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Belægning og nyanlæg
Pleje og vedligeholdelse
- både til privat og erhverv

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

v/ Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

Lykkens Have ApS
Bøgebakkevej 10 3400 Hillerød
Tel. 26 257 257
CVR.35036717

- hele døgnet -

48 26 08 05

Annette Rieva
Dit lokale
medlem af
Hillerød
byråd
Lokalt
Nyt
mellem
Arresø og Hillerød
ønskerTAK!
alle vore læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår
Støtter lokalt- Handler globalt

Salg til private, institutioner og private af:

Stor tak til alle, der stemte på mig eller hjalp mig
i valgkampen.
rrr Vejskilte
Jeg ser i frem til at
eee Honda Generatorer og Vandpumper
repræsentere vort
rrr Afspærringsmateriel
lokalsamfund i Byrådet.
Jeg vil arbejde for bedre
lll Værktøj
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv,
borgerinddragelse
jjj Lagerreoler samt øget livskvalitet for
borgerne. I er velkommen til at kontakte mig,
Fritidsartikler
hvisrrrder
er sager der kræver politisk fokus.
rrr Engangsartikler

Roskildevej 10A,1. l 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 79 20 l www.augustj.dk

Følg mig på www.annette.rieva.dk
eller Facebook@AnnetteRieva
Kontakt mig på
Tlf. 40 63 27 16 / arie@hillerod.dk

engrosPriser ApS

Tlf.: 70 70 25 65

www.engrospriser.dk

CVR: 31770009

Bank: Nordea 2230 7561641638

Holmevej 48

DK-3400 Hillerød

info@engrospriser.dk

Swift: NDEADKKK

IBAN-nr.: DK1420007561641638
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Så blev det sommer! Og mens alle
andre har nydt det
gode vejr, måske
ved en af nordkystens strande eller
i udlandet, har redaktionen arbejdet med at gøre
klar til dette nummer af Lokalt Nyt.
Alsønderup Fester gjorde det igen!
Igen i år et flot overskud, hvilket
Idrætsforeningen og Kulsviergården
kan være rigtig glade for. Pengene er
livsvigtige for de to foreninger i deres
daglige bestræbelser på at drive foreningerne - og fra Redaktørens hjørne
skal der lyde en stor TAK til alle, der
har medvirket til dette flotte resultat.
Vort næste nummer udkommer i oktober (uge 40) og der er deadline for
indlæg den 4. september. Og husk: Du
er altid velkommen til at sende mig
en mail med en kommentar til bladet.
Fortsat god sommer!

Jeg skal
med til ...
, Bendstrup
til spaghettiJeg skal med
fordi det er en
gudstjeneste
måde at være
super hyggelig
børn om et
sammen med
ydret med An
måltid mad kr
je
st
dende gud
jas altid spæn
øjde.
neste i børneh

Mette Bjørn

Peter Windum,
redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

KOLOFON

Lone Bagge Pedersen
,
Tulstrup

14. årgang · Nr. 4 -2018 		
Oplag: 1.550 eksemplarer.
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Peter Windum, tlf. 2337 9788,
e-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: ASGI Idrætslejr 2018
Fotos til bladet sendes til:
foto@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: 		
Videbæk Bogtrykkeri A·S

Jeg skal med til FDFs sto
re
jubilæumsar rangement
fordi
jeg gerne vil kvittere for
det
kæmpe arbejde de frivilli
ge
FDF ledere udfører hver
uge
år efter år for vores børn
.

rød
Gitte Hansen, Hille
læse
Jeg glæder mig til at
re
Idrætsforeningens sto
for 2018Gymnastikprogram
forskel2019, hvor de mange
vet.
re
sk
lige hold bliver be

Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
»Lokalt Nyt« kan ses på: 		
www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 40
- 2018. Sidste frist for indlevering
af materiale/artikler er tirsdag
den 4. september 2018 på mail:
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

... ses vi?
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Andelsbutik i Alsønderup
- En butik i butikken hos Købmand Mario og Inga

Et nyt initiativ skal sikre, at vi i får
større mulighed for at handle mere
lokalt og mere bæredygtigt. Mario
og Inga har stillet et område af deres
butik til rådighed for en butik i butikken. Her vil der til efteråret blive
mulighed for at købe en lang række
bæredygtige kvalitetsvarer, lokalt
producerede varer og købe ind i løsvægt, så vi sparer på plastikken.

Men vore forfædre gik sammen og
skabte andelsbevægelsen. Vore tipoldeforældre arbejdede tæt sammen
i tillid til hinanden og skabte brugsforeningerne, sygekasserne, andelsmejerierne og meget, meget mere.
Det handlede ikke om, hvor stor en
gård man havde, men om at få gjort
ideer til virkelighed og deles om resultaterne.

Man skal være medlem for at handle
i den nye butik, som drives digitalt
med den nyeste teknologi og regnskabssystem. Se mere om medlemskab på næste side.

Andelsbevægelsen har givet os tillid til hinanden i en grad, som ikke
er set hverken før eller siden. Og vi
blev foreningsdanmark, fordi vi forstod at løse problemerne i fællesskab. Nu er det på tide at genrejse
andelsbevægelsen.

ET STOLT LOKALSAMFUND
For omkring et par hundrede år siden fik Danmark tæsk to gange:
Først af englænderne. Så af tyskerne. Vi var helt i knæ som nation.

Alsønderup og Tulstrup har stolte
traditioner. Her er det lykkedes at
fastholde et stort engagement, og
her føler vi os som en del af noget
større end bare os selv. Det er dog

på langt sigt en udfordring at holde
frivillighedsgejsten oppe. Vi skal
have mere af det lokale forpligtigende fællesskab tilbage og vi skal
have en større del af vores økonomi
tilbage i lokalsamfundet. Før kaldte
vi det andelsøkonomi, nu om dage
kalder man det cirkulær økonomi.
I dag har vi fået en ny teknologi, som
giver nye muligheder, på samme
måde som vandmøllerne, vendeploven og benzinmotoren gjorde. Den
nye teknologi hedder internettet,
hvor vi let kan komme i kontakt med
hinanden og dele med hinanden. Nu
kaldes det deleøkonomi, men nogle
af os kender nok ideerne bedst fra
andelsbevægelsens storhedstid. Når
vi deler med hinanden, er det vigtigt,
at det er os selv, der ejer værktøjerne eller platformen, som man kalder
det. Derfor er andelsbutik en medlemsejet butik, så kan vi dele med
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hinanden, uden at pengene forlader
vores lokalområde.
Nu må man fx sælge for kr. 100.000
om året fra sit eget køkken eller direkte til de andre medlemmer, uden
at man skal betale skat og moms.
Andelsbutik har værktøjet til, hvordan vi kan sælge og bytte. Er du fx
ude og fiske og fanger ti fladfisk, kan
du fortælle om fangsten ved hjælp
af andelsbutikkens app, og andre
kan købe og hente fiskene i andelsbutikken. Kan du strikke sokker eller
reparere motorcykler, kan du bytte
for mad i andelsbutikken.
HVEM EJER ANDELSBUTIK?
Andelsbutikken ejes af medlemmerne, og ingen andre end medlemmerne og miljøet skal tjene på vores
butik.
HVILKE VARER KOMMER 		
DER I BUTIKKEN?
Det korte svar er, at der kommer de
varer, som medlemmerne ønsker.
Medlemmerne vælger, hvilke lokale
producenter man vil handle med.
Det enkelte medlem kan også bestille friske varer direkte hos producenterne, som leveres til deres egen
andelsbutik, og derudover vælger
medlemmerne kvalitets varer til deres butik. Så mange som muligt af
tørvarerne sælges uden emballage
fra doseringsbeholdere.
HVORDAN FUNGERER DET?
I butikken logger du ind på en app,
og med den i hånden registrerer du
nemt dine køb. Når du er færdig, betaler du med mobilepay eller fra netbank derhjemme. Den digitale platform generer automatisk en faktura,
som du modtager på din mail.
HVAD KOSTER DET AT BLIVE
MEDLEM/MEDEJER?
Hver husstand indskyder Kr. 2.500.
For de penge indretter vi vores egen
butik, vi køber varelager og den
hardware mm, som er nødvendig
for, at den digitale platform virker.
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Illustrationer af Andelsbutikken i hjørnet af Købmandsbutikken.
HÆFTER MAN FOR MERE 		
END SIT INDSKUD?
Nej, ifølge vedtægterne hæfter man
alene med indskuddet.
Er det godt for Mario og Inga, taber
de ikke omsætning?
Mario og Inga forventer, at Andelsbutikken vil være et godt supplement til det, de sælger, og være med
til at sikre, at endnu flere af os lokale
kommer i deres butik.
FÅR ANDELSBUTIKKEN SIN
EGEN INDGANG?
Når vi starter, går man ind ad døren
til købmanden. På sigt vil det være
muligt at gå direkte ind med en digital nøglechip, så man kan handle
hele døgnet.
HVAD SÅ NU?
Ud fra den store interesse, vi har oplevet (der er allerede 52 husstande
på interesselisten), foreslår vi følgende proces frem til åbning af Andelsbutikken:

1. Interesselisten
Skriv dig på hos Mario eller Inga,
så får du info-mailene.
2. Infomøde
Informationsmøde i købmandsbutikken den 16.
august kl. 19.00.
Her kan du høre nærmere om
initiativet og stille spørgsmål.
Hvad synes du, der mangler?
Kom endelig med dine input/
spørgsmål - det skal jo være
vores alles andelsbutik!
Du behøver ikke tilmelde dig,
bare duk op.
3. Stiftende
generalforsamling.
Kulsviergården den 30.
august kl. 19.00.
4. Åbning Ultimo september 2018
Når vi når mindst 55 husstande som medlemmer:
Hvis du har spørgsmål er
du meget velkommen til
at skrive til os på
alsonderup@andelsbutik.dk

| Alsønderup Sogns Lokalråd |

Nyt fra Alsønderup Sogns Lokalråd
6

DIALOGMØDE MED KOMMUNEN DEN 18. APRIL 2018
En torsdag aften i april samledes en hel række lokalrødder med byrødder og administration for i et par timer at snakke lokalpolitik.
Mødet blev indledt af borgmester, Kirsten Jensen, som udtrykte stor
glæde over det lokale engagement som en vigtig del af nærdemokratiet. Efterfølgende overlod borgmesteren ordet til formanden for § 17
stk. 4 Udvalget for Borgerinvolvering, Øzgen Yücel. Udvalget er en
ny enhed, som skal arbejde for at sikre øget borgerinvolvering i kommunen. Også han lagde stor vægt på vigtigheden af at møde borgerne
der, hvor vi er. Her spiller lokalrådene en vigtig, men bestemt ikke udtømmende rolle, for man vil gerne i
dialog med alle borgere på alle niveauer.
Borgerinvolveringsudvalget er helt nyt og var, da vores møde blev afholdt, i sin opstartende fase med
definition af sammensætning og arbejds- / indsatsområder. I forhold til sammensætning havde man besluttet, at udvalget foruden politisk deltagelse, skal have en række andre faste medlemmer - herunder en
repræsentant fra kommunens lokalråd. Læs mere herom i et særskilt indlæg.
Efter de indledende ord fortsatte mødet decentralt, hvor hvert lokalråd fik »besøg« af politikere og de deltagende administrative medarbejdere, fordelt efter de emner, som lokalrådende på forhånd havde meldt
ind. Vores lokalråd havde ønsket at drøfte fremtidige planer for skolen i Alsønderup og Trafiksikkerhed.
De fremtidige planer for skolen havde lokalrådet sat på dagsordenen for at understrege hvor vigtig skolen
er for vores lokalsamfund. Der er mange lokale kræfter, der ønsker at arbejde for en god og velintegreret
skole. Denne melding blev taget godt imod af Skoledirektør, Anders-Peter Østergaard, som også kunne
fortælle, at der er stor tilfredshed med vores lokale skole.
Trafiksikkerheden blev bl.a. drøftet med formanden for Arkitektur, Byplan og Trafik, Dan Riise. Vi tog
udgangspunkt i den trafikmåling, der netop var gennemført i vores lokalområde, som viste, at der generelt
køres for stærkt. Lokalrådene i kommunen har tidligere lavet en samlet prioriteringsliste over ønskede
tiltag, der skal bidrage til at højne trafiksikkerheden, og vi spurgte til, hvordan man har tænkt sig at ”angribe” denne liste. Meldingen var, at man har valgt at starte i Nødebo, hvor der er markant trafik igennem
byen. På baggrund af erfaringer herfra vil man se på muligheder i resten af kommunen. Du kan læse mere
om dette i indlægget om det kommende arbejde omkring trafikforhold.
Det var en god aften med livlig og konstruktiv debat.
DET KOMMENDE ARBEJDE OMKRING TRAFIKFORHOLD
Den 4. juli 2018 har Kommunens lokalråd modtaget følgende melding fra Dan Riise, formand for Udvalget
for Arkitektur, Byplan og Trafik:
Kære Lokalråd i Hillerød Kommune
Lokalrådene i Hillerød har stort fokus på trafik og trafiksikkerhed, og senest har vi på et velbesøgt møde
i Nødebo med borgere og lokalråd igangsat en proces med afklaring af trafikproblemer og efterfølgende
udarbejdelse af løsningsforslag. Mødet var efter min og mine politiske kollegers vurdering meget vellykket og gav et fælles overblik over trafikale problemer, som skal søges løst i den kommende trafiksanering.
I fortsættelse af dette får Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget en sag på dagsordenen efter sommerferien
for at fastlægge en proces for lokalrådenes og lokalområdernes dialog med kommunen om trafik. Sagen
vil indeholde forslag til en tidsplan for involvering af de enkelte lokalområder.
Møderne kan, som vi gjorde i Nødebo, omfatte en opsamling og registrering af trafikproblemer samt
drøftelse af eksisterende og nye forslag til løsninger. De eksisterende forslag omfatter forslag fra Trafiksikkerhedsplan for øvrige bysamfund, som blev udarbejdet i dialog med lokalrådene. For at få en god proces
og dialog anbefaler vi, at arbejdet indledningsvis starter med fokus på de oplevede problemer frem for
løsningerne.
Med venlig hilsen Dan Riise, Udvalgsformand
Lokalrådet følger tæt indsatsen for trafiksikkerhed
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LOKALRÅDENDES REPRÆSENTANT I §17, STK. 4 UDVALGET FOR BORGERINVOLVERING
Som nævnt andetsteds, har Udvalget for Borgerinvolvering besluttet, at der skal være et fast medlem af
udvalget, der er udnævnt af lokalrådene.
På den baggrund blev lokalrådene opfordret til at opstille kandidater. Der blev ikke opstillet en kandidat
fra Alsønderup Sogns Lokalråd, men vi er godt repræsenteret, da vores lokale byrådsmedlem, Annette
Rieva, er en del af udvalget.
Der blev opstillet to kandidater, Niels Henrik Meedom fra Gadevang og Svend Erik Beech fra Brødeskov.
På et fælles valgmøde blandt lokalrådene vandt Niels Henrik Meedom med stemmerne 4-3, og han skal
nu repræsentere lokalrådende i Borgerinvolveringsudvalget. Der er i udvælgelsen lagt vægt på, at repræsentanten varetager lokalrådene generelt, men det vil være muligt også at rette fokus på enkeltsager. Fra
lokalrådets side følger vi naturligvis det kommende arbejde i udvalget.
KONTAKT LOKALRÅDET
Alsønderup Sogns Lokalråds bestyrelse har 10 medlemmer, som alle meget gerne tager imod henvendelser om stort og småt i vores lokalområde. Du er velkommen til at skrive til mailadressen: lokalraad@
alsonderup.dk - det er en fællesmail, der går til alle medlemmer. Du kan også læse mere om lokalrådets
opgaver, referater mv. på vores hjemmeside: alsonderup.dk

