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2 Kalenderen…
Onsdag den 10. oktober

Søndag den 4. november

19.30 Alsønderup Sogns Lokalråd
- Generalforsamling
(Borgermøde)

10.30 Alle Helgen gudstjeneste
i Alsønderup kirke

Lørdag den 20. oktober
13.30 ASG&I fodbold – Serie 4
Alsønderup
mod Ålholm IF
15.30 ASG&I fodbold – Serie 3
Alsønderup
mod AB

Lørdag den 27. oktober

16.00 Alle Helgen gudstjeneste
i Tjæreby kirke

Søndag den 2. december
10.30 Familiegudstjeneste
i Tjæreby kirke

Torsdag den 13. december
19.00 De 9 læsninger
i Tjæreby kirke

19.00 Vildtbuffet og bal
på Kulsviergården

Mandag den 24. december

Søndag den 28. oktober

15.00 Julegudstjeneste
i Tjæreby kirke

10.30 Familiegudstjeneste i
Alsønderup kirke

13.30 Julegudstjeneste
i Alsønderup kirke

16.30 Julegudstjeneste
i Alsønderup kirke
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Kirkerne…
1. Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

DDS 729

2. Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
3. Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

En salme
jeg kan lide
Altid når jeg hører salmen: ”Nu falmer skoven trindt
om land” sender det mine tanker tilbage til skolestuen i
Bendstrup skole først i 1950erne.
Jeg ser for mig vores lærer Frode Thorgren spille for på
violinen og synge med os skolebørn, imens solstrålerne
om efteråret kunne skinne lavt ind af vinduerne fra
sydøst.
Det giver mig en fornemmelse af efterårets dufte og farvespil, og tanker tilbage til høsten dengang, når der i
teksten står: det bliver samlet i lo og lade.
Så når jeg hører melodien og salmens tekst, af
Grundtvig fra 1844, har det altid givet mig en god
oplevelse igennem livet.
Peter Petersen
Rørmosevej 13, Tulstrup

Høstgudstjenesten
i Alsønderup
Vi samlede ind vi solgte frugt og grønt for

kr. 1405
kr. 1081

Dvs i alt kan vi sende 2486 kr. til Provstiets Ydre
Missions arbejde som støtter gadebørn i Nigeria.

4. Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
5. Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
6. Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
7. Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
8. Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
9. For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
10. Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
N.F.S. Grundtvig 1844.
Mel.: J.H. Nebelong 1889
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4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker oktober - december 2007
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 7. oktober
18. søndag efter trinitatis

9.00

10.30

Matt. 22, 34-46
Det største bud i loven

Søndag d. 14. oktober
19. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Mark. 2, 1-12
Helbredelsen af den lamme
i Kapernaum

Søndag d. 21. oktober
20. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00 Torben Ebbesen
Kirkebil

Matt. 22, 1-14
Lignelsen om kongesønnens bryllup

Søndag d. 28. oktober
22. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
BUSK
Børne-familiegudstjeneste
Kirkebil

Matt. 18, 21-35
Lignelsen om den gældbundne tjener

Søndag d. 4. november
Alle Helgen

16.00
Kirkebil

10.30
Kirkebil

Matt. 5, 1-12
Saligprisningerne

Søndag d. 11. november
23. søndag efter trintatis

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
Kirkebil

9.00
Torben Ebbesen

Matt. 22, 15-22
Spørgsmålet om skat til kejseren

Søndag d. 18. november
24. søndag efter trinitatis

9.00

10.30

Matt. 9, 18-26
Helbredelsen af synagoge forstanderens
datter og af kvinden med blødninger

Søndag d. 25. november
Sidste søndag i kirkeåret

Fællesgudstjenste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Matt. 25, 31-46
Verdensdommen

Søndag d. 2. december
1. søndag i advent

10.30
Familiegudstjeneste
Kirkebil

9.00

Luk. 4, 16-30
Jesus i Nazarets synagoge

Søndag d. 9. december
2. søndag i advent

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Torben Ebbesen
Kirkebil

Matt. 25, 1-13
Lignelsen om de 10 brudepiger

Torsdag d. 13. december

19.00
De 9 læsninger
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Søndag d. 16. december
3. søndag i advent

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Søndag d. 23. december
4. søndag i advent
Lillejuleaften

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Vi synger julen ind
Kirkebil

Mandag d. 24. december
Juleaften

15.00

13.30 + 16.30

Luk. 2, 1-14
Jesu fødsel

Tirsdag d. 25. december
Juledag

10.30
Kirkebil

9.00
Kirkebil

Johs. 1, 1-14
Ordet

Onsdag d. 26. december
2. juledag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Matt. 10, 32-42
At tage imod Kristus

Luk. 1, 67-80
Zakarias’ lovsang

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard

Kirkebil
betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt
til gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen kører meget gerne på tværs af sognegrænserne, f.eks. når der er fællesgudstjeneste.
Man tilmelder sig på forhånd.

Gudstjenester i Alsønderup, kontakt:
Lars Mathiesen, 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.
Gudstjenester i Tjæreby, der er mulighed for transport
til alle højmesser, kontakt:
Anne Marie Kodal 48 21 12 25, mobil 40 53 80 25.
Transporten er gratis

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Alsønderup kirke
4. august
5. august
5. august
2. september
Til lykke!

Liva Holmø Sonne
Anton Bay Holsted
Marius Sommer Frydensbjerg
Thomas Alex Falk Jensen

Viede i Alsønderup kirke
4. august

18. august

25. august

Mijamaya Walborg Natacha Hansen og
Jørgen Arboe Sonne
Rattana Friberg og
Ulrich Richelsen
Anne Topholm og
Martin Philip Hansen
Lene Dahl Hansen og
Rasmus Jensen
Tina Charlotte Bak Illum og
Henrik Ib Jessen

Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
2. august
Thorbjørn Agger
10. august
Vibeke Merete Hvorslev
Æret være deres minde!

Døbt i Tjæreby kirke
26. august
Til lykke!

