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Søndag d. 26.oktober

Tirsdag d. 25. november

Søndag d. 14. december

13.00 BUSK - Familiegudstjeneste
på Baunergården,
Baunevej 16, Alsønderup

18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

19.00 De 9 læsninger
i Tjæreby kirke

Tirsdag d. 28. oktober
18.00 Nyt fra Kulsvierkoret

Torsdag d. 30. oktober

Lørdag d. 29. november
18.00 Jul på Kulsviergården

Søndag d. 30. november

19.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

10.30 Festgudstjeneste i
Alsønderup kirke

Søndag d. 2. november

Lørdag d. 6. december

10.30 Alle Helgen gudstjeneste
i Tjæreby kirke
14.00 Alle Helgen gudstjeneste
i Smedens Hus i Alsønderup

Lørdag d. 22. november
18.00 Danzetten på
Kulsviergården

Søndag d. 23. november
Julemarked
i Harløse Forsamlingshus

18.00 Jul på Kulsviergården

Søndag d. 7. december
10.30 Familiegudstjeneste
i Tjæreby kirke
10.00 Rulleskøjtestævne på
Kulsviergården til kl.15.00

Lørdag d. 13. december
Forsamlingshusbal
i Harløse Forsamlingshus
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker oktober-december 2008
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 19. oktober
10.30
22. søndag efter trinitatis Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 18, 1-14
De vildfarne får

Søndag d. 26. oktober
10.30
23. søndag efter trinitatis Kirkebil

13.00
BUSK
på Baunetgården

Mark. 12, 28-44
Det første bud i loven

Søndag d. 2. november
Alle helgens dag

14.00
i Smedens Hus
Kirkebil + kirkekaffe

Matt. 5, 13-16
Jordens salt og verdens lys

Søndag d. 9. november 10.30
25. søndag efter trinitatis Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Luk. 17, 20-33
Guds rige
og menneskesønnens dag

Søndag d. 16. november 10.30
26. søndag efter trinitatis Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 13, 44-52
Lignelsen om skatten og om perlen
og om voddet

Søndag d. 23. november 10.30
Sidste søndag i kirkeåret Torben Ebbesen, Ullerød
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 11, 25-30
Jesu fryderåb

Søndag d. 30. november Fællesgudstjeneste
1. søndag i advent
i Alsønderup

10.30
Festgudstjeneste
Kirken genåbnes
Kirkebil

Matt. 21, 1-9
Indtoget i Jerusalem

Søndag d. 7. december
2. søndag i advent

9.00

Luk. 21, 25-36
Lignelsen om figentræet

10.30

Matt. 11, 2-10
Jesus og Johannes Døber

10.30
Kirkebil + kirkekaffe

10.30
Familiegudstjeneste

Søndag d. 14. december 19.00
3. søndag i advent
De 9 læsninger

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 hver søndag – Brug den!
Kirkebilen kører fra købmanden i Alsønderup kl. 10 og fra
Parkeringspladsen ved Tulstrup Børnehus kl. 10.10.
Alle er hjertelig velkomne til at benytte sig af denne mulighed og der er ingen tilmelding!
Transporten er gratis.
Ønsker man at stå på andre steder skal man på forhånd
ringe til Lars Mathiesen 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
10. august
10. august
17. august
7. september
14. september
Til lykke!

Rosalie Nielsen
Filippa Frederikke Wellendorf Pedersen
Markus Falk Topholm
Mathias Helbæk Bertelsen
Sia Aagaard Schjøtz

Viede i Tjæreby kirke
16. august

Kathrine Christensen og
Steven Glen Huggons

Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby og Alsønderup sogne
5. juli
Michael Adrian Lanner Jensen
16. juli
Karen Annette Hansen
3. august
Ulla Voss
20. august
Lilian Weidekamp
Æret være deres minde

Alle Helgen –
2. 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 mindes med taknemmelighed, og prøver at lade
håbet blomstre i det liv der er vores. Mange forskelligartede tanker går
gennem os, både sorg, afmagt, kærlighed, tak og glæde sætter sit præg
på os.
Alle Helgens gudstjenesten giver plads til tankerne, og formidler samtidig at kærlighed og håb overgår alt andet.
Da Alsønderup kirke er lukket vil vi i år gøre det sådan at der holdes
gudstjeneste i Tjæreby kirke kl. 10.30 og i Smedens Hus i Alsønderup
kl. 14.
Efter prædikenen læses navnene på de personer, vi har mistet i sognene
eller som er bisat eller begravet fra kirkerne i det forløbne år. Til deres
ære og minde.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at besøge kirkegården, og
der vil ligeledes blive serveret en kop kaffe for den der har tid og lyst til
det.
Alle er velkommen!
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter
fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis
forældrene ikke er gift afleveres 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 2-5 faddere (inkl. den
der bærer barnet, hvis det ikke er
forældrene)
Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk.
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.
Kirkekontor
Præstesekretær Tove Bundgaard træffes
på Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
tirsdag til fredag kl. 10-12.
Tlf. 70 23 03 93. E-mail: tbun@km.dk
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For sidste gang nogensinde – Nyt fra Alsønderup menighedsråd

Nye tider venter
– heldigvis!
Så blev det den 16. september
2008, og meget er sket siden sidst!
- Nej, kapellet (nu nedlagt som
kapel) det brændte ikke ned, kun
døren tog skade!
- Nej, Alsønderup Kirke er heller
ikke helt færdig med at blive restaureret, men der arbejdes hver dag på
projektet! men - Jo, projektet med
at sammenlægge Tjæreby menighedsråd med Alsønderup menighedsråd er så godt som gennemført,
de sidste papirer er indsendt, så det
kan nås inden det nye menighedsråd træder til!! og - Jo, ved informationsmødet i Smedens Hus ang.
valg til det nye menighedsråd
den 9. september 2008 var begge
menighedsråd samlet. Ruth Steen
havde i artiklen i sidste nummer af
Lokalt Nyt gjort det meget klart
hvad det drejede sig om, og der var
blevet sendt ekstra sedler til en del
husstande. Resultatet var at der
mødte godt 30 medlemmer af Den
Danske Folkekirke op. Der var først
en rundvisning i Alsønderup Kirke.
Lige nu er gulvet oppe så der kan
blive lagt varme ind, så vi gik
meget forsigtigt! Derpå var der
spisning af en fortrinlig skipperlabskovs! Derpå orientering ved
Formand for Tjæreby menighedsråd
Åge Stenhøj Jørgensen og ved formand for Alsønderup menighedsråd
Birgit Brogaard ang. de sidste fire
år. Derpå orientering ang. selve valget ved Ruth Steen. Der var en
positiv stemning og der var interes-

se for at være medlem af det nye
Tjæreby-Alsønderup Menighedsråd.
I skrivende stund ser det ud til at
der er kandidater til een liste. Hvis
der kun er den ene liste er disse
kandidater automatisk valgt. Tusind
tak for det gode fremmøde. Det var
det!
Som anført fortsætter restaureringen
af Alsønderup Kirke planmæssigt!
Vi glæder os til snart at få forslag til
hvilke farver kirkebænkene skal
have!! Grønne? Røde? Blå? eller to
farver? det bliver spændende!
Nyt ang. Smedens Hus: Til reception eller anden sammenkomst
såsom kaffe ved en begravelse skal
der i fremtiden betales 500 kr. til
dækning af direkte og indirekte
omkostninger.
Smedens Hus bliver jo også brugt
til konfirmationsforberedelse.
De nye konfirmander blev budt vel-