KULSVIERKORET STARTER
PÅ 2. DEL AF 2018-SÆSONEN

HVORNÅR? Vi har første korprøve efter ferien torsdag den 16. august.
HVOR? I Smedens Hus, Ravnsbjergvej 6, lige ved siden af Alsønderup Kirke.
HVAD TID? Vi mødes altid kl. 19.00, laver opvarmning, synger en times tid, holder en god, lang kaffepause
med grin og latter, synger en times tid igen og slutter altid med at synge en aftensang eller to fra Højskolesangbogen. Vi går hjem senest kl. 21.30.
HVEM? Alle, der kan lide at synge, og ved med sig selv, at de synger rent (kan holde melodien i en sang). Vi
siger velkommen til jer alle! Der er dog nogle, der får en lidt kærligere velkomst end andre: HERRER! Og de
damestemmer, der er i den dybe ende!
HVAD SKAL MAN KUNNE? I skal kunne lide at synge. Noder, toner og rytmer lærer I mere af undervejs.
Vi vil hellere have den store sangglæde og så hjælpes vi ad med resten.
HVORFOR? Fordi man trækker vejret friest i en sang! Man KAN ikke være på grådens rand og samtidig synge, fællesskabet om at synge og bruge sin røst skaber en samhørighed, der rummer styrke og kraft til ugens
små og store udfordringer. Man får mere energi, end man bruger, og går altid gladere hjem end man kom!
HVAD? Vi synger et bredt udsnit af danske sange, svenske viser, gamle klassiske satser, rytmiske satser af
nutidige sangeres numre, folkemusik, musik til brug i kirken, musik vi synger på plejehjem og institutioner,
musik, der kan synges ved sølvbryllupper og ved andre festlige lejligheder.
KOSTER DET NOGET? De første 3 gange er prøvegange, og de er gratis. Har du/I derefter lyst til at fortsætte (og det har du/I da!), så vil korets kasserer henvende sig til dig/Jer og fortælle, at det koster 375,-kr
for et helt år. Et par andre medlemmer fra bestyrelsen vil fortælle dig/Jer om vores repertoire og give jer en
mappe med de første noder, som du/I så vil få suppleret hen ad vejen.
På glad gensyn den 16. august kl. 19.00 i Smedens Hus.
Yderligere oplysninger hos korleder Grethe R. Egerup på 2082 6315, mail graslace.tul@gmail.com
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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| Kulsviergården |

FÆLLESSPISNING PÅ
KULSVIERGÅRDEN HVER MÅNED I 2018!
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Den 6. september er der fællesspisning igen.
Herefter holdes der månedlig fællesspisning hver den 1. torsdag i måneden. Sæt stort X i kalenderen – hver
måned! HUSK også at fortælle det til naboen, genboen, bedsteforældrene, forældrene i dine børns klasse, de
unge, de gamle, ja ALLE der vil nyde lidt god mad til en billig pris og samtidig slippe for opvasken.
Menuen vil variere fra gang til gang og kvaliteten vil fortsat være i top, da det er vores »hus-kok« Steffan
Bjerregaard & Co. der leverer maden.
Prisen pr. kuvert er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under
12 år.
Øl, vin og sodavand kan købes til små priser i baren.
Tilmelding skal ske senest en uge før arrangementet på
booking@kulsviergaarden.dk eller via telefon 48 28 65 40 /
61 30 18 24.
Hold øje med vores Facebook side www.facebook.dk/
kulsviergaarden - hvor vi fortæller mere om menuen,
når vi nærmer os datoen.
Hjertelig velkommen!
Kulsviergårdens bestyrelse og personale

AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 19. september 2018 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 vin og 									
en let anretning efter generalforsamlingen.
Vel mødt!

| Kulsviergården |
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Deltagernes fotos blev opsat ved cirkusvognen og der blev nedsat en dommer komite
bestående af fire fra lokalområdet. Vinderen
af konkurrencen blev Nanna F.

INDVIELSE
rk Kongernes Nordsj lland
af nationalpa

Den 3. juni markerede Hillerød
Kommune indvielsen af den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland,
som nu endelig er blevet en realitet.
Arbejdet der har ført til udpegelsen
af den nye nationalpark startede for
mere end 15 år siden, og processen
har ikke været nem, men nu skulle
det fejres, at den endelig var kommet på plads. Det skete bl.a. ved flere arrangementer inde i Hillerød der
blev afholdt, som en del af Hillerød
Slotsø Byfest. Der blev også afholdt
lokale arrangementer og et af dem
var på Kulsviergården.
Nationalparken består af nogle kerneområder og nogle grønne korridorer som forbinder kerneområderne.
Alsønderup og Kulsviergården er
placeret midt i den grønne korridor,
der forbinder Gribskov og Arresø,
som er to af Nationalparkens største kerneområder. Det betyder, at en
stor del af landskabet mellem Nejede Vesterskov og Gribskov udgør en
del af nationalparken og her ligger
både Alsønderup og Kulsviergården.
Den centrale placering fremgår også
af det nye navneskilt på kulsviergårdens facade. Derfor syntes vi, at der
også skulle holdes et lokalt arrange-

ment, der fejrede udpegningen af
Nationalparken. Hillerød Kommune
var enige med os og støttede med
2.500 kr. Hillerød Kommune har for
nogen tid siden foræret Kulsviergården den ”cirkusvogn” som var blevet bygget til anvendelse af SFO´en.
Vi fik den fordi man i forbindelse
med flytningen af SFO´en ikke mere
havde anvendelse for hverken Bål-

hytte eller Cirkusvogn og de blev
derfor flyttet til Kulsviergården. Det
lokale arrangement om Nationalparken kunne derfor afholdes ved bålhytten og cirkusvognen. Der er både
lys og varme i vognen, der er blevet
indrettet til et mødested, som bl.a.
kan anvendes i forbindelse med besøg i Nationalparken. Skovfoged Ole
Andersen har doneret nogle meget

| Kulsviergården |
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Martin fra borgerforeningen overrækker en præmie til vinderne
af konkurrencen til en af vinderne.

Nannas fortæller følgende om sit billede. »Dette er mit
yndlingssted fordi jeg elsker at klatre i træer og lytte til
naturen«.
flotte fotos fra nationalparken, som
er opsat i vognen. Det er planen,
at vi også samler kort, som vi kan
bruge i forbindelse med ture og arrangementer i Nationalparken.
I forbindelse med Kulsviergårdens
arrangement blev der afholdt flere
konkurrencer. Den første konkurrence var en fotokonkurrence, hvor
vi havde bedt børn fra Hillerød Vest
Skolen om at tage et foto af det de
holdt af i nationalparken. Samtidig
skulle de kort forklare, hvorfor de
havde taget netop det billede. 13
børn og unge deltog, og alle deres
fotos blev præsenteret på tavler foran cirkusvognen.
Nanna F. vandt konkurrencen og
vandt en biografbillet, som var
skænket af Borgerforeningen. At
vælge kun en vinder var svært fordi
det var alle gode billeder, som de
unge havde taget fra området. Derfor fik alle en mindre præmie, som
var et lille gavekort, som Købmanden i Alsønderup havde lavet og
også et certifikat som anderkendelse
for deltagelsen.

Der var kø for at komme til en pølse, is og en sodavand (og øl
til de voksne).

Der var også arrangeret andre konkurrencer. Den ene gik ud på, at man
på baggrund af nogle gamle fotos
fra bygninger og gårde i området
skulle genfinde stederne og så tage
et billede fra de samme steder, som
de oprindelige billeder var taget fra.
Det viste sig, at det ikke var nogen
nem opgave for meget har forandret
sig igennem årene, men det lykkedes flere hold, at finde de udvalgte
gårde og tage nye billeder fra stederne. Også her var der præmier til
vinderne i form af biografbilletter.
Den sidste konkurrence gik ud på at
finde og følge en rute der førte forbi
de 8 piktogrampæle, som er blevet
opsat langs den grønne tråd igennem Alsønderup fra Kulsviergården
til Baunetbakken. Deltagerne fik
udleveret en liste med nogle svære
spørgsmål om dyrelivet i nationalparken, men fik samtidig at vide, at
de kunne få hjælp til et af spørgsmålene på hver af de ialt 8 piktogrampæle. Der var flere børn, som deltog
i denne konkurrence og de kom alle
igennem hele ruten, og der var gaver
til vinderne bl.a. fra borgerforeningen i form af biografbilletter.

Det var en meget varm dag, nok op
til 30 grader. På parkeringspladsen
bag Kulsviergården blev der meget
varmt. Derfor blev der serveret is og
sodavand, og man kunne også få en
grillet pølse. En del søgte ind i skyggen og fik en kold fadøl eller en kop
kaffe.
På trods af de høje varmegrader var
det en meget vellykket dag. Det viste
sig at cirkusvognen kan bruges som
et lokalt mødested i forbindelse med
besøg og ture i Nationalparken. Vi
håber, at den vil blive brugt på den
måde mange gange i de kommende
år.
Ole H. Caspersen og Kulsviergården

| Brug Skolen | Harløse Forsamlingshus |

»Brug Skolen« I ALSØNDERUP
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På skolen i Alsønderup, er vi klar til nu at starte på 30. sæson.
Første aften tirsdag den 18. september kl. 17.30 - 21.00.
I alt 10 tirsdag aftner før jul og 10 efter jul. Alle er velkomne!

Idegrundlaget er:
• at i lokalsamfundet er der brug for at mødes på tværs af de lokale foreninger.
• at man skal kunne benytte lokalerne på skolen i Alsønderup om aftenen.
• at man skal kunne mødes og lære andre at kende under hyggelige former.
• at man skal kunne lave noget sammen, alt efter interesse.
• at man skal kunne deltage uden at være bundet til at komme hver tirsdag.
• at det skal være billigt -10 kr. pr gang.
• at der er frivillige igangsættere ved alle holddannelser og aktiviteter.
• at man som bruger også selv kan foreslå eller oprette aktiviteter.
Der tilbydes i år:
• Sløjd og træarbejde i skolens sløjdlokale efter deltagernes behov.
• EDB på alle niveauer, bl.a. it og vejledning i billedbehandling.
• Engelsk, lidt øvede og begynder.
• Kortspil - der er plads til flere.
• Bowls på tre baner i gymnastiksalen - for øvede og uøvede - også turneringer.
• Mange slags håndarbejde - kreativitet med alle slags materialer.
• Hækling - kom og lær det.
• Tasker af kaffeposer og gavepapir, laver vi efter jul.
• Lokalhistorie - Slægtsforskertræf, ejendomshistorie og fotoscanning 					
under vejledning af Asbjørn Klit og Lissi Carlsen.
Et frivilligt kokkehold sørger for mad til de fremmødte alle 20 tirsdage kl. 19. To retter god mad for 35 kr.,
dog gratis første gang. Tilmelding fra gang til gang eller senest fredagen før på tlf. 48286876 eller 21272428.
De 10 kr. man betaler den første aften, man deltager, gælder som kontigent i foreningen »Brug Skolen«.
Bestyrelsen, kokkeholdet og igangsætterne, alle frivillige og ulønnede, glæder sig meget til, at mange møder frem første
aften, tirsdag den 18. september.