Natalie Birthe Holm Pelle

BUSK
Børn – Unge – Sogn – Kirke
Familiegudstjeneste for børn og barnlige sjæle i alle aldre
Søndag den 28. oktober kl. 10.30 i Alsønderup kirke
Børn fra FDF Alsønderup deltager, men alle andre er velkomne med
både forældre og bedsteforældre.
Temaet for årets gudstjeneste er tilgivelse som vil blive aktualiseret og
gjort børnevenligt.
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i
moderens bopælssogn senest 14
dage efter fødslen.
Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres.
Forældrenes dåbs/navneattester og
vielsesattest medsendes. Er forældrene ikke gift afleveres i stedet en
Omsorgs- og ansvarserklæring.
Barnet skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen. Dette kan
ske ved dåb eller ved navngivning.
Dåb aftales med præsten. Inden
dåben mødes præst og dåbsfamilie
til en samtale. Her skal præsten
bruge navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet)
Navngivning foregår hos præsten i
bopælssognet ved at udfylde en
særlig formular.
Vielse/bryllup aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og
præsten mødes til en samtale, hvor
der aftales salmer mm. Samtidig får
præsten prøvelsesattesten samt
parrets dåbsattester.
Begravelse og bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning
og graver. Alle dødsfald i Tjæreby
og Alsønderup sogne anmeldes
snarest muligt til præsten.
Samtale med præsten kan alle
bede om. Præsten har tavshedspligt.

Sognepræst
Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Telefon: 48 21 04 16
E-mail: halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag formiddag kl. 10-11
i Smedens Hus i Alsønderup.
Mandag er fridag.
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Kirkerne…

På tur til
Sydsjælland
Og Sogneudflugten gik til Udby,
Villa Gallina og Paradehuset på
Gisselfeld.
Vi startede i fin stil fredag 24
august mod det skønne
Sydsjælland. Vor chauffør var Per meget elsket af børnene i børnehaverne i Hillerød kommune, idet Per
kører dem til og fra Egely, en gård
med bl.a. mange dyr.
Vi var alle i rigtigt udflugtshumør.
Per kørte over Roskilde gennem det
smukke sjællandske landskab.
Vi sang og vor præst Hanne
Lundsgaard gav et godt indblik i
N.F.S Grundtvigs spændende liv
1783-1872, et utroligt menneske
der levede sin tid så visionært at vi
stadig mærker hans betydning.
Vi sang selvfølgelig hans salmer, og
det gør vi jo ofte!
I Udby beså vi de små meget hyggelige mindestuer, hvor vi fik et
foredrag om Grundtvig, nu mest om

hans tid i Udby; dels hans ret korte
barndom der, idet han blev sendt
som 9-årig til Jylland for at gå i
skole der; om hans hjemkomst
til Udby senere som voksen bl.a.
for at bistå sin gamle far i betjeningen af kirken. Dog fik han ikke
præsteembedet i Udby. Måske et
held for os i dag. Og ja vi fik også
set og hørt om Grundtvig og kærligheden.
Derpå gik det på gåben ad en stejl
bakke til Udby kirke, nyrenoveret
og meget spændende med bl.a.
spændende kalkmalerier.
Derefter til Grinnebakken hvor
mindestenen over Grundtvig står.
Og det er i hvert fald et held for os
at Grundtvig i Udby har levet og
lært at kende den almindelige borger på hans tid, bl.a. hans kære
mor og hans kære barnepige. Jo,
det var en god oplevelse at være i
Grundtvigs land.
Så kørte vi til Villa Gallina og fik en
dejlig middag. Nu var vi inde i skovens dybe stille ro med sø og
ænder. Uhyre hyggeligt.
Så til Gisselfeld kloster hvor vi skulle have omvisning i parken. Det fik
vi også. Der var dog en lille ventetid........men Stig Lauritsen var værd
at vente på!!! Han fortalte om stedet, og vi fik en gættekonkurrence:
om mystiske sten i vejkanten af den
flotte lindeallé. Hvad var dog det??
Vi grublede og gættede. Langt om

længe fik vi svaret: De skulle just
være der til at få os til at gruble og
undre os om hvilke klipper der dog
lige lå der....
Så til Paradehuset hvor alle planterne stod til parade, bl.a. pelargonier,
men også tropeplanter. Det var en
fryd for øjet selvom det var lidt sent
på året. Nogle planter var dog også
en fryd for næsen: Nogle pelargonier duftede bl.a. af citron - noget så
lifligt!!!
Efter den gode tur i parken så var
der kaffe og basser og vi nød det og
fik os en lille god snak! Per havde
selvfølgelig kørt bussen så tæt på
som muligt, og nu gik turen hjemover. Vi sang dog lige en sang mere
og kørte så over Ringsted hjem til
Alsønderup!
Vi kom hjem i god tid.
Tak for en dejlig tur!
Hvor mon vi skal hen til næste år?
Birgit Brogaard
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Nyt fra menighedsrådet
Kirkerne…

Der har været afholdt nogle gode
arrangementer.
I Tjæreby er det en tradition at kornet på præstegårdsjorden skal
høstes på gammeldaws facon. Det
var 14. august om eftermiddagen.
Ca 25 mennesker mødte op - børn
og voksne. Der var tre mand med
le og de kunne slå med le!!!! Poul
og Poul og Helmer!! flere prøvede!
Det er jo svært at slå med le!
Kornet var meget modent og det
var meget svært at binde neg, men
mange forsøgte dog!!! Vi fik princippet!— En dejlig eftermiddag der
sluttede med sodavand og kaffe og
kage i konfirmandstuen! En anden
måde at takke for Guds gaver på!!
Det samme var tilfældet 8. september. 8. september er Grundtvigs
fødselsdag og tænk just den dag var
der Familiedag i Alsønderup! Børn
og voksne af hus fra morgenstunden! og vi kunne køre med rutebilen over til skolen. Der var Kirkeligt
God morgen ved Klubhuset. Et hyggeligt sted, også i småregn! Hanne
Lundsgaard havde indrettet det hyggeligt og Kulsvierkoret sang for!
Hanne holdt en prædiken om
GRATIS!!! og hvem er nu Grati???
Dejligt at få rørt smilebåndene, og
selvfølgelig stemmebåndene!
Et godt arrangement! Efter Kirkeligt
God morgen var der rig mulighed
for at lære mere at kende om vor
egen landsby! bl.a. den nye sti over
til Baunetgården med børnehave og
FDF-center, Lokalhistorisk arkiv og
alle klubberne og selvfølgelig fodbold med Turneringen!!!Det hele
ganske Gratis!

