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2 Kalenderen…

Indholdsfortegnelse…

Tirsdag d. 11. oktober

Søndag d. 20. november

19.30 Alsønderup Sogns Lokalråd
afholder generalforsamling
på Kulsviergården.

10.00 Jule & Loppemarked
i Harløse Forsamlingshus.
15.00 Spillemandsmesse
i Alsønderup kirke.

Lørdag d. 15. oktober
11.00 Alsønderup Rulleskøjteafdeling sæsonstarter
på Kulsviergården

Tirsdag d. 25. oktober
18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus.

Søndag d. 30. oktober
10.30 BUSK - Familiegudstjeneste
i Alsønderup kirke.

Søndag d. 6. november
10.30 Alle Helgen gudstjeneste
i Alsønderup kirke.
16.00 Alle Helgen gudstjeneste
i Tjæreby kirke.

Torsdag d. 17. november
14.00 Foredrag med
Hans Jørgen Bonnichsen
i Smedens Hus.

Søndag d. 27. november
10.30 Familiegudstjeneste
(1. søndag i advent)
i Alsønderup kirke.

Tirsdag d. 29. november
18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus.

Fredag d. 9. december
09.30 Jul for de mindste
i Alsønderup kirke

Søndag d. 11. december

Indholdsfortegnelse:
ASG&I - Alsønderup
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- siderne 3-7
Kulsvierklubben - siderne 9-10
Kulturscenen

- side 11

Harløse
Forsamlingshus

- side 14
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19.00 ”De 9 læsninger”
i Tjæreby Kirke.

FDF

Tirsdag d. 13. december

Kirkerne

09.30 Jul for de små
i Alsønderup kirke

- side 20
- siderne 21-29
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Den bedste og billigste idræt i Alsønderup:

Alsønderup
Rulleskøjteafdeling
r
e
d
e
n
6 må 0 kr.
for 15

Indendørs rulleskøjteløb
på Kulsviergården
Vi åbner d. 15. oktober !

● Hver lørdag i 4 timer
● Undervisning efter behov* ● Racerløb kl. 13.00*
● Åbent fra kl.11.00 -15.00 ● Hockey kl. 14.00 – 15.00*
● Gratis lån af rulleskøjter

*) Undervisning og hockey foregår når Tore er til stede i hallen (så ofte som muligt)
Endvidere er der hver lørdag:
● Mindst 4 voksne
medhjælpere til stede
● God musik i hallen
● Åbent i cafeteriet

Medlemsskab koster 150 kr
og giver gratis adgang i hele
sæson’en.
Såfremt man ikke er medlem,
koster en enkelt indgang
30 kr. hver lørdag

Se vores hjemmeside for mere information – www.asgi.dk
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ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

“

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

“

Malerfirmaet
10 Kanten A/S
Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk
Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Psykolog

Gunhild Nielsen
Aut.cand.pæd.psyk
Diplomudannelse i Klinisk Hypnose

Tulstruphave 10, 3400 Hillerød
Tlf. 2966 1158 - E.mail gun@pc.dk
www.psykologpraksis-gunhildnielsen.dk

Idrætsforeningen…

5

Nyt fra
Tennisafdelingen
Vi er ved at nå hen mod slutningen af den udendørs
tennis sæson.
Tennistræningen er slut for i år. Der har igen i år været
mange børn til træning, og flere glæder sig til det starter op igen til maj 2012. På senior siden har vi haft to
trænings hold denne sommer.
Banerne er stadig åbne, og afhængig af vejret vil de
være åbne til midten eller slutningen af oktober.
I efteråret/vinter vil der være tilbud om skumtennis i
Kulsvierhallen på udvalgte søndage. Disse datoer er
ikke fastsat endnu. Så snart vi har fået tildelt spilletider
i Kulsvierhallen, vil datoerne blive kommunikeret på
www.asgi.dk.
Skumtennis vil i lighed med tidligere år foregå på søndage fra kl. 10-12. Det er gratis for medlemmer at
ASG&I Tennis, og koster 20 kr for ikke medlemmer.
Der kan lånes junior ketchere og enkelte, ældre
ketchere til voksne. Skumbolde udlånes ligeledes. Der
er ikke træner tilstede, så man skal selv kunne spille.
Mindre børn kan også godt være med, hvis de har en
forælder med.