HARLØSE FORSAMLINGSHUS
Tirsdag 28. august kl. 18.00 er der fællesspisning. Derefter ekstraordinær generalforsamling med et
punkt om vedtagelse af mandat, så udvalget kan gå videre med arbejdet på et nyt forsamlingshus. Mød
talstærkt op vi skal være mindst 30 før vi kan vedtage noget første gang.
Fællesspisninger: Vi har ikke programmet for efterår og vinter klar endnu, men Ib Willumsen vil komme
og fortælle om Slangerupsgade i 40´erne, det ligger klar, skulle der være nogle der ligger inde med et emne
så hører vi gerne om det.
Det er blevet sværere for os at samle effekter nok ind til loppemarkeder efter at Klaus Markussen har lavet
genbrugshuset om til butik. Lad hans idé dø og i stedet for at aflevere jeres ting i genbrugsbutikken og forgylde Hillerød forsyning, så ring til de frivillige foreninger. De mangler effekter og henter gerne.
Loppeeffekter og tilmelding til fællesspisning 48210389
Bestyrelsen

Sommerfest

Så var der igen Sommerfest i Alsønderup Skole/afdeling torsdag d. 14.
juni. Eleverne, forældrene, søskende, Idrætsforeningen og FDF var
budt og temaet var »TIVOLI«.

Vi havde igen »Den store bagedyst«
med ualmindelige flotte kager. Vinderen fik en pokal. Der var en del
boder og et amerikansk lotteri med
flotte sponsorpræmier.

Vi havde en fantastisk smuk dag
med masser af sol og det blev holdt
udenfor med succes. Vi havde vores
egen mad med og spiste siddende
på picnic tæpper, hvilket var meget
hyggeligt.

Der har i år været et fit overskud fra
festen, som bliver fordelt mellem
trinene, bla. til 6. klassernes afskedsfest, lejrtur og resten af pengene vil
blive drøftet i samarbejde med elevrådet og lærerne hvordan de bedst
kan anvendes.

| Skolen |
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| FDF |

JUBILÆUMSFEST
I FDF ALSØNDERUP
14

FDF Alsønderup har 25 års jubilæum. Det fejrer vi med en kæmpe jubilæumsfest søndag den 9. september. På dagen vil der være boder med en masse aktiviteter, lege, taler, lagkage, samt mulighed for at købe
mad og drikke til frokost. Der vil også være mulighed for at deltage i en konkurrence, hvor den heldige vinder
en fødselsdagsfest for hele klassen arrangeret af FDF Alsønderup.
PROGRAM
09.00 Morgenmad med kaffe/te og rundstykker (gratis).
09.30 Aktiviteter for familier og børn.
11.00 Officiel del med taler ved borgmester, formand og kredsleder.
11.30 Frokostboder åbner, mad og drikke kan købes til små priser.
13.00 Lykkehjulslege åbner - alle kan være med.
14.30 Kaffe & lagkage samt udtrækning af vinder af konkurrencen.
Er du tidligere FDF’er eller har du haft anden tilknytning til FDF, så kom og vær med til at fejre jubilæet.
Eller har du bare lyst til at finde ud af, hvad FDF er og hvad vi laver - så tag hele familien med til jubilæumsfesten. Alle er velkomne - der er gratis adgang - og det vil glæde os at se dig!
Du finder os på Baunetgården, Baunevej 16 i Alsønderup. Vi anbefaler, at du parkerer bilen ved skolen og går
langs stien bag ved idrætsanlægget op til Baunetgården. På turen bliver der mulighed for at løse en lille quiz
om FDF Alsønderup.

Banner med »fødselsattest« fra opstarten i 1993. (På banneret står der Navn: Alsønderup. Fødselsdato: 5. september
1993. Vægt: 1089 kg. Længde: 62 m. Medlemmer: 34 dejlige unger!)

| Kulsvierscenen |

HODJA FRA
PJORT
Lige nu er vi midt i sommerferien,
men fra den 26. august går vi for alvor i gang med at lægge »puslespillet« til dette års teaterforestilling.
Det er selvfølgelig ikke helt som at
samle et puslespil, men der er alligevel mange ligheder, og det er bare
fascinerende fra år til år, at se hvordan flere og flere »brikker« falder på
plads - søndag efter søndag - når vi
mødes på kulsviergården og øver.
Og man får næsten kuldegysninger, når vi i midten af januar - efter
cirka et halvt års hårdt arbejde - og
ikke mindst - vigtigt samarbejde - os
alle imellem - både børne- og voksen
skuespillere, kulissefolk, tæppetrækker m.fl. er klar til at vise en færdig
forestilling.
ALLE medvirkende er vigtige og
uundværlige »brikker« i det puslespil,
der skal lægges, før vi kan være klar
til premieren, der i år bliver lørdag
den 19. januar 2019.
Rollerne blev fordelt, da vi alle mødtes i juni. Og rollehæfterne er selvfølgelig med i vores kufferter, så der er
mulighed for at øve sig lidt, hvis det
skulle blive regnvejr.
Dette års »puslespil«/teaterforestilling er Hodja fra Pjort.
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Der er lånt noget fra
den oprindelige børneroman af Ole Lund Kirkegaard, og der er helt
sikkert også ligheder i
forhold til den nye filmatisering af bogen.
Og én ting er sikkert. I
kan godt glæde jer, for
vores forestilling bliver
noget helt specielt. Det
er en musical med tekst,
sange og musik fra Sebastian.
Opført af en masse glade amatørskuespillere både liiiidt garvede og
helt nye på en scene.
Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen, så I er helt sikre på at få tid
til at se årets forestilling.
Der vil være forestillinger den
19/1, 20/1, 26/1, 27/1, 2/2 og
3/2 2019.
Vi har fundet de fleste puslebrikker
til dette års forestilling; Hodja er én
brik, pianisten er én brik, kulissefolkene består af mange brikker og så
videre, men vi mangler stadigvæk et
par brikker/folk, så vi har brug for
DIG.

Vi mangler en sufflør og kostume-og
kulissefolk. Så er du ferm på fingrene
og/eller en god håndværker, så kom
og vær med.
Kontakt morlisbeth3@gmail.com inden den 18. august.
Det ER super hyggeligt og på mange
måder også lærerigt at være en del af
teaterteamet/puslespillet.
Vi ser frem til at se DIG/JER, der har tid
og lyst til at hjælpe os på og bag scenen
- og selvfølgelig glæder vi os til at se alle
jer, som kommer og ser vores forestilling,
når vi er sprunget ind i 2019, og vinteren
banker på.

| ASGI - Ærespriser |

ÆRESPRISER
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ÆRESMEDLEMMER AF IDRÆTSFORENINGEN
Lillian og Per Thomsen er blevet
æresmedlemmer i Alsønderup
idrætsforening.
Lillian og Per har i mere end 20
år knoklet for Kulsvierscenen. Vi
har udnyttet dem groft - men de
har ladet sig udnytte.
Kulsvierscenen ville være meget
fattig uden Lillian og Per. Måske
ville der ikke være en Kulsvierscene. For de stiller altid op, og
de går forrest, når der skal arbejdes. De er de første, der møder, og de sidste der går, når vi
skal øve eller har forestillinger.
De bruger endda gerne hele deres ellers velfortjente ferie, for at
kulisser og rekvisitter kan nå at
blive færdige i tide. Det kan da
godt være, at instruktøren somme tider kunne ønske, at det gik
lidt hurtigere, men som Lillian siger: »Vi har jo kun 2 hænder hver«,
mens Per siger: »Vi skal nok nå
det«. Og de når det.
De har begge et hjerte, der banker for teater og for andre men-

nesker. De har begge et meget
vindende væsen, og alle kan lide
dem. Per er en mand af få ord,
men det kompenserer Lillian for.
Og skal der skældes lidt ud, eller
er der nogen, der går i vejen, så
tager Lillian sig gerne af den side
også. Alle får helt klar besked.
De kan slet ikke lade være med at
hjælpe, de to; Som om det ikke er
nok at bruge så meget tid på Kulsvierscenen, så stiller Lillian også
op som frivillig for Røde Kors,
mens Per hjælper Niels på Kulsviergården og i øvrigt også bruger
en weekend eller 4 på at hjælpe,
hvis andre skal bruge Kulsvierscenens lyd- og lysanlæg, og han
bruger også gerne mange timer
på at redigere billeder og videooptagelser fra Kulsvierscenens
forestillinger. Og skal der ryddes
op efter en fest, stiller de også
gerne op.
Hvis man skulle give dem karakterer efter den nye skala, ville 12
ikke være nok. 12-tallet gives for

den fremragende præstation, der
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen
eller få uvæsentlige mangler.
Deres præstation er mere end
fremragende. Den er helt unik.
Ingen andre ville ofre så meget
tid og energi på frivilligt arbejde.
Eller - det kan da godt være, at
andre ville det, men Lillian og
Per gør det helt af sig selv og helt
uden at klage.
De ville ønske, at de kunne få
meget mere tid til at køre rundt
med deres lille campingvogn, nu
hvor begge et stoppet med at arbejde. Og mere tid til deres børn
og børnebørn. Men det kan vi
desværre ikke love dem. Vi har
nemlig ikke tænkt os at skrue ned
på udnyttelsesgraden. Og Per har
selv sagt, at han har mere tid, nu
hvor han er pensionist.
Vi håber, at de vil fortsætte i Kulsvierscenen og idrætsforeningen
i rigtig mange år endnu.

AKTIVPOKALEN
“Lisbeth Schmidt fra Kulsvierscenen modtager Alsønderup
Idrætsforenings Aktivpokal 2018.
Lisbeth har rigtig mange kasketter: Hun har en kasket, hvor der
står koordinator på – I hele forløbet med Ronja Røverdatter
har Lisbeth været det vigtige
bindeled mellem instruktøren
og de forskellige aktører både
på og bag scenen. Den rolle har
Lisbeth udfyldt med meget stort
engagement. Det har ikke altid
været nemt og har tæret på kræfterne, men Lisbeth er ikke den,
der giver op. Der har også været gnidninger undervejs, for Lisbeth
er typen, som gerne vil have alting klar i god tid, mens andre tager
den meget mere med ro. Og Lisbeth er ikke den, der pakker sine
meninger ind.
En anden kasket står der sanginstruktør på. Det arbejde påtog hun
sig sammen med Helle Berg, og også her blev der lagt rigtig mange timer både til forberedelse og til øvetimerne på Kulsviergården.
Og hun havde flødeboller med til børnene, når de havde gjort en
ekstra indsats for at lære deres sange.
Den tredje kasket står der sponsorjæger på - Lisbeth gjorde en
meget stor indsats for at skaffe sponsorer, så vi kunne få råd til at
spille Ronja Røverdatter.
Den fjerde kasket er billetsælgerens - ingen, som hun mødte på sin
vej, slap for at høre om Ronja Røverdatter, og ingen fik lov til at
slippe, før de havde lovet at købe billetter, eller hun havde hjulpet
dem med at bestille.
Kasket nr. 5 står der Indpisker på - ingen får lov til at sidde og
hænge, når Lisbeth er i rummet. Nogle vil nok omfatte hende som
en slags Mutter Skrap, for tingene bliver ikke pakket ind, men hun
brænder så meget for projektet og har helt klare og tydelige forventninger om, at det gør alle andre så også.
Kasket nr. 6 er bestyrelsesmedlemmet - Lisbeth er kasserer, men
udover det påtager hun sig rigtig mange opgaver, og følger alle
opgaver helt til dørs. Sørger også gerne for, at andre også påtager
sig opgaver og ansvar. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
uden Lisbeths store arbejdsindsats ville mange opgaver ikke blive
løst eller kun blive løst halvt. Bestyrelsen har af flere årsager været
ramt på bemandingen, men så har Lisbeth bare løftet ekstra.
Når Lisbeth påtager sig en opgave, så bliver den løst. Og løst hurtigt. Det er ikke usædvanligt at man får en besked kl. 6.00 om morgenen med løsningen eller med opklarende spørgsmål. Lisbeths
hjerte banker for Kulsvierscenen døgnet rundt. Men det banker
også rigtig meget for andre mennesker. Hun er meget opmærksom
på, om alle har det godt. Intet undslipper Lisbeths radar.
Kulsvierscenen ønsker derfor, at Lisbeth bliver belønnet med Aktivpokalen som en tak for hendes kæmpestore indsats for Kulsvierscenen.
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FORENINGSLEDERPRISEN
Søren Kodal fra Rulleskøjteafdelingen modtager
Alsønderup Idrætsforenings
Foreningslederpris 2018.
Søren Kodal har om nogen,
været med til at drive Rulleskøjteafdelingen de sidste
mange mange år….
Søren tager utrolig mange
vagter, Søren repræsenterer
Alsønderup Rulleskøjteafdeling ved diverse eksterne
arrangementer (møder med
Dansk Rulleskøjteunion),
Søren tænker altid »Rul« og
tager mange gode initiativer…. f.eks. indkøb af nye
skøjter, sikkerhedsudstyr,
hjelme ….
Søren tager vagter både på
gulvet og i cafeteriet…. Og
er også mand for at arrangere konkurrencer og sørge
for musik….
Kort sagt - Søren er uundværlig for Rulleskøjteafdelingen og vi håber han
fortsætter i afdelingen de
næste mange år….