Alsønderup med velkomst til årets
konfirmandfamilier! Vi var mange
og vi fik gennemgået gudstjenesten.
Det var interessant og et godt initiativ. Vi i menighedsrådet siger tak til
Hanne Lundsgaard, og så ønsker vi
Hanne Lundsgaard og de kommende konfirmander god fornøjelse
med jeres år sammen!

Velkommen til jer der nu går til
konfirmationsforberedelse!
Søndag 2. september holdt Hanne
Lundsgaard fællesgudstjeneste her i

Der er løbende sager som budget
og regnskab, graversituationen i
Tjæreby (de to gravere arbejder
sammen om søndagsgudstjenesten),

5. september 2007 afholdt menighedsrådet møde med provstiet ang.
restaureringen af Alsønderup Kirke
til næste år. Som læserne sikkert
ved var det det forrige menighedsråd der startede arbejdet ca 1997
med at søge om bevilling til denne
restaurering. Og som læserne sikkert også ved så må der spares. Vi
havde afleveret vort projekt 3. juli
2007, udarbejdet af Torben Krogh
Hansen. Vi var spændte. Kirken
blev beset. Og så tilbage til mødet i
Smedens Hus. JO!! Vi blev meget
glade. I skrivende stund venter vi
på besked fra Helsingør Stift. Men:
Ja, Alsønderup Kirke skal restaureres fra maj 2008! Vi håber alt går
vel! Der er altså stadig tid til at
bese kirken før —- for at vente
spændt til efter.

kirkegården, strukturdebatter ang.
evt. samarbejde om mange ting
sognene imellem. Vi får hele tiden
at vide at vi skal spare og omstrukturere. Det er også spændende.
Mest interessant lige nu er nok at vi
gerne vil i gang med udskiftningen
at de triste hække mange steder hvor det er muligt en videreførelse
af reguleringen af kirkegården som
dog er berammet til at tage ca 30 år
i det hele. Men hækkene står øverst
på listen. Det tager selvfølgelig tid,
men vi håber at kunne klare noget
her i efteråret.
Desværre for os har vor organist
Thomas Munch sagt sin stilling op
pr. 30. september 2007 for at tiltræde ny stilling i Smørum. Vi siger
tusind tak til Thomas Munch for
dejligt orgelspil i vore kirker!
Smørum kirke har været heldige!
Vi ønsker Thomas Munch alt godt
fremover!
Det vil sige: Vi søger en ny organist!
Birgit Brogaard

8 Kirkerne…
Det kirkelige
liv og
arbejde
I 2005 startede vores provsti et projekt omkring fremtiden for det kirkelige liv og arbejde.
Projektets hensigt og mål var at gøre det mere gennemskueligt og mindre arbejdskrævende at være menighedsråd igennem aflastning, effektivisering og større
målrettethed, således at der kunne blive flere menneskelige og økonomiske ressourcer til det væsentlige
arbejde. Siden da har der været afholdt mange møder i
vore sogne omkring værdi-, mål- og handlingsgrundlag.
Og hvad kom vi så frem til? Hvad kom der ud af det?
Har vi synliggjort vores bestræbelser?
I hvert fald fik vi lært hinanden lidt bedre at kende og
drøftet en masse gode hensigter. Vi var da også enige
om, at selv om vi kunne nedfælde fælles værdigrundlag, var det ikke lig med, at vi omgående kunne handle ud fra dem.
Men intentionerne fortsætter og nyt arbejde skal i
gang, for nu kommer Kirkeministeriet med en betænk-

Menighedsrådsmøder:
Fælles menighedsrådsmøde for begge sogne
Tirsdag den 23. oktober kl. 18.30 i Præstegårdens
konfirmandstue

Alsønderup menighedsråd holder møde
Tirsdag den 20. november kl. 18.30 i Smedens Hus

Tjæreby menighedsråd holder møde
Torsdag den 22. november kl. 18.30 i
Præstegårdens konfirmandstue.

ning fra Udvalget omkring den lokale økonomi i folkekirken. – en lille tæt skrevet grøn bog.
Jeg citerer redaktør Niels Erik Kjær-Larsen: ”Der er i
høj grad sprængstof i denne betænkning, og føres
intentionerne ud i livet, vil det på en række områder
betyde meget markante ændringer og et brud på traditioner og vanetænkning”.
Menighedsrådet må altså stille sig selv spørgsmål som:
Hvad vil det sige at være kirke her og nu i vores sogn?
Hvordan skal opgaverne prioriteres? Hvilke opgaver
skal vi løse alene og hvilke sammen med andre sogne?
Kan vi få lov at beholde vor sogns administrative selvstændighed? eller er vi underlagt nutidens tendens til
centralisering? for blot at komme med nogle eksempler.
Først og fremmest må vi finde en form for ledelse, der
fungerer lokalt – og ser vi på antallet af kurser, der nu
tilbydes de forskellige menighedsråds medlemmer, så
skal nogle af os måske til at uddanne os i praktisk
ledelse!
Som meddelt i sidste nummer af Lokalt Nyt skal vores
kirke renoveres, et ønske, som har stået på i mange år,
og som nu kan realiseres takket være vor egen opsparing og provstiets velvilje. Selv om vores kirke i
Alsønderup må lukke en tid, så bliver der mange opgaver at følge op på.
En hel anden ting er, at vi også i dette efterår må påbegynde forberedelserne til næste års menighedsrådsvalg.
Der vil ligge et stort arbejde i at afsøge lokalområdet
for mulige kandidater og skabe den interesse, som
arbejdet i vores kirke fortjener.
Ruth Steen

Kirkerne…
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Alle Helgen –
4. november
I vores kirker har vi ligesom mange andre steder tradition for at mødes til
Alle Helgen og tænke på og mindes dem som ikke er hos os mere.
Vi gør det med håbet som fortegn, og prøver at se med taknemmelighed
på livet. Når døden bliver konkret i vort liv, fyldes vi med mange forskellige tanker, som både afmagt, sorg, tak og glæde.
Alle Helgens gudstjenesterne giver plads til tankerne og formidler samtidig
at kærlighed og håb overgår alt ondt.

