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NK Outdoor tilbyder alt indenfor flise- og facaderens, algebehandling og vask af vinduer.
Ring til din lokale fliserenser idag for et uforpligtende tilbud på tlf. 30 13 39 34.

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

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

48 26 08 05

Støtter lokalt- Handler globalt
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rrr Engangsartikler
rrr Vejskilte

HVAD SKER
DER?
Du kan se hvad der er planlagt af begivenheder
i dit lokalområde og du kan også selv tilføje din
begivenhed til vores fælles kalender!
Gå ind og se mere her:

eee Honda Generatorer og Vandpumper
rrr Afspærringsmateriel
lll Værktøj
jjj Lagerreoler
rrr Fritidsartikler

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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Nationalparken
Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev en realitet i 2005 da private
lodsejere, fem kommuner og staten gik sammen om etableringen. Det
var ikke nogen enkel proces. Flere lodsejere var i tvivl og ønskede ikke at
deltage. Men samarbejdet mellem de nævnte parter muliggjorde alligevel,
at der blev skabt en ny stor nationalpark. Det er den femte i Danmark og
den tager ikke mindst afsæt i det kulturlandskab og den natur der er knyttet til Nordsjælland.
EN NY UDVIKLINGSPLAN
Der er i forbindelse med udviklingen af parken blevet udviklet en Nationalparkplan. De fire medarbejdere i sekretariatet har stået for udviklingen
af planen i dialog med nationalparkrådet, foreninger og lokale kræfter.
Planen vil fungere som grundstenen for de mange aktiviteter, som vil
blive udviklet og igangsat indenfor de kommende år. I forbindelse med
høringen omkring planen modtog sekretariatet mere end 400 forslag til
hvordan vi skal udvikle parken. Mange er blevet indarbejdet eller har indirekte påvirket udviklingen af planen.
Der er efterfølgende blevet lavet en arbejdsplan, som rummer projekter
og aktiviteter, der har til formål at forbedre og udvikle natur og landskab
indenfor nationalparkens afgrænsning.
KORRIDOREN MELLEM ARRESØ OG GRIBSKOV
Området mellem Gribskov og Arresø udgør en smal korridor som forbinder Arresø og Gribskov der udgør to vigtige kerneområder i Nationalparken. Allerede til næste år vil der blive startet et projekt, som har til formål
at forbedre naturen i korridoren mellem de to områder og det vil kunne
give nye muligheder for de ejendomme der ligger indenfor afgrænsningen. Vi vil i begyndelsen af næste år vende tilbage om mere omkring
dette. I den forbindelse vil der være mulighed for at komme med ideer
til aktiviteter og forbedringer. Der arbejdes også på at skabe mulighed for
støtte til udviklingen af naturen i området.
HER KAN DU FÅ NATIONALPARKPLANEN
Nationalparkplanen kan findes på denne internet
adresse: https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/nyheder/2020/juli/bekendtgoerelse-afnationalparkplan/
Man kan også få en version i papirformat ved at
kontakte Ole Hjorth Caspersen 93565299 (så længe
lager haves).
Formand for Nationalparkrådet Ole Hjorth Caspersen

Bæver i Pøleå i korridoren mellem Gribskov og Arresø. I 2009 blev der udsat 14
bævere i Arresø og de tilstødende vandløb. Bæveren uddøde for 1000 år siden i
Danmark, men den lille bestand som blev
indført fra Tyskland i 2009 ser ud til at
befinde sig godt på trods af at Nordsjælland er temmelig tæt befolket. Foto Ole
Hjorth Caspersen (bæverens hoved kan
ses midt i billedet).
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Renovering af
VANDVÆRKET
På vandværket har vi moderniseret faciliteterne så der nu
er blevet etableret et lille toilet med håndvask. Der er tale
om en længe tiltrængt modernisering, som giver mulighed
for en bedre hygiejne fx i forbindelse prøvetagning eller
ved besøg af håndværkere. Det er blevet lavet ved at inddrage en smule af det større mødelokale. Samtidig er der
sat en køkkenvask og bord op i mødelokalet så der er mulighed for at lave en kop kaffe i forbindelse med møderne.
Etableringen af de nye faciliteter er lavet ved hjælp af
lokale håndværkere og har kostet 104.000 kr.

Det nye toilet.

STOR RENOVERING AF VANDLEDNINGER
Vi er gang med at indhente tilbud i forbindelse en renovering af vores ledningssystem. Nogle af vandledningerne stammer tilbage til etableringen af værket
og er lavet af forholdsvis tynd PVC. Vi har lokaliseret
de ældste ledninger og vil til næste år påbegynde en
udskiftning. Der vil i stedet blive lagt mere solide rør
af PE, som er en stærkere plast type. Renoveringen
af vores ledningssystem vil komme til at strække sig
over en længere årrække, men vi vil forsøge at gøre den
så enkelt og smidigt som muligt, men det vil ikke kunne
undgås at det vil være lidt generende i kortere perioder.

TAK TIL LIS ASMUSSEN
Vi har sagt farvel til Lis Asmussen, som har valgt at stoppe
efter 17 år som vandværkets kontor- og regnskabsmedarbejder og tak Lis for dit arbejde. I stedet har vi indgået i et
samarbejde med 10 andre vandværker om en fælles regnskabsmedarbejder. Der sker i disse år en stigning af de krav
de mindre vandværker skal opfylde. Vi ser det derfor som en
fordel at samarbejde om økonomien og de krav vi skal leve
op til. Driften af vandværket foretages som hidtil af vandværkets ansatte og bestyrelsen.
Telefonnummer til Vandværkskontoret kan ses på hjemmesiden.
Der er også blevet ryddet lidt op i beplantningen omkring
værket, som efterhånden var groet noget til. Det er formanden
som egenhændigt har stået for det.

Det lille thekøkken.

| Kulsviergården | Brug skolen |

JUL PÅ KULSVIERGÅRDEN
Grundet Corona-situationen er det desværre ikke muligt at gennemføre årets sidste, traditionsrige arrangementer: julefrokosten og juletræsfesten. Det er vi naturligvis kede af, men det kan ikke være anderledes i denne tid.
Lidt jul bliver der dog, da kirken har valgt at afholde årets julegudstjeneste
på Kulsviergården, så flere får mulighed for at deltage. Læs mere herom i
kirkens kalender eller på hjemmesiden, hvor der også er tilmelding til gudstjenesten.
Vi vil hermed gerne sige tak for i år, der på mange måder har været
meget anderledes for os alle sammen. Vi håber, at vi næste år igen kan
holde vores gode arrangementer på Kulsviergården.

INFORMATION FRA

BRUG SKOLEN I ALSØNDERUP
I mange år har vi hver tirsdag mødtes i forbindelse med brug skolen, og der er efterhånden ca. 45 personer
som hygger sig med madlavning, Bowles, sprogundervisning og håndgerning af forskellig art. Brug skolen
fortsætter, men vintersæsonen i 2020 er også blevet ramt af Corona epidemien. Ledelsen af Brug skolen
har derfor valgt at udsætte opstarten til efter jul. Vi forlænger med andre ord den nuværende pause lidt
endnu og håber, at der efter jul vil være bedre muligheder.
Årsagen er, at vi sidder forholdsvis tæt under spisningen og fællessangen, og i disse tider er det nok ret
uklogt så derfor udskyder vi opstarten. Vi ser frem til situationen efter jul og glæder os til at se jer alle igen.
Bestyrelsen
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Puslingeovernatning
blev til puslingedag.
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Stor tilslutning til
FDF ALSØNDERUP
Vi har i dette efterår oplevet en stigende tilslutning til kredsen og det
er vi rigtig glade for i en tid, hvor
det ellers er svært for børnene at
mødes med andre uden for skolen.
Vi håber, at vi kan være med til at
give børnene et godt og solidt fællesskab i de gode udendørs faciliteter, som vi har på Baunetgården. Vi
er meget taknemmelige for, at det i
foråret lykkedes at få bygget den nye
bålhytte, som vi får meget brug for
på de kommende mørke vinteraftensmøder.