Tennis på Familiedagen
Igen i år holdt tennisafdelingen åbent på banerne til
familiedagen. Der var ikke så mange til familiedagen i
år, og flere andre aktiviteter i samme tidsrum. Alligevel
var der en del børn, der var forbi tennisbanerne. Flere
rendte frem og tilbage og spillede med i flere omgange, og der var ca 25 børn på banerne, da vi skulle
lukke dem kl. 13. Vi holdt derfor banerne åbne lidt
længere end planlagt. Der er stor interesse blandt børnene for at spille tennis, så vi håber, at interessen holder sig vinteren over, og vi ser nogle nye junior medlemmer til næste år.
Skolens idrætslærere låner tennisbanerne, ketchere og
bolde nogle formiddage hver uge, og rigtig mange elever på Hillerød Vest Skolen (Alsønderup afdeling) får
således mulighed for at prøve at spille tennis i sensommeren. Dette vil fortsætte til foråret når banerne åbner
igen.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

KÆMPE BANKO
Hver mandag kl. 19.00
på Kulsviergården i Alsønderup
60 seriespil á 150,- ● 15 ekstra spil á 400,-

Yderligere oplysninger på tlf. 4828 6232 / tlf. 4828 6876

1. mandag i måneden: STORSPIL
60 seriespil á 200,- 15 ekstra spil á 500,-

Arr.: 37. kreds & Kulsviergården
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Håndboldsjov for børn i
Alsønderup håndboldklub
ALLE var med til at fylde dagen med energi, grin og gik
med stor lyst i gang med de ting vi lavede sammen, så
efter 4 timer var det lidt trætte børn forældrene hentede. Mellem spillerne blev der efterfølgende sagt, at det

Søndag den 21. august mødtes ungdomsspillerne og
deres trænere til 4 timers håndboldsjov på Kulsviergården. Der var 27 ungdomsspillere. Arrangementet
var som opstart på sæsonen, hvor vi lavede sjove og
fysiske opvarmningslege samt angrebs – og forsvarstræning. Vi sluttede af med at spille kampe mod
hinanden på tværs af alle holdene.
Føtex i Hillerød havde sponsoreret rigtig gode og
sunde sandwich, sodavand, saftevand, juice og masser
af frugt til arrangementet. Mange tak skal der lyde for
dette sponsorat. Børnene kommenterede, at det var en
rigtig god frokost og dejligt frisk frugt.

havde været hårdt men sjovt. Og det havde været
spændende fordi de havde lært mange nye ting, f.eks
teknisk træning.
Vi har fortsat plads til nye spillere, så kontakt en af
trænerne, hvis du/dit barn har lyst til at prøve at løbe
ind på en håndboldbane.
På trænernes vegne, Lene

Idrætsforeningen…
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TO
blev til mange…
Niels havde skrevet ud til os, at nogen kunne tage en
hjemmebagt kage med eller en veninde, der ville være
med til at spille glad håndbold… Det blev til 2 kager
og en håndfuld nye spillere. Hvis vi fortsætter i denne
stil, skal vi til at overveje, hvor mange vi samler os af
gangen på halgulvet… Men igen vil jeg opfordre glade
damer til at kigge forbi.
Tæt på 30 spillere! Det er jo fantastisk! For lidt over et
år siden, sad vi bare 2 og drak en kop kaffe – uden
kage og så inviterede vi en veninde, en kvinde, en der
ville vinde og pludselig var vi 30 at finde! Så vi har
meldt 2 hold til turneringen – et damehold (hvad skal
det mon hedde?) og et Goldgirlshold. Så nu har vi et
luxusproblem… Er der nogle glade givere, sponsorer,
lokale virksomheder, der vil sponsorere et exstra sæt
tøj til vores nye hold. Hvis der er 2 – er det kun 2500
til hver.
I august var vi til det lokale stævne ”Selskov”, hvor vi
stolte kunne spille i vores nye spillertøj. Vi kunne også

