mødes først i Smedens hus hvor vi spiser spaghetti med kødsauce og laver en kreativ aktivitet.
Derefter slutter vi af med en kort og børnevenlig
gudstjeneste.
Pris for spisning: 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding til sognepræsten senest tirsdag den 7.
oktober på awr@km.dk

Fredagsfamilie
i Tjæreby
Minikonfirmanderne
ved Alsønderup kirke
3.A inviteres til minikonfirmandundervisning i halvåret frem til jul. Et forløb på 10 gange, hvor vi gennem leg, kreativitet og fortælling hører mere om den
kristne tro. Det er gratis og alle er velkomne, det er
ikke noget krav at man er døbt. I løbet af perioden
medvirker børnene ved gudstjenester og bliver fortrolige med kirkerummet. Undervisningen ligger om
onsdagen kl. 14 lige efter skole. Vi henter børnene
ved klassen og kl. 15.30 har de fri igen og bliver evt.
fulgt tilbage til SFO eller går selv hjem.
Første gang er onsdag den 17. september, sidste
gang onsdag den 26. november. Sidst i august kommer der opslag på forældreintra med tilmeldingsskema. Efter jul bliver det 3.B’s tur.
Evt. spørgsmål rettes til sognepræsten,
som er hovedansvarlig for undervisningen.

Fredagsfamilierne er kommet rigtig godt fra start,
men vi vil gerne have endnu flere med!
Så savner du at kende flere fra dit lokalsamfund og
finde ud af hvor legekammeraterne bor, så kom til:
FREDAGSFAMILIE i Tjæreby konfirmandstue. En
mulighed for at børnefamilierne i sognet kan mødes
og lære hinanden bedre at kende.
Vi mødes sidste fredag i måneden fra kl. 17.00 - ca.
20.00, spiser sammen og hygger os. Synger et par
sange og snakker. Skal børnene se Disney sjov, kan
de også komme til det.
Vi skiftes til at stå for indkøb, madlavning og oprydning - står man for maden kommer man en time før
altså ca. kl. ca. 16.30.
Pris 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn. Tilmelding til
præsten, gerne senest onsdagen før, på awr@km.dk/
20567216/48210416

Datoer for efteråret
26. september
31. oktober
28. november
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Salmemaraton 2. del
Efterår 2014
Nu skal vi tilbage til kilderne:
Thomas Kingo, Hans Adolph Brorson og Nikolai
Frederik Severin Grundtvig.
Det er Erik A. Nielsen, professor, dr. phil. og dr.
theol., der fortæller om de store gamle salmedigtere.

Torsdag d. 25. september kl. 19.30
i Uvelse kirke

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30
i Blovstrød kirke

Thomas Kingo
– salmedigter, elsker, karrieremager

Pietisten Brorson

Thomas Kingo var en stor digter – og (derfor) også
en stor salmedigter.
Det sidste véd mange danskere, det første er de
fleste uvidende om. Men det forøger portrættet af
mennesket og kunstneren Kingo at kende til en
række af hans andre egenskaber. En farverig person, en raket i det unge, enevældige samfund, en
koleriker, en stræber og en livlig tilbeder af kvindekønnet.
Og så lige den digter, der satte et forpligtende højt
niveau for dansk salmedigtning.

Brorsons uhørte kvaliteter som digter, teolog og
vers-kunstner giver ham en plads blandt den danske kirkes og litteraturs helt store skikkelser. Han
var pietist! Men på næsten 300 års afstand er det
ikke så let at forstå, hvad denne stærke bevægelse
indebar. Pietismen er en af de ældste ismer i vores
kultur, og navnet betyder noget i retning af: fromheds-lære. Hvorledes mødes lidenskabelig tro og
religiøs metode i Brorsons forfatterskab? Brorsons
salmedigtning er komponeret ind i det store værk
TROENS RARE KLENODIE (1732-39), der som en
art tidlig ”roman” beskriver og leddeler en lang
rejse væk fra den verdslige livsform og ind i et
(erotisk) blomstrende samliv med Kristus.
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Sket i kirkerne siden sidst

Kirkelig vejledning:

Begravede og bisatte fra Tjæreby sogn

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.

27. maj Jan Ove Crillesen

Begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
16. juni 2014 Anne-Kathe Larsen
1. juli 2014 Elsebeth Skov Reimann
Æret være deres minde!