kommen i Tjæreby kirke den 26.
august - I ønskes et godt år!
Der har været en del arrangementer
siden sidst med en hel del deltagere:
Regnede det den 19. august?
Ja såmænd, det var jo den dag der
blev høstet med le på præstegårdsjorden i Tjæreby! Poul og Poul
sled i det med leen i regnvejret!
Det var dejlig sommerregn, og der
kom da nogle neg ud af det! Ved
kaffen bagefter i konfirmandstuen
berettede Poul Nielsen dog om at
vist i 1927, da kunne man tale om
regnvejr! Poul medbragte et avisudklip hvor det kunne ses at høsten
regnede væk! modsat i 1947 hvor
solen skinnede så meget at der
knap nok var nogen høst! Snakken
gik og vi sang høstsangene bl.a.
”Nu er det længe siden, men end
det gemmes i mit sind, hvordan i
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barndomstiden, den kære rug kom
ind (nr. 334 i den nye højskolesangbog, tekst Jeppe Åkjær, mel. Oluf
Ring).
Det regnede! Men den 22. august
regnede det ikke, men det havde så
nyeligen regnet — på Kullen!
Vi startede godt 30 deltagere på
den årlige sogneudflugt, og som
sagt, var regnen stoppet da vi kom
til spidsen af Kullen. Med forsigtighed kunne vi komme ud at se klipperne, nogle kom lidt længere end
andre!
Vejret var meget smukt og vi slentrede af sted fra og til bussen!
Landskabet på Kullen er meget
smukt!
Så gik turen til Mølle til et rigtigt
badehotel nemlig Hotel Kullaberg
lige ved havnen! Efter den dejlige
laks kunne vi promenere på havnen! Vi nød dog også at titte på alle
deres nips! Der var mange!
Så kørte vi til Brunnby kirke, ja, vi
kørte lidt rundt for at finde hvor
den var på Kirkevejen! Nå, lige der!
Vor guide viste os rundt i Brunnby
kirke. Vi var jo i gammelt dansk
land så som vor gode guide fortalte
os var der meget der stod på dansk
f.eks. på prædikestolen.
Guiden gennemgik de fantastiske
kalkmalerier. Ok, det var på svensk
men det gik da! Vi kunne jo bare
bruge vore øjne! Mange af os syn-

tes at selve kirken havde en sær
facon dvs ikke bare et kirkeskib,
men flere kirkeskibe ud fra hovedskibet. Men vi så jo at alle dele af
kirken var i brug. Vi fik ikke nok at
vide om hvordan det daglige kirkeliv fungerede, der er nemlig stor
forskel mellem kirkelivet i Sverige
og i Danmark. Netop i Brunnby
kirke var der mange frivillige kunne
vi forstå. Bl.a guiden.
Og så blev det kaffetid, selvfølgelig
hos Flickorna Lundgren ved Skæret
på nordsiden af Kullen, der må
man jo hen. Kaffe/the af de smukke
kobberkedler, Tårta så englene må
synge! og så sad vi der i den smukkeste svenske natur/have! i øvrigt
sammen med mange andre! Solen
skinnede jo den dag! Nul regnvejr!
Vor chauffør medbragte i øvrigt
historien om Flickorna Lundgren.
Sognepræst Hanne Lundsgaard
læste den op, familien Lundgren
var jo ellers gået konkurs, men med
stor flid og snilde overlevede de
økonomisk ved at oprette dette lille
kaffe og kage-sted. Det var nogle
dygtige flickor! Vi beså stedet med
blomster og et par dyr, og så gik
turen hjem til Alsønderup og
Tjæreby igen! Tak til arrangørerne!
Den 7/9-08 var der høstgudstjeneste i Tjæreby Kirke, en pyntet kirke,
en god frokost efter gudstjenesten

og en god auktion over gode ting
som menigheden havde medbragt!
en fin dag med et godt resultat!
Endelig 13/9-08: Atter var det godt
vejr med solskin og lidt blæst, familiedag i Alsønderup: Kirkeligt God
Morgen med Hanne Lundsgaard og
med Kulsvierkoret! Mange var mødt
op både store og små. Vi sang
sammen med Kulsvierkoret, og de
sang ”Morning has broken” for os,
det var en meget harmonisk morgen idet sognepræst Hanne
Lundsgaard havde valgt temaet:
Tak! og vi har jo alle meget at sige
tak for: et godt helbred og livet, så
vi sang og lyttede os til eftertanke
om hvad vi skal sige tak for! Vi
sang både gammeldags salmer og
moderne salmer! og jeg vil slutte
med at sige tak for at vi alle frit kan
synge hvad vi vil og hvor vi vil!
Og igen:
For sidste gang nogensinde fra
Alsønderup Menighedsråd.
Nye tider venter, heldigvis:
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd!
Birgit Brogaard
formand for
Alsønderup menighedsråd
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Høst med le
12. august var vi en god flok samlet til høst på præstegårdsjorden, vejret var heller ikke med os i
år, men vi fik høstet, hygget, spist kage og drukket kaffe. Poul Nielsen fortalte om forholdene i
gamle dage, hvor fattigdommen hærgede også her i området.

Kirkerne…

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende
menighedsrådsmøder:
for Tjæreby
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Høstgudstjenesten
Vi samlede ind kr. 1.666,50

torsdag d. 23. oktober
tirsdag d. 25. november
kl. 18.30 i præstegårdens konfirmandstue

Vi solgte frugt og grønt for
kr. 1.220,00

for Alsønderup

Dvs. i alt kan vi sende 2.886,50 kr. til Folkekirkens
Nødhjælps indsats mod sult i den fattigste del af
verden.

tirsdag d. 28. oktober
tirsdag d. 18. november
kl. 18.30 i Smedens Hus

De 9 læsninger
Det er ikke jul endnu, men når næste nummer af
Lokalt Nyt kommer så er vi ganske tæt på, derfor
minder vi allerede nu om de 9 læsninger

Vi tænder
2 lys i
adventskransen

Søndag den 14. december kl. 19
i Tjæreby kirke

I forbindelse med
advent holder vi
familiegudstjeneste
i Tjæreby kirke, i år
bliver det 2. søndag
i advent,

søndag den 7. december kl. 10.30
Familiegudstjeneste betyder at alle kan være med,
uanset alder, størrelse og forudsætninger.

Kulsvierkoret medvirker igen i år.
Forskellige mennesker fra sognene vil læse tekster
fra Ny og Gammel Testamente, som optakt til julen.
Måske var det noget for dig at blive en af læserne?
Så er du velkommen til at melde dig frivilligt til sognepræst Hanne Lundsgaard, så får du nærmere
besked om opgaven.

10 Kirkerne…

BUSK
Børn – Unge – Sogn – Kirke
Familiegudstjeneste for børn og unge i alle aldre
Søndag den 26. oktober
kl. 13 på Baunetgården,
Baunevej i Alsønderup

Det giver os mulighed for at gøre tingene lidt anderledes, så det vil vi forsøge.
Temaet for i år er ”forbilleder”, dagens bibelhistorie
handler nemlig om den fattige enke som var et særligt
forbillede da hun gav 2 småmønter, men i virkeligheden gav mere end mange rige.

Gudstjenesten gennemføres i samarbejde med FDF
Alsønderup, men alle andre er hjertelig velkomne til at
være med.
Da kirken jo er lukket holdes gudstjenesten i år i lidt
andre rammer – nemlig på Baunetgården, hvor FDF
holder til til hverdags.

Kirken åbner igen
Alt skrider planmæssigt frem og vi tror på at det lykkes, så derfor inviterer vi alle til at være med på
denne festdag hvor kirken skal genåbnes.

1. søndag i advent er i sig selv en fest, hvor det nye
kirkeår fejres som begyndelse på adventstiden og alt
det som kommer.

1. søndag i advent den 30. november
kl. 10.30 holder vi festgudstjeneste

Dagen er samtidig skiftedag for menighedsrådene.
Vi siger farvel til Tjæreby menighedsråd og
Alsønderup menighedsråd, og vi siger velkommen til
Tjæreby-Alsønderup menighedsråd.
Efter gudstjenesten holder vi reception i Smedens
Hus.
Vi håber mange vil være med på denne festdag, og
samtidig benytte lejligheden til at se og prøve den
smukke ny-restaurerede kirke for første gang.