2018

| ASGI - Ærespriser | Alsønderup Fester |
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Lene Høier
modtog på ASGIs
generalforsamling pokalen som
årets Idrætsleder
2017/18 med
følgende begrundelse:
Lene har gennem
mange år ydet en
flot og uundværlig
indsats i foreningen som fitness
instruktør.
Lene giver den max gas i undervisningen og udstråler en smittende energi
som sammen med fed musik giver alle
lyst til at bevæge sig. Der ligger mange
timers forberedelse forud for hendes
træning som omfatter både zumbadansen og puls/styrketræning. Hun går op
i at variere og tilpasse undervisningen,
så det altid er sjovt at træne med hende. Hun følger med i faget og afprøver
hele tiden nye ting. Altid godt humør
- også selvom hun ofte har haft en lang
arbejdsdag forinden.
Ud over selve træningen hygger Lene
også rigtig meget omkring sine dansere
med f.eks. små sunde forfriskninger efter træning, walk-and-talk arrangementer, hyggelig juleafslutning og tapas aftener. Alt det ekstra, som er med til at
binde medlemmerne sammen og viser
at fitness i foreningsregi er noget andet
og mere end fitness i et center.
Lene gør desuden en stor indsats for
at hverve flere medlemmer til sit hold.
Samtidig er hun en god sparingspart
til bestyrelsen, hvor hun kommer med
mange gode og kreative ideer og påtager sig at føre dem ud i livet. Lene er
sjov og spændende at arbejde sammen
med, fordi hun giver energi og er med
på at »vi skal lave noget sjovt og fedt sammen«. Hvis man kommer med en ide til
Lene siger hun aldrig nej, men ja selvfølgelig og så kan vi også lige...
I år har Lene også ydet en ekstra indsats ved at lære alle børnene en sej og
energifyldt fællesdans til vores Forårsopvisning, hvilket har betydet en masse
ekstra arbejde men også et flot resultat.
Tillykke til Lene og mange tak for den
store indsats!

Alsønderup
Det blev en forrygende Alsønderup Fester 10. maj: Solen skinnede hele dagen, som den har gjort lige siden,
og vi nåede en samlet omsætning på knapt 410.000
kr., hvortil kommer et overskud fra Alsønderup Fester banko på omkring 35.000. Det endelige regnskab
er ikke færdigt i skrivende stund, men når man ser, at
selve loppemarkedet, som vi kun har mindre omkostninger på, nåede en omsætning på 232.422 kr., er der
grund til at antage, at vi i år kan overrække omkring
en kvart million til deling mellem idrætsforeningen og
Kulsviergården. Et rigtigt godt resultat, der kan sikre, at
vore børn og unge kan komme på idrætslejr og møde
børn og unge fra andre dele af landet, at der vil være
plads til alle de mange forskellige aktiviteter i Alsønderup Skytte og Idrætsforening, lige fra rulleskøjter til
badminton, tennis, håndbold og gymnastik for alle aldersgrupper mv., samt til at videreføre vort fælles forsamlingshus Kulsviergården, som så absolut er værd
at værne om - ikke mindst, når man ser hvor mange
forsamlingshuse, der lukker rundt om i landet.

Landsbyerne nord/vest for Hillerød har endnu engang
vist deres energi og vilje til at sikre det lokale. Tak til
alle frivillige, tak til alle sponsorer, tak til alle der kom
og deltog i festen!
Omsætningen på Alsønderup Fester var som sagt på
knapt 410.000 kr. De 410.000 er skabt af loppemarkedet, der som sagt havde en omsætning på 232.422 kr.,
en omsætning i fortæringsboderne på 142.784 kr., og
en omsætning i aktivitetsboderne på 34.552.
Højdespringeren blandt loppemarkedsboderne var
»Isenkram og cykler«, der i mange år er blevet omtalt
som »Hartz hjørne«. De gik fra en omsætning i 2017
på 25.256 kr. til en omsætning i 2018 på 35.265 kr. og
blev dermed den bedst sælgende af samtlige loppeboder. Loppeboderne er selvfølgelig meget afhængige af,
hvad de får at sælge, men evnen til at sælge og til at få
noget for tingene spiller nok også ind, så nu er det vist
på tide at vi begynder at kalde det »Rolf ’s hjørne«.
Lige efter Rolf ’s hjørne kom sidste års bedst sælgende
loppebod »Møbler«, der har Carsten Lynge som leder.
De kunne trods en lille nedgang stadig levere et flot resultat på 31.362 kr. »Beklædning« med Birgitte som ny
leder havde også en pæn fremgang og endte på 26.907
kr., og lige efter kom »Bøger«, der har Marianne som
leder, med en flot spurt fra 18.149 i 2017 og leverede
en omsætning på 24.587 kr. i år.
»Køkkensager« skabte trods en mindre nedgang en
omsætning på 15.952. Her har Jørgen Petersen været
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mangeårig leder, men stopper næste år pga. fraflytning, så vi håber at
finde en ny og lige så god organisator i 2019. »Legetøj«, hvor Britt er
leder, lå lige efter, og havde også en
mindre nedgang, men var alligevel
i stand til at levere 15.684 kr. »Keramik & Porcelæn« med Erling som
leder lå ikke langt fra med 14.782 kr.,
hvilket også var en mindre tilbagegang. »Radio og TV, plader og bånd«
med Henrik som afdelingsleder, havde en pæn fremgang og en omsætning på 13.495 kr. og »Antik« kom
lige efter med 13.097. Her er Lone
afdelingsleder.

»Malerier« med Annette som leder
havde også i år fremgang i salget og
nåede 9.718 kr. »El-artikler«, hvor
Jesper er leder, havde en lille tilbagegang, men alligevel en omsætning
på 9.148 kr. »Senge«, der efterspørger en ny afdelingsleder til 2019 efter Finn har stået for denne afdeling i
mange år, og også i år trods sygdom
følte sig ansvarlig, opnåede både en
pæn fremgang og en omsætning på
6.879 kr. »Sko og Tasker«, hvor Ulla
trådte til som afdelingsleder, havde
ligeledes en pæn fremgang og nåede
næsten det samme beløb, nemlig
6.387 kr. Kurve, med Christian som
leder, havde en mindre tilbagegang.
men nåede alligevel 5.930 kr. Auktionen, med Poul Erik som auktionarius, havde en stor tilbagegang og
nåede kun 2.677 kr. Vi prøvede dog i
år at lade en del af de ting, der skulle
have været på auktionen stå i de respektive loppeboder, da de »professionelle« opkøbere kun er til stede
den første halve til hele time af dagen, og ikke længere er der til auktionen, hvilket kan være en grund til
tilbagegangen. Ideen må i hvert fald
gentænkes. »Effektgarderoben« gav
552 kr.

Aktivitetsboderne, der omfatter næsten alle udendørsaktiviteter bortset
fra mad og drikke, hvilket vil sige
Hoppeborg, trampolin, blomstertombola, fodbold, dart, ponyridning,
øl-palle, 21 spil og rafling, kuglebane, og roulette, blev i år ledet af
Jimmy. Amerikansk Lotteri er i regnskabet lagt ind under dette område i
2017, hvilket skabte en stor vækst i
omsætningen, men selv uden dette
var der dog vækst og omsætningen
endte på 34.552 kr.

Der var en ganske pæn stigning i
omsætningen hos fortæringsboderne, nemlig fra 112.406 kr. i 2017 til
142.784 kr. i år. Det er klart, vil man
tænke: Det var jo godt vejr, så der er
blevet drukket mere, men det er ikke
tilfældet. Tager man samtlige boder
med drikkevarer - øl, vand, kaffe
mv. - steg omsætningen med 4.542
kr. i forhold til 2017. Det er faktisk
mindre end omsætningen steg alene
i boden med ”Pølser, is, popcorn”,
hvor Heidi er leder. Her steg omsætningen nemlig med ikke mindre end
5.386 kr. til 15.435 kr. Men vejret
kan naturligvis også have indflydelse
på antallet af solgte is.
Den væsentligste ændring på drikkesiden var en stigning for »Bar ved
bålplads«, der ikke har en officiel leder, på næsten 11.000 kr. til 18.234
kr. og et fald i »Bar ved Grill«, hvor

Niels Åge er leder, på godt 8.000
kr. til 29.766 kr. hvilket skete fordi
vi havde sat baren ved bålpladsen
tættere på madvarerne for at sikre
en bedre arbejdsfordeling mellem
de to. Cafeteria i forhallen, hvor
Peter og Dorte deler ledelsen,
havde et mindre omsætningsfald,
men leverede alligevel en omsætning på 8.594 kr. Baren i hallen,
hvor Knud er leder, fordoblede
næsten sin omsætning fra sidste
år til 4.024 kr. Kaffeteltet bag Kulsviergården, hvor Flemming og
Karen deler ledelsen, havde ca.
10% omsætningsstigning til 8.811
kr.
Den vigtigste grund til den store
vækst i fortæringsbodernes omsætning er Grillen bag Kulsviergården, som Lise og Jette deler
ledelsen af. Grillen steg fra en
omsætning i 2017 på 28.477 kr. til
næsten det dobbelte i 2018, nemlig ikke mindre end 54.873 kr. De
står der i røg og damp og langer
dobbelt så meget over disken som
sidste år. Jeg gætter på at nogle
var både trætte og svedige d.
10.maj om aftenen.
Endnu engang tak til alle - Vi glæder os til at tage fat sammen med
Jer alle i 2019, hvor Alsønderup
Fester har 50 års jubilæum.

I 2019 har

Alsønderup Fester 50 års jubilæum
Der skal selvfølgelig sættes alle sejl til, og som start på
forberedelserne udlodder vi 2 flasker god vin til det
bedste forslag til et

Logo for 50 års jubilæet

Forslag sendes til michaelruge@mail.tele.dk og
vinderen offentliggøres i løbet af efteråret.
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Tusind tak

| ASGI - Fodbold |

TIL ALLE I ALSØNDERUP OG TULSTRUP
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Lørdag den 26. maj var en stor dag for 07/08-årgangen i ASGI’s fodboldafdeling. Om formiddagen spillede vi kamp mod Hornbæk, som blev vundet
10-4 og efter et bad og lidt at spise, drog vi ud for at samle pantflasker i
lokalområdet.
En uge tidligere havde drengene delt flyers ud om indsamlingen, der går til
deres deltagelse i Vildbjerg Cup i august. Vildbjerg Cup varer 4 dage og er
en af Europas største fodboldturneringer med 700 deltagende hold og mere
end 10.000 spillere, så det bliver en oplevelse for livet
Vejret var supergodt til indsamlingen, selvom vi var lidt bange for, at mange
var taget til stranden eller i sommerhus. Men vi blev overvældet af den store
opbakning: I alt indsamlede vi over 4.000 flasker og det gav en samlet
indtjening på 4.814 kr!!
Det vil være en underdrivelse at kalde indsamlingen for en succes og som
om det ikke var nok, har vi endda en sponsor, der lovede at bidrage med
det samme beløb, som der blev indsamlet flasker for. Samlet set tjente
drengene derfor næsten 10.000 kr til turen.
Drengene vil gerne sige TUSIND TAK til alle de flinke folk, der
donerede pantflasker - det var bare en superdejlig oplevelse og
fantastisk at mærke den store opbakning i lokalområdet!!
Der var så mange flasker, at vi kæmpede om kap med tiden hos Superbrugsen i Ullerød for at få flaskerne igennem automaterne inden
lukketid - det tog næsten tre timer i højt tempo.
I den forbindelse vil vi gerne takke Superbrugsen for deres velvilje til
at tage imod det store antal flasker på en gang.
På Superbrugsens parkeringsplads blev vi endda overrasket af borgmesteren, der tilfældigt kom forbi. Hun spurgte hvad vi samlede ind til og
donerede spontant sine flasker - en flot gestus!
Efter en lang dag tog vi tilbage til klubhuset i Alsønderup til lidt leg før vi
gik op til Pizzeria Amore i Alsønderup og spiste aftensmad. Samtidig så vi
Champions League finale på storskærm.... i sandhed en stor dag for drengene - og også superhyggelig for os forældre :-)
Vi har et supergodt sammenhold i fodboldafdelingen her i Alsønderup, så
kom endelig forbi til træning mandag eller onsdag - det ville være skønt med
endnu flere drenge/piger på holdet.
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IDRÆTSLEJR

2018

Mandag morgen i uge 27 kl. 08.15 kørte en bus afsted til ASGI´s årlige
22

Idrætslejr i Tarm.
12 børn og 4 voksne skulle de næste 5 dage spille fodbold, håndbold,
tennis, badminton, floorball, zumba, svømme,spinne i fitnesscenter og
dyrke atletik, samt meget mere....
Turen gik rigtig godt og til næste år tager vi gladeligt afsted igen!

| Find 5 fejl |

FIND 5
FEJL

KONKURRENCE
VIND 2 FLASKER
RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND
Af alle korrekte
besvarelser vil der i
hvert blad blive trukket lod om 2 flasker
god rødvin eller 1
kasse sodavand.

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

BESVARELSEN
SENDES TIL
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Lyngbakken 1, Alsønderup
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelsen skal indsendes
senest 4/9 2018.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Adresse

Tegnet af: Lena Heegaard

Navn

klip
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| ASGI - Gymnastik |

GYMNASTIK AFDELINGENS
FORÅRSOPVISNING
24

Årets gymnastikopvisning blev afholdt 15. April 2018 på Kulsviergården. Igen i år var tilslutningen rigtig stor.
Der var 450-500 gymnaster og tilskuere i hallen til en dejlig dag fuld af liv og festlige opvisninger.
Tak til alle instruktører og hjælpetrænere for jeres store indsats gennem året. Tak til gymnaster, forældre og
tilskuere for opbakning, kagebagning og hjælp til opvisningen. Tak til HGI Triple Team for en rigtig flot opvisning. Vi ses til næste sæson!
ASGI Gymnastik, Lise Lausten Frederiksen

DESVÆRRE...
ASGIs gymnastik afdeling har desværre ikke kunnet oprette det populære mor/far/barn gymnastik hold for
de mindste i sæson 2018/19, da vi mangler en instruktør. Hvis der i løbet af sæsonen skulle dukke en interesseret op, er der mulighed for at oprette holdet. Ellers håber vi at vende stærkt tilbage næste sæson :-).
Se alternativt Tumlespring 1, for de mindste springgymnaster. Kontakt gerne Lise Lausten Frederiksen på mail: clausliserejsen@hotmail.com eller mobil: 51947933, hvis har lyst til at være instruktør.

| ASGI - Gymnastik |

GYMNASTIK PROGRAM
FOR SÆSON 2018/2019
Vi kan tilbyde noget for hele familien. Gymnastikken starter op i uge 36 med nedenstående program.
HOLD

MÅLGRUPPE

INSTRUKTØR

TIDSPUNKT

PRIS

Tumle spring 1

fra 2 til 4 år

Tine og Christian

Torsdag kl.17.00-17.50
Kulsviergården

700 kr.