I Alsønderup er der gudstjeneste kl. 10.30
I Tjæreby er der gudstjeneste kl. 16.00
Efter prædikenen læses navnene på de personer, vi har mistet i sognet eller
som er bisat eller begravet fra kirken i det forløbne år. Til deres ære og
minde.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at tage en blomst med fra kirken til kirkegården, og der vil blive serveret en kop kaffe for den der har
tid og lyst til det.
Alle er velkommen!

De 9 læsninger
Det er ikke jul endnu, men når næste nummer af
Lokalt Nyt kommer så er vi godt i gang med det
hele.
Derfor minder vi allerede nu om de 9 læsninger
Vi tænder det første lys i
adventskransen

I Tjæreby kirke sker det
søndag den 2. december
kl. 10.30
Vi holder familiegudstjeneste
hvor alle kan være med,
uanset alder, størrelse og forudsætninger.

Torsdag den 13. december kl. 19
i Tjæreby kirke
Kulsvierkoret medvirker igen i år
Og forskellige mennesker fra sognene vil læse tekster fra Ny og Gammel Testamente, som optakt til
julen.
Måske har DU lyst til at være en af læserne? Så er
du velkommen til at kontakte sognepræst Hanne
Lundsgaard, så snakker vi om det.

10
Har du lyst til
at prøve at
spille skumtennis?
Idrætsforeningen…

Som noget nyt vil tennisafdelingen i
løbet af vinteren leje baner i Kulsvierhallen, så der bliver mulighed
for at prøve at spille skumtennis.

til stede, men der vil være en eller
to fra tennisudvalget hver gang,
som kan hjælpe juniorer i gang.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvad er skumtennis?

Hvad koster det?

Vi bruger en stor, blød skumbold, og
vi spiller enten double eller single
efter nogenlunde samme regler som
tennis. Alle kan være med, og det er
ikke nødvendigvis en fordel, at man
kan spille tennis i forvejen.
Vi spiller på badmintonbanerne, og
der vil være fem baner hver gang.
Det er ikke nødvendigt på forhånd
at lave aftale om, hvem man skal
spille med, da vi mixer hold når vi
mødes. Man skal selv medbringe
ketcher. Der er dog et begrænset
antal junior ketchere, der kan lånes.
Klubben sørger for skumbolde.

Prisen burde ikke afskrække nogen.
Medlemmer af tennisklubben spiller
gratis, og andre der har lyst til at
prøve at spille skumtennis kan være
med for 20 kr pr. gang. Der betales
på stedet.
Hvornår kan der spilles?
Vi har booket Kulsvierhallen følgende fire søndage fra kl. 10-12:

Hvem kan være med?
Både juniorer og seniorer er velkomne. Der vil ikke være en træner

28. oktober
25. november
27. januar
17. februar

Vi håber, at mange vil tage imod
dette nye tilbud, og ser frem til at
mødes på banerne.
På tennisudvalgets vegne
Gitte Winkler (tlf. 40528799) og
Lisbeth Hjorth (tlf. 36470900)

Tennis
jubilæum
I 2008 kan Tennis afdelingen
fejre 25 år jubilæum.
Det vil vi gerne fejre næste år.
Er der nogen i tennisafdelingen,
der godt kunne tænke sig at
være med til at arrangere jubilæet, kan de kontakte Lisbeth
Hjorth på tlf. nr. 3647 0900 i
løbet af efteråret.

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 13. november 2007.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.

Idrætsforeningen…
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Rulleskøjtesæson’en
er startet!
Så er rulleskøjtesæson’en endelig startet igen.
Første gang vi løb i denne sæson var lørdag den 30. september 2006.
Første gang jeg gennemførte Rulleskøjteløb på
Kulsviergården var den 4. januar 2003. Vi havde åbent
et par måneder og det blev en stor succes.
Til den anden sæson (2003/2004) havde vi nu købt
vores egne rulleskøjter og vi havde fået tilgang af en
masse frivillige, der gerne ville hjælpe til med at holde
åbent hver lørdag, hele vinteren igennem.
Senere fik vi rigtig gang i cafeteriet, der blev lavet
lækre medarbejderbluser, vi gennemførte undervisning,
vi fik købt mere sikkerhedsudstyr samt flere og bedre
rulleskøjter og er nu oppe på over 125 par rulleskøjter
på 3 stativer, vi spillede hockey, der blev udarbejdet og
indført medlemskort, vi fik større og større succes med
gennemførsel af fødselsdage, cafeteriet blev malet og
piftet op, og i forrige sæson investerede vi i en SlushIce maskine - som alle vores børn og unge får glæde
af…

Hold din
fødselsdag på
Rulleskøjter !
Læs mere på
Rulleskøjteafdelingens hjemmeside
om afholdelse af fødselsdag.
Se www.asgi.dk/rollers

Hele konceptet vedrørende Rulleskøjteløb på
Kulsviergården kan kun lade sig gøre, fordi der er frivillige hjælpere - Nogle hjælpere er til stede hver lørdag efter lørdag, og nogle har kun tid til at hjælpe en
gang imellem - MEN, under alle omstændigheder er
det udelukkende hjælpernes skyld, at dette er blevet
den succes det er. Vi har mistet et par hjælpere fra sidste sæson, så derfor har vi brug for flere, der har tid og
lyst til at hjælpe i den kommende sæson.
Hver lørdag skal der bruges tre hjælpere - én til indgangen og én til cafeteriet samt en ekstra til der hvor
der nu er behov (i starten ved indgangen og senere på
dagen ved cafeteriet)... Hvis bare I kan hjælpe til én
lørdag, ville det være dejligt.
Alle kan hjælpe til – både unge og gamle, pensionister
og motionister.
Peter Windum