Kirkerne…
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Årets gang i marken for
Frederiksborg Vin
Januar og februar
Stille måneder i vingården.
Planterne er i hvileperioden. Tiden
kan bruges til en grov beskæring,
den endelige vinterbeskæring venter til senere. Formeringsmateriale
klippes og lægges til opbevaring i
let fugtigt sand et skyggefuldt sted.
Vinavleren går og hygger sig med at
passe den unge vin i kælderen

Marts
Den første forårsmåned er en god
tid for beskæring. Tidligere var det
god latin at foretage vinterbeskæring inden nytår - for at hindre
at planterne kom til at bløde. Men
grundige tyske undersøgelser har
vist, at blødningen ingen betydning
har for hverken vækst eller kommende udbytte.
Når vi i dag anbefaler en beskæring i det tidlige forår, skyldes

det, at vi da (normalt) er ovre den
tid, hvor vi kan forvente hård frost.
Lave minusgrader efter beskæringen
medfører i reglen, at grenspidserne
dør et stykke ned. Derved bliver de
yderste knopper sat ud af spillet, og
det var ikke meningen. Med en
nøjagtig vinterbeskæring havde vi
jo udvalgt et bestemt antal knopper,
som planten skulle arbejde med i
den kommende sæson.

April
Hvis ikke det allerede er sket i
marts, er det nu tiden, hvor espalieret gås efter. Nogle stolper kan have
rokket sig i vinterens løb og skal
rettes op, og ståltråden skal sikkert
strammes adskillige steder.
Sidst på måneden begynder knopperne for alvor at svulme. De er nu
langt mere følsomme over for frost og for manuelle skader. Nedbin-

dingen af rankerne til trådene bør
derfor være færdig, inden knopperne er så langt i udviklingen

Maj
Maj er måneden, hvor vinplanterne
springer ud. Udspringsfasen er et af
årets kritiske tidspunkter i dansk
vinavl. Sen nattefrost kan ødelægge
hele eller store dele af årets høst
ved at svide, store knopper eller
netop udsprungne skud. Specielt de
helt nye skud - dem som blot er en
enkelt eller to dage gamle - er sarte
og tåler næsten ikke temperaturer
under frysepunktet. Skud, der er
nogle dage gamle, klarer sig derimod i temperaturer ned til -2o til 3oC. Hvor grænsen præcist ligger,
varierer fra sort til sort ligesom aktuel vind og fugtighed spiller en
rolle for det omfang, frostskader
kan få.
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Har man en vingård med bar jord
mellem rækkerne, er det selvfølgelig nu, den skal vise sin evne til at
afgive varme fra jorden, så frostskader måske kan undgås. Det
betyder, at forårets græs- og
ukrudtsdække skal være fjernet på
dette tidspunkt
Hvornår i måneden, vinplanterne
springer ud, afhænger af temperaturen. Udspringet sker, når jordtemperaturen er ca. 13oC. og lufttemperaturen i gennemsnit 7,5-10oC.
Sorternes udspringstidspunkt er lidt
forskelligt. Det varierer i et typisk
dansk forår 7-10oC.
Har ens vinplanter foregående år
været ramt af meldug, er det en god
ide at sprøjte med svovl lige efter
planternes udspring (når 3. blad er
kommet frem).

Juni
Hen i juni kommer væksten for
alvor i gang. Efter en lidt langsom
start tager planterne fat, og snart
viser blomsterklaserne sig. De sid-

der typisk over for 2., 3. eller 4.
blad. I tidlige forår og varme forsomre blomstrer de tidligste sorter
fra medio juni - i mere normale år
fra månedens sidste tredjedel. Sene
forår og kolde forsomre betyder
blomstring primo/medio juli, måske
endda ultimo juli. Sen blomstring
varsler problemer med, at druerne
ikke bliver ordentlig modne inden
den første nattefrost - med mindre
vejret arter sig nærmest perfekt
resten af sæsonen.

tatet. Normalt bliver ca. 30% af
blomsterne til druer.

Vejret i blomstringstiden spiller en
stor rolle for druesætningen. Er det
varmt og tørt, sker der mange flere
vellykkede bestøvninger end, hvis
vejret er køligt og fugtigt. For at
bestøvningerne i det hele taget går i
gang, skal temperaturen være
mindst 16oC. De dyrkede sorter er i
hovedsagen selvbestøvende. Let
vind synes dog at fremme et godt
resultat, mens insekter kun spiller
en underordnet rolle i bestøvning af
vinblomster. I godt vejr varer blomstringen 8-10 dage, og man kan
hurtigt efter bestøvningen ane resul-

Er bestøvningen ikke gennemført
perfekt, kan der ske noget andet.
Alle druerne i klasen ser i starten
fine ud. Men en del af dem opnår
aldrig fuld størrelse. De små bær
har således ingen eller kun et mindre antal kerner end normalt. Fænomenet kaldes millerandage eller
på engelsk “hens and chickens”.
Frugtbare sorter og planter i god
vækst og kondition sætter ofte mere
frugt end hensigtsmæssigt. Den
situation bør man imødegå. Netop i
det danske klima - her på kanten af,
hvor vinavl i det hele taget er
muligt - er det en dårlig ide at satse
på kvantitet frem for kvalitet. Bærer
en vinstok for meget, betyder det,
at druerne modner senere og derved får et lavere sukkerindhold og
en højere syremængde, end godt
er. Desuden betyder stort udbytte
også et lavere indhold af ekstraktstoffer i druerne - dem der skal give
vinen karakter. For at få en god vinkvalitet begrænser man plantens
udbytte. Det sker ved at sikre, at
hvert skud kun bærer to klaser. De
mest frugtbare sorter sætter op til
fire per skud. Man brækker derfor i
givet fald de to yderste af.
For ikke at få en for tæt løvvæg
fjerner man også alle skud, som
ikke bærer druer - bortset fra et par
stykker ved stammens top, dem
lader man blive, idet de tit er bedste mulighed for at skabe nogle
ideelle grene til næste års høst.

Er frugtsætningen meget dårlig, taler vi om begrebet coulure. De
ikke-bestøvede blomster begynder
efter 2-3 dage at falde af. Det sker
dog ikke i alle tilfælde. Ofte dannes
der, trods manglende bestøvning,
nogle små, grønne druer, som i
visse tilfælde (og meget generende)
bliver siddende i klasen helt til
høst.
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Juli
De frugtbærende skud er i juli også
ved at nå den ønskede længde og
skal så kappes i toppen. I dag ved
vi, at det ideelle antal blade per
klase er 6-7. Det vil sige, at man
skærer skuddet af ved 12-14. blad
over sidste klase.
Tidligere fjernede man alle sideskud. Det anbefaler vi ikke i dag.
Sideskuddenes blade er med til at
sikre modningen. De kan dog vokse
så langt uden for løvvæggen, at de
bliver et problem. Så beskærer man
dem. De sideskud, som vokser i
druezonen, skaber uhensigtsmæssig
skygge her og bør fjernes.

August
I starten af måneden begynder druerne at svulme op – et tegn på, at
sukkeroptagelsen så småt er
begyndt. Samtidig aftager plantens
vækst mærkbart. Arbejdet med
trimningen af planterne bliver i
august klart mindre. Kig efter sideskud i druezonen. De skal fjernes
for ikke at skygge for sol til druerne.

September
Mange løvvægge i danske vingårde
er alt for tætte - typisk fordi de ikke
trimmes konsekvent eller hårdt nok.
En løvvæg er rigtigt trimmet, når
man uden besvær kan genkende en
person, som går på den anden side
af den. Det kan vist ikke lade sig
gøre i ret mange danske vingårde.
Er løvvæggen så tæt, at man umiddelbart kan se mindre end 60% af
druerne, bør man fjerne blade i
druezonen, så der kan komme sol
og luft til druerne. Omkring 1. september indstiller bladene i området
med klaser deres funktion. Vi kan
altså fjerne nogle af dem, uden at
det påvirker modningen og drueudviklingen i negativ retning. Man
kan godt fjerne blade i druezonen
tidligere, men så kun 1-2 på hver,
af de frugtbærende skud.
Under gode somre modner de tid-

ligste sorter fra omkring 20. september. Først kommer Rondo og
Regent, til sidst modner Leon
Millot.

opstår fejl i vinen. Mikroorganismer
har nemlig gode levevilkår i afplukket frugt.