Puslinge snitter spåner
til båltænding.

I uge 45 tager vi imod 7 nye puslinge, som har stået på venteliste siden sommerferien. Vi har således nu 10 1. puslinge og 12 2. puslinge. Vi er taknemmelige for, at en forældre har meldt sig til at hjælpe med de mange nye puslinge,
som lige nu er opdelt i to hold, som
skiftes til at mødes om mandagen.
Også i de andre klasser får vi nye
børn. Kredsen har i skrivende stund
101 indmeldte medlemmer, så pr.
31.12.2020 regner vi med at have ca.
110 medlemmer.

Arbejdsdag på
Baunetgården.

| Lokalarkivet
| FDF |

OM NAVNET

Willumsen

Ved Tjæreby blev Ebelholt augustinerkloster placeret omkring 1175. Det blev flyttet fra Eskildsø ude i Roskilde Fjord. Leder af det var blevet abbed Wilhelm fra Paris.
Han var indkaldt af biskop Absalon i Roskilde. De var vist studiekammerater fra
Absalons studietid i Paris, hvor Absalon lærte Wilhelms kvaliteter at kende.
Wilhelm fik gjort Ebelholt til et stort og indflydelsesrigt kloster med et enestående
lazaret til lægelig behandling af syge.
Den katolske kirke var international og organiseret på tværs af grænser. Dens sprog
var latin og ikke de stedlige sprog. På latin blev navnet skrevet Wilhelmus, hvor »us«
blot er en latinsk endelse på hankønsord. Men Wilhelm var ikke et latinsk navn. Det
kom fra et germansk sprog - vist oldfrankisk. Et landskab i Tyskland hedder stadig
Franken, og navnet i den tyske form fik vi nok senere fra Tyskland, men det er tæt
nok på dansk, til at vi sidst i navnet Wilhelm genkender ordet hjelm.
På latin og de romanske sprog afledt deraf kan man ikke udtale lyden for bogstavet
h. På fransk er navnet udviklet til Villaume eller Guillaume, udtalt »vijom« eller »gijom«. Da de franske normanner erobrede England i 1066 bragte de navnet med, og
det blev til »William«.
Abbed Wilhelm var en betydelig mand af internationalt format, brugt som diplomat
og højagtet lokalt. Han blev efter sin død helliggjort til helgen i den katolske kirke og
begravet i Ebelholt. Folk valfartede til Ebelholt for at få del i hans hellighed. Da de
alligevel kom sammen, kunne man ligeså godt også holde et marked. Sådan gjorde
man også i Tisvilde - guden Tirs væld - kristnet til Skt. Helene, og på Dyrehavsbakken ved Kirsten Pils Kilde.
Jeg tror, at abbed Wilhelm i samtiden aldrig blev kaldt Wilhelm på dansk. For de
franske munke i Ebelholt, som ikke kunne udtale en h-lyd, hed han heller ikke Wilhelm. Fra kristendommens indførelse skulle folk døbes med kristne helgennavne.
Da Wilhelm lokalt var en meget populær helgen, fik mange mænd hans navn, som
det dengang lød på dansk - Willum .
Og i Danmark var navnet Willum tæt på den ført franske udtale »Vijom«. Willum er
i nutiden nok udgået som anvendt fornavn i Danmark, men adskillige mennesker
hedder Willumsen til efternavn. Navnet Willum var meget brugt længe efter den
katolske tid, fordi man jo opkaldte efter anerne, f.eks. Willum Anderen, Anders Willumsen, Willum Andersen, Anders Willumsen osv.
I Alsønderup og Tjæreby Sogne finder vi i kirkebøgerne folk med navnene Willum
og Willumsen, f.eks i en familie i Bendstrup.
Min farfar, født i 1877, var som forældreløs dreng i pleje hos en Jens Willumsen i
Nejede. Min farfar omtalte ham dog altid som Jens Vimmels - det var navnet slidt
ned til i omgangssproget.
Den mest kendte Willumsen er maleren, som fik et museum i Frederikssund. Det er
mærkeligt at tænke på, at hans navn stammer fra sidst i 1100 årene efter den franske
abbed for Ebelholt Kloster ved Tjæreby.
Ole Blåkilde
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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DA DEN ENGELSKE
SPÆRREBALLON
LANDEDE I NEJEDE
Under den anden verdenskrig var
man i England udsat for voldsomme
tyske luftbombardementer i krigens
første år. En af de måder englænderne forsøgte at forsvare sig på
var ved fortøjrede spærreballoner,
store balloner blev fyldt med gasarter lettere end atmosfærisk luft. De
blev spændt ud oppe i luften over
de mål, man søgte at beskytte mod
bombardementer. Der brugtes bl.a.
stålwirer til fortøjningerne ned til
jorden. Så kunne fjendtlige flyvere
ikke flyve lavt over bombemålene og
tage sigte. Ramte de ballonernes fortøjninger, styrtede de ned. Jo højere
ballonerne var oppe, jo mere blev de
fjendtlige flyvere generet.
Spærreballonerne var lavet af tekstiler, som var gjort lufttætte og vist
spændt ud over et skelet.
De var temmelig store, for der skulle
være gasarter nok i dem til at kunne
løfte dem med dugen, skelettet og
deres fortøjninger, så de svævede
højt oppe i luften.
Det skete, at spærreballoner rev sig
løs, når det blæste hårdt. Så kunne
vinden drive dem ud over Nordsøen. De kunne ikke holde gastrykket i
længden, og så faldt de ned i havet.
Enkelte kom helt til Jylland. Og her
skal vi skrive om en, som fortsatte
over Sjælland og endte her i Nejede.
Vi ved det kun fra de øjenvidner,
som har fortalt om det, for de er ikke

mere. Man skrev så lidt som muligt
ned under Nazitysklands besættelse
af Danmark, så der ligger os bekendt
ikke rigtig noget på skrift.
Vi kan kun referere, hvad vi har hørt
for år tilbage.
Øjenvidner så spærreballonen komme drivende lavt over Arresø. Den
nåede land i Nejede og var nu kommet så lavt ned, at den hang fast,
vistnok i nogle træer. Vi kender ikke
det nøjagtige sted, og ingen kan vise
os det. Vi ved heller ikke nøjagtig
hvornår, men at det nok var et langt
stykke tid inde i Nazitysklands besættelse af Danmark. Folk fra hele
Alsønderup Sogn skulle være strømmet til Nejede på cykel og til fods for
at se fænomenet, da det rygtedes.
Under besættelsen forsvandt oversøiske varer, fordi verdenshandelen
ophørte. Der kom ikke råvarer til
landet til tekstiler, bomuld og uld,
fibre til tovværk. Man måtte sy gammelt tøj om og optrævle, hvad var
muligt. Der kom heller ikke gummi
til at gøre presenninger vandtætte
med.
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folk at skære sig stykker af dugen
omkring ballonen og kapre sig stof.
Vor hjemmelsmand fortalte, at hans
forældre havde frakker syet af dette
stof. Man kunne også sy vandtætte
forklæder af det, værdifulde til brug
under storvask, som dengang var en
krævende og omstændelig sag, som
foregik ved håndkraft, eller til den
nødvendige daglige vask med klorvand af mælkejunger og malkeredskaber. Stoffet kunne også bruges til
presenninger, som for længst var udgået af markedet her. Det fortaltes,
at en landmand var frejdig nok, trods
besættelsesmagten, til åbenlyst at
bruge sådan et stort stykke ballonstof som presenning til dække oven
på en kornstak. Sådan nogle lavede
man før i tiden altid udendørs ved
høsten, indtil tærskning kunne ske
om efteråret eller vinteren.
Tyskerne skulle først være kommet
tilstede i Nejede hen under aften.
Ballonen skulle være ribbet for stof
af de lokale beboere, da tyskerne fik
den transporteret væk. Man hørte
vist ikke mere om den.