Tumle spring 2

ca. 4 til 6 år

Kia og Alberte

Torsdag kl.17.00-17.50
Kulsviergården

700 kr.

Spring 1

6 til 8 år

Louise

Torsdag kl.17.45-19.15
Kulsviergården

850 kr.

Spring 2

8 til 14 år

Pia

Torsdag kl.17.45-19.15
Kulsviergården

850 kr.

Spring 3

Fra 8 år og op efter

Brian

Torsdag kl.19.00-20.30
Kulsviergården

850 kr.

Dansehold

1.-3. klasse

Amanda

Onsdage kl. 17.00-17.50
Skolens gymnastiksal

700 kr.

Dansehold

4.-7. klasse

Julie

Onsdage kl. 18.00-18.50
Skolens gymnastiksal

700 kr.

GYMFIT Bootcamp
- Efterår

Fra 16 år og op efter

Søren

Torsdag kl. 19.00-20.30
Skolens gymnastiksal

450 kr.

GYMFIT Bootcamp
- Forår

Fra 16 år og op efter

Søren

Torsdag kl. 19.00-20.30
Skolens gymnastiksal

450 kr.

M/K holdet

Voksenhold

Inger

Mandag kl. 19.30- 20.30
Skolens gymnastiksal

500 kr.

Motion for seniorer
m/k

Voksenhold

Merete

Onsdag kl. 10.00 -11.15
Kulsviergården - Starter op uge 38

500 kr.

Zumba Efterår

Fra 16 år og op efter

Lene

Onsdag kl. 19.30-20.30
Kulsviergården

450 kr.

Zumba Forår

Fra 16 år og op efter

Lene

Onsdag kl. 19.30-20.30
Kulsviergården

450 kr.

HOLDBESKRIVELSE
Tumlespring 1 (fra 2-4 år)
med mulighed for forældredeltagelse
Har du lyst til at lave gymnastik og
have det sjovt med andre børn, så
kom og vær med.
Der kommer sved på panden og der
vil være fuld fart på. Vi skal springe
og lege og hermed udvikle motorikken på den sjove måde. Vi skal bl.a.
slå kolbøtter, stå på hænder, springe
og hoppe på airtrack og minitrampolin. Dette ved redskabsstationer med
udfordringer til både nybegynderen og
den øvede.
Her kan alle være med.
Her arbejder vi med:
• Motorikken, rytmikken og		
balancen.

• Leg, gymnastik og spring.
• Disciplin - At lære at stå i kø 		
og vente på tur.
• At lave forlæns og baglæns 		
koldbøtter, vejrmøller og at stå 		
på hænder m.m.
• Basisspring på minitrampolin 		
og i airtracken
På Tumlespring 1 er der mulighed for
at have én forælder (voksen) med til
træningen, som træner med. Det kan
være for at skabe tryghed, men kan
også være for at styre de børn, som
endnu ikke kan stå i kø alene. Husk
idrætstøj til den voksne.
Torsdage kl. 17.00-17.50
Kulsviergården
Instruktør: Tine Bojer Jørgensen og Christian Bojer Jørgensen. Hjælpetrænere:
Matias Bojer, Viktor Randall Østerholt
og Erik Spangsberg Petersen

Tumlespring 2
(ca. 4-6 år)
Har du lyst til at lave gymnastik og
have det sjovt med andre børn, så
kom og vær med.
Der kommer sved på panden og der
vil være fuld fart på. Vi skal springe
og lege og hermed udvikle motorikken på den sjove måde. Vi skal bl.a.
at slå kolbøtter, stå på hænder, springe
og hoppe på airtrack og minitrampolin. Dette ved redskabsstationer med
udfordringer til både nybegynderen og
den øvede.
Her kan alle være med.
Her arbejder vi med:
• Motorikken, rytmikken og 		
balancen.
• Leg, gymnastik og spring.
• Disciplin - At lære at stå i kø 		
og vente på tur.
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• At lave forlæns og baglæns. 		
koldbøtter, vejrmøller og at stå 		
på hænder m.m.
• Basisspring på minitrampolin 		
og i airtracken
KRAV: For at deltage på Tumlespring 2, skal man kunne være alene
til træning og kunne høre efter hvad
træneren siger.
Torsdage kl. 17.00-17.50 – Kulsviergården
Instruktør: Kia Jensen og Alberte Christensen. Hjælpetrænere: Enya Lotus
Gjørtz Rand og Kateryna Bandrivska
Spring 1 (ca. 6-8 år)
På Spring 1 har vi fuld fart på. Vi skal
lave en masse gymnastik og sjov.
Der kommer sved på panden. Vi
skal springe og lege, udvikle motorik
og muskler på den sjove måde. Alle
kan være med - både begynderen
og den øvede. Der trænes samtidigt
med spring 2, derfor kan alderen variere alt efter hvor man passer bedst
ind.
Her arbejder vi med:
• Motorikken, rytmikken og 		
balancen.
• Leg, gymnastik og spring.
• Disciplin - At lære at stå i kø 		
og vente på tur.
• At lave forlæns og baglæns koldbøtter, vejrmøller, araberspring
og at stå på hænder, begynder på
flikflak øvelser m.m.
• Basisspring på minitrampolin og
i airtracken, at hoppe med samlede ben, at lave opspring, split
spring og andre basis, samt begynder på salto træning og andre
spring i minitrampolinen.
KRAV: For at være med på Spring 1
er det vigtigt at kunne høre efter og
gøre hvad trænerne siger.
Torsdage kl. 17.45-19.15 Kulsviergården
Instruktør: Louise Folkmann Lange
Jensen. Hjælpetrænere: Lasse Kurt
Christensen og Nina Lisa Vestergaard
Spring 2 (ca. 6-14 år)
Spring 2 er de let øvede springere
(begyndere over 8 år kan også starte
på dette hold). Vi springer samtidig
med Spring 1, men alderen varierer
lidt mere.
På Spring 2 skal vi have masser af
sjov, vi skal blive super stærke, så vi
kan hoppe endnu højere og motorikken udvikles på fuld drøn, så vi kom-

mer i gang med de rigtigt sjove og seje
spring. Vi prøver grænserne af ved at
øve flikflak, saltoer og mange andre
svære spring.
Her arbejder vi med:
• At lave flotte og hurtige 		
vejrmøller med tilløb.
• At gøre vores koldbøtter perfekte
og komme i gang med flyve-		
koldbøtter.
• At lave araberspring efterfulgt af
opspring, så vi er klar til at køre
videre ud i flikflak.
• Basis og avancerede flikflak øvelser.
• At lave rigtigt høje opspring, 		
splitspring, sammenlukket og 		
meget mere.
• Basis og avancerede øvelser til 		
salto.
KRAV: For at være med på Spring 2 er
det vigtigt at kunne høre efter og gøre
hvad trænerne siger. Man kan stå i en
kø uden at larme. Man kan hoppe med
samlede ben i minitrampolinen. Man
kan lave opspring i minitrampolinen.
Man kan lave en vejrmølle.
Torsdage kl. 17.45-19.15 Kulsviergården
Instruktør: Pia Høier. Hjælpetrænere:
Kateryna Bandrivska, Alberte Christensen, Brian Baltzer
Spring 3 (8-99 år)
Spring 3 er for de øvede springgymnaster. Her er der gang i den, der hoppes
højt og øves på både nemme, avancerede og svære spring. Vi udfordrer alle
- både børn og voksne på lige præcis
det niveau de er på til at komme videre og blive endnu bedre.
Her arbejder vi med:
• Araberspring, Flikflak, Kraftspring,
Håndstand.
• Par/Gruppe akrobatik (hvis det
ønskes af medlemmerne).
• At bruge kroppen til at få maksimalt
udbytte af trampolinen, så man
kommer så højt som muligt.
• Salto, både sammenlukket, hoftebøjet og strakt – med og uden skrue.
KRAV: Samme krav som Spring 2 og:
At man kan eller er meget tæt på at
kunne lave en salto i minitrampolinen.
At man kan lave araberspring med tilløb. At man kan eller er godt i gang
med at lære kraftspring og flikflak.
Torsdage kl. 19.00-20.30 Kulsviergården
Instruktør: Brian Baltzer. Hjælpetrænere:
Pia Høier, Louise Folkmann, Kia Jensen

Dansehold 		
(dans fra 1.-3. klasse)
Dansehold for alle piger og drenge,
som går i 1.-3. klasse. Et dansehold,
hvor vi danser, fjoller og har det super sjovt til en masse fed musik! Og vi
kunne rigtig godt tænke os, hvis du vil
være med!
Vi danser hiphop og en masse blandet
dans. Om du har gået til dans før er
lige meget - bare du har lyst til sjov og
dans. Sæsonen slutter af med en flot
opvisning i foråret. Hvis det lyder som
noget for dig, så tilmeld dig eller kom
til en prøvetime!
Onsdage kl. 17.00-17.50 - Gymnastiksalen på Alsønderup Skole
Instruktør: Amanda Bundgaard Pedersen. Hjælpetræner: Julie Lorenzen
Dansehold 		
(dans fra 4.-7. klasse)
Dansehold for alle piger og drenge,
som går i 4.-7. klasse. Et dansehold,
hvor vi danser, fjoller og har det super sjovt til en masse fed musik! Og vi
kunne rigtig godt tænke os, hvis du vil
være med!
Vi danser hiphop og en masse blandet
dans. Om du har gået til dans før er
lige meget - bare du har lyst til sjov og
dans. Sæsonen slutter af med en flot
opvisning i foråret. Hvis det lyder som
noget for dig, så tilmeld dig eller kom
til en prøvetime!
Onsdage kl. 18.00-18.50 - Gymnastiksalen på Alsønderup Skole
Instruktør: Julie Lorenzen. Hjælpetræner: Amanda Bundgaard Pedersen
Zumba
Hver onsdag aften er det tid til at komme op af sofaen, ryste r.. og komme
glad hjem med endorfiner i kroppen.
Vi danser forskellige zumba danse,
men vil også træne de store muskelgrupper, så som mave, ryg, arme og
ben på forskellig vis bl.a. med elastikker, cirkeltræning eller helkropsøvelser. Vi slutter af med dejlig udstrækning og sunde shots. Hele herligheden
varer en time. Tag naboen, kollegaen
eller en ven med under armen - altid
godt med en træningsmakker. Undervejs i sæsonen vil der være lidt sociale
tilbud såsom walk and talk, tapas aftener, eller hvad vi nu kan finde på sammen (kun hvis man har lyst). Der er
god stemning på holdet. Plads til alle uanset hvilket niveau man er på. Plads
til forskelle. Håber vi ses.
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Onsdage kl. 19.30-20.30 Kulsviergården
Instruktør: Lene Høier
GYMFIT Bootcamp
Konceptet i Bootcamp bygger på
funktionelle øvelser for hele kroppen,
men modsat crossfit foregår Bootcamp normalt indendørs og de tunge
redskaber fra crossfit er udskiftet med
egen kropsvægt.
Kort sagt - Bootcamp er styrketræning
med egen kropsvægt. Det er enkel og
super-effektiv træning, for dem der
gerne vil i form på kort tid og et effektivt supplement til f.eks. løb og cykling.
Der er store variationer i Bootcamptræningen både mht. varighed, bevægelser og gentagelser. Man får trænet
hele kroppen igennem på mange forskellige måder. Den store variation er
også en motivations-faktor, for man
bliver udfordret på en ny og sjov måde
hver gang.
Lad sveden springe og pulsen stige.
Bootcamp er hård og intensiv træning
for alle, uanset alder, køn og træningstilstand. En typisk træning starter med
10-15 minutters opvarmning. Herefter
forklares dagens program og de forskellige øvelser, som typisk varer 30
minutter. Instruktøren hjælper med at
holde intensiteten og presse udøverne
så sveden springer, samtidig med at
der holdes fokus på, at øvelserne udføres korrekt. Der afsluttes med en
udstrækning, og hele træningssessionen er ovre på en time. Humøret og
entusiasmen er sat højt og der grines
selvom smerterne bider og sveden
svier i øjnene.
Torsdage kl. 19.00-20.30 - Gymnastiksalen på Alsønderup Skole
Instruktør: Søren Jensen
M/K-holdet
M/K-holdet er for muntre
kvinder og kække mænd. Alle kan
være med, også selv om du ikke har
gået til gymnastik før. Vi skal have det
skægt, mens vi får arbejdet hele kroppen igennem.
Vi bruger lette håndredskaber, små
og store elastikker, håndvægte og redondobolde. Vi udfordrer balancen.
Vi strækker ud og slapper af til stille
musik.
Vi skal holde os i gang hele livet. Det
er aldrig for sent, at begynde at gå til
gymnastik. Kom og vær med til en
sjov energi givende gymnastiktime
hver mandag vinteren igennem.