Hjælpere
søges !
Har du lyst til at hjælpe
i denne sæson,
kontakt venligst Pia Jensen
på Mobil tlf: 5180 9035
eller EMail: Pia@Tulstrup.net

Rulleskøjteafdelingen
Åbningstider Sæson 2007/2008
I denne sæson holder vi
åbent følgende lørdage:
DATO:

KL:

29/9-07
6/10-07
13/10-07
20/10-07
27/10-07
3/11-07
10/11-07
17/11-07
24/11-07
1/12-07
8/12-07
15/12-07
(22/12-07
(29/12-07

11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården ikke ledig
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården ikke ledig
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
Aflyst
Jul
Aflyst
Nytår

5/1-08 1
12/1-08
19/1-08
26/1-08
2/2-08
9/2-08
16/2-08
23/2-08
1/3-08
8/3-08
15/3-08
22/3-08
29/3-08
5/4-08
12/4-08
19/4-08
26/4-08

1.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården ikke ledig
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården ikke ledig
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00
Rulleskøjteløb

RULLESKØJTEPARTY
KÆMPE RULLESKØJTEFEST
på KULSVIERGÅRDEN
Fredag den 9. november 2007
Kl. 18.00-22.30
Indgang: 20 kr.
Aldersgruppe: 13-16 år
Medbring dine egne rulleskøjter
eller lån vores - så har vi sørget for
super DJ’s, kæmpe diskotek,
lysshow, røgmaskiner og høj musik

RULLESKØJTEPARTY

ØD PIZZA
R
E
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L
L

A

U
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RING OG BESTIL
Frederiksværksgade 106
3400 Hillerød

Tlf. 48 26 12 42

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Idrætsforeningen…
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Alsønderup SG & I
og
i godt samarbejde
Du har mulighed for at støtte
Alsønderup S G & I og samtidig
tanke/købe billig benzin og diesel
hos METAX. METAX og Alsønderup
S G & I har indgået en aftale, som
giver klubben mulighed for et ekstra
tilskud – og det er her, du kommer
ind i billedet!
Det hele er meget nemt; du udfylder blot kuponen nederst på siden
og afleverer den hos Alsønderup
S G & I. Så skal vi nok formidle den
videre.
Hvis du tilmelder dig til Alsønderup
S G & I´s aftale med METAX, og
hvis der bliver handlet på dit nyerhvervede METAX kort i mindst 3
måneder, så tilfalder der
Alsønderup S G & I 50,- kr. helt
uden besvær for dig eller klubben.

Jeg vil gerne støtte og bestille et
METAX kontantkort
METAX kontokort
Jeg har allerede et METAX kort
og vil gerne tilmeldes aftalen
Foreningsnr.

Derudover får Alsønderup S G & I
også en bonus, for hver eneste liter
du køber på METAX stationer.
Du skal også være opmærksom på,
at når du har et METAX kort, så er
du automatisk medlem af METAX
vaskeklub og kan vaske din bil til
KUN kr. 25,00.
METAX har stationer både i Jylland,
på Fyn og i Storkøbenhavn. Du kan
få en stationsoversigt på METAX’
stationer. Eller du kan slå op på
METAX Homepage www.metax.dk.

Lidt om METAX kortet

Med et METAX kontokort får du i
snit 4 ugers rentefri kredit. Og du er
uafhængig af at skulle have andre
former for betalingsmidler på dig
uanset, hvornår i døgnet du vil
tanke.
Hører du til gruppen, som gerne vil
betale kontant, kan vi tilbyde dig et
METAX kontantkort, som du kan
benytte sammen med kontanter
(sedler), Dankort, Eurocard eller
Diners – og på den måde støtte
Alsønderup S G & I.
Så fat pennen – og hjælp, vi siger
på forhånd tak for din støtte!!

METAX kan tilbyde dig både kontokort og kontantkort.
Uanset hvilken korttype du vælger,
er kortet GRATIS!

Afleveres i postkassen ved
klubhuset eller til Hans Rasmussen,
Alsønderup SG & I
eller sendes til
Metax Olie a/s
Gl. Havn 1
9000 Aalborg

Navn
Adr.:
Postnr/by:
Tlf:
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Lisbeth Bundgaard
Kastanievej 6
Tulstrup
3400 Hillerød
Mobil 4086 9115

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver
Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

Hallum elektric

Læge exam. kropsmassør
Malerfirmaet

>aut. el-installatør<

10 Kanten A/S NYT

ALT

GARANTI PÅ KVALITET

i malerarbejde samt opsætning
af vægbeklædning udføres
Professionel vægmaling
fra Beckers
10 l hvid eller råhvid,
glans 5, 7,10

Industrilakering
Vi udfører sprøjtelakering på:
●
●
●
●
●
●

Døre
Køkkenlåger
Stole
Borde
Designmøbler m.m.
Alt i træ, jern & metal

Vi giver 20% på alle malervarer
- for alle medlemmer af Alsønderup Idrætsforening samt
læsere af Lokalt Nyt. Dog ikke på vores tilbuds-/kampagnevarer.
(medbring bladet ved køb)

399,10 Kanten Malercenter

Fast lav pris

Københavnsvej 2-4 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 28 50 49 · www.10kanten.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00

Lokalrådet…
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Trafiktavler
virker – næsten
Lokalrådet har modtaget følgende
målinger fra Hillerød Kommune:
Trafikmålinger fra Præstevej,
indkørslen til Tulstrup v/Nejedevej, her vist som flg.:
Total registreret 128.007
Under 50 km/t
20.867
= 16,3%
50-55 km/t
25.937
= 20,3%
55-60 km/t
9.756
= 7,6%
60-65 km/t
3.549
= 2,8%
65-70 km/t
1.306
= 1,0%
Over 70 km/t
1.056
= 0,8%
Gennemsnitshastighed: 48 km/t
85. Percentil: 54 km/t (15% af bilerne kørte over denne hastighed)