tage godt imod vores nye Oldboyshold, som startede
op i samme weekend – og vandt! Så de har allerede
spillet sig ind i klubben med stil.
Det var en super hyggelig weekend, hvor vi kunne
heppe på hinanden og mange havde taget deres, børn,
familier og madkurv med til fælles frokostbord - det er
ved at være endnu et brand i seniorhåndbolden i
ASG&I.
For 2 uger siden var vi en stor flok der luftede de nye
trøjer ved SMUK – løbet i Hillerød og her sluttede vi
også af på Posen med en kæmpe madkurv i det grønne. Mette Herskind, som arrangerede turen for os
Goldgirls har også taget initiativ til løbetræning mandag aften.
Det er så dejligt når de smukke ringe spredes i vandet
og vi kommer hinanden mere ved. Vi glæder os til onsdag aften, hvor vi skal ud og sludre og grine med tøserne.
Skrevet af Gitte Ege Hedman
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TOTALLØSNINGER...
Vi har udvidet firmaet med hele to virksomheder, så vi nu kan dække de fleste
af dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig:

VVS
Badeværelser
● Alt inden for varmeanlæg
● Blikkenslagerarbejde
● Renovering/
vedligeholdelse
● Gasservice
● Forsikringssager
●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

MURER

TØMRER
Facade og tag
● Døre / vinduer
● Køkken
● Forsikringssager
● Solceller
● Om- / tilbygning
●

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Badeværelser og fliser
● Facaderenovering
● Om- / tilbygning
● Forsikringssager
● Tagarbejde
● Diverse reparationer
●

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

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

Allan Kristiansen & Sønner ApS
Brunebjerg 11, Tulstrup
www.allankristiansen.dk
48 28 62 40
3400 Hillerød info@ak-s.dk
Fax 48 28 52 47

Kulsvierklubben…
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Så er der igen gang i

Kulsvierklubben
Så er vi på fulde omdrejninger igen. De af vores medlemmer der har været med fra starten – d. 6. oktober,
har allerede fået udleveret programmet for efteråret
2011 samt foråret 2012, så de ved godt at vi skal på
busudflugt til Helsingør Kulturværft d. 20. okt. som en
begyndelse på turen. Skulle tidspunktet for omdeling af
LOKALT NYT passe med at man kan nå at komme
med, men ikke tilmeldt sig, så kontakt bare Hanne &
Flemming på tlf. 21211300 og vi finder en plads til Jer.
I øvrigt har alle muligheder for at deltage i KULSVIERKLUBBENS arrangementer, blot man er, eller ligner en
pensionist. Og vedkommende har yderligere lov til at
tage en person med, uanset alder. Så der er ikke nogen
grund til at sidde hjemme og tænke på KULSVIERKLUBBEN – mød frejdigt frem. Se programmet for efteråret, eller kontakt os på 2121 1300. Mange venlige
hilsen fra udvalget v/Flemming

Praktiske oplysninger
om Kulsvierklubben
For hvem:
Alle pensionister i Hillerød Kommune, samt deres
hjælpere.

Mødested:
Kulsviergårdens Cafeteria.

Mødetid:
Sædvanligvis hver anden torsdag kl. 14.00 i de ”lige
uger”.
Men bemærk, der kan, af hensyn til arrangementer,
også være andre ugedage/mødetider.

Brød må du gerne medbringe. Øl/vand kan købes.
For busture med fælles spiseoplevelse, opkræves kr.
200,- pr. person.
Det manglende beløb betales af klubbens kasse

Sponsor:
Hillerød Kommune yder tilskud til vores klub.
Idrætsforeningen stiller velvilligt Cafeteriet til rådighed.

Transport:
For de af klubbens medlemmer, der kun har mulighed
for at deltage i sammenkomsterne hvis de blive transporteret pr. bil, vil udvalget forsøge at være behjælpelig med biltransport.