Den strandede spærreballon i Nejede var betrukket med en fiberdug,
som skulle gøre den luft- og vandtæt.

Vi kender ikke til, at nogen skulle
have et stykke stof fra ballonen liggende gemt, men hvis det skulle
være tilfældet, ville vi gerne bevare
det for eftertiden i Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv.

Den slags materiale var på grund af
krigen for længst udgået af markedet her i Danmark. Derfor begyndte

Ole Blåkilde

| ASGI |

GENERALFORSAMLING
Alsønderup Idrætsforening afholdt ordinær generalforsamling den 19. august
2020. Referat er tilgængeligt på WWW.ASGI.DK under »ASGI HB« > »ASGI
HB Referater«
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Følgende priser blev endvidere uddelt:
Idrætslederpokalen: Bo Lindberg Lyng Madsen
Aktivpokalen: Rikke Jensbøl
Foreningslederpokalen: Nanna Sejer Korsholm
Efter GF gennemførte den nye bestyrelse konstituering og posterne blev fordelt således: 		
Sekretær: Benny Haas-Madsen, kasserer: Linda
Lyng Madsen, næstformand: Rasmus Mark og formand: Peter Windum

RENGØRING AF KLUBHUS
Kære alle!
Det er med stor glæde jeg kan meddele, at Alsønderup Idrætsforening har lavet
aftale med Tanja Leerbech Holst fra Tulstrup vedr. rengøring af klubhus.
Tanja startede officielt i klubhuset den 1. juli 2020. Tanja er helt forståeligt, meget interesseret i at vide, hvornår der er aktiviteter i klubhuset. Tanja modtager en CC mail hver gang der foretages booking’er af klubhuset
på vores hjemmeside - men tidspunkter for faste fodboldtræninger, kampe og lign. må meget gerne videregives til Tanja. Så husk at booke alle jeres aktiviteter i klubhuset.
I er alle meget velkomne til at kontakte Tanja, hvis I har spørgsmål eller anden information til hende:
Tanja Leerbech Holst • E-mail: leerbech-holst@mail.dk • Telefon: 2372 3724
Jeg er meget glad for, at netop Tanja har påtaget sig rengøringsopgaven for ASGI og jeg håber at I alle tager
godt imod hende.
Mange hilsner, Peter Windum

DGI UDVIKLINGSFORLØB
Alsønderup Idrætsforenings hovedbestyrelse mfl. har netop afsluttet et
foreningsudviklingsforløb planlagt og gennemført af DGI.
Udviklingsforløbet har bestået at 4 workshops, hvor vi med fokus på
den fremtidige udvikling af ASGI har arbejdet med emner såsom:
Kommunikation & Synlighed, Frivillighed samt Vision for ASGI - et
fælles ASGI.
Udviklingsforløbet
var en god og lærerig
proces og resultaterne
blev præsenteret på
vores generalforsamling i ASGI den 19.
august 2020.

||ASGI
FDF |

ASGI HB PÅ BESØG HOS SKYTTERNE
Alsønderup Idrætsforening var ved hovedbestyrelsesmøde i sommers på besøg i Skytteafdelingens klubhus. Der var gang i skydningerne og Niels Olsson fra
skytternes bestyrelse viste rundt og fortalte historier.
Faktisk startede Alsønderup Idrætsforening som en
skyttekreds i 1885. I dag er der både mulighed for
at skyde indendørs- og udendørs. For i Alsønderup
Idrætsforenings skydeafdeling er vi så heldige at have
både 15 m, 50 m og 200 m baner.
I vintersæsonen
skyder vi på 15 m
banen i kælderen
under Alsønderup
skole.
I forårs- og sommersæsonen skyder
vi på vores 50 m
bane som
ligger bag
skolen på Baunevej 10. Her har vi 12 baner at skyde på.
Derudover har vi også her vores eget klubhus, hvor der er
mulighed for at hygge med andre klubkammerater. Om sommeren er der ligeledes mulighed for at skyde på vores 200 m
bane, på Hanebjerg skyttecenter.
At du ingen riffel har, er ikke en undskyldning for ikke at
komme og prøve at skyde. Skytteafdelingen har nemlig rifler
som kan lånes på træningsdagen.

FODBOLD
Wauw! Bolden drøner bare derud af, når fodbolden er flyttet indenfor! Og direkte efter den kommer de små
fodboldspillere styrtende afsted.
Nu er starten gået på vinterens indendørssæson for fodbold. Første lektion for de små fodboldspillere er at
lære, at en fodbold går pænt meget hurtigere indendørs end på græsset udenfor.
- Nej, det blev ikke til ét eneste mål i dag. Til gengæld bliver det nok ikke særligt svært for forældrene at få børnene til
at sove i aften, griner Nynne fra trænerteamet.
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| ASGI Kulsvierscenen | ASGI Bordtennis |
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Aflysning AF SKATTEØEN
På grund af regeringens udmelding fredag den 23. oktober, ser bestyrelsen for Kulsvierscenen sig desværre
nødsaget til at aflyse forestillingen januar 2021.
Vi kan ikke samles mere end 10 personer de næste 4 uger, og dette vil på ingen måde give mening i forhold
til prøver. Det vil være helt urealistisk at gennemføre en forestilling uden at have de øvedage der er planlagt
de næste 4 uger.
Bestyrelsen synes dette er den værst tænkelige situation Kulsvierscenen kan stå i, men vi ser desværre ingen andre muligheder. Det er den sværeste beslutning vi har skullet træffe, og dette er vi selvfølgelig meget
ærgerlige over.
Bestyrelsen vil i den kommende tid undersøge mulighederne for spille Skatteøen i 2022.
På glædeligt gensyn
Med venlig hilsen Kulsvierscenen

BORDTENNIS
Tennisketsjeren er lagt i skabet, 			
tiden er inde til at spille bordtennis.
I denne corona-tid, hvor det stadig er godt at dyrke
motion, dog uden at være tæt på for mange mennesker kunne det være en mulighed at blive en del af
bordtennis afdelingen.
Inviter familien eller en ven til et slag bordtennis i
klubhuset. Grundet smitterisiko er det kun tilladt at
spille single, dog er der to spilleborde i klubhuset. I klubhuset står der bat og bolde til rådighed.
Betingelser for at blive medlem er:
• At man er fyldt 25 år eller fylder 25 år inden for det år man tilmelder sig.
• Medlemskabet gælder hele året fra oktober til oktober og koster 50 kr.
• Spillekort købes af klubben. Et spil koster 10 kr. for hver spiller.
• Har man ikke brugt sit spillekort inden perioden er udløbet, spiller man videre i næste periode.
Hvis selvfølgelig der er blevet betalt kontingent for det kommende år.
For yderligere information kontakt:
Margit Enevoldsen, margit.tulstrup@gmail.com, Mobil: 40473780

| Banko |

Tilbage på Kulsviergården. God afstand. Op
til 236 spillere fordelt på flere sale. Mundbind
når spillerne ikke sidder ned. Alle vender
samme vej. Der er styr på det.
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CORONA-BANKO
på brakmark og retur
Banko på Kulsviergården har været
på lidt af en rutsjetur henover forår,
sommer og efterår.
Lokalt Nyt var til banko på en brakmark en regnfuld søndag i juli. Klokken 10 er en række tynde pinde stillet op i snorlige rækker og med god
afstand.
To timer senere begynder en række
biler at køre ind på marken, og fordele sig mellem pindene én for én.
Vi er på en mark lige i udkanten af
Alsønderup. Vi er til bilbanko med
Alsønderup Loppebanko, en underafdeling af Alsønderup Fester.
Corona´en har sat årets aktiviteter
med Alsønderup Fester, det store
loppemarked og det store loppemarkedsbanko i stå - bum!
Den årlige fest Kr. Himmelfartsdag
er en væsentlig indtægtskilde for