Trafikmåling på Hillerødvej udfor nr. 11 mod Pibe Møllevej:
Total registreret 111.989
Under 50 km/t
14.318
= 12,8%
50-55 km/t
17.876
= 15,9%
55-60 km/t
8.894
= 7,9%
60-65 km/t
3.702
= 3,3%
65-70 km/t
1.229
= 1,1%
Over 70 km/t
434
= 0,4%
Gennemsnitshastighed: 45 km/t
85. Percentil: 55 km/t (15% af bilerne kørte over denne hastighed)
Desværre virkede målingerne den modsatte vej ikke, dette skulle nu være udbedret, således vi på et
senere tidspunkt vil kunne få disse målinger. Vi vil også følge op på ovennævnte målinger senere.
Vi er stadigvæk for mange, der ikke overholder hastighedsgrænserne,
så her skal lyde en opfordring til os alle om at huske på max. 50 km.i byzonerne.
Hillerød Kommune har ikke glemt den røde asfalt, men de venter til der påbegyndes asfaltering,
således indkøbet kan foregå samlet.
Alsønderup Sogns Lokalråd
Trafikudvalget
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Sydskrænten 8
3400 Hillerød

Tlf. 48 28 62 40
Fax 48 28 52 47
E-mail: info@ak-s.dk
www.ak-s.dk
MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

● Ombygninger
● Tilbygninger
● Renoveringer
● Nyt Køkken
● Carport
SMÅ OG STORE
● Døre & vinduer
OPGAVER
MODTAGES

● Eller en masse småting

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@mail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud

Kulsviergården…

Vildt buffet og bal
på Kulsviergården
Stor dejlig vildt buffet på Kulsviergården
Lørdag d. 27. oktober 2007 kl. 19.00 - dørene åbner kl. 18.00
Vi byder blandt andet på:
Velkomst drink
Røget dyrekølle med stikkelsbærkompot
Abrikos pikeret dyrefilet, dertil svampe/spinat saute
Øl braiseret vildsvinekølle med sødekartofler a.la.creme
Fasanroulade med savojkål
Frikassé med gråandebrust
- og meget mere....
Kl. 19.00 spiller Eva´s trio dinermusik og kl. 21.30 spilles der op til dans.
Pris for hele aftenen kr. 275.- excl drikkevarer
Er du til en danseglad aften, så bestil bord på tlf. 4828 6540 eller 3026 4528
Billetter kan købes hos købmanden i Tulstrup og Alsønderup
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REGNSKABSSERVICE

&

REVISION

Regnskabsservice
Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk

Kulsvierklubben…

21

Kulsvierklubbens
møder
Vi har nu programmet for den kommende sæson klar
og er jo allerede i fuld gang fra og med torsdag den
20. september.
Her hørte vi Aage Brok, der i et langt liv har passet
menneskeaberne i Københavns Zoologiske Have, fortælle om sit liv med dyrene. Fjorten dage efter var vi
på den første af sæsonens to udflugter, til Kronborg
Slot, og på vejen spiste vi en hyggelig og velsmagende
middag sammen i Sigerslevøster.

Resten af møderne indtil jul
byder på følgende:
Torsdag den 18. oktober:
Film.

Torsdag den 29. november:
Luciaoptog og lokalhistorie med Ole Blåkilde.
Torsdag den 13. december:
Juleafslutning med bankospil.
Og traditionen tro kommer sognepræst
Hanne Lundsgård og indleder julen sammen med os.

Alle pensionister er velkomne!
Karen og Mogens
48 28 68 51
Hanne og Flemming
21 21 13 00

Torsdag den 1. november:
Musikalsk eftermiddag.
Torsdag den 15. november:
Mona Guldager fortæller om at være gift med en
mand, der foruden hende har to andre ægtefæller!

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 13. november 2007.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.

22 Kulsvierscenen…

Romantisk tragedie
på Kulsviergården
Kulsvierscenens børneteater tager i denne sæson fat i
William Shakespeare’s ‘Romeo og Julie’.
Stykket er blevet omskrevet til moderne tid, og krydret
med nogle af de største danske 80’er melodier af Jan
Fledelius.
Den evige rivalisering mellem to bander, er ved at gøre
enden på byen. Slagsmål i gaderne, frygt for at gå ud
og mangel på lov og orden, er nogle af de ting borgerne må kalde hverdag. Romeo opdager til en fest, Julie
som han forelsker sig i på stedet - problemet er bare,
at hun er fra den rivaliserende bande. Dyb kærlighed,
misforståelser, intriger og dødsens farlig kamp for det
eneste der giver mening... Romeo og Julie skal være
sammen koste hvad det vil - om så det er med livet
som indsats!

Premiere:
Lørdag d. 27. oktober kl. 15.00.
Forestillinger:
Søndag d. 28. oktober kl. 15.00
og
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00.
Billetter kan købes ved indgangen.

Kulsvierscenen…
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Kulsvierscenen
præsenterer

Voksenteateret har hermed fornøjelsen af, at løfte sløret for denne sæsons forestilling.
Vi opfører den kendte musical - Annie get your gun
- med tekst og musik af Irwing Berlin.
Oversat til dansk ved Lilian og Mogens Lind.
Sangtekster: Viggo Barfoed og Mogens Dam.