Mandage kl. 19.30-20.30 - Gymnastiksalen på Alsønderup Skole
Instruktør: Inger Petersen. Hjælpetræner:
Joan Blom Hansen

gratis prøvetime med instruktøren,
såfremt instruktøren skønner der er
plads på holdet (kontaktinformation
på hjemmesiden).

Motion for seniorer m/k
Seniorgymnastik er for dig, der gerne
vil have rørt kroppen. Vi laver gymnastik, som alle kan være med til, selvom
man aldrig har gået til gymnastik før.
Vi er heldige, at vi har mange forskellige småredskaber, som vi flittigt bruger
i løbet af sæsonen. Vi skal føle, at vi er
blevet brugt efter hver time og kan gå
glade og tilfredse hjem.
Et godt grin og sved på panden er bare
sagen.
Kom og vær med og husk: Vi går ikke
til gymnastik for at blive yngre, men
for at leve længere.
Onsdage kl. 10.00-11.15 - Kulsviergården (Husk vi starter først i
uge 38 - onsdag den 19. september)
Instruktør: Merete Henriksen.
Hjælpetræner: Joan Blom Hansen

Instruktørerne på springholdene vil
løbende vurdere, om der er gymnaster, som bør flyttes til et andet hold
for at få de rette udfordringer. I så
fald kontaktes forældrene til gymnasten.

Praktisk for alle springhold
Træningstøj: Shorts/leggings og tshirt eller gymnastikdragt med leggings. Bare tæer eller bløde gymnastiksko, ikke strømpesokker eller
kondisko.
Børnene må ikke bruge sut under træningen. Ingen smykker. Langt hår opsat.
Medbring drikkedunk med vand. Det
er ikke tilladt at medbringe anden
drikke og spise til træningen. Det må
vente til efter træningen udenfor hallen, f.eks. i cafeteriet eller omklædningen.
Forældre og andre pårørende, må ikke
være i hallen under træningen. Der er
mulighed for at opholde sig i omklædningen eller i cafeteriet.
Der vil blive arrangeret kigge-på-dage
i hallen/gymnastiksalen i løbet af året.

Bestyrelsen for 		
ASGI Gymnastik
Formand: Lise Lausten Frederiksen
Kasserer: Linda Lyng Madsen
Medlem: Pia Høier
		
Tine Bojer Christensen
		
Maja Nederlund Hansen

Indmeldelse
Tilmeldingen sker via vores hjemmeside: www.ASGI.dk under GYMASTIK. Her kan man også finde holdbeskrivelser, nyheder, informationer fra
bestyrelse m.v.
Tilmeldingen er bindende. Er du i tvivl
om hvilket hold, der er det rette for
dig eller dit barn eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
instruktørerne på de enkelte hold.
Der er også mulighed for at aftale en

Ferier
Foreningen følger skolens ferieplan.
Der afholdes dog fælles juleafslutning for børneholdene torsdag den
13. december 2018, hvorefter vi
holder juleferie. Derudover kan der
forekomme aflysninger i løbet af
sæsonen på grund af andre arrangementer eller sygdom.
Holdtider
Vi forventer, at man møder omklædt
og til tiden til de annoncerede tider,
så alle får mest ud af træningstiden.

Vi glæder os til se jer til en ny
og spændende sæson
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Alsønderup Seniorklub
PÅ BESØG I BJØRN

I anden halvdel af 1900-årene kunne
vi opleve denne fantasifulde kunstners mangfoldige produktion, hvor
han udfoldede og udviklede sine
egenartede talenter. Nu er hans
produkter unika og som dengang
efterspurgte over hele verden til
høje priser. Inden det bliver for sent,
måtte Alsønderup Seniorklub besøge Bjørn Wiinblads Det Blå Hus på
Højskolevej 5 lige ved siden af Frilandsmuseet i Kongens Lyngby.
I et pragtfuldt og meget varmt forårsvejr den 15. maj, inden vi vidste,
at varmen og tørken i den grad i år
skulle vare ved, fulgtes vi ad i bus og
blev delt i to hold på grund af den
begrænsede plads i rummene i Det
Blå Hus. Her boede og arbejdede
Bjørn Wiinblad hele sit liv, når han
ellers ikke opholdt sig i et af hans
flere andre huse rundt i Europa. Der
er fortsat arbejdende maleværksted
i huset. Alle de øvrige lokaler i stueplan og på første sal i det skævt indrettede træhus står fortsat med alt
inventar og samlinger, som Bjørn
Wiinblad forlod for sidste gang efter

René Schultz viser og forklarer.

WIINBLADS UNIVERS

et aktivt kunstnerisk og socialt liv i
88 år i 2006.
Hvem var Bjørn Wiinblad, hvor kom
han fra, og hvorfor blev han kunstner
og ikke typograf, som de fleste i hans
familie altid havde været? Han blev
født i 1918, havde som ung kunstneriske tegnetalenter og -ønsker, men
typograffamilien forlangte, at han
uddannede sig rigtigt. Så blev han da
også typografuddannet med svendeprøve lige den 9. april, da anden
verdenskrig efterhånden og så småt
kom til Danmark. Hjemme på Østerbro i hans politisk aktive familie kom
der ofte mange forskellige personer
med indflydelse i politik og organisationer, og der var meget inspirerende selskabelighed og tit hæftige
meningsudvekslinger.
Under Besættelsen studerede Bjørn
Wiinblad på Det Kongelige Danske
Kunstakademi, kom derefter på Sybergs keramikværksted i Taastrup
og fra 1946 på Nymølle Fajancefabrik, hvor han udførte dekorative
pennetegninger til skåle, fade, fliser og vaser. Bjørn Wiinblad tjente
mange penge, og hans kunstneriske
udtryk adskilte sig markant fra samtidens kunstnere, som derfor ikke
anerkendte ham. Han var tydeligt
inspireret af antikkens og østens
kunstudtryk og havde fra begyndelsen sin helt egen streg. Fra Østen
hentede han inspiration og fandt
sine egne former, som han dyrkede i
sin forretning, hvor han med perfektion selv kunne bestemme både stil
og farver. Han var internationalt be-

rømt og hans produkter stod i mange butikker og er udstillede på nogle
af verdens fineste museer.
På de to rundvisninger i Det Blå Hus
fortalte forhenværende brandmand
René Schultz levende og med stort
kendskab til Bjørn Wiinblads liv og
produktion. Han havde nemlig for
mange år siden stiftet bekendtskab
med Bjørn Wiinblad, først som havemedhjælper på brandmands fridage, senere med mange andre opgaver, blandt andet som chauffør og
kok. I de sidste 30 år har han boet
i et af gæstehusene sammen med
hustruen Eva. Ægteparret er således
nogle af de få, der har kendt Bjørn
Wiinblad personligt og stadig kan
fortælle om hans person, kunst og
produktion, hvilket de gør livfuldt,
vidende og meget engageret på de
aftalte rundvisninger.
René Schultz viste os rundt i alle
rummene, hvor fotografering ikke
ønskedes. Alle møbler, indsamlede
genstande og rummenes indretning stod, som de blev efterladte.

Kunsttegneren fortæller.
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Efterhånden bliver noget repareret
og istandsat. En fond har fra Bjørn
Wiinblad arvet hus, indbo og rettigheder, og driver fortsat produktion
på lavt niveau samt museumsvirksomhed med omvisninger med det
tiltalende formål, at bevare kendskabet til Bjørn Wiinblads mangfoldige
kunstproduktion.
På førstesalen står mange af Bjørn
Wiinblads indsamlede effekter, hvor
vi kunne se de østerlandske genstande, der har dannet inspiration
til hans egne, frodige produktioner
af platter og vaser, fade og figurer,
plakater og broderier, teaterudsmykninger og restaurantindretninger. I
stueetagen fortalte René Schultz i
et af rummene om Bjørn Wiinblads
bestemmelser om farver og fremviste de originale farveæsker.
Det var sådan, at han selv tegnede
alle de første udkast og modeller.
Han tegnede altid. Havde tegneredskaber med overalt. Efterfølgende
producerede keramikere og tegnere
ud fra faste modeller alle de mange
produkter, der i stigende omfang
blev efterspurgt fra hele verdens købedygtige publikum. Medarbejderne
måtte altså have et system at arbejde efter. Derfor satte Bjørn Wiinblad produktion og farvelægning
i system, således at enhver ud fra
beskrivelser kunne farvelægge hver
enkelt produkt, som originalen var
tænkt af Bjørn Wiinblad. Denne tankegang for systemer til produktion
og farvelægning kunne godt minde
om systemerne på en redaktion og
et sætteri.
Fædrenes krav til uddannelse som
typograf var derfor særdeles velanbragt. I et efterfølgende rum beså
vi spisestuen. Det er unyttigt og
beklageligt, at fotografering var forbudt. Her så vi den bordopstilling og
-opdækning, som ofte blev anvendt
for et passende selskab, som blev
afholdt næsten dagligt. Han elskede
mennesker omkring sig og selskabelighed, som han havde lært i barndommen. Bjørn Wiinblad havde ingen ægtefælle og heller ingen børn.
Bjørn Wiinblads børn var hans glade
og sprudlende produktion samt alle
hans selskabelige sammenkomster
og bekendte.
Fru Jørgensen var Bjørn Wiinblads
husholderske. Hun lavede frokost til

alle medarbejderne, som der var op
til 14 af hver dag, da farvelægningsproduktionen i Det Blå Hus var på
det højeste. Fru Jørgensen lavede
ud fra Bjørn Wiinblads detaljerede
ønsker middage til hvert eneste af
de mange selskaber, undertiden
med Renè Schultz’ bistand. Festlige
måltider var der mange af. Dronning
Ingrid fik altid det første påskeæg,
som Bjørn Wiinblad tegnede et nyt
af hvert år. Mange personer med
interesser i museer, handel og kunst
fra ind- og udland gæstede Bjørn
Wiinblad, som altid med største fornøjelse og gæstfri rundhåndethed
bød velkommen til et veldækket
bord, et spændende måltid og ikke
mindst godt udvalgte vine. Uden det
sidste kan intet måltid, som bekendt,
hæve sig over det dagligdags.

ken og på værkstedet, hvor een af
kunsttegnerne var til stede og viste prøver på det at farvelægge og
fortalte om produktionen. Brændingen af vaserne sker hos en keramiker. Desværre lever ingen af
de tidligere tilknyttede. Der pågår
således et arbejde for at finde nogen, som kan løfte arven. Brændingen foregår ved en bestemt
temperatur, således at glasuren
er tørret med det samme, når de
brændte effekter tages op af karret med den flydende glasur. Når
malingen efter de bestemte farver
påføres, er de tørre med det samme og kan ikke laves om. Derfor
skal brænding, glasurering og maling udføres med den største omhu
og være helt rigtigt udført første
gang for hver eneste effekt.

René Schultz kan fortælle mange
anekdoter ud over alle de mange
kendsgerninger, som kan besés på
museet. For eksempel fortsatte de
festlige sammenkomster ikke alt for
længe, fordi Bjørn Wiinblad skulle
bruge aftenerne og nætterne til de
næste tegninger, han havde på vej i
sin fantasi. Sommetider kunne Bjørn
Wiinblad finde på at spørge René
Schultz efter et aftensmåltid, om han
ville køre Bjørn Wiinblad i Porchen
til et af hans andre huse i Europa.
Så fik René Schultz tasken med alle
tusindkronesedlerne, så ikke Bjørn
Wiinblad skulle risikere at miste een
af taskerne igen. På turen sov Bjørn
Wiinblad hele vejen og var dermed
frisk til nye tegninger og selskabeligheder, når han kom frem. René
Schultz var altid med som ligeværdig. Sådan var Bjørn Wiinblad. Når
de ankom til et hotel, så var de to,
der var sammen. Til selskaber i indog udland var René Schultz altid med
som partner – ikke sat udenfor som
chauffør eller på anden måde uden
adgang til at være med. Derfor har
René Schultz deltaget i adskillelige
selskaber med nogle af denne verdens kendte personligheder. Sådan
var Bjørn Wiinblads urokkelige og
sympatiske indstilling til sine medmennesker.

Med de omfattende og intense
indtryk fra en specialiseret kunstner fra vores egen samtid gik vi
til Brede Spisehus, hvor en meget
lækker frokost blev nydt. Spisehuset med indretning fra stålindustriens barndom og nutidens evne til
glad og kompetent servering vil
bestemt være et gensyn værd en
anden gang. Historierne om Mølleåen og dens mange vandkraftværker hen igennem forløbet fra
Ganløse til Øresund i de foregående århundreder, er en hel egen
beskrivelse værd. Det må vi lade
ligge for denne gang. I bussen
hjem gennem forårslandskabets
kommende varme kunne Seniorklubben nyde indtrykkene og oplevelserne og synge endnu en ekstra
medbragt sommersang.