Kulsviergården og de mange idrætsforeninger i lokalområdet.
Folkene bag det indtægtsgivende
loppemarkedsbanko var gået i tænkeboksen, og var klar med nye ideer,
da restriktionerne lettedes lidt først
på sommeren. Rasmus Mortensen
fra HHM Byg skaffede loppemarkedskomiteen en toilet- og en mandskabsvogn, og brakmarken, der normalt bruges i forbindelse med det
årlige loppemarked.
På slaget 13 bryder regnen for alvor
løs. Ulla Hautops stemme bryder
også løs, da hun inviterer de godt
100 gæster, fordelt i omkring 50 biler, velkommen til dagens banko. Og
så går det løs.
Banko markeres med et dyt i bilens
horn eller et båt i et medbragt horn.
Den heldige, med 1, 2 eller 3 fulde
rækker sætter advarselsblinket i

gang eller vifter med et flag ud af bilens vindue. Det sætter gang i regnvåde kontrollanter - som for nogens
vedkommende bærer både maske
og visir - og i en fart kontrolleres pladerne.
Der er over 100 meter fra den ene
ende af bilrækkerne til den anden men kontrollanterne er jo folk, som
på én eller anden måde er knyttet til
en sportsforening.
Det har været en hård tid hen over
sommeren, men blev alligevel en
anderledes oplevelse for både arrangører og gæster.
Nu er banko-folkene tilbage i tørvejr
på Kulsviergården. Opstarten var
lidt træg, men nu er man oppe på
180 - 200 spillende gæster, fordelt
med god afstand i flere sale.
Leif Thomsen

|ASGI Dart |
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ASGI har i år udvidet sit
sports-katalog, der er nemlig kommet dart på programmet.
Vi er et par stykker som syntes det ville være rart hvis man
kunne mødes til et parti dart og
socialt samvær med godtfolk
med samme interesse fra lokalområdet. Derfor kontaktede vi
ASGIs hovedafdeling, som hjalp
os med supplerende ting til det
udstyr vi havde i forvejen og
et sted hvor vi kunne få lov til
spille.
Men så kom Corona og vi måtte
vente på at komme i gang, det
er vi så kommet nu og har spillet
i ca. 2 mdr. hvor der har været
6-12 personer forbi hver gang.
Der bliver spillet på kryds og
tværs af køn og færdigheder
med lidt musik og en forfriskning. Vi har måttet indse, at hvis
vi ønskede at der skulle være
flere med, så skulle vi udvide
både med dart baner og plads.
Så vi søgte en fond hos DGI og
DIF på 14.000, - som vi har væ-

ret så heldige at få. Derfor har vi
nu fået 6 stk. helt nye baner fordelt i
klubhuset i Alsønderup, hvor vi spiller hver anden fredag kl. 20-23 indtil
videre, men kan udvides hvis der interesse for det. Feltet som kommer
og spiller er blandet, så der er plads
til alle, nybegynder som prof. da vi
har været heldige at have besøg af
tidligere landsholdsspillere.
Så hvis der skulle være andre med
samme interesse som os, er man
velkommen til at kigge forbi i klubhuset i Alsønderup.

Der er gratis medlemskab frem
til 1/1- 2021, derefter vil et års
medlemskab koste 250,- eller
500,- hvis man ønsker at være
sponsor.
Datoen for hvornår vi spiller,
kan ses på »ASGI Dart« Facebookside under begivenheder
og hvis man vil få besked om
de ting der sker, skal man bare
ansøge om at komme med på
siden.
Med venlig hilsen initiativtager
Bo Lindberg

| ASGI Gymnastik |

TRÆNGER DIN KROP OG
SJÆL TIL VELVÆRE?
ER DU TIL MINDFULDNESS/YOGA?
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ManuVision træningen har rod i gamle traditioner fra Yoga og Karate og andre træningsformer, der giver
øget kropsbevidsthed, styrke, smidighed og mere optimal vejrtrækning.
Øg din mindfuldness og mindsk stress i krop og sjæl.
Træningen er et godt supplement eller alternativ til behandling, da det moderne menneske tit mangler gennemstrømning og fleksibilitet i kroppen. Ved at træne regelmæssigt, kan man forebygge ældning af kroppen, skader og stress. Træningsformen er også gavnlig, hvis du har problemer med ryg og fødder.
ManuVision er det nye sort inden for elitesport; f.eks. har mange cykelhold og det danske herrehåndbold
landshold en ManuVision terapeut tilknyttet holdet.
ManuVision træning kan dyrkes i flere sværhedsgrader. I ASGI tilbydes træning i lettere/medium niveau.
Julie Guldbæk som underviser i ASGI er uddannet ManuVision kropsterapeut og træner og er blandt andet
behandler for Team Rynkeby.
PRAKTISK:
Træningstøj: Tøj du kan bevæge dig i og bare tæer.
VI HAR TO HOLD:
• Mandage kl. 10.00-11.30 i cafeteriaet på Kulsviergården
• Torsdage kl. 17.00-18.30 i gymnastiksalen på Alsønderup Skole
Har du lyst til at prøve, skal du kontakte Julie på mobil 51 51 18 13.
PRIS: 1.400 kr. fra 1/9 2020 - 22/3 2021 (en gang ugentligt).
Efter nytår sættes prisen ned til 700 kr.
Mere information på www.asgi.dk
– under Gymnastik/Holdtilmelding
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| Annoncer |
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ANNONCER
TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
fornøjelse og fortsat held og
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...
NR. 6

R 2017

DECEMBE

Også i fremtiden kan jeg hjælpe med:

Her kunne din
Jens
Martinushave stået...
annonce
Mob. 40 18 08 26
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Markedsføring & Reklame
Efter devisen
”først til mølle-princippet”
Annonceproduktion
tilbydes en kvart side
Tryksager til kontoret
til en årlig pris på kr. 4.400
moms
Høgevej
77 34
52 62
PR & 3Kommunikation
• 3400 Hillerød • Telefonexcl.
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•Skilte
Udstillinger
&Jens
Jens
Martinus
Martinus
Jens
Martinus
Kontakt
Jens Martinus

Se mere
på 08
www.akselg.dk
Mob.
Mob.
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26 26
Mob. 40
40 18
18 08
08 26
26
Mob.
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08

annonce@lokaltnyt.dk
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KOMMUNIKATION APS
Høgevej
33 •• 3400
77
34
62
l Tel.
•
12 lHillerød
3480 Fredensborg
HøgevejKastanievej
3400
Hillerød
Telefon
772211
34 52
526511
62
• Telefon
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•
DEN
RØDE TRÅD
I DIN MARKEDSFØRING
jmha@live.dk
• MartinusDyreklinik.com
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NR. 6

00
Hillerød
77 77
34 34
52 52
62 62
3400
Hillerød• •Telefon
Telefon
.dk• •MartinusDyreklinik.com
MartinusDyreklinik.com

Holddit
ditnæste
næste
Hold
Foreningen
arrangement
arrangement på
på Kulsviergården! Lokalt Nyt
Kulsviergården!
for Alsønderup
Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:

HerBryllupper,
finder du de
perfekte
rammer
til både:
konﬁ
rmationer,
fødselsdage,
Bryllupper,
konfirmationer,
fødselsdage,
ﬁrmafester,
receptioner, møder
og
firmafester,
receptioner, møder og
konferencer.
konferencer.

og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

Ring
og få en uforpligtende snak om dit
BLIKKENSLAGER

Ring
og fåarrangement.
en uforpligtende snak om dit
næste
AUT.GAS
- VAND
- med
SANITET
afholder generalforsamling
næste
arrangement.
Eller
senden
osforespørgsel.
en mail
Eller
send os en mail
Torsdag den 11. januar 2018
med en forespørgsel.
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Brunebjerg 36, Tulstrup Tlf: 48
28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk

3400 Hillerød

Web: www.kulsviergaarden.dk

Tlf.
48 4828
28 656500
40
TLF.
MOBIL 4040 8290

Dagsorden jvf. vedtægterne.

Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
Web: www.kulsviergaarden.dk
generalforsamlingen.

39Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand
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HAR DU LYST TIL

Springgymnastik?

Måske har du glemt, at du faktisk er ret vild med springgymnastik?
Så har vi fire voksne trænere - Rasmus, Lasse, Nicholai og Pia, som står klar til at tage imod dig. De er både
rigtig søde, lidt strenge, ret sjove og vildt hjælpsomme. Og så vil de bare helt vildt gerne træne jer tweens/
teens.
Spring 3 er for de øvede springgymnaster fra 11 år og op efter. Her er der gang i den, der hoppes højt og øves
på både nemme, avancerede og svære spring. Vi udfordrer alle – tweens/teens 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.
PRIS: 850 kr. fra 3/9 2020 – 25/3 2021 (en gang ugentligt). Efter nytår sættes prisen ned til 425 kr.
TILMELDING: på www.asgi.dk - under Gymnastik/Holdtilmelding

Vi træner torsdage kl.
19.00 - 20.30 i hallen på
Kulsviergården.
VIL DU GERNE HAVE EN
PRØVETIME FØRST?
Kontakt gerne Rasmus på
rasmus@r-dahl.dk eller Pia på
pia_hoier@hotmail.com.
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| Andelsselskaber |

Harløse Gl. Mejeri
21. september 2020.
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ANDELSSELSKABER
- deres fordele & egenskaber

Virketrang har altid været menneskers drivkræfter, først for at leve
og overleve, senere for at forbedre
livsvilkårene. Landbrug og fiskeri,
håndværk, industri og handel, import og eksport, transport og financiering har hver for sig og tilsammen
udviklet sig efterhånden, som opfindelserne har fundet forbedringer og
lettelser.
Oprindeligt har hver haft sin egen
virksomhed; nogle har været medhjælpere. Organisationsformer har
skiftet og været meget forskellige.
Overalt har man slået sig sammen
i landsbyer, laug, foreninger og selskaber for sammen at kunne udrette
mere, end den enkelte kunne magte.
Laugsvæsenet indførtes i 1100-årene til beskyttelse af byernes håndværkere og deres salgspriser, svendenes uddannelser og produkternes
kvalitet. Man begrænsede antallet af
mestre i hver by for at sikre fornøden indkomst til hver især.
Dette lukkede og begrænsende system blev senere årsag til stagnati-

on, og Den Franske Revolution samt
de skotske og engelske liberale tænkere blev årsager til laugenes ophævelser i 1862 og indførelse af den fri
næringsret i stedet.
Nationalbanken blev så sent som i
1818 oprettet efter napoleonskrigenes omvæltninger og englændernes
bombardementer og tyveri af den
danske flåde, hvor Danmark efterfølgende gik bankerot. Statens bank
havde monopol på udlån, og monopoler medfører i længden stagnation. Datidens financiering med
veksler var meget tungt, og deres
diskonteringer meget omstændelige.
Derfor opstod behovet for smidigere
financiering meget betydeligt samtidigt med opfindelserne og til industrialiseringens udvikling fra midten
af 1800-årene.
En ny måde at finansiere virksomheder på blev opfindelsen af aktiesystemet. En virksomhed udsteder
aktier, sælger dem på børsen og får
likviditet til begyndelse og drift. Aktieejerne modtager en del af årets

overskud i aktieudbytte, resten forbliver i selskaberne til styrkelse af
likviditet og soliditet.
Er der gode forventninger til aktieselskaberne, stiger kurserne, så aktieejerne ved salg af deres aktier får
en fortjeneste, som de kan købe nye
aktier for og dermed levere likviditet
til nye virksomheder. Denne geniale
idé stod især C.F. Tietgen for i den
nyoprettede Privatbank.
Ejerskab og beslutningsret til aktieselskaberne bestod i ejerskab af aktier, således at den eller de personer
med flest aktier havde den afgørende indflydelse. Aktiemajoriteten var
afgørende for bestemmelsesretten.

| Andelsselskaber |

På aktieselskabernes årlige generalforsamlinger var det altså antallet af
aktier ejet af den enkelte, der var afgørende for indflydelsen i selskabet.
Kapitalindflydelse er aktieselskabernes indlysende styrke – ikke medlemsindflydelse.
Store selskaber og købmænd i byerne havde enehandelen med landbrugsvarer, hvilket begrænsede
indtjeningen i landbruget og eksportmulighederne. Med inspiration
fra nordengelske tænkere i slutningen af 1700-årene, om andelsselskaber som fælles indkøbs- og salgsvirksomheder for virksomheder og
private, blev den første brugsforening oprettet i Danmark i 1866 og
det første mejeri i 1882.
Mejerier, slagterier og grovvareforeninger blev herefter påbegyndt
overalt i Danmark for at forbedre
landmændenes vilkår og forbedre
produkterne med renlighed og nye
tekniske opfindelser. De bredte sig
med imponerende hastighed, så
mange har troet, at andelstanken var
en dansk opfindelse. Brugser og senere frysehuse og vandværker blev
også udbredte og landsdækkende i
årene, der fulgte. Fiskeri, gartneri og
pelsavl kom med på andelstanken.
Ja, selv forsikringsselskaber og realkredit, sparekasser og banker blev
oprettede som andelsselskaber. Undervisningspligt og højskoletilbud
medførte bedre oplysning og indsigt,
som gjorde de nye tanker tillidsvækkende og acceptable.

For at begynde en andelsvirksomhed måtte de ligesom aktieselskaberne have en startkapital til oprettelse og den begyndende drift. Med
tanken om at have andelsvirksomheder med medlemmerne som eneejere som alternativ til monopoler,
blev interessen for indskud vakt.
Samtidigt kunne lånekapital i begyndelsen begrænses.
Som medlemsejede virksomheder er
overskuddet medlemmernes ejendom. Andelsselskaber beskattes ikke
af overskuddet. De fordelte overskudsandele beskattes hos medlemmerne. Ved andelsvirksomhedernes
fortsatte drift lader man noget af
årets overskud indestå i foreningen
til forøgelse af andelskapitalen og
likviditeten, så landmændene må
udskyde lidt af deres indtjening, og
brugserne kan udbetale en del af
overskuddet. I andelsselskaber er
der ikke, som i aktieselskaber, aktieejere, der udtager fortjeneste fra
selskabet.
De oprindelige handels-, produkt- og
organisationsprincipper for andelsvirksomheder var: Markedspriserne
som grundlag for andelsvirksomhedernes priser, kontant betaling, rene
og uforfalskede varer, overskudsfordeling til medlemmerne efter omsætning, een stemme pr medlem
uanset omsætning og åben adgang
for nye medlemmer. Medlemskab og
lige stemmeret for alle var grundidéen og andelsfællesskabernes styrke