Kontaktudvalg:
Mogens & Karen Hansen - 48 28 68 51
Flemming & Hanne Lynge - 21 21 13 00

Efterårsprogram
Torsdag d. 6. oktober 20011 kl. 14.00
Så er vi i gang med vores 28. sæson, hvor programudvalget kan fremlægge et godt og varieret program for
de næste 16 mødedage. Ud over I skal informeres lidt
om klubbens økonomi, så har vi en god overraskelse i
”ærmet”!
Lidt senere i dag har vi fået Hans Christian Nellemann
Nielsen til at komme. Ja hvem er det? Hvis nu vi siger
Kesser & Carlsberg Brass Band, så ved vi ældre at han
og Carlsberg Brass Band var lig med festlig åbning af
Alsønderup Fester i rigtig mange år. I 2011 modtog
Kesser også Hillerød Kommunes Kulturpris. Glæd Jer,
for der er gang i Kesser og hans disciple.

Økonomi:
Du skal selv betale for kaffe/the kr. 30,Drikker du ikke kaffe/the, er prisen kr. 15,- pr. møde.
(Vi står selv for borddækning)

Forårsprogrammet vil kunne læses
i Lokalnyt omkring årsskiftet...
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Torsdag d. 20. oktober 2011 kl. 10.00
Den tidligere mødetid, fortæller at vi skal på vores
efterårstur. Vi har valgt først at besøge Helsingør
Kulturværft, som er ”resterne” af det verdenskendte
Helsingør Skibsværft. Det har givet mange overskrifter
på grund af Helsingørs høje ambitioner og store budgetoverskridelser.
Efter formiddagskaffe/the kører vi til København, og
skulle dronningen ikke have tid, så har vi en plan. På
vejen hjem finder vi et sted for at indtage sen frokost.
Prisen for turen er kr. 200,-

Torsdag d. 3. november 2011 kl. 14.00
Sognepræst Torben Ebbesen Fra Ullerød Sogn, vil
komme og fortælle om sin tid som feltpræst, nærmere
Camp Bastion. Før han kom til Hillerød, var han i
Sidney tilknyttet en menighed der. I 2012 skal Torben
Ebbesen atter en periode til Afghanistan. I dag får vi
en øjenberetning.

Kulsvierkoret…
i dag. Dette på trods af at Hanne nu er der hvor roerne
gror, og ikke selv har fornøjelsen af at være tilhører.
Ikke mindre end tidligere chef for PET, Hans Jørgen
Bonnichsen kommer med foredraget ”Mennesket i
ondskaben”.

Torsdag d. 1. december 2011 kl. 14.00
Så er vi ved gamle traditioner igen, nemlig Alsønderup
Skoles Luciakor. Vi håber at kunne vedligeholde traditionen, selv om der er kommet ny ledelse på skolen.
Efter at have tørret øjnene, vil vi byde børnene på
sodavand og kage. Resten af tiden skal bruges til en
god dansk film.

Torsdag d. 15. december 2011 kl. 14.00

Torsdag d. 17. november 2011 kl. 14.00

Hvad er mere naturligt end at holde juleafslutning i
dag. Men måske ikke helt som vi plejer! Hvem er sognets præst på dette tidspunkt? Har vi overhovedet fået
en? Vi må have en plan B klar. Men julebankospil med
gaver fra Klubbens medlemmer, skal vi ikke snydes for.
Og juleboller vil der også være til alle.

Så har jeg ”skudt en papegøje”. Sådan skrev Hanne
Lundsgård til programudvalget for at indvie os i hvad
hun og menighedsrådet kunne tilbyde i Smedens Hus

Så kære klubmedlemmer: Det er tid at ønske alle en
rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Kulsvierkorets 10. sæson
Det er Kulsvierkorets jubilæumssæson i år, og vi er SÅ
glade for, at vi nu kan sige, at vi er en selvstændig forening.
Efter at have været startet som en knopskydning på
Kulsvierscenen, besluttede vi ved starten af vort 10. år
(februar 2011), at vi ville være en egen forening.
Efter to møder og en stiftende generalforsamling kunne
vi pr. 1. marts 2011 kalde os Kulsvierkoret, men nu
som en egen forening.
Her i korets 10. sæson er det os en glæde, at kunne
byde Lokaltnyt's læsere og andre interesserede på en
oplevelse af en ganske særlig slags.
Det er lykkedes os at få de bedste lokale musikalske
kræfter til at medvirke ved opførelsen af et af nyere
tids gladeste stykker kirkemusik: SPILLEMANDSMESSEN, som er blevet opført med stor succes flere steder
i landet.
Det er Spillemandslauget Jysk på Næsen, der har lavet
musikken til Holger Lissners danske, protestantiske
gendigtning af den katolske messes forskellige led. Det
kommer der en god times festlig og glad kirkemusik ud
af. Vi har allieret os med vore gode lokale musikere:

Karin Fredborg og Lone Hansen (fra Madam Blå) medvirker på harmonika, Linda Slätis på violin og Finn
Hegelund (organist) på bas. Kulsvierkoret er - udover i
de enkelte satser - også dem, der leder alle igennem
de i alt 3 fælles salmer, der er undervejs. Til at kæde
det hele sammen har Charlotte Chammon (Nr. Herlev)
lovet at være med, hvilket vi er utroligt glade for.
Hele denne koncert løber af stabelen søndag den 20.
november kl. 15.00 om eftermiddagen i Alsønderup
Kirke. Der er kaffe i Smedens Hus efter koncerten/messen, hvor alle er meget velkomne.
Skulle der være nogle blandt det gode blads læsere,
der har fået lyst til og mod på at være med i vort dejlige og lystige kor, er vi altid åbne overfor nye medlemmer. Nodekendskab er ingen nødvendighed, man skal
blot have glæden ved at synge, og så en tro på og fornemmelse for, at man kan.
Interesserede kan henvende sig til korlederen
(se under Foreninger på bladets Navne og adresser...)
eller selv møde op en torsdag fra kl. 19.00 – 21.00 i
Smedens Hus. Velkommen til begge dele!
Grethe R. Egerup (korleder)

Kulsvierscenen…
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Kulsvierscenen opfører

Anna Sophie Hedvig
Vi er til en ganske almindelig middag, hos en ganske
almindelig familie i København. Tanten fra Jylland er
også kommet på besøg. Med sin kuffert, sin hatteæske
og sine store øjne bankede hun uventet på. Bortset fra
denne overraskende visit er hun ganske forudsigelig.
Hun er skolelærerinde, og endnu mere ualmindelig
kedelig end resten af familien. En kvinde, som aldrig
har gjort noget som helst ud over det sædvanlige.

Børneteater
Vi har langt om længe fået en børneteater-instruktør!
Går du i 4. til 7. klasse og har du lyst til at være med
så skriv til borneteater@kulsvierscenen.dk eller ring
til formanden Birgitte på 28191176 (efter 16).
Vi starter op med dramaøvelser d. 5. oktober og øver
herefter onsdage og senere hen også om søndagen.
Før jul går børnene i gang med at øve til årets forestilling Momo.
Først til mølle-princippet gælder...

Sidder du med en drøm om at stå på de skrå brædder,
så kontakt Andreas Grønbæk på 2878 3285 eller
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
Vi spiller fra medio januar til primo februar 2011.
Hold øje med www.kulsvierscenen.dk eller køb
billetter via www.billetten.dk eller på tlf.: 70 20 20 96
hverdage mellem 9-17.

Bliv ven med
Kulsvierscenen
på Facebook:
www.facebook.com/kulsvierscenen
Hold dig opdateret med de forestillinger
Kulsvierscenen opfører og se
billeder fra tidligere forestillinger...

Læs mere på www.kulsvierscenen.dk

Regi- og lysfolk
og unge mænd
Vi kan altid bruge en ekstra hånd til at sætte forestillinger op ved Kulsvierscenen. Lige i øjeblikket
mangler vi personer, der har lyst til at være med til
at skabe næste års forestilling. Vi har et godt sammenhold i teatergruppen og tilbringer en masse
sjove timer sammen. Det er specielt regi- og lysfolk
vi mangler, når vi går i gang til efteråret. Det er ikke
nødvendigt med stor erfaring, bare du er fiks på
fingrene. Har du mere lyst til at stå på scenen, har
vi altid et underskud af unge mænd, der kan brænde for at spille teater. Interesseret?
Send en mail til benghave@hotmail.com eller ring
til Birgitte på 28 19 1176.

kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
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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

● Åben hverdage 09.00-16.30
og efter aftale
● Områdets største udvalg af gravsten
● 4 generationer i samme familie
● Besøg os i forretningen eller
på danstein.dk
● Medlem af Stenhuggerlauget

Hillerød Gravsten
Frederiksværksgade 101 - 3400 Hillerød
Telefon 4825 0909

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

Harløse Forsamlingshus…

Harløse
forsamlingshus
Fællesspisning
tirsdag d. 25. oktober kl. 18.00
Herefter er lokalrådet på med lokale emner.

Søndag d. 20. november
Jule/loppemarked kl. 10-13
Vi modtager/afhenter gerne effekter hertil.

Jagttegnskursus
starter d. 23. november kl. 19.00
Fællesspisning
tirsdag d. 29. november kl. 18.00
Her kommer Poul Nielsen og fortæller om egnens veje
og stier.

Lokalt Nyt…

Lokalt Nyt-redaktionen
efterlyser

Ny Kasserer!
Lokalt Nyt bliver som de fleste nok ved, produceret
udelukkende ved hjælp af frivilligt arbejde.
Desværre har vores mangeårige kasserer, Henrik
Pedersen, desværre ikke tid til at udføre dette
arbejde længere og vi søger nu en ny kasserer pr.
1. januar 2012.
Arbejdet kræver ikke større økonomisk indblik og
omhandler primært udsendelse af regninger til
vores annoncører samt betaling til vores trykkeri.
Kassereren deltager kun i ét redaktionsmøde om
året og får selvfølgelig alle sine udgifter dækket.
For yderligere information om jobbet som kasserer
i Lokalt Nyt redaktionen, vil Henrik gerne fortælle
hvad arbejdet handler om på telefon 4080 2541.

Telefon for tilmeldinger til fællesspisning 48 21 03 89
senest 2 dage før.

Kom gratis til fest
i forsamlingshuset
Læg mindst 4 timer og få to pladser
Vi skal nu i gang med at reparere toiletterne,
og mangler hænder.
Vi skal have pudset ca. 20 m2 væg,
støbt en væg ca. 1,5 m2,
fjernet en udvendig kældertrappe,
repareret lidt kloak, pudset sokkel ca. 10 m2
og lagt nogle nye fliser.
Ring til John 20 45 99 64 og meld dig til
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Har du lyst til at være vores nye kasserer,
så send venligst en mail til
ansvarshavende redaktør Peter Windum
på mailadressen Peter@Windum.com
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
- Den korte vej fra jord til bord er din vej til kvalitet !
Din lokale slagter, som sætter dyrevelfærd og kødkvalitet højt!
Kødsnedkeren sælger kun kød fra dyr, der er født, opvokset og slagtet
i Danmark. Primært kød fra fritgående dyr i Nordsjælland, hvor
transporttiden til slagtning er minimal. Eget pølsemageri og røgeri,
hvor vi producerer alle vore grillpølser, spegepølser m.m.

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Kødsnedkeren
v/ Flemming Bisp Høeg
Farvergården 14, Ørby, 3220 Vejby

Tlf. 48 71 87 85
www.koedsnedkeren.dk
Butikkens åbningstider:
Torsdag 11-17.30
Fredag
11-17.30
Lørdag
9-14.00
Denne annonce har en værdi af kr. 50,mod forevisning i vor forretning.
(Kun 1 pr. husstand)

Velkommen
i Ørby!

reklame
markedsføring
tryksager
PRessekontakt
websites
onlinesystemer

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
C E R T. T V - I N S P E K T Ø R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk
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Lokalt Nyt…

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

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
15/11-2011.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

- Simon vinder sodavand !