Oktober

Vinplanterne står uden blade og er
gået ind i hvileperioden. Årets
arbejde i vingården er slut.
En undersøgelse af, hvordan de
enkelte sorters grene er afmodnet,
kan give et fingerpeg om, hvordan
de forskellige planter vil klare vinteren.
Der kan dog være situationer, hvor
årets vingårdsarbejde alligevel ikke
helt er overstået. Har vinplanterne
været ramt af meldug eller gråskimmel, skal man fjerne de nedfaldne blade fra vingården. Normalt
kunne man lade dem blive liggende
og lade regnormene foretage det
videre fornødne. Men er bladene
sygdomsramte, er de en smittekilde
i den kommende sæson. På samme
måde er det med grenene. Efter
forårets klipning er det en god ide
at brænde dem og bruge asken til
gødning eller køre dem igennem en
grenknuser og kompostere dem.

Fra slutningen af september stiger
vinbondens interesse for de daglige
vejrmeldinger markant. Frygten for
nattefrost ligger der hele tiden - og
hvert år er det gerne sådan, at vi
oplever en enkelt omgang tidlig
nattefrost. Men i reglen holder den
sig over de -2 til-3 grader, som er
kritiske.
Bliver temperaturen lavere end
dette, dør bladene.
Modningsprocessen stopper, og
druerne må høstes straks.
“Tvangsplukning” på grund af frost
har været mere reglen end undtagelsen i Danmark, dog ikke så
udpræget de senere år. Men sker
den efter 20. oktober, betyder det
ikke så meget. På dette tidspunkt er
langt de fleste sorter modne - i al
fald i år med normalt klima.
Det er vigtigt, at vinifikationen starter lige efter plukningen. Hurtig
start er en god sikring mod, at der

November-december
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Foreningslederpokalen
Anne-Line Vest er en usædvanlig kvinde.
Anne-Line knokler både som udvalgsmedlem og som
instruktør på to børnehold.
Som udvalgsmedlem har hun et utroligt overblik samt
en imponerende og nyttig viden om ASGI.
Anne-Line er en meget nytænkende og kreativ kvinde,
hvilket smitter af på udvalgets arbejde.
Anne-Line har sine meningers mod hvilket er utrolig
befriende for dem hun omgås og for det daglige arbejde i foreningen. Anne-Line besidder ligeledes den
kompetence, at kunne samle folk om et projekt/opgave
så alle føler ejerskab til projektet. Dette gælder ikke
kun for voksne, men også for børnene. Anne-Line er en
yderst stærk ressource for ASGI’s foreningsliv.

Idrætslederpokalen
Ulrik Frandsen selv er en super dygtig springgymnast,
som har valgt, nu på 6 år, at dele denne fantastiske
kunnen og oplevelsesrige verden med Alsønderups
børn og unge.
Ulrik giver gymnasterne masser af udfordringer og succesrige oplevelser ved hans ugentlige undervisning.
Ulrik har en energi og engagement i gymnastikkens
verden, som i den grad smitter af på børnene.
Ulrik er langtfra færdig med gymnastikken i ASGI, hans
højeste ønske er mere haltid, så junior-springerne kan
blive endnu dygtigere.
Ulrik Frandsen er en kæmpe drivkraft for gymnastikkens springhold og et forbillede for mange unge gymnaster.

Idrætsforeningen…

Aktivpokalen
Gymnastikafdelingen vælger at indstille to piger sammen til denne pokal. Dette skal ses i lyset af, at disse
to, super dygtige, gymnaster arbejder sammen og altid
supplerer og hjælper hinanden til at opnå de bedste
resultater for dem selv og andre gymnaster.
Pigerne er nogle fantastiske dygtige springere, som
arbejder målrettet og fokuseret med deres gymnastik.
Derudover er pigerne højt respekterede kammerater
blandt gymnasterne.
Pigernes stærke kompetencer er, at de har forståelsen
for samvær og samarbejde i gymnastikken, men også at
der skal rugbrødsarbejde til, hvis springene skal lykkes.

Mathilde Jensen og Julie Winther er nogle skønne
tøser, som i den grad er positive rollemodeller for andre
børn og unge.
ASGI’s gymnastikafdelingen er stolte over, at være berigede med så dygtige gymnaster og så imødekommende
og tiltalende unge piger.

Hæderstegn
Hæderstegn til Elsebeth Riemann, fordi hun igennem
25 år har gjort et kæmpe arbejde for Kulsvierscenen.
Både som skuespiller, men ikke mindst som instruktør
for ungdoms- og voksenteater samt revy igennem en
årrække. Derudover har Elsebeth skrevet revytekster,
sange, og hun er ikke bleg for at male et par trækasser
hvis det brænder på i regi-afdelingen.
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Klubhus
Klubhuset har fået nye folk til at sørge for rengøring,
bookning af mødelokale eller hele huset. Det er sket
på grund af at vor mangeårige mand på posten har
været sygemeldt og efterfølgende ikke ønsket at
fortsætte.
Jeg skal hermed sige mange tak til Knud Brodersen for
mange års godt arbejde for idrætsforeningen og klubhus mm. Vi er da ked af, at du må stoppe med dit
arbejde på grund af sygdom, men håber at du bliver
helt frisk og rask igen, så du stadig kan give en hjælpende hånd med der hvor du har lyst til at være med.
Jeg ved at du har brændt for idrætten i Alsønderup i
rigtig mange år både som formand for fodbold, træner,
holdleder, klubhusansvarlig og ikke mindst dit store
arbejde med Alsønderup Fester. Jeg ved fra en snak
med dig, at du håber at du stadig kan være med til at
lave Alsønderup Fester.
Ny på posten som klubhus ansvarlig er Birgit og Finn
Petersen. De vil fremover varetage den daglige
rengøring og vil også have med bookning af møder
m.m. i klubhuset. Så skal man bruge huset så ring til
dem eller send dem en mail.

Kasserer i
hovedbestyrelsen
Ja, så prøver vi denne vej for at søge nye folk, som
kunne tænke sig at være med til at gøre en forskel
i idrætsforeningen.
Det er således, at vi er 5 folkevalgte
hovedbestyrelsesmedlemmer som besætter
posterne: Formand, Næstformand, Kasserer,
Sekretær og Suppleant.
Nu står vi i den situation, at vi kommer til at
mangle en kasserer efter den kommende generalforsamling, som er i maj måned. - Så skulle der
være nogen derude, som går og har lyst til at være
med til at styre en idrætsforening og passe på de
penge, som kommer ind og som skal gives ud - så
henvend jer til hovedbestyrelsen og få en snak om
hvad der ligger i arbejdet.

Jeg håber at alle vil byde dem velkommen og sørge
for, at vi kan få et godt samarbejde med dem.
Telefonnumre og e-mail står under navne
sidst i bladet.

HJÆLP SØGES
Alsønderup Idrætsforening og Kulsviergården har
igennem snart 40 år holdt bankospil hver mandag
på Kulsviergården.
Overskuddet fra bankospillet deles ligeligt mellem
Idrætsforeningen og Kulsviergården.
Idrætsforeningen bruger blandt andet noget af
overskuddet til at afholde idrætslejr hver sommer.
Kulsviergårdens andel bruges blandt andet til vedligeholdelse af bygninger.
Vi kunne godt bruge nogle hjælpere om mandagen. Så har du lyst til at komme nogle mandage i
løbet af året, kan du kontakte os på
48 28 62 32 (Birgit og Finn) eller
48 28 68 76 (Tove og Jørgen).
Bankoudvalget
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Åbningstider 2008/2009

Rulleskøjtesæson’en
starter
lørdag d.18. oktober
Det er hver lørdag frem til foråret (April 2009) muligt at løbe på
rulleskøjter indendørs på Kulsviergården i Alsønderup.
NB ! Vær opmærksom på, at der kan være enkelte lørdage,
der aflyses grundet anden aktivitet i hallen.
Aflysninger vil annonceres på vores hjemmeside: www.asgi.dk.