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.

Dåb i Tjæreby sogn
7. juni 2014 Mattis Boas Springborg

Dåb i Alsønderup sogn
27. april 2014 Alma Sophie Bøgemose
15. juni 2014 Laura Vinge Lund

Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk

Tillykke!

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
dine kirker på Facebook.

godt om”

Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” - så er du med!

Kirkekaffe
Engang imellem serveres der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
På den måde er der lejlighed til lidt samvær og en hyggesnak inden vi går
hver til sit.

Kirkebil
Kirkebil betyder, at der for kirkegængere inden for Tjæreby-Alsøndrup sognes
grænser er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester.
Man tilmelder sig på forhånd til Ulla Pedersen på mobil: 2372 5393.
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19.00. Ved skæve helligdage dagen før
senest kl. 12.
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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.

Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker juli-september 2014
Dag

Tjæreby

Søndag den 20. juli
5. s.e. trin

9.00

Søndag den 27. juli
6. s.e. trin

Ingen gudstjeneste

Alsønderup

Prædiketekst
Matt 16,13-26
Peters åbenbaring

10.30
Præd. Torben Ebbesen

Søndag den 3. august
7. s.e. trin

9.00
Præd. Torben Ebbesen

Matt 10,24-31
En discipel står ikke over sin
mester

Søndag den 10. august
8. s.e. trin

10.30
Præd. Torben Ebbesen

Matt 7,22-29
Lignelsen om huset på klippegrund

Søndag den 17. august
9. s. e. trin

10.30
Præd.
Lene Riis-Westergaard

Torsdag den 21. august

17.00 Høstfest
(se omtale)

Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8

Søndag den 24. august
10. s.e. trin.

10.30

Matt 11,16-24
Veråb over Galilæas byer

Lørdag den 30. august

11.00 Lørdagsdåb

Søndag den 31. august
11. s.e. trin.

10.30
Luk 7,36-50
Velkomst konfirmander Kvinden i farisæerens hus

Søndag den 7. september
12. s.e. trin.

9.00
Præd. Torben Ebbesen

Matt 12,31-42
Træet og dets frugt

Søndag den 14. september
13. s.e. trin.

10.30 Pres dine æbler
Høstgudstjeneste
(se omtale)

Matt 20,20-28
Zebedæussønnernes ønske

Søndag den 21. september 10.30
14. s.e. trin.

Joh 5,1-15
Den syge ved Betesda dam

Søndag den 28. september
15. s.e. trin.

10.30

Søndag den 28. september

15.00
Alsang i Smedens Hus

Søndag den 5. oktober
16. s.e. trin.
Torsdag den 9. oktober

Luk 10,38-45
Martha og Maria

10.30

Joh 11,19-45
Jesus og Beelzebul
17.00 Spaghetti og Krea
18.00 Børnegudstjeneste
om DÅB
Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja W Reiff
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Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Tove Troelsen
48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@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
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Badminton
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Ungdom:
Karina Andeersen
karinapoller@gmail.com
30 22 61 89
Senior:
Tania Madsen
taniawm@ofir.dk
28 78 43 60
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
28 19 11 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
23 37 97 88
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
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Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Stella Anderssen
48 21 14 12/22 84 62 39
mha.un@mail.dk

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

Skoler
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 55
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
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.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
Ellegaardens Grundejerforening
Lars Hansen
50 94 96 49
larsb111@yahoo.dk

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen
35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl
48 28 75 35
llj@spire.dk
Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
lars@lyngbakken.dk
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

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
Jette Kit Nordentoft
23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
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
Ledende graver:
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
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Assistent minikonfirmander
Mijamaya Holmø Sonne
27 14 44 60
mijamaya@hotmail.com
Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind Burgdorf
marie_lindj@hotmail.com
Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Kirkeværge
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter: Inge og Jørn Pedersen
29 63 05 64
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET
Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”

DYRLÆGE
JENS96
MARTINUS
ANDERSEN
3400
Jespervej
Ndr. Jernbanevej 21 · 3400Hillerød
Hillerød
FAX:
4822
1531
TLF.:
4822
1530
TLF.: 4822 1530 · FAX: 4822 1531
E-mail: sdk@vetnet.dk
E-mail:
sdk@vetnet.dk
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

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

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