ved medlemmernes medansvarlighed.
En andelsvirksomhed kan således
aldrig handles, som det sker med
aktie- eller anpartsselskaber. Det
kan aldrig med det fordelagtige
medlemsejerskab gøres til genstand for inflations-, handels- eller aktiespekulation. Ejerskab og
overskud, beskatning og gevinster
tilhører alle medlemmerne i fællesskabet; dette er medlemmernes indlysende sikkerhed imod
spekulation.
Der var altså overalt i begyndelsen tale om økonomiske ofre for
de kommende medlemmer til
at få de mange, mange danske
andelsvirksomheder i gang i begyndelsen. Senere op imod vor
tid er der ifølge den øvrige udvikling foretaget sammenslutninger
i lands- og regionsdækkende andelsselskaber.
I nutiden er der andelsselskaber
på seks kontinenter med ¼ af alt
med fødevarer og forsikring; men
ejerskabet er stadig medlemmernes, som derved har stemme- og
beslutningsretten i selskaberne –
stadig med een stemme pr medlem uanset omsætningen. Bæredygtigheden af andelsselskaber er
bevist ved den verdensomspændende udbredelse og de fortsættende selskaber med demokratisk
medlemsindflydelse.
(fortsættes næste side)

Helsinge Andelsfoderstof
21. september 2020.
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Alsønderup Vandværk
21. september 2020.
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Nogle andelsselskaber er fortsat meget lokale som f. eks. vandværkerne.

kan efter principperne nogensinde
overtage beslutningsmajoriteten.

Andelsvirksomhederne har således
altid haft og har fortsat en unik ejerstruktur i form af ligeligt, demokratisk medlemseje med bestemmelsen
om een stemme pr medlem uanset
omsætning på de årlige generalforsamlinger. Alle medlemmer har lige
stemmeret og indflydelse, hvilket altid kræver flertalsbeslutninger. Ingen
enkeltperson eller mindretalsgruppe

Landbrugets andelsselskaber har
aftagepligt, som modsvares af
landmændenes leveringspligt. Andelsselskaber, som forsyner medlemmerne, har leveringspligt, som
modsvares af medlemmernes medlems- og aftagepligt, som f. eks. de
lokale vandværker. Derfor er andelsselskaber med demokratisk ligeret
for alle medlemmer bedst egnet or-
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ganisationsform og økonomisk mest
tiltalende virksomhedstype.
En virksomhedsform for fremtiden,
baseret på det frie markeds omkostninger og demokratisk medlemspligt og -ret, uden udtagning af fortjenester fra andelsvirksomhedens
medlemmer, der i utallige brancher
kunne fjerne meget ulighed og spekulation og udnyttelse i alle lande.
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8. oktober 2020
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MENIGHEDSRÅDET FOR
TJÆREBY-ALSØNDERUP

Det vigtigste siden sidst er jo valget til menighedsrådet! Der er afholdt valgmøde og valg og der er kommet
nye kandidater, dejligt! Godt der er nye der vil tage fat! og der er altid plads til flere! Pr. 1. søndag i advent
har det ‘gamle’ menighedsråd takket af og det nye menighedsråd kan begynde! Vi håber selvfølgelig alle at
det bliver en god periode.
Der er også sket andet end valg til menighedsrådet, der er altid en del praktisk! Her kommer en optegnelse
over noget af det som menighedsrådet har vedtaget siden sidst:
Kirkebøssen: nu er der mobilpay mht bidrag - det er vist der hvor kirkebøssen er.
Lydanlæg i begge kirker fra Oticon: det skulle gerne være installeret pr 1/12-2020.
Smedens Hus er blevet frisket op med ny maling og andet nødvendigt! Det skal jo også til!
Kirkegårdene er ved at blive iklædt grandækning, det er altid smukt når kirkegårdene får vinterdragt på!
Kig derop!
Den fælles kirkegårdsbestyrelse er lige nu i en forandringsperiode, men graverne og gravermedhjælperne passer vore kirkegårde! Tak til alle!
Der arbejdes på alterskranken i Alsønderup Kirke og projektet er lige nu i Stiftet og hos den kongelige
bygningsinspektør og Nationalmuseet.
Kirkegårdsmuren ved Alsønderup Kirke, udvalget arbejder flittigt og udbudsmaterialet er ved at blive
færdiggjort. Herefter bliver det sendt i udbud.
Så til det virkelige liv i kirken, det kirkelige liv inden for de praktiske rammer! Det hele er jo så vigtigt!
Vore tålmodige konfirmander blev konfirmeret i september! Mere Til Lykke! Der blev også live-streamet!
som så meget i denne tid.
Begravelserne er foregået også med udendørs kirkegængere med mulighed for at høre prædiken og sang
og heldigvis godt vejr de fleste gange.
Bryllupper og dåb er blevet klaret også! Det er vigtigt det hele!
Gudstjenesterne går godt, de fleste gange må vi heldigvis synge, det kommer an på antal af kirkegængere.
De nye konfirmander er startet og de er i fuld gang, ofte med kreative løsninger. Flot klaret af alle.
Vore to kor, Kulsvierkoret og Arken er i fuld gang og tak for jeres indsats og deltagelse i gudstjenesterne.
I år blev høstgudstjenesten til en æble-høstgudstjenesten. Tak til konfirmanderne og alle jer der deltog og
fik det til at virke med æblekage og æbleflæsk. Der blev samlet 1500 kr. sammen til menighedsplejen her i
Hillerød. TAK til alle.
Til slut: Ja trods Corona og alle restriktionerne er der god gang i kirkens liv, konfirmationsforberedelserne
med ofte kreative løsninger, eksistenssamtaler, andre møder og selvfølgelig gudstjenesterne! Det eneste der
ikke foregår nu er dansegudstjenesterne, men Anja og deltagerne er selvfølgelig på pletten når det bliver
muligt igen.
Hjerteligt velkommen til så mange beboere der er flyttet her til sognet, der er mange steder at mødes her
i sognet så lad os bruge dem alle.
Venlig hilsen fra Birgit Brogaard
Næstformand i Menighedsrådet for Tjæreby-Alsønderup

JULEHJÆLP
Tjæreby Alsønderup kirker yder julehjælp til familier i økonomisk nød.
Kontakt præsten på mail awr@km.dk
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DET NYE MENIGHEDSRÅD
I TJÆREBY OG ALSØNDERUP KIRKER
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Oven på en veloverstået valgforsamling den 15. september 2020, er det en glæde for os at kunne præsentere de nyvalgte medlemmer af menighedsrådet:
Anne Marie Kodahl vil, som den først valgte, indkalde til det første, konstituerende møde den 24. november.
Valgt til menighedsrådet (alfabetisk rækkefølge efter fornavn):
Det nye menighedsråd i Tjæreby og Alsønderup Kirker
Tjæreby (3):
Anne Marie Kodahl
Olaf Stark
Josef Peter Batikha
Alsønderup (7):
Birgit Brogaard
Dan Erik Lundgren
Grethe Rönnow Egerup
Jens Martinus Høybye Andersen
Max Groth-Knudsen
Rudolf Skjødt
Susanne S. Sandholt
Valgt som rådets stedfortrædere:
Alsønderup:
Malene Ferrini Lundgren
Tjæreby:
Lise Jensen
Det nyvalgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 2020.
Med venlige hilsner,
Grethe R. Egerup, formand for valgbestyrelsen

DE NI LÆSNINGER
Torsdag den 3. december kl. 19.00 - 20.00 i Tjæreby Kirke
Ni læsninger tager os igennem
Bibelens store fortælling. I år læser
vi fra den nye oversættelse »Bibelen
2020«. Ind imellem læsningerne
vil Carl og Caspar Reiff spille 		
guitar og synge et blandet 		
kirkeligt og populært program.
I år kan vi ikke mødes bagefter i konfirmandstuen, men 			
vi giver lidt julegodter med »to-go«.

| Kirkerne |
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HELLIG SANG

med himmelsk lyd?