I denne sæson holder vi åbent følgende lørdage:
18/10-08
25/10-08
1/11-08
8/11-08
15/11-08
22/11-08
29/11-08
6/12-08
13/12-08
20/12-08
27/12-08

11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården desværre 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

3/1-09
10/1-09
17/1-09
24/1-09
31/1-09
7/2-09
14/2-09
21/2-09
28/2-09
7/3-09
14/3-09
21/3-09
28/3-09
4/4-09
11/4-09

11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården desværre 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
Aflyst – Kulsviergården desværre 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

Indgang:
Sæsonkort:
Lån af rulleskøjter:

25 kroner
125 kroner
Gratis
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DGI Landsmesterskab
i Øster Tørslev
I foråret vandt U10 pigerne DGIrækken og gik derfor videre til
Landsmesterskabet.
Fredag d. 22. august gik turen i bus
til Øster Tørslev, nord for Randers.
Vi kørte i bus fra Hillerød station
sammen med U10 drengene fra
Kvistgård og Hørsholm, og snakken
gik livligt i bussen. Klokken var
22.30 før vi har fremme så det var
direkte i seng, da pigerne allerede
skulle af sted lørdag kl. 8.00.
Lørdag spillede pigerne 4 kampe
og gik videre til søndagens kampe.
I pauserne heppede pigerne på
drengene fra bussen, og drengene

var også søde til at bakke pigerne
op når de spillede.
Lørdag aften havde DGI lavet et
arrangement for spillerne.
Desværre for pigerne, der havde
fundet det pæneste tøj frem fra
sportstasken bestod arrangementet i
en rulle-madras, hvor der kunne
slås koldbøtter. Ikke lige det pigerne havde mest lyst til efter en hel
dag i fodboldstøvler. Derfor var
pigerne heller ikke svære at overtale til at gå i seng kl. 20.30 – det
havde været en lang dag.

for Sarah, der blev 10 år. Derefter
morgenmad og med bussen kl.
7.10, der kørte os ud til banerne.
Pigerne spillede flot søndag, men
gik ikke videre til finalen. Det gav
lidt ekstra tid så der også var tid til
at male på T-shirt i DGIs telt.
KL. 15.00 kørte bussen mod
Hillerød og denne gang var der rigtig gang i bussen – nu kendte alle
jo hinanden. Kl. 20.30 var vi i
Hillerød, godt trætte efter en aktiv
weekend.
Tak for en super weekend

Søndag morgen kl. 6.15 listede vi
alle op for at synge fødselsdagssang
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Torvet 4. 3400 Hillerød, Tlf. 45 12 58 80

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Håndbold
for årgang 2000 – 2001
Vi er nogle forældre der synes det kunne være sjovt for vores børn,
at de kunne lære at spille håndbold

Temaet vil være spil, sjov og leg med håndbolden
Udfra det, vil vi vægte de sociale relationer såsom læring, trivsel og fællesskab

Hvornår:
Hver torsdag kl. 16.30 til kl. 17.30
på Kulsviergården i hallen
Vi starter 18. september
Vi håber og tror der vil komme mange børn i de to årgange
Det gør vi med henblik på evt. kommende håndboldstæver, kampe/turneringer,
det vil blive vores mål, at de kommer til at spille kampe mod andre hold,
som minimum træningskampe
Men igen, det skal være sjovt
– der bliver ikke lagt vægt på noget elitepræget håndboldspil,
dem der kommer, skal synes det var rart og sjovt
Så må vi efterfølgende se hvor langt vores ambitioner kan bære
Med sportslig hilsen
Louise Rixen 40 97 70 02, Ole Bloch 24 86 99 80 og Heidi Liljedahl 48 28 52 25
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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

Læge exam. kropsmassør

Hallum elektric
>aut. el-installatør<
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Tennis Nyt
Når I sidder med dette blad i
hånden, er den udendørs
tennissæson desværre forbi for i år.
Vi har vejrmæssigt haft en god
sæson, der startede tidligt.
I det følgende beskrives lidt nyt fra
afdelingen.

25 års jubilæum
Lørdag d. 23. august fejrede
ASG&Is tennisafdeling 25 års jubilæum. Vi startede dagen med morgenbuffet, taler, flaghejsning mm.
Der var 45 deltagere, hvoraf ca. 10
var “gamle” medlemmer af ASG&I
tennis, som var med til at starte
afdelingen op i 1983. De øvrige
deltagere var alle nuværende medlemmer af afdelingen.
Dagen skulle have budt på en turnering, men vejrguderne ville det
anderledes, så det måtte vi droppe.
Der var dog fire personer der trodsede støvregnen, og de nåede at
spille en enkelt kamp, inden regnen
for alvor satte ind. Andre fik et par
timer hjemme.
Regnvejr eller ej, så blev der grillet
pattegris hele eftermiddagen, og et
fadølsanlæg blev sat op under halvtaget. Det var Hanne og Gert fra
Kulsviergården, der stod for leverancen af maden, og det kan vi
varmt anbefale andre at prøve.
Vi mødtes igen til spisning om aftenen. Kødet var dejligt, og der var
masser af tilbehør. Ingen gik sultne
fra bordet. Efter middagen fortsatte
snakken og der blev også danset i
løbet af aftenen.
Alt i alt en dejlig dag i tennisafdelingen!
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Tennis Nyt fortsat…
Skumtennis
I lighed med sidste vinter har tennisafdelingen booket baner i
Kulsvierhallen, hvor man kan spille
skumtennis. Det er ikke nødvendigt
at tilmelde sig i forvejen, og ten-

nisafdelingen sørger for skumbolde.
Der vil også være et antal ketsjere
til rådighed, dog primært junior
ketsjere. Deltagelse er gratis for
medlemmer af tennisafdelingen,
mens det koster 20 kr. pr. gang for
ikke-medlemmer.
Der er skumtennis kl. 10-12 i
Kulsvierhallen på følgende datoer:
26. oktober, 2. november,
30. november, 18. januar,
8. februar, 8. marts og 5. april.

Alsønderup Åben
Lørdag den 13. september deltog
tennisafdelingen i Alsønderup
Åben. Vi havde banerne åbne for
alle interesserede mellem kl. 11-13.
I lighed med tidligere år kom der
en del børn, ca. 30, forbi banerne.
De hyggede sig med lidt let tennisspil og boldlege.
Til jer der prøvede at spille tennis
og synes, at det er sjovt: Husk at
tennis i Alsønderup starter op igen
til maj måned næste år. I er meget
velkomne til at deltage i torsdagstræning et par gange næste år, før I
bestemmer jer for, om I har lyst til
at melde jer ind og fortsætte med at
gå til tennistræning.

Hvilken fremtid
ønsker vi for
ASG&I tennis?
Den 10. september blev der holdt
generalforsamling i klubhuset. Der
mødte et tennismedlem op foruden
bestyrelsen. Det gjorde selvfølgelig
beslutningsprocessen meget kort,
men er desværre også et udtryk for,
at mange medlemmer blot ønsker
baner at spille på, men derudover

ikke engagerer sig i foreningsarbejdet.
Vi måtte således på generalforsamlingen konstatere, at der ikke er nye
kandidater, der ønsker at være en
del af tennisbestyrelsen. Ved afslutningen af generalforsamlingen
består tennisbestyrelsen af Gitte
Winkler og Lisbeth Hjorth, hvilket
betyder, at der mangler en kasserer
og et menigt bestyrelsesmedlem.
Disse poster skal besættes, hvis tennisafdelingen skal fortsætte!
Denne artikel udkommer først et
godt stykke tid efter den afholdte
generalforsamling, og umiddelbart
efter generalforsamlingen vil vi dels
forelægge denne problemstilling for
ASG&I’s hovedbestyrelse, og dels
kontakte tennismedlemmerne
direkte for at identificere eventuelle
medlemmer til tennisbestyrelsen.
Vi har et dejligt tennisanlæg og ca.
80 medlemmer i afdelingen. Det vil
være ærgerligt, hvis vi kommer ud i
en situation, hvor vi ikke kan opretholde afdelingen fordi der ikke er
nok opbakning blandt medlemmerne til at udføre de opgaver, der følger med at drive afdelingen.
Hvis du som tennismedlem læser
dette og gerne vil give en hånd
med til at sikre, at tennisafdelingen
i Alsønderup overlever, så henvend
dig til Lisbeth Hjorth
(lisbeth.hjorth@hotmail.com eller
lhjorth@dk.ibm.com ).
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth
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Nederlag
til Alsønderup Tennis
To nederlag til Alsønderups serie 1
hold i herretennis.
Søndag den 24. august skulle
Alsønderups herrehold i tennis spille sin sidste hjemmekamp for i år.
Hårlev var modstanderen, og i
første omgang var det et spørgsmål
om, vi overhovedet ville kunne spille, da banerne lå under vand efter
et massivt regnvejr dagen før. Det
lykkedes dog at dræne banerne, og
efter en mindre forsinkelse kom vi i
gang med kampen.
Hårlev viste sig at være en stor
mundfuld. Holdet lå i serie 1 for
store hold i midten af 90’erne, og
det var tydeligt, at spillerne via
disse kampe havde erfaring fra et
højere niveau, end vi har i
Alsønderup. Til sammenligning var
vi i serie 5, da vi midt i 90’erne
nåede vores højeste niveau.
For anden kamp i træk tabte vi 1-5.
Men hvor vi mod Helsinge mente,
at vi blot havde en kollektiv offday,
så måtte vi mod Hårlev konstatere,
at vi mødte en bedre modstander.
Vi tabte alle fire singler i to sæt, og
ingen af os var rigtigt tætte på en
sejr. I doublerne gik det lidt bedre,