Postnr

Simon Østergaard Lynge Nielsen

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

Adresse

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

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Navn

Find 5 fejl

KONKURRENCE:

16 Alsønderup Sogns Lokalråd…

Visionsmøde for
Referat af Visionsmøde for Alsønderup Sogn
Den 27. august afholdt Lokalrådet visionsmøde for
Alsønderup sogn på Kulsviergården.
Nanna Lange Jensen bød velkommen og orienterede
om baggrunden for mødet. I den forbindelse blev det
oplyst at Hillerød kommune, har opfordret kommunens
10 lokalråd om at udarbejde en Landsbyvision for
netop hvert deres område. Det er ikke noget krav at
der skal udarbejdes en landsbyvision, men den vil
kunne anvendes både af lokalrådet og af kommunen
som en ”vejviser” for kommunens fremtidige arbejde.
Derfor var det især det kommende indhold af landsbyvisionen som var temaet for dagens visionsmøde.
Nanna nævnte i sin indledning at lokalrådet ønskede
input til visionen da den skal bygge på de emner og
temaer, som vi i lokalsamfundet mener er vigtige og
som bør tages op. Målet er at synliggøre sognets
ønsker og behov overfor kommunen i forbindelse med
den kommende kommuneplan.
Hvordan skal Alsønderup Sogn se ud om 10 år? Det
var et af de spørgsmål som blev rejst af Lokalrådet. Her
præciserede Nanna, at det er lokalrådets opfattelse at
det er nødvendigt, at have en vis udbygning, for det
skaber grundlaget for at vi kan bibeholde skole, daginstitution, købmand, busforbindelse og ikke mindst
idræt. Vi vil arbejde for, det bliver en kontrolleret
udbygning og at beboere samt lokalråd får en dialog
med byråd, før beslutningerne træffes.

Efter Nannas indledning var der korte indlæg fra bestyrelsen omkring nogle af de emner som lokalrådet har
arbejdet med siden sidste visionsmøde :

Bystruktur, arkitektur og landområder
omkring sognet
v/Carsten Riis
Carsten kom i sit indlæg bl.a. ind på at vi fra lokalrådets side har diskuteret, hvordan en fremtidig udbygning kan ske og der er enighed om at det bør foregå
som indpasning i den eksisterende bebyggelse. En evt.
kommende udbygning bør ikke bryde med den struktur, som findes i sognet både strukturel og visuelt.
Carsten nævnte også de trafikale forhold, hvor der fra
Lokalrådets side har været stor opmærksomhed på
hastighedsdæmpning og på hvordan vi kan sikre skoleveje.

Kulturelle minder, traditioner og
naturområder
v/Kirsten Steensberg
Som særligt bevaringsværdige kulturminder blev her
nævnt Alsønderup gamle landsby med kirken fra 1300
tallet, smedens hus og de to gamle gårde – (Brudegården
og Ærtelandsgården) - der ligger, hvor de har ligget fra
før landboreformerne i 1780érne, med markerne i
stjerneformation ud fra gården. Desuden nævntes
Nejede Vesterskov og Alsønderup Enge med ynglende
havørne på tredje år og kronhjort som hyppig gæst.

Alsønderup Sogns Lokalråd…
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Alsønderup Sogn
En vigtig attraktion midt i det kommende Kongernes
Nordsjælland. Her er problemer med vandkvaliteten i
Alsønderup enge. Mindre artsrigdom af fugle end for
10-20 år siden.

Det sociale liv og fællesskab
v/Jan Witthøf
Jan fremhævede i sit oplæg det meget aktive sociale liv
og det fællesskab, som findes i sognet. Som Jan ridsede
op, går det langt tilbage i tiden, og det har været meget
værdifuldt for mange ikke mindst børn og unge i området. Men som Jan også nævnte er det forbundet med
en stor og nødvendig indsats fra frivillige, som vælger
at bruge deres tid i lokalsamfundet, og spørgsmålet er
hvordan vi kan sikre at det også fortsætter i de kommende år. Hvordan skal vi udvikle nye aktiviteter og
hvordan sikrer vi forhold, som gør at mange også i de
kommende år vil engagere sig i frivilligt arbejde.