Forestillingen vises på følgende datoer:

Forpremiere:

Forestilling: Søndag d. 27/1-08, kl. 15.00
Forestilling: Onsdag d. 30/1-08, kl. 19.30
Forestilling: Lørdag d. 2/2-08, kl. 15.00
Forestilling: Søndag d. 3/2-08, kl. 15.00
Forestilling: Tirsdag d.5/2-08, kl. 19.30
Forestilling: Onsdag d. 6/2-08, kl. 19.30
Forestilling: Lørdag d. 9/2-08, kl. 15.00
Forestilling: Søndag d. 10/2-08, kl. 15.00

Onsdag d. 23/1-08, kl. 19.30

Premiere:
Lørdag d. 26/1-08, kl. 17.00

Billetbestilling på 24 43 43 27
Med venlig hilsen
Charlotte Hviid
Teaterudvalget

24 Familiedagen…

Brunebjerg
blev på toppen
Grundejerforeningen fra Brunebjerg i Tulstrup kan i det
næste års tid smykke sig med titlen som mestre i fodbold efter den årlige Familiedag i Alsønderup.
Hverken Danmark eller Sverige formåede at score i
fodboldlandskampen lørdag den 8. september, men til
gengæld var der masser af mål i den årlige grundejerturnering i fodbold til Familiedagen i Alsønderup. Her
kæmpede otte hold om at løbe med årets titel, ære,
pokal og retten til at arrangere næste års turnering.
Efter en målrig indledende runde var fire hold klar til
semifinalerne, heriblandt de forsvarende mestre fra
Brunebjerg, og holdet viste sig til syvende og sidst at
have de bedste skud i støvlerne, for Brunebjerg genvandt mesterskabet med en smal 1-0 sejr i finalen over
Tulstrup Have.
Mens de mange fodboldkampe blev afviklet, hyggede
Familiedagens gæster sig med andre aktiviteter som
bl.a. skydning, tennis, gymnastik, hoppeborg, det
engelske kuglespil bowls og muligheden for at gå på

opdagelse i Lokalhistorisk Arkiv for Alsønderup og
Tjæreby Sogne.
Sidstnævnte tilbud benyttede bl.a. Michael Rasmussen
sig af, da han var på jagt efter billeder af den gård,
som han og hans familie skal i gang med at restaurere
på Pibe Møllevej.
- Det kunne være spændende at se, hvordan gården
tidligere har set ud, inden vi skal i gang med arbejdet,
forklarer Michael Rasmussen.
Som en sidegevinst fandt han på væggen i arkivet et
billede af en skoleklasse fra Alsønderup fra 1951. Det
viste sig, at en af eleverne på billedet var hans far, Ole
Rasmussen.
Også Tulstrup MC havde travlt på dagen. Her kunne
børnene for et symbolsk beløb købe sig til en køretur i
en sidevogn, og pengene fra de mange ture bliver
doneret til Unicef. Det blev til cirka 500 kroner.
Årets Familiedag i Alsønderup var den femte i rækken.

Vinderne af årets grundejerturnering i
fodbold i Alsønderup:
Brunebjerg med Brian Yven, Martin Frilander,
Henrik Andersen, Steen Jensen, Mads Bjerk,
Christopher Jakobsen, Mads Nielsen, Jacob
Lind og Kasper Jensen.
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Michael Rasmussen fra Pibe Møllevej i
Alsønderup kiggede forbi Lokalhistorisk Arkiv
og fandt blandt andet et gammel skolefoto fra
1951 med hans far Ole blandt eleverne.

Hoppeborgen er altid populær
hos børnene på Familiedagen.

Steen Nilsson fra Damvejens
Veteranbiludlejning transporterede
Familiedagens gæster til Alsønderup Skole i
sin gamle Scania Vabis fra 1961.

26 Familiedagen…

På Familiedagen blev der også spillet bowls - et gammel engelsk kuglespil,
der er en blanding af petanque og bowling.
De ikke helt runde kugler skal trilles så tæt på den gule gris som muligt.

Karsten Juel
luftede Oskar
på familiedagen,
eller var det omvendt?

Dorthe Henriksen var på tilskuerpladserne
til den årlige turnering i fodbold, mens gemalen
Lars kæmpede på grønsværen for Lyngbakken.
Her ringer hun efter forstærkning….

Familiedagen…
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Mange frivillige gav en hånd med på Familiedagen.
Arrangørerne takker.
Her er det Gitte Hein og Henriette Hougaard, der passer
ølvognen – og en øl hver!

Henrik Gram
havde travlt i køkkenet
om formiddagen
med at smøre sandwich
til frokosten.

Alsønderup Jagtforening
parterede vildt på Familiedagen

28 Alsønderup Skole…

Skolefodbold
i Alsønderup
Alsønderup Skole deltog i September måned for første
gang i EkstraBladets Skolefodboldturnering med både et
pigehold og et drengehold.
Begge hold lavede nogle superflotte præstationer pigerne nåede til 2. runde og drengene nåede til
3.runde.
Undervejs nåede begge hold at spille på hjemmebane
foran et totalt udsolgt Alsønderup Stadion.
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AST på vej til
Rådhuspladsen!
Alsønderup Street Team er på vej til
finalestævnet i turneringen ”Street
Soccer League” som har kørt siden
maj. Vi spillede Kvalstævne lørdag
den 22. september, og spillede om
pladser til finalen som foregår den
29. september på rådhuspladsen (To
pladser, til nr. 1 & 2).
Fem spillere (Se billede) mødte op til
kval-stævnet hvor der blev givet fuld
gas. Der var ventet ca. 30 hold til
selve stævnet, men kun 6 mødte op
i det kolde vejr, som senere klarede
godt og grundigt op. Vi spillede en
pulje, alle mod alle, og Alsønderup
ST lagde godt ud, med en sejr mod
Street Talentos. Senere gik det ned af

bakke, og vi tabte resten af de fire
kampe. Da det kun var de 4 hold der
gik videre fra puljen så det sort ud
for os. Heldigvis var der to andre
hold der havde samme stilling som
os. Men, selvom vi tabte mange
kampe, blev der scorede i alle, og
derfor havde vi den bedste måldifference. Det sendte os på en fjerde
plads, altså en semifinale plads.
Som fire, skulle vi møde puljens
etter, som ikke havde tabt en eneste
kamp endnu.
Vi vidste at kampen mod Barca FC,
ville blive svær, men vi lovede hinanden at vi ville give fuld gas i den
kamp. Det gjorde vi så. Der blev

kæmpet fra alle sider, og selv om vi
kom bagud 1-0, vidste vi selvtillid.
Det betalte sig, og vi kom foran 2-1
og vandt semi-finalen fortjent.
Videre til Rådhuspladsen den 29.
september er ikke dårligt, hvor der
kæmpes om 2.000 kr. og en PSP til
hver. Vi tabte finalen i kval-stævnet
3-1, men vi er stadig videre som
to’er. Som ekstra bonus, vandt vi
fair-play prisen (lyse-blå T-shirts som
på billedet), fordi vi var glade gennem hele turneringen og viste god
sportsånd.
- Tak for en herlig dag drenge!
Kristoffer Licht
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