Jacob Larsen og Bo Riemann tvang
modstanderen ud i 3 sæt i 2. herredouble, og Klaus Vest Jensen og
Mikkel Riemann hev dagens eneste
sejr hjem, da de vandt 1. herredouble, ligeledes i 3 sæt.
Skuffende, men det er jo ikke
nogen skam at tabe til en bedre
modstander. Efterfølgende fik vi da
også lidt trøst af Hårlev, som mente,
at vi havde været deres stærkeste
modstander i årets turnering.
Lørdag den 30. august gjaldt det så
vores sidste kamp – ude mod
Helsingør. Grundet skader på holdet, måtte vi desværre scratche 2
kampe på forhånd – 4. herresingle
og 2. herredouble.
En oplevelse var det at spille på
Helsingørs anlæg, hvor der blot 2
uger forinden blev afholdt DM i
tennis. Fantastiske baner og et dejligt vejr opvejede, at vi ikke følte os
særligt velkomne af værterne.
Som i den første holdkamp var der
tale om nogle meget unge modspillere, helt ned til 15 år. Det betød
dog ikke, at de ikke kunne spille
tennis. Klaus Jensen og Jacob
Larsen tabte da også begge i to sæt

i henholdsvis 2. og 3. herresingle.
Mikkel Riemanns modstander i 1.
herresingle virkede ikke så skræmmende, og efter et dårligt 1. sæt fik
Mikkel hevet en sikker sejr hjem i 3
sæt. Til slut fik Klaus og Mikkel
pyntet på resultatet via en 6/3 – 6/1
sejr i 1. herredouble.
To tabte, to vundne og to scratchede kampe betød et samlet nederlag
på 2-4.
I slutstillingen endte holdet dermed
på en 5. plads ud af 6 hold. En
noget skuffende placering da vi fik
en god start med to vundne holdkampe. Derudover føler vi egentlig,
at det kun var Hårlev, som gav os
en lektion. Resten af kampene
burde være vundet, og vi burde
have sat os på puljens 2. plads.
Men skidt pyt, vi har haft nogle
gode og spændende kampe, og vi
føler bestemt, at vi i serie 1 har
mødt modstandere, som passer rigtigt godt til vores niveau. Så det er
bare om at komme op på hesten til
næste sæson.
På holdets vegne
Mikkel Riemann

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 11. november 2008.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.
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Vindere giver afkald
på trofæ til evigt eje
Familiedagen i Alsønderup skal være mere end en
årlig grundejerturnering i fodbold. Årets turnering
blev vundet af Brunebjerg, som dermed kunne have
beholdt vandrepokalen, men gav afkald.
De havde svært ved at skjule glæden, de ti fodboldspillere fra Grundejerforeningen Brunebjerg i Tulstrup, da
de lørdag for tredje år i træk havde vundet den årlige
fodboldturnering til Familiedagen i Alsønderup. De tre
år i træk er i sig selv en flot præstation og dertil giver
sejren retten til at eje vandrepokalen, som blev indstiftet i 2003.
Hvad holdet ikke helt var klar over, det var, at de tre
sejre de tre år i træk også giver retten til at arrangere
den tilbagevendende årlige fodbolddyst til evig tid.
Med mindre man altså opgiver at eje pokalen og i stedet lader den vandre videre. Og det var Brunebjerg ret
hurtige til.
Brunebjerg var i årets turnering fra starten bejlere til at
vinde trofæet igen og lagde ud med en klar 9-0 sejr,
som blev fulgt op af yderligere fire sejre inden Tulstrup
Have ventede i finalen. Her sejrede Brunebjerg på mål
af Caspar Lynge, Jacob Lind og Mads Nielsen, mens
Tulstrup Haves enlige mål blev scoret af Jonny Larsen.

Familiedagen bød også på andet end fodbold
- Grundejerturneringen i fodbold er blevet et stort og flot
omdrejningspunkt på Familiedagen. Det skal vi holde
fast i, men vi vil også gerne udvikle Familie-dagen, så
dagen ikke bare er for de fodboldinteresserede. Dagen
skal være et tilbud til hele familien om at komme ud og
røre sig og have det sjovt sammen med andre familier,
siger formand for ASGI, Hans Rasmussen, der også er
med til at arrangere Familiedagen.

Niels Jakobsen, Casper Lange, Steen Lange, Martin Frilander,
Carsten Østergaard, Michael Bertelsen, Khaled Taha, Mads Bjerk,
Jacob Lind, Mads Nielsen - til sammen Brunebjerg som for tredje år
i træk vandt grundejerturneringen i fodbold.

I år blev der bl.a. budt på gymnastik, engelsk kuglespil,
skydning og rollespil.
- Vi sigter nok efter at skabe en ny turnering i et boldspil, hvor både børn og voksne kan være med eller
måske en form for moderne fem-kamp. Det skal i hvert
fald være sjovt og en leg, selv om det også er en konkurrence, siger Hans Rasmussen, der håber på flere frivillige kræfter til at give en hånd med.
Familiedagen blev rundet af med fest på Kulsviergården med 250 gæster til spisning og livemusik.

Familiedagen…
Ulla Lindstrøm gav en smagsprøve
på sit nyeste album med
countrysange,
indspillet i Nashville, Tennessee

Peter gør tennisbanen klar
til næste Grand Slam

Dorthe og Signe i pølsevognen.
Det kræver frivillige kræfter
at få Familiedagen til at fungere

På scenen spillede
bandet Pop Fever,
som undervejs blev
assisteret af en velspillende Mads Bjerk
på mundharmonika

Rasmus Mortensen på mål for Lyngbakken

Der var gang i dansegulvet til aftenfesten
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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

● Tagrenovering

Tømrer/snedkermester

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

Lokalrådet…
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Et kig i lokalhistorien
Lokalrådet deltog tirsdag den 9.
september i årets lokalrådsrigsdag
som blev afholdt på Hillerød
rådhus. Den nye kommuneplan
blev fremlagt af borgmester Kirsten
Jensen, som også gav bolden op til
diskussion omkring en fire udvalgte
temaer, som kan genfindes i kommuneplanen:
1. Byudvikling, erhverv og boliger
2. Natur og det åbne land
3. Trafik
4. Miljø, tekniske anlæg og institutioner
Derudover var der et tværgående
tema, med titlen ”Grøn, sund og
ansvarsfuld” som handler om hvordan vi sikrer en bæredygtigudvikling som tager hensyn til både natur
og miljø og samtidig øger sundheden, målet med dette tema er at
skabe øget trivsel ved at styrke borgernes indflydelse på udviklingen.
Meningen er, at dette skal indtænkes i hvert af de fire temaer. Der var
med andre ord mange gode grunde
til at lokalrådet deltog i mødet og
ikke mindst er det interessant at
kommunen ønsker at styrke borgenes indflydelse på udviklingen.
Efter præsentationen af kommuneplanen var der opstillet nogle temaboder, hvor man kunne få de enkelte temaer uddybet. Derefter blev
der åbnet 4 debatcaféer, og vi
havde i forvejen aftalt at fordele os
så der var repræsentanter fra