Medens det ene hold blev vist rundt
af René Schultz med fortællingerne
om Bjørn Wiinblads liv og person,
indstilling og produktion, kunne
det andet hold orientere sig i butik-

Tak for endnu en god dag
sammen i godt selskab.
Hans Torben.
PS: Efterårsturen er (næsten) planlagt, i hvert fald bliver datoen den 25.
oktober til Jægerspris Slot og Café
Danner. Medlemmer får direkte invitation per mail og brev med nærmere
oplysninger. Endnu ikke værende
medlemmer kan bare tilmelde sig til
kasserer eller formand. Se i LokaltNyt eller tidligere beskrivelser. Forårsturen er under planlægning nu, og
vi prøver fortsat at finde steder, hvor
overraskende og interessante begivenheder har fundet eller finder sted
- kombineret med et godt måltid og
ikke mindst godt selskab.
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Vandværket havde i maj besøg fra
Hillerød Vest skolen Alsønderup
Afdeling. Mellem A, dvs. næsten
50 elever havde vandets kredsløb
som emne i Natur og teknik. Mette, en af lærerne på skolen, kontaktede vandværket og spurgte om
de to klasser kunne besøge vandværket, og hvad var mere naturligt
end at invitere dem indenfor til en
rundvisning. Der var to fra vandværkets bestyrelse, som tog imod
på vandværket, og der var også adskillige lærere som fulgte eleverne.
Så der var den fornødne vejledning
og sikkerhed både ude ved boringen og inde på selve værket.
Det blev en herlig eftermiddag,
hvor der blev smagt på vandet
før og efter vandbehandlingen og
eleverne kunne tydeligt smage forskel. Der var ikke mange, der brød
sig om smagen inden iltning og filtrering. I råvandet kan man nemlig
sagtens smage både jern og svovlbrinte. Det er to stoffer, der naturligt findes i råvandet, men som
heldigvis fjernes i forbindelse med
vandbehandlingen.
Vandets vej fra boring til forbruger
og processen i vandbehandlingen
blev gennemgået via plancher.
Eleverne kom med mange gode

spørgsmål og kommentarer til processen på vandværket, og et meget populært indslag var da vandværket gav skum bananer som tak
for besøget.

VANDKVALITETEN OG
NYE PESTICID FUND
Der har i løbet af sommeren været
problemer med drikkevandskvaliteten flere steder i landet og nogle
steder har man måtte lukke vandboringer på grund af forurening
med et pesticid med navn Desphenyl-Chloridazon. Det er ikke et nyt
pesticid, men et nedbrydningsprodukt fra et sprøjtemiddel, der blev
brugt frem til 1996. GEUS, som
står for grundvandsovervågningen
i Danmark, har indhentet prøver
fra 1698 vandværker, og har desværre fundet rester af sprøjtemidlet i 10% af boringerne. Vi har på
Alsønderup Vandværk gennemført
flere omfattende kvalitetsmålinger
af vandet og har ikke fundet nogen forurening, hverken med nye
og ældre pesticidtyper. Men det er
klart, at når antallet at forurenede
boringer stadig bliver større, er vi
bekymrede for, om det en dag også
vil ramme os. Derfor kan vi kun
opfordre jer alle til at medvirke til
at bevare vores gode drikkevand

Plancher til illustration af vandbehandlingen var opsat foran boring 1 på
vandværket og blev gennemgået for eleverne som blev opdelt i tre hold.

og undlade at bruge sprøjtemidler
i det omfang det overhovedet er
muligt, her tænker vi også på haveejere og foreninger.
Nitratindholdet er meget lavt og
vandkvaliteten er i det det hele taget i top. Vi har en enkelt dag oplevet problemer med vand, der var
en smule misfarvet, det skyldtes
en defekt ventil på et af vores filtre. Misfarvningen var helt uskadelig, og fejlen blev udbedret i løbet
af dagen.
NY LANG FORSYNING
PÅ RAVNSBJERGVEJ
Vi har nu afsluttet anlæggelsen af
den nye ledning til Ravnsbjergvej,
dvs. den vej der går fra Alsønderup
til Nejede. Vandledningen er lagt
langs markvejen der går ned til
fugletårnet ved Alsønderup enge,
og til de to ejendomme der ligger
der. Vandværket har selv forestået
ansøgningen til myndighederne
og dialogen med dem, og har også
fulgt og koordineret anlægsarbejdet. Det har været et større arbejde, også større end vi forventede,
og det har varet næsten trekvart
år, men der er sparet en del ved, at
vi selv har stået for det. Nu er den
1250 meter lange ledning trukket og nedgravet, og der er kom-

Uddelingen af skumbananer, som afslutning
på vandværksbesøget var temmelig populær.
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met vand i en god kvalitet til de nye forbrugere.
Vandværkets bestyrelse vil i den forbindelse
gerne takke PM Belægning og Allan Kristiansen
& Sønner for samarbejdet i forbindelse med anlæggelsen.
Vandværket skal også forsyne de 26 kommende
boliger ved Baunetgården med vand, og har netop indledt dialogen med de rådgivende ingeniører i den forbindelse.
NYE TRÆER PÅ GRUNDEN
For ca. et år siden kom en entreprenør ved en
fejl til at fælde 10 træer på vandværkets grund.
Det var vi i bestyrelsen temmelig kede af da træerne står netop der for at beskytte vandkvaliteten i den nærliggende boring. Gennem lang tid
var vi i dialog med entreprenøren, som erkendte
fejlen og samtidig lovede at plante nogle nye
træer. Men trods flere rykkere skete der intet, og
for at få sagen afsluttet henvendte vi os derfor
til en advokat som sendte en stævning. Det var
effektivt, de nye træer er nu blevet plantet og ser
ud til trives.
SPAR PÅ VANDET
Sådan lød overskriften i flere medier hen over
sommeren ligeledes fra Vandværket. I en periode brugte forbrugerne nemlig mere vand end vi
kunne nå at få igennem filterne, så vi var tæt på
at løbe tør for drikkeklart vand.
En henstilling fra vandværket til alle forbrugere
om at spare på vandet ser ud til at havde haft en
god effekt. Vi har nu indstillet vandbehandlingen så vi producerer mere vand om natten og
kan i enkle tilfælde, hvis det er nødvendigt, også
supplere ved at åbne for nødforsyningen til Hillerød forsyning,
hvilket bevirker
at vores tanke er
fyldte til næste
dags forbrug.
Dermed er der
intet vandingsforbud
da vores forbrugere ser ud til at
bruge vand med
omtanke.

KULSVIERKLUBBEN
Er du over 50 år, eller pensionist af en eller anden
art, så er det ved at være tid til at reservere alle
torsdage eftermiddage i de lige uger fra d. 4 oktober 2018 til torsdag d. 16. maj 2019. Til de
nye medlemmer der måske dukker op skal vi også
fortælle, at vi mødes i cafeteriaet på Kulsviergården kl. 14.
Et par af torsdagene bruger vi som regel til udflugter, og vi bestræber os på, at der foreligger et
program, hvor hver mødedag har sit eget indhold.
Vi opkræver ikke kontingent, men du betaler hver
gang 35 kr. for kaffe/the og underholdning. Det
skarpe medlem af klubben vil se, at vi har hævet
samværet med 5 kr. Det er OK selv at medbringe
noget spiseligt.
Vi er p.t i gang med at lave det kommende program, og vi kan love at vores 1. ste møde bliver
med stærk/høj musikalsk ledsagelse.
Traditionen tro, plejer vi at have et udendørs arrangement i mødedag nr. 2, inden vi får for meget
efterårsvejr. Vi har endnu ikke turen planlagt, så
forventningens glæde osv.
Vi har flere gange talt om at vi selv - ca. 50 medlemmer - kunne bidrage hinanden med noget af
den livserfaring vi har opnået gennem et langt og
ofte meget indholdsrigt liv, med de op/nedture
som vel kun de færreste kan se sig fri for at have
stødt på. Thomas viste os i sidste sæson »vejen«,
så det skal ikke blive ved snakken i den kommende
sæson!
Vi glæder os til et sædvanlig flot fremmøde, og
skulle der være spørgsmål i mellemtiden, så kontakt en af fra udvalget.
Mange gode sommerhilsner fra:
Karen Hansen 4828 6851, Mona Harder 48286682,
Joan & Torben Blom 48286037,
Hanne & Flemming Lynge 21211300

Bestyrelsen ønsker alle en god
sommer.
Her ses køen til Kulsvierklubbens kaffe/kagetelt til
Alsønderup Fester.
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NOA - AT FORBEREDE SIG
PÅ LIVETS KRISER
32

Så er ferien slut og hverdagen i gang igen. Her kommer som lovet et blik på hvad myten om Noa og arken har at sige os på et universelt og menneskeligt
plan.

hellere lægge vægten et andet
sted og finde en eksistentiel
og psykologisk pointe. Nemlig
den, at der findes et mørke i ethvert menneske, og hvis det mørke ikke konfronteFortællingen finder sted efter syndefaldet, dvs. efter
res og holdes i skak, så går det galt. Ja det kan føre til
at Adam og Eva røg ud af Paradiset.
katastrofer! Pludselig bliver man ramt af en af livets
Syndefaldet lægger den grundoversvømmelser og man har
læggende præmis, at verden,
ikke fået bygget en ark, men har
som vi kender den, er et sted,
kun en jolle med huller i bunden!
Noa gemmer sig ikke,
hvor noget er i stykker. Og mon
Noa havde forstået noget - som
han vandrer med Gud.
ikke enhver, der har prøvet at eje
den eneste. Han var retfærdig og
Han gør hvad han kan
et hus, en gammel bil eller lad os
ikke til at sætte en finger på. Men
bare sige en cykel ved, at det er
for at holde mørket i
det gjorde ham ikke storsnudet,
rigtigt! Verden er et sted, hvor
sig selv i skak.
nej som fortællingen siger: »Noa
noget hele tiden går i stykker. Det
vandrede med Gud«. I den forgælder store ting og små ting og
mulering er der et ekko fra syndefaldet: Det første
det gælder på alle planer. Fra tagrenden til forholdet
Adam gør, da han har spist af kundskabens træ er, at
til mennesker omkring dig: Der er hele tiden noget i
gemme sig i stedet for at vandre med Gud, som han
stykker. Og det er vores opgave at reparere det!
plejer. Adam skammer sig over sig selv, for han har
Fortællingen om Noa, handler om noget, der for sluppet mørket løs og i stedet for at se det øjnene,
alvor er i stykker. En katastrofe, der bryder løs og gemmer han sig. Noa gemmer sig ikke, han vandrer
vælter livet helt omkuld. Fortællingen tager sin be- med Gud. Han gør hvad han kan for at holde mørket
gyndelse, da Gud ser, hvordan den menneskelige i sig selv i skak.
ondskab har bredt sig på jorden. Menneskene gør
Hvis vi skæver til fortællingen om Kain og Abel kan
simpelthen mere skade end gavn og Gud beslutter
vi måske få konkretiseret hvad det betyder at vandre
sig for at ødelægge verden.
med Gud. At være tilfreds med det man har, ikke at
Så Gud straffer mennesker med naturkatastrofer? sammenligne sig selv med andre eller være misundeDet er måske den pointe en fundamentalist vil læse lig. Men i stedet arbejde for det, man gerne vil have
ud fra teksten. Og det står jo en frit for! Jeg vil dog og huske at sige tak, når man får noget. Så simpelt
lyder det - men noget mere kompliceret i praksis.
Netop derfor har vi nadver hver søndag i kirken. Her
ser man sit eget mørke i øjnene og tager en beslutning om, med Guds hjælp, at gøre det, måske bare
10%, bedre i ugen, der kommer.
At vandre med Gud er bestemt ikke nogen forsikring
mod at blive ramt af en katastrofe. Noa står også
midt i oversvømmelsen. Men han har bygget en ark.
Den holdbare struktur, som vokser op omkring et
menneske, der vælger det gode. Som består af meningsfyldte relationer og tilfredsstillende livsopgaver. Og når katastrofen så rammer, for det gør den
før eller siden, bærer livets ark gennem kaos og ud
på den anden side.
Glædelig hverdag!
Anja Worsøe Reiff
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Tirsdag 9. oktober kl. 18.00 - 19.30 i Alsønderup kirke
Vi mødes først i Smedens Hus ved Alsønderup kirke. Her spiser vi 					
spaghetti med kødsovs og laver en kreativ aktivitet.
Bagefter går vi over i kirken og holder en kort, børnevenlig 						
gudstjeneste sammen.
Maden er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Livet og Bøgernes Bog
PRÆDIKENGRUPPE VED ALSØNDERUP KIRKE
Kan søndagens bibeltekster tale ind i dit liv?
I prædikengruppen er samtalen er fri og åben - med udgangspunkt i tekstens temaer. Den eneste forkundskab du behøver er nysgerrighed!
Er der noget ved teksten, vi godt kan lide - eller som provokerer os? Måske noget, vi finder vanvittig smukt - eller helt urimeligt? Kalder tekstens
temaer oplevelser og minder frem fra vores liv?
Prædikengruppen ledes af sognepræsten, som forsøger at lade samtalen udfolde sig ad et livsnært spor på
vej mod en forståelse af ugens bibeltekster.
Alle er varmt velkomne!
Vi mødes tirsdage i Smedens Hus ved Alsønderup kirke fra 13.00-14.30 følgende dage:
11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december.

Opstartsgudstjeneste

Konfirmanderne og deres forældre er inviteret til opstartsgudstjeneste søndag den 26. august kl. 10.30

Alle er velkomne til en gudstjeneste, der sikkert er lidt anderledes
end den plejer.
Konfirmationsforberedelsen starter tirsdag den 28. august
7.50 - 8.20 i Smedens Hus, Ravnsbjergvej 6, ved Alsønderup kirke. Se en mere detaljeret plan for forberedelsen på www.alsonderupkirke.dk
Skal dit barn konfirmeres i 2019, men endnu ikke er indskrevet?
Kontakt præsten hurtigst muligt på 20 56 72 16 / awr@km.dk
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ANNONCER

Efter devisen
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tilbydes en
kvart side til
en årlig pris
på 3.300 kr.
excl. moms.