Det har været efterår og vi har holdt
konfirmationer i september. For at
få plads til så mange som muligt var
konfirmationerne uden fællessang.
Alle de andre ting var på plads: Familie og venner på bænkene, en flot
pyntet kirke og orgelbrus. De forventningsfulde, konfirmander kom
ind i kirken i den fineste stads. Men
ingen fællessang.
Efter konfirmationen kom en mand
hen til mig og sagde: »Det var godt
nok mærkeligt ikke at måtte synge! Ja,
jeg plejer mest at sidde og brumme lidt
med, men alligevel. Det manglede virkelig«. Jeg tror, mange kirkegængere
kan nikke genkendende til den oplevelse.
Teologerne har altid sagt, at fællessangen er menighedens måde
at være aktiv i gudstjenesten. Vi
har talt om, at sangen skaber noget
uden for os selv. Lyd, ord og toner
bliver til det »fælles tredje«, der skaber samhørighed og fylde. Et fællesskab. Videnskaben fortæller, at det
er sundt at synge. Og i den forstand
er sang måske bare hellig - i ordets
oprindelige betydning: Noget der
gør os hele og sunde?
Mange almindelige mennesker har
ikke tænkt så meget over fællessangens velsignelser. Da slet ikke i kirken! Salmesangen er blevet problematiseret. Salmerne er uforståelige.
De er kedelige og alt for lange. To-

nelejet ligger alt for højt. Skal vi ikke
bare skrotte de salmer og streame
noget moderne musik, der siger os
noget?
Mange præster har været inderligt
bekymrede, når vi har set den dalende begejstring for den såkaldt
danske salmeskat. Vi har set det til
begravelser og bryllupper; særligt
unge mennesker synger ofte slet
ikke med, og vi er efterhånden glade, bare de åbner salmebogen. Vi
har debatteret og overvejet, hvordan
fællessangen kan styrkes.

hellig adjektiv
OPRINDELSE norrønt heilagr,
tysk heilig afledt af hel i
betydningen ’uskadet, sund’
Men før vi rigtig fik sendt salmesangens krise i udvalg, kom der en anden krise, og hjalp os på den mest
bagvendte måde. Coronakrisen har
sat fællessangen på dagsordenen.
Nedlukningen lærte os ord som altansang og balkonsang. I TV kunne
vi synge »Morgensang« med Filip
Faber. Og nu »Fællessang - hver for
sig«. Vi fandt ud af, at hvad enten
man er hellig eller ej, så er det rigtigt
at man bliver gladere af at synge. Og
dermed sundere.

Det er ganske vist, at man ved først
hvad man har, når man ikke har det
mere. Denne sære tid med alle begrænsningerne viser os, hvad der er
vigtigt. Hvad vi savner, når det bliver taget fra os. Og savnet af fællessangen har vi i kirken fået lov til at
mærke. Hvad enten vi synger som
lærker, eller bare plejer at brumme
lidt med. At sangen er en del af kirkens fortryllelse, noget af det hellige
ved kirkerummet, som får os til at gå
derfra lidt mere hele, end da vi kom.
Juletiden skal fejres efter alle kunstens regler. For at passe bedst
muligt på hinanden er vi nødt til at
tænke nyt. Og vi kommer heller ikke
uden om, at der er ting vi må savne.
Men i vores kirker har vi vægtet fællessangen højt i advents- og juletiden. Vi skal synge de bedste af de
nye og de gamle salmer. Synge om
børn og voksne i kærlig krans, om
stjernetæpper lyseblå og om sjælenes skønne pilgrimsgang. Kan du
ikke komme i kirke, så syng derhjemme med din familie, hver fugl
med sit næb.
Og når det hele vender tilbage, al
samværet og festerne, så husk at
synge sammen. Fællessangen, i
hjem såvel som i kirke, er virkelig
»Hellig sang med himmelsk lyd«.
Glædelig jul
Anja Worsøe Reiff

| Annoncer |
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EKSISTENSSAMTALER
Vi mødes til fri, eksistentiel samtale, der begynder i søndagens bibeltekster. Ud fra
tekstens temaer taler vi så og man kan godt sige, at det eneste vi ikke taler om, er
vejret! Vi kommer vidt omkring og ofte helt ud på Herrens mark, der, hvor man virkelig undrer sig, ingenting forstår og enten tvivler, eller tror - eller lidt af begge dele.
Men når én tvivler, er der som regel en anden, der tror og det gør godt at låne af
hinandens indsigt og erfaring.
Vil du med, så kræves der blot nysgerrighed og lyst til at dele tanker og gode historier. Både dem fra Bibelen og fra dit eget liv.
Eksistenssamtalerne ledes af sognepræsten, som forsøger at lade samtalen udfolde sig ad spændende stier,
helt ud på Herrens mark og forhåbentlig hjem igen.
Første tirsdag i måneden fra februar til og med juni 2021 i Smedens Hus ved Alsønderup Kirke
kl. 10.00 - 11.30.

DANSEGUDSTJENESTE
Gudstjenester med cirkeldans kræver, at vi kan holde hinanden i hænderne. Derfor holder vi pause indtil vi igen kan bevæge os frit. Vi ønsker jer alle glædelig jul
og godt nytår og glæder os til vi igen kan danse i Alsønderup kirke.
ADVENTSKALENDER MED JULEDANS
På Tjæreby Alsønderup kirkers Facebookside, kan du hver advents søndag op
til jul få en dans til en kendt julesalme. Vi lægger også videoen på hjemmesiden
www.alsonderupkirke.dk. Klik på »Det sker i kirken / Dans«.
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DAG

KIRKEÅRET

STED

SÆRLIGT

Søndag 29/11 kl. 10.30

1. søndag i advent

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Torsdag 3/12 kl. 19.00

De ni læsninger

Tjæreby kirke

Med Carl og Caspar Reiff

Søndag 6/12 kl. 10.30

2. søndag i advent

Alsønderup kirke

Med Frederiksborg drengekor

Søndag 13/12 kl. 10.30

3. søndag i advent

Alsønderup kirke

Med ARKen

Søndag 20/12 kl. 10.30

4. søndag i advent

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Torsdag 24/12 kl. 12.30

Juleaften

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Torsdag 24/12 kl. 14.00

Juleaften

Kulsviergården

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Torsdag 24/12 kl. 15.30

Juleaften

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Fredag 25/12 kl. 10.30

Juledag

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Lørdag 26/12 kl. 10.30

2. juledag

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 27/12 kl. 10.30

Julesøndag

Alsønderup kirke

Ønsk en julesalme

Søndag 3/1 kl. 10.30

Helligtrekonger

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 10/1 kl. 10.30

1. s. e. H3K

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 17/1 kl. 10.30

2. s. e. H3K

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 24/1 kl. 10.30

Sidste s. e. H3K

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 31/1 kl. 10.30

Septuagesima

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 7/2 kl. 10.30

Seksagesima

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 14/2 kl. 13.00

Fastelavn

Alsønderup kirke

Fastelavnsgudstjeneste

FASTELAVNS
GUDSTJENESTE
Søndag den 14. februar kl. 13.00 i Alsønderup kirke
Igen i år skal små og store mødes til gudstjeneste i Alsønderup
kirke og bagefter slå katten af tønden. Arrangementet vil være tilpasset de til den tid gældende corona restriktioner, men vi skal nok
få fyldt slik i ungerne - som vi plejer.
Det hele er gratis og vi glæder os til at se jer!