Foto fra lokalrådsrigsdagen
Fotograf: Pernille Kern Kernel

Foto fra lokalrådsrigsdagen. Fotograf: Pernille Kern Kernel

Alsønderup i hver debatcafé. Med
os i bagagen havde vi de holdninger og meninger, som kom frem
ved det godt besøgte visionsmøde,
der blev afholdt på Kulsviergården i
september sidste år. Det er ikke
muligt her at opliste alle de ting,
der blev nævnt ved mødet på
rådhuset, men nogle af de ting som
vi fik sagt i forbindelse med gruppearbejdet var bl.a. at der er mange
herude som ønsker bedre kollektiv
transport, som f.eks. flere busser i
myldretiden. Vi talte også om at forbedre de trafikale forhold for skolebørnene, der bliver ofte kørt meget
stærkt på skolevejene ikke mindst
ved skolen, og her håber vi på
noget fartdæmpning. På linie med
det blev der også snakket om en
bedre sikring af nogle af cykelstierne.
Det er er klart, at der også blev talt
byudvikling, og ønsket om et
sportsanlæg ved Kulsviergården
blev atter nævnt. Men meget af
debatten handlede her om udviklingen omkring Skævinge, og hvilken
rolle Skævinge skal spille i den
fremtidige bystruktur.
Vi har nu i et par år ønsket en sti
mellem Alsønderup og Nejede
Vesterskov, men det er jo ikke
nogen hemmelighed at kommunen

skal spare i det kommende år, men
vi ønsker og håber fortsat at vi får
en lille billig sti til skoven. En sti vil
gøre det meget mere sikkert for skolen og SFOen at bruge skoven.
Flere stier giver bedre mulighed for
bevægelse, som fører til øget sundhed og trivsel og det jo bl.a. det
kommunen ønsker.
Vi fik også sagt, at vi mener at det
er vigtigt at opretholde de lokale
institutioner, herunder skolen så de
mindre børn går i skole hvor de
bor. I den forbindelse blev det
nævnt, at fremtidigt institutionsbyggeri fra starten skulle udformes så
det kunne ændre funktion efter det
til enhver tid gældende behov.
Alt i alt var det en god oplevelse og
godt arrangement hvor lokalrådene
fik mulighed for at have direkte
kontakt til kommunens planlæggere
og politikere.

30 Kulsvierkoret…

Harløse…

Nyt fra
Kulsvierkoret

Det sker i
Harløse
Forsamlingshus
Fællesspisning
Tirsdag d. 28. oktober kl. 18.00.
Her kommer lokalrådet og fortæller om aktuelle emner.

Søndag d. 23. november
Jule og loppemarked kl. 10 -13.

Fællesspisning
I anledning af Sangens År OG
Syng-Dansk-Dag den 30.oktober
har vi i Kulsvierkoret besluttet, at vi
vil holde en åben prøve på denne
dag, torsdag den 30. oktober, kl.
19.00 – 21.00 i Smedens Hus. Bare
mød op og vær med, I behøver ikke
tilmelding. Kom og syng med, det
er det, det handler om.
Vi vil denne aften vise, hvordan vi
arbejder med de værker, vi har på
programmet, samt alt det, der ikke
kan siges med ord, kun opleves,
nemlig stemningen når vi er sammen.
Vores kor, der startede i marts 2001
som endnu en afdeling af
Kulsvierscenen, er nu vokset sig
relativt stort. Vi er nu i alt 16-17
personer fordelt på tre stemmer:
sopraner (høje damestemmer), alter
(dybe damestemmer) og bas (herrestemmer). Vi lærer stemmerne
udenad, så nodekendskab er ikke
en forudsætning for at kunne være
med, men naturligvis en hjælp. Når
herrenes gruppe ikke er delt op i
høje (tenorer) og dybe (basser), som
damerne er, skyldes det, at vi ikke
har haft så mange herrer med, at
det kunne lade sig gøre. Heldigvis

har vi nu fået flere herrer med, men
indtil videre synger vi fortsat trestemmigt.
Vi håber med denne åben-prøveaften at give folk et indtryk af, hvad
vi arbejder med, hvordan vi arbejder og hvad det er der gør, at vi nu
i 71/2 år har mødtes hver torsdag og
sunget og grinet sammen. Vi håber
selvfølgelig også at vi får sunget en
hel masse, så folk finder deres
sangglæde igen. Det er jo et af formålene med Sangens År og SyngDansk-Dagen.
Vi glæder os og håber på et godt
ryk-ind af nysgerrige borgere, der
kan lide at synge, så vi alle kan
vise, at Sangens År og Syng-DanskDagen også er nået til Tulstrup og
Alsønderup.
Altså: Torsdag den 30. oktober kl.
19.00-21.00 i Smedens Hus,
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup.
Med venlig hilsen
Kulsvierkoret
v/ Grethe R. Egerup,
Bakkesvinget 18, Tulstrup,
3400 Hillerød.

Tirsdag d. 25. november kl.
18.00.
Her kommer Ib Willumsen og
fortæller i ord og billeder om sit
andelsselskab ” Olietønder i
Ghana ” et kvindeprojekt med
opdræt af murmeldyr som grilles
og sælges langs vejene.

Julebal i forsamlingshuset
Lørdag d. 13. december,
Blue Tabu leverer musikken.
Pris kr. 150,00 incl. middag,
dessert og kaffe.
Tilmelding til fællesspisninger og
bal på tlf. 48 21 03 89 eller
20 28 43 89 senest 2 dage før.
Ballet dog gerne 8 dage før.

Jagttegnskursus
I forsamlingshuset starter onsdag
d. 12. november.
Tilmelding til John på
tlf. 20 45 99 64.

Effekter til loppemarked
afhentes og modtages
hele året

Alsønderup SFO…
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Holdet bestod af:
Søren Olsen, Jon Jahn,
Benjamin Raakjær,
Mark Hutters, Lasse Østergaard,
Marvin Skovmand,
Markus Jørgensen,
Laurits Munch Frederiksen og
Jens-Christian Windum

SFO hiver pokalen hjem
Alsønderup SFO vinder den
årlige SFO-CUP for 0. og
1. klasserne i Ålholm
Tirsdag den 16/9 2008 lykkes det
drengene fra Alsønderup SFO at
hive pokalen med hjem efter 4
kampe i dette års SFO-CUP i
Ålholm.
Dagen startede med en sikker sejr
på 9-0 over ”Georgs Drage” som
dog kun stillede med 6 mand til
turneringen. Det hele virkede så
godt og lovende, og de gæve drenge var slet ikke klar over hvilken
gyser der lå dem i vente i finalen.
Stemningen var god i ”omklædningsrummet” efter kampen, men
træner Casper og Rasmus sørgede
for at bølgerne ikke gik for højt, så
fokus kunne holdes til de sidste to
kampe inden finalen, hvis vi skulle
komme så langt. Træner Casper fik
sagt til holdet at Ålerusen var det
bedste hold vi skulle møde i dag, så
der skulle være fokus hele tiden i
denne kamp. Da kampen mod
Ålerusen, som havde den helt store
hjemmebanefordel med cheerleaders som gav den gas med slagsange og høje tilråb, men man kunne

stadig høre Alsønderup drengene
sige ”Vi er seje, vi er rå, vi er ikke
til at slå. ALLLLSØNDERUUUP!!!”
Og de var ikke til at slå! 3-0 blev
det, i en kamp hvor der aldrig var
tvivl om hvem der skulle trække sig
ud som vinder af den kamp.
Cheerleaderne blev mere og mere
stille som kamp løb af og der var
ikke meget lyd fra Ålerusens piger
da slutfløjtet havde lydt.
Efter kampen kom Laurits Munch
Frederiksen og Markus Jørgensen
hen og sagde ”De var da ikke så
svære…” Så måtte træneren tage
sine ord i sig igen.
Nu var finalen inde for rækkevidde
og drengene var næsten sikre på at
gå i finalen selv om de skulle tabe i
sidste kamp. De tanker blev dog
gjort til skamme med en helt utrolig
sejr på 6-0 over Solvognen. Nu var
den helt sikker! Vi var i finalen og
vi skulle spille mod Milestedet.
Selvtilliden var høj på holdet og
alle var klar til at tage pokalen med
hjem, men det skulle ikke bare
være lige til. Milestedet havde
nogen hurtige og boldsikre drenge
som næsten kunne matche vores