● Kuverter

● Brochurer

● Prislister

● Firmablade

● Plakater

● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation

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

Fredensborg Trykcenter
2211 6511

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 12 - 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Vil du? Eller skal vi?
Vi kan tilbyde selskabslokaler på begge måder
Kom og sæt dig til bords til en gourmet middag, nyd dine gæster og festen.
Eller vil du selv dække- og pynte bordene, lave maden og have din egen vin med.

• Teatersal med plads til 250 personer
• Lille sal med plads til 100 personer
• Hal med plads til 400 personer
• Mødelokale med plads til 20-25 personer

www.kulsviergaarden.dk

Lokalt Nyt…
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Sudoku-spillet fortsætter
Vinder af sidste nummers Sudoku blev

Gurli Jørgensen fra Tulstrup
Stort tillykke – Gurli vinder 2 fl. rødvin

KONKURRENCE:
VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND
Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand.

Regler:
Sudoku-spillet går ud på at placere tal i felter. Spillet består
af ni gange ni felter, som er samlet i ni kasser, hver med tre
gange tre felter. Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert tre
gange tre-område indeholder hvert ciffer én gang.
Summa sumarum: Hvert af de ni kvadrater skal indeholde
alle ni tal fra 1-9. Både rækker og kolonner skal ligeledes
indeholde alle tallene fra 1-9.

Lokalt Nyt
på
Internettet!

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 13/11-2007.
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www.LokaltNyt.dk

Navn
Adresse
Postnr
Telefon

Lokalt Nyt har sin egen hjemmeside.
På adressen www.LokaltNyt.dk er
det muligt at læse alle tidligere
numre af Lokalt Nyt og det er
endvidere muligt at se deadline
vedrørende indsendelse af materiale
til det kommende nummer.
Efter udgivelsen af hvert nummer,
vil en elektronisk kopi blive
offentliggjort på hjemmesiden,
således at alle de læsere, der ikke
får bladet tilsendt automatisk, vil
have en mulighed for at følge med i
hvad der sker i sognet.

By
Alder
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På Seniorfestival
- ed FDF Alsønderup og 1.300 andre FDFer
Jeg var med FDF Alsønderup på Seniorfestival d. 14. –
16. september, og jeg vil gerne fortælle lidt om hvordan det var at være med.
Kl. 16.15 kørte vi fra Baunetgården til Kongeådalens
efterskole (som ligger mellem Kolding og Esbjerg) hvor
festivalen blev holdt.
Da vi kom frem kl. 19.30, begyndte vi at slå telte op.
Det tog dog lidt tid, fordi vi ikke var så gode til det.
Hele weekenden var der musik på scenen fra morgen
til sen aften, så vi var næsten kun samlet når vi skulle
spise og sove.

Udover musik på scenen, var der mange forskellige
boder og FDF butikken ”55 grader Nord” hvor man
bl.a. kunne købe en festival T-shirt.
I nogle af boderne kunne man købe slik, fritter, toast,
kaffe m.m. og i andre boder kunne man lege og hygge.
Der var også et ”Salam” telt hvor man
kunneGennemsnitshastighed: 48 km/t
85. Percentil: 54 km/t (15% af bilerne kørte over denne
hastighed) købe etnisk mad og ”Salam”-vand og på
den måde støtte FDF’s missions projekt i Egypten.
Det var rigtig fedt at være på Seniorfestival fordi det
var så frit, vi kunne bare dalre rundt, vi kunne gå i
seng når vi ville (eller lade vær), vi kunne mødes med
andre FDFer som vi kender fra kurser og lejre, eller
møde nye venner.
Det var vildt sjovt og jeg glæder mig meget til næste
gang.
Sofie Nissen
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34 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Hans Skov Jørgensen
48 28 76 23
hans@knud-nielsen.dk
Brug Skolen
Elsebeth Riemann
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
48 28 64 95
Kulsviergårdens Seniorklub
Ruth Steen
48 28 60 83
ruthsteen@mail.dk
Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for Alsønderup og Tjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Hans Rasmussen
48 28 61 64
hrss@tele2adsl.dk
Badminton
Ane Blom
48 28 67 82
ambl@novonordisk.com
Fodbold
Vakant

Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Flemming Petersen
26 20 98 24
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Merete Klem Andersen
48 28 73 71
merete_klem@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Henriette Hougaard Høj
48 28 51 10
phhh@post.tele.dk
Rulleskøjter
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@knord.dk
Harløse Lokalråd
Michael Roland
48 21 04 71 / 23 39 30 41
highland@vip.cybercity.dk

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

Skoler
Alsønderup Skole
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8, Alsønderup
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Baunespiren
Baunevej 23, Bendstrup
27 47 65 03
www.baunespiren.dk
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderup.vand@post.cybercity.dk

Navne og adresser…
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillkomm.dk

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeningen Ternevej
Palle Høj
48 28 51 10
phhh@mail.tele.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
holmegaarden-ab@compagniet.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@city.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Kenneth Estrup
48 28 76 88
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Steen Crone
48 28 66 46
Grundejerforeningen Hyacintvej
Jesper Holm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
48 21 04 16
halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus
Organist
Vakant
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01
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Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
alsoenderupkirke@c.dk
Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03
Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Her kunne din
annonce have stået…
Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

G¿r det
du er bedst til
det g¿r vi

BOLIGSALG
MED DYNAMIK
OG TROVÆRDIGHED

RING
4824 2111

Søderberg / Nielsen Aps
FREDERIKSVÆRKSGADE 7
3400 HILLERØD
RING 4824 2111