SIDEN SIDST i kirkerne
KONFIRMEREDE I ALSØNDERUP
OG TJÆREBY KIRKE

DØBTE

TJÆREBY SOGN
18.10.20
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Konrad Westh
Søndergaard

Øverst fra venstre:
Tobias Karmann
Larsen, Filip André
Dyrløv Knudsen,
Mikkel Runesten,
Konrad Bjerggaard
Rødbro

ALSØNDERUP SOGN
08.08.20

Malte Martin Hald

08.08.20
		

Noah Tornehave
Kønigsfeldt

03.10.20

Madeleine Birk Ehlers

03.10.20

Kristoffer Birk Ehlers
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Nederst fra venstre:
Julie Freja Langseth, Emma Luna
Eilenberg Gulløv

Tillykke!

Tillykke!

VIEDE OG
VELSIGNEDE

Alsønderup Kirke 12. september 2020 kl. 10.30

ALSØNDERUP SOGN
19.09.20
		
		
		

Tina Carlsson
Andersen og
Lasse Carlsson
Andersen

10.10.20
		
		

Jeannette Vinther
Larsen og Tage
Larsen

Øverst fra venstre:
Celine Engel Nielsen,
Alberte Tvermoes
Mohr, Elena Margarita Høybye
Andersen, Nanna
Falkenberg
Nederst fra venstre:
Emma Bjerk, Maya
Dyhr, Iris Kaisa
Giørtz Rand

Tillykke!

BISATTE OG
BEGRAVEDE
ALSØNDERUP SOGN
05.09.20
		

Annette Grøn
Johnsen

08.10.20
		

Yrsa Andersen
Hundrup

Tillykke!
Alsønderup Kirke 12. september 2020 kl. 12.30
Øverst fra venstre:
Nicolai Marius Højen
Pedersen, Mathias
Bjerrum Jørgensen,
Asbjørn Aksel
Hansen, Johannes
Bang Ottosen

Æret være deres minde!

Nederst fra venstre:
Leah Spangsberg
Petersen, Isabella
Cecilie Petersen,
Vilma Guldager
Marker Søgaard
Tjæreby Kirke 19. september 2020 kl. 10.30

Fotos fra Tjæreby:
Søren Juhl Lamberth
Tillykke!

| Annoncer |

NY ANNONNCE
FOR
KONTORLAND
KOMMER
11/4

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

Renovering af
vandværket
4

Tiden er inde
til at spille
bordtennis 12

Stor tilslutning til
FDF Alsønderup
Corona-banko på
brakmark & retur

6
13

Et pletskud
fra ASGI 14

Tillykke til vores
konfirmander 27
Det nye
menighedsr åd
Nr. 4 · 2020

28

Her kan DIN
annonce være...

22

Hellig sang med
himmelsk lyd
23

LOKALT

Mellem Arresø & Hillerød

Kontakt: annonce@lokaltnyt.dk

Entreprenør & kloakmester

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
v/ Martin Larsen
Freersvangsvej 2 | 3400 Hillerød
Tlf. 20 49 07 97
kontakt@ml-kloak.dk

| 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
ARKen
Alsønderup Kirkes Rytmiske Kor
Korleder: Stine Kobbersmed,
28 74 44 75
stinedenfine@hotmail.com
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
40 73 27 16
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
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
graslace.tul@gmail.com
Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Asbjørn Klit,
Krokusvej 10, Tulstrup,
29 21 29 66,
klit@4klit.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

ALSØNDERUP SKYTTE,
GYMNASTIK- &
IDRÆTSFORENING
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.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
Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83
Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Charlotte Andreasen,
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Søren Kodal, 40 17 75 63
kodal@kodal.dk
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Michael Ruge, 22 54 89 92
michaelruge@mail.tele.dk

LOKALRÅD
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
lokalraad@alsonderup.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

SKOLER
Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8, 72 32 74 00
Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13
Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 59
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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| Navne & adresser |

VANDVÆRKER
Alsønderup Vandværk
www.alsonderupvand.dk
Jan Richelsen, 23 34 68 69
formanden@alsonderupvand.dk
30

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, 40 73 14 91
holmegaarden46@gmail.com
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
Torben Lind
Tulstrup Have 46
25 48 28 60
tol@carl-ras.dk

Grundejerforeningen Stenholm
JMichael Heldt
Erantisvej 9
stenholm69grunde@gmail.com
Grundejerforeningen
Mølledalen
Stefan Myhre Larsen, 71 70 45 90
stefanmyhrelarsen@gmail.com
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05,
birkehlers@gmail.com
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
Træffes efter aftale, fridag om fredagen.
Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93
hpfk@km.dk
Organist
Finn Hegelund Nielsen, 48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
mh@km.dk
Ledende graver
Tina Albrechtsen, 30 31 89 83
tinal@km.dk

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk
Korleder Rytmisk voksenkor
Stine Kobbersmed,
stinedenfine@hotmail.com
ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk
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

| Annoncer |

SALG og
SALG og
REPARATION
SALG og af
REPARATION af
REPARATION og
af
MOTORSAVE
MOTORSAVE og
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
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PLÆNEKLIPPERE
PLÆNEKLIPPERE
VI STØTTER
VI STØTTER
STØTTER
VI
LOKALSAMFUNDET
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
LOKALSAMFUNDET

SLOTSBYENS DYREKLINIK

v/
v/ Finn
Finn Larsen
Larsen ●● Nejedevej
Nejedevej 14,
14, Hillerød
Hillerød
● Nejedevej
v/
Larsen
14,
v/ Finn
Finn
Larsen
Nejedevej
14,
Hillerød
Tlf. 48 22 26 00 Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
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SLOTSBYENS DYREKLINIK
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JENS
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“Lærkegården”
“Lærkegården”
DYRLÆGE
MARTINUS
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DYREKLINIK
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DYRLÆGE
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Mellem Arresø & Hillerød
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ADVENTSSØNDAGE
MED KORSANG

06
DEC

2. søndag i advent
kl. 10.30 i Alsønderup Kirke
med Frederiksborg drengekor

Kom og nyd en stille stund med den klareste englesang. Koret er Hillerød provstis
fælles drengekor. Drengene startede i januar og synger allerede helt fantastisk. De
bliver ledet af korleder Karen-Maria Baun Hørlück.

13
DEC

3. søndag i advent
kl. 10.30 i Alsønderup kirke
med ARKen

En søndag med masser af rytmisk korsang i kirken. ARKen er Alsønderup kirkes
eget rytmiske kor, de synger så taget letter og humøret stiger. Koret ledes af Stine
Kobbersmed.

JULENS
GUDSTJENESTER

24
DEC

25
26
DEC

DEC

27

Juleaften
12.30 og 15.30 i Tjæreby Kirke
14.00 Julegudstjeneste på Kulsviergården

Juledag
10.30 i Alsønderup Kirke

2. juledag
10.30 i Tjæreby Kirke

BEMÆRK

Der er tilmelding
til gudstjenesterne
juleaften. Tilmeldi
ngen starter den
1.
december på hjem
mesiden
alsonder upkirke.dk
/ tjaerebykirke.dk

Julesøndag - Ønsk en julesalme
10.30 i Alsønderup Kirke

Ved denne gudstjeneste, kan man ønske 		
en julefavorit fra salme- eller højskole-		
sangbogen. Præsten siger lidt mindre denne søndag 		
og vi håber at få plads til alle jeres ønsker.

DEC