Pleje af
Gr avhø
j 10
Fælless
pi
på Kulsv sning
iergår de
n9

Mystik
&
logisk sp
ro

Nr. 3 · 201
8

34

Her kunne din
annonce have
stået...

g 20

Alsønder
u
4 Festerp

13 Liv ho
købman s
den
igen

LOKALT
Mellem Arres

ø & Hille

rød

Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

Foreningen
Foreningen
Lokalt Nyt
for Alsønderup
Lokalt
Nyt

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
CLAUS
LARSEN
AUT.GAS
- VAND - SANITET
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 36,
Hillerød
Brunebjerg
Tulstrup
3400 Hillerød

TLF. 4828 6500
TLF. 4828
6500
MOBIL
4040
8290
MOBIL 4040 8290

Tjæreby Sogne
forog
Alsønderup
og Tjæreby Sogne

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
afholder generalforsamling
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Torsdag den 11. januar 2018
vedtægterne.
kl.Dagsorden
19.15 i jvf.
Smedens
Hus, Alsønderup
Forslag til behandling skal være undertegnede
Dagsorden
vedtægterne.
skriftlig ijvf.
hænde
senest 2 uger før
Forslag
til
behandling
skal være undertegnede
generalforsamlingen.
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Peter
Windum,
Med
venlig
hilsen bestyrelsesformand
Peter Windum, bestyrelsesformand
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KIRKELIG KALENDER
DAG

TITEL

STED

MEDVIRKENDE

Søndag 12/8 kl. 10.30

11. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 19/8 kl. 10.30

12. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 26/8 kl. 10.30

Introgudstjeneste
konfirmander

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Lørdag 1/9 kl. 11.00

Lørdagsdåb

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 2/9 kl. 10.30

14. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Onsdag 5/9 kl. 18.00

Dansegudstjeneste
Høst og taknemmelighed

Ullerød kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 9/9 kl. 10.30

15. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 16/9 kl. 10.30

16. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 23/9 kl. 10.30

17. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 30/9 kl. 10.30

18. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Onsdag 3/10 kl. 18.00

Dansegudstjeneste Vintræet og grenene

Ullerød kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 7/10 kl. 10.30

19. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Tirsdag 9/10 kl. 18.00

Spaghettigudstjeneste

Smedens hus og
Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 14/10 kl. 10.30

20. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Skal du også med i ARKen?
Ved Alsønderup kirke har vi et rytmisk kor, som vi kalder ARKen.
Vi mødes en gang om ugen og sejler væk fra hverdagens bekymringer, stress
og jag. Ud en tur på det indre ocean, båret på en herligt vuggende båd af sang,
musik og fællesskab.
Marie Lind leder koret i den kommende sæson, som starter den 29. august
kl. 19.30 i Smedens Hus, Ravnsbjergvej 6 ved Alsønderup Kirke.
Den 5. september afholdes ÅBNEN KOR-WORKSHOP fra kl. 19.30-21.30
med sange, kaffe og kage. Deltagerpris 50 kr., som betales på dagen.
Har du spørgsmål eller vil du bare med, så kontakt Dorte Henriksen på tlf. 22 99 79 45.
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ANNONCER

TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
fornøjelse og fortsat held og
KASTANIEVEJ 7 · TULSTRUP · 3400 HILLERØD
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...
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• Køkkenopsætning
Markedsføring
& Reklame
• Gulvlægning
Annonceproduktion
• Opsætning af dør og vindue
• Træbeklædning
af huse
Tryksager
til kontoret
• Taglægning
PR & Kommunikation
• Opsætning af vægge - 		
også
spartling, filt og maling
Udstillinger
& Skilte

M ARRE

• Bordplader
Se mere på www.akselg.dk
• Skillevægge
• Carporte
• Skure - redskab, legehus mm.
• Træterrasser
KOMMUNIKATION APS

AkselG
Kastanievej
12 3480 Fredensborg
ALT
I TØMRERARBEJDE!
l

l

MELLE
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Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Hold dit næste
arrangement
på Kulsviergården!
Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:
Bryllupper, konﬁrmationer, fødselsdage,
ﬁrmafester, receptioner, møder og
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit
næste arrangement.
Eller send os en mail med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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SIDEN SIDST
DØBTE

BISATTE OG
BEGRAVEDE

ALSØNDERUP SOGN

ALSØNDERUP SOGN
16. juni

Ingrid Anna Sørensen

23. juni

Randi Lillian Nielsen

2. juni

Villy Fogt Schnoor

		

Theo Willy Jakobsen

24. juni

Olivia Kisbye Zibrandtsen

TJÆREBY SOGN
9. juni

e
n
r
e
k
r
i
ik
Tillykke!

Preben Finn Jørgensen
Æret være deres minde!

G
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Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 14. august, onsdag den 12. september (menighedsrådemøde kl. 18.00 og derefter
opstillingsmøde kl. 19.30), torsdag den 4. oktober og tirsdag den 13. november.
Møderne afholdes i Smedens Hus ved siden af Alsønderup kirke fra kl. 18.30-20.30. Menighedsrådet tager
beslutning om alt fra vedligeholdelse af kirkerne til nye gudstjenester. Vi har en god tone og en livlig debat.
Møderne er åbne for alle nysgerrige og vi er altid glade for at få besøg!
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Dansegudstjenesterne
38

Er godt i gang! Der er også plads til dig…
Første onsdag i måneden kl. 18-20.15

En gudstjeneste, hvor vi sparer på ordene. Med
enkle cirkeldanse lukker vi op for dagens bibeltekst, hjulpet af salmer og musik. Opmærksomheden i kroppens bevægelser skaber en prædiken i hver enkelt.
Her er plads til dig, der måske ikke har fået så
meget ud af at sidde stille på kirkebænken. Til
dig, der bare elsker at bevæge dig til musik. Og
ikke mindst til dig, der ikke tør danse, men hemmeligt længes efter det.
Vi øver dansene først, derefter spiser vi et let måltid, inden vi går ind i kirken og sætter det hele sammen
til en gudstjeneste. Deltagelse er gratis! Medbring bløde sko eller varme sokker til at danse i.
Efterårets dansegudstjenester
5. september - Høst og taknemmelighed
3. oktober - Vintræet og grenene
7. november - Alle helgen og tab
5. december - Advent og forventning
OBS: Vi venter STADIG på, at arkitekten og den kongelige bygningsinspektør bliver enige om, hvordan den flytbare alterskranke i Alsønderup
Kirke skal udformes, og derfor danser vi Ullerød Kirke.

ÆBLEHØST
I TJÆREBY
Søndag den 23. september kl. 14.00 - 16.00
Naturen bugner ved høsttid og i hegn og haver lyser
æblerne rødt på grenene.
Vi starter med en andagt i Tjæreby kirke og bagefter
går vi over i præstegårdshaven.
Konfirmanderne har været ude i haver og hegn og
plukke en masse af de æbler, som ellers bare ville gå
til spilde og dem presser vi til most.
Medbring dine egne æbler fra haven og husk flasker.

| Kirkerne |

Æbelholt klostermarked 2018
Nu har du vel været på Æbelholt kloster? Eller rettere sagt: Ruinen af Æbelholt kloster.
Her lå i fordums tider Nordens største Augustinerkloster, hvor kannikkerne boede. Ja det vil sige, de holdt
sig ikke inde i klosteret, som man måske forestiller sig at munke gør, de var nemlig kannikker og det betyder, at de var yderst udadvendte og aktive i samfundet.
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De tog sig af mange af de ting, som velfærdssamfundet sørger for i dag: Drev skole, fattighus, plejehjem
og hospital, hvor man blev behandlet med urtemedicin - et Nordsjællands Hospital i middelalderudgave.
Faktisk efterlod reformationens nedlæggelse af klostrene de syge med fletningerne i postkassen; sidst jeg
besøgte Æbelholt med mine konfirmander fik vi at vide, at de første hospitaler ikke kom før i 1700 tallet.
Æbelholt klosterkirke var stor, næsten dobbelt så stor som kirken i Tjæreby. Efter reformationen blev
mange af stenene fra den brugt til at bygge Frederiksborg slot, det kan du jo tænke på næste gang du kommer der forbi!
Jeg holder meget af at gå omkring ruinen og tænke på, at der her midt på marken, hvor man nu kun kan
se ruinerne, har ligget et spirituelt og socialt kraftcenter, drevet af næstekærlighed. Under alle omstændigheder er Æbelholt og det lille museum et spændende sted, som man bør besøge, når man bor så tæt på,
som vi gør!
Et godt tidspunkt er ved det årlige klostermarked, som finder sted en weekend i juni.
Markedet indledes hvert år med en andagt i ruinen af det gamle kapel. Den katolske kirke i Hillerød og
Tjæreby sogn afholder andagten på skift og i år havde vi fornøjelsen.

(fotos: Timm Becker)

Middelalderensemblet Ramashang spillede til og vi dansede et par enkle cirkel- og kædedanse. Under
nadveren spillede en kvinde stemningsfuldt på sin lille middelalderharpe, mens vi delte brød og vin - nogenlunde som kannikkerne gjorde det dengang. En stemningsfuld andagt, hvor både markedsgæster og
udklædte stadeholdere var med.

Konfirmanderne presser mosten for dig og vi deler udbyttet.
Der er kaffe og selvfølgelig: Æblekage. Tag hele familien
med. Arrangementet er gratis!
Kender du et godt æblested i Tjæreby sogn så kommer konfirmanderne gerne og plukker.
Giv besked til præsten på 20 56 72 16 senest den 11. september
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ANNONCER

VVS

Her kunne din
annonce have
stået...

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Efter devisen
»først til mølleprincippet«
tilbydes en
kvart side til
en årlig pris
på 3.300 kr.
excl. moms.

Aut. gas, vand- og
fjernvarmemester
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

ANNONCER

Foreningen20
Lokalt Nyt
ENTREPRENØR

M L

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

49 07 97

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

KLOAKMESTER

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS VVS
- VVS
VAND - SANITET

Allan Allan
Kristiansen
& Sønner ApS
Kristiansen
Brunebjerg
36, Tulstrup
& Sønner
ApS

Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
3400 Hillerød
info@ak-s.dk l www.allankristiansen.dk

TLF. 4828 6500
48MOBIL
28
62 40
4040 8290
18
26

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
kontakt@ml.kloak.dk
kl.
19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

www.ml-kloak.dk

Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand

| Navne & 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
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
91 25 95 21
borger@alsønderup.nu
Brug Skolen
Tove Troelsen, 48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard, 40 13 57 28
heegaard@fdf.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
Jacob Bertelsen, 20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen, 51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Floorball
Finn Jacobsen, 31 24 05 44

LOKALRÅD
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Lene Riis, 29 32 50 20
lokalraad@leneriis.dk
Harløse Lokalråd
www.harlose.dk
Søren Kodal, 4017 7563
harlose@harlose.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

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net

Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

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

Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83

Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8, 72 32 74 00

Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13

Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen, 40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
s.andreasen3400@gmail.com
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.dk

Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53

Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen, 21 27 24 28
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen, 48 28 75 50
rm@hhm.dk

SKOLER

Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

INSTITUTIONER
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 70
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk
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VANDVÆRKER
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen, 23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
42

Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Niels Olsson
20 96 84 62
niels_oluf@yahoo.dk

GRUNDEJER
FORENINGER
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
Holmegård
Asbjørn Klit, 29 21 29 66,
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen
Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen, 35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen
Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, 29 36 51 40
llj@spire.dk

Grundejerforeningen
Sandbakken
Lars Schmidt, 48 25 26 22
Rørmosevej 5
larssmet@outlook.dk

Grundejerforeningen Tulstrup
Have I
Michael Heegaard, 48 28 60 56
heegaard3@live.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com

Grundejerforeningen Tulstrup
Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
martin.n.svendsen@gmail.com

Grundejerforeningen
Mølledalen
Kim W. Andreasen, 30 89 35 43,
kwa.andreasen@gmail.com

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05, birkehlers@gmail.com

Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Hestehavegård
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.

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk

ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen, 48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com
Ledende graver
Tina Albrechtsen, 30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind,
marie_lindj@hotmail.com

Kirkeværge
Martin Sandholt, 40 28 39 36
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
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PLÆNEKLIPPERE
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SÅ SKAL DER VÆRE VALG
TIL MENIGHEDSRÅDET!
OPSTILLINGS- OG ORIENTERINGSMØDE
DEN 12. SEPTEMBER 2018
I efteråret
2016 vedtog
man i det daværende menighedsråd, at når man afholdt valg samme år til november, så skulle valgperioden kun
være på to år, imod de normale
4 år, da vi mente, det var en
mere overskuelig periode at se

frem, og derfor skal der igen til
efteråret/november 2018 være
valg til menighedsrådene ved
Tjæreby og Alsønderup Kirker.
Der er i den forbindelse arrangeret et fælles orienterings- og
opstillingsmøde DEN 12. SEPTEMBER kl. 19.30 i SMEDENS HUS.

Ved dette møde vil seniorpræst
ved Skt. Lukasstiftelsen, Jakob
Rønnow, holde et oplæg om menighedsrådsarbejde, dets vigtighed for at sognene kan fungere
og vi blive gift, døbt, konfirmeret, begravet og i øvrigt mødes
om kunst, kultur, højtider og fester.
Vi vil derefter fortælle lidt om,
hvorfor vi har været med i rådet,
og hvorfor vi er nogle, der oveni
købet kunne forestille os at fortsætte endnu en periode (to år).
Og det bringer mig til aftenens
sidste mål: at vi får opstillet de
kandidater, der så er på valg til
menighedsrådet ved valget i november 2018.
Hele forløbet for valget vil I blive
orienteret om ved mødet, og vi
vil sørge for kaffe/te og lidt til
ganen, så vi sammen kan få sat
den bedste liste sammen til gavn
for vore to sogne og kirker.
Vel mødt til et dejligt samvær
om en vigtig del af vort sogneliv.
På det nuværende
menighedsråds vegne,
Grethe Rönnow Egerup
(formand for valgbestyrelsen, valgt
i Alsønderup)