gode pasningsspil. Milestedet kom
til flere afslutninger men Søren
Olsen i målet holdt hovedet koldt
og havde et par gode redninger.
Men selv et velspillende forsvar og
målmand kunne ikke stoppe
Milestedet, og de kom foran 1-0.
Lidt uroligt spillede Alsønderup sig
videre og endelig skete det! 1-1 på
et flot mål af Markus Jørgensen. De
sidste par minutter af kampen
havde vi alt spillet og et par gode
afslutninger men ingen mål.
Slutfløjt…. Så skulle vi i straffesparkskonkurrence. Efter at vi brænder de første par spark, så det ikke
lyst ud, men Milestedet brændte
også et par spark, og da Milestedet
skulle sparke sit sidste spark for at
få uafgjort kunne man næste skære
spændingen ud af luften. De
opmødte forældre sagde ikke meget
da Milestedets sidste ”mand” tog
tilløb hen mod bolden. Forbier…..
”JAAAA!!!!!” Stor jubel fra drengene der alle hoppede op i luften og
smilede op til begge ører.
Alsønderup var blevet SFO-CUP
mestre 2008
Skrevet af Casper Sejr
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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
Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44
Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød
Telefax 48 28 69 53
Biltelefon 23 25 05 06

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk
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Rulleskøjtestævne
Sæt allerede kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at løbe om kap på Rulleskøjter!
Der vil være officielle dommere, tidtagning, konkurrenceregler med mere.

Søndag den 7. december 2008
Kulsviergårdens Idrætshal, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød
Vi starter med første løb kl. 10:00 og regner med at være færdige kl. 16:00...
I samarbejde med Dansk Rulleskøjte Forbund arrangerer Alsønderup Rulleskøjteafdeling for anden gang
et indendørs Rulleskøjtestævne.
Stævnet er for begyndere og øvede.
Vi har fået Danmarks Rulleskøjte Union til at komme
med dommere, og afvikling vil ske som et rigtigt rulleskøjtestævne efter gældende dansk reglement.
Det behøver man dog ikke at være bange for ;-)
Der vil være startdommere, der forklarer reglerne.
Det vigtigste er, at man ikke må skubbe andre eller
spærre vejen for dem samt at man skal køre udenom
keglerne (hvis dommerne ser, at man snyder og
kører indenom keglerne, så bliver man diskvalificeret
fra det pågældende løb).
Man skal bruge hjelm (f.eks. en cykelhjelm), medens
brug af andet sikkerhedsudstyr er valgfrit.

En rettesnor er, at hvis man har løbet over 1 år, og er
rimelig sikker på skøjterne, så bør man tilmelde sig i
Øvede-rækken. Indenfor disse 2 rækker er man igen
opdelt i aldersklasser, så man også kommer til at
løbe imod nogen på ens egen alder. Mænd (drenge)
og kvinder (piger) løber ikke i samme løb, på nær i de
mindste aldersklasser. Dette afhænger igen af antal
tilmeldte.
Ved et rigtig stort deltagerantal tager vi forbehold for
ændringer i programmet. Ved et lille deltagerantal i en
aldersklasse kan distancerne blive afkortet, eller klassen lagt sammen med en anden.
Alle deltagere skal betale deltagergebyr. Har man
sæsonkort til Alsønderup Rulleskøjteafdeling er det
gratis at deltage. Tilmelding er dog nødvendig.
Yderligere info:

Der vil altså også blive inviteret andre klubber, og
man kan tilmelde sig enten i Øvede eller Begynder
rækken. De andre klubber ved om deres løbere er
Begyndere eller Øvede, det er mere svært for os.

Alsønderup Rulleskøjteafdeling
Peter Windum (formand)
Tlf. 48 28 78 01
peter@windum.com
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Puslingene har taget
LANDBRUGSMÆRKET!
Når vi nu bor omgivet af landbrug, så er det jo nærliggende at tage landbrugsmærket. Denne gang har puslingene lært noget om, hvordan årets gang er i landbruget og hvad man bruger maskinerne til. Vi skal også lære lidt
om, hvad man dyrker på markerne og hvad de forskellige afgrøder bruges til.
I september var vi så heldige at få lejlighed til at besøge familien Siewartz, som bor på Damvejen. De har
Hereford køer, som er så vant til mennesker, at vi kunne gå ind i indhegningen. De var godt nok lidt store, når
man kom tæt på! Samtidig fik børnene mulighed for at se maskinerne, sidde i traktoren og for at lege på høloftet.
Det var en dejlig eftermiddag!
Og så fik vi oven i købet saftevand og ”kokage”, som man kan se på billedet.
En stor tak fra Puslingeklassen
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Tak for jeres støtte til
FDF Alsønderup!
Den 9. september solgte vi lodsedler i hele Alsønderup sogn
og vores FDF-børn fik solgt rigtig mange lodsedler – nemlig 1.075.
Det svarer til ca. 1,25 lodseddel pr. husstand!
De penge, som vi tjener på lodsedlerne,
vil blive brugt til at forbedre forholdene på Baunetgården.
Vi skal have bygget brændeskur, raftestativ og bålplads.
På længere sigt kunne vi også godt tænke os at få bygget et par sheltere
til overnatning udendørs.
Der er således god brug for pengene!
Vi benytter lejligheden til at sige tusind tak for god modtagelse over alt i sognet!
FDF Alsønderup
Ledere og bestyrelse

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

Erik Hartz fra
Tulstruphave
Stort tillykke med de to flasker 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.

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 11/11-2008.
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Adresse
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.

www.LokaltNyt.dk

Navn
Postnr

Lokalt Nyt
på
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By
Alder
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

Kuverter
● Prislister
● Plakater

● Brochurer

●

Kontorland A/S

● Firmablade
● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation
Fredensborg Trykcenter
2211 6511

Alt til det moderne kontor
også hjemmekontoret
Din lokale kontorforsyning
Salg til erhverv og privat

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 12 - 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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

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

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 65 40
www.kulsviergaarden.dk
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Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.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@email.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@rasmussen.mail.dk
Badminton
Lars Grønnegaard Nielsen
48 25 24 72
LGNI@nnepharmaplan.com
Fodbold
Niels Jakobsen
24 21 47 87
ChrisMik@post.tele.dk

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
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.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
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@knord.dk
Harløse Lokalråd
Torben Lund Simonsen
48 26 90 70 / 20 15 19 27
torben@simons1.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
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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
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
48 28 65 88
alsoenderupkirke@c.dk

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk

Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.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
www.lyngbakken.dk
Ole Rasmussen
48 24 95 56
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

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

Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk

Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn

Kirkerne
www.tjaerebykirke.dk
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

Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)

Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
70 23 03 93

Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

1001 PERLE
R A N T Z AU & D J E R N Æ S

SE MERE PÅ www.1001PERLE.dk

- HER ER ALT HVAD DU SKAL BRUGE, OM END DU ER NYBEGYNDER ELLER PROFESSIONEL!

VELKOMMEN HOS 1001 PERLE
DANMARKS FLOTTESTE OG MEST BRUGERVENLIGE PERLESHOP
VI KAN BL.A. TILBYDE:
•

STEN & PERLER SAMT TILBEHØR TIL SMYKKEFREMSTILLING

•

PERLEARRANGEMENTER

•

SMUKKE RANTZAU & DJERNÆS SMYKKER

•

SJOVE GAVE IDEÉR

•

SMYKKE START-SÆT

•

SMYKKE BAZAAR

ÅBENT HUS HVER ONSDAG FRA 18.00-20.00
1001 Perle • Gammel Kongevej 74B, kld. • DK-1850 Frederiksberg C
Telefon: +45 25 33 16 52 • E-mail: kontakt@1001perle.dk

SLOTSBYENS DYREKLINIK

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