Stier og grønne områder
v/Ole Caspersen
Stier og grønne områder er noget vi alle sætter pris på i
sognet, og det er samtidig noget som fortsat efterspørges af mange, specielt i den umiddelbare nærhed af
hvor vi bor.
Der er rigtig mange som bruger cykelstien mellem
Alsønderup og Tulstrup til motion og hundeluftning,
men det skyldes nok ikke at der er specielt mange
naturoplevelser at hente der, men snarere at der ikke er
så mange andre steder, der kan bruges til dette.
Lokalrådet arbejder på at der skabes nye stier nye grønne områder tæt på hvor vi bor. En mulighed er en sti

fra Grib skov til Arresø over Bendstrup, den ville også
kunne sikre skolevejen fra Bendstrup og vi forestiller os
den som en stiforbindelse som led i den kommende
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. En anden
mulighed er at udnytte at gravetilladelsen i Tulstrup
grusgrav snart udløber, og i den forbindelse kunne man
omdanne grusgraven til et nærliggende grønt område
især til glæde for beboerne i Tulstrup, hvor der mangler
den slags områder.

Debat
Herefter var der en livlig debat, hvor de beboere, der
var tilstede, havde fokus på stier til alle, trafik, kulturværdier, 50+ boliger som mindre gårdhavehuse, både
som ejerboliger og lejeboliger. Man vil gerne blive i
området, når man er pensioneret og måske foretrækker
at bo i en mindre bolig, som er ældre egnet, men det
er der ikke mange muligheder for i øjeblikket.
Der var også stor tilslutning til forslaget om en ”sti til
alle” vandre-, barnevogne-, cykel- og ridesti fra
Gribskov over Alsønderup og Nejede Vesterskov til
Arresøen. Og alle ønskede også, at den nuværende
grusgrav på Nejedevej blev udlagt til rekreativt område
når gravetilladelsen udløber.
Tak til jer, der mødte op og deltog i debatten.
Bestyrelsen for
Alsønderup Sogns Lokalråd
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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

Familiedagen…
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Vinderne af
fodboldturneringen
på Familiedagen, der i finalen slog
Lyngbakken 5-3, den mest målrige finale
nogensinde. Desværre havde turneringen i år
kun tre deltagere, men arrangørerne håber, at
mange flere vil stille op til næste år, når
Familedagen fejrer sit ti års jubilæum.
Vinderne af fodboldturneringen i grundejerfodbold 2011:
Tulstrup have: Jonny Larsen, Simon Larsen,
Allan Mikkelsen, Torben Lind, Alexander Lind,
Daniel Larsen, Nicolai Vest, Sophie Lind.
Ikke med på billedet: Rasmus og Henrik

Cirkus duoen Circostancia
underholdt lørdag eftermiddag

20
Så er
væbnerne

Landslejr

Fortræning

i fuld gang igen!
Efter en fantastisk sommerlejr og
landslejr nåede vi alle at holde lidt
sommerferie, inden vi tog fat på en
ny sæson i FDF i slutningen af
august.
Væbnerne (5.-6. kl.) har i året der
er gået oplevet alle sider af den
danske natur. Vi startede sidste
sæson med en meget blæsende
OIO weekend, ”Out In October”,
en udendørs lejrweekend med
værksteder og aktiviteter. Vi havde
en skøn juleweekend med masser
af sne, og i starten af 2011 var vi
o
på vinterhike med sne og 12 frost
om natten. Da det blev lidt mildere
i vejret; men alligevel med regn og
blæst, var vi på togt med træskibet
”Skibladner” på Øresund og sejlede
også et smut til Sverige. Som optakt
til landslejren mødtes ca. 800
FDF´ere i Helsinge i april til fortræningsweekend, hvor børnene
kunne få en lille forsmag på hvad
der ventede dem på Landslejren i
juli: At bo i en stor lejr, møde andre
FDF’ere, deltage i div. spil og løb
med dragebyggeri, båltænding på
tid, m.m. Landslejren med både sol
og regn blev beskrevet i sidste
nummer af Lokalt Nyt.
Den nye sæson er allerede startet
med granris-/genbrugsbåds sejlads i
Frederiksværk, hvor vi har kæmpet

mod andre FDF’ere. Herefter
fortsætter året for væbnerne med
OIO i starten af oktober, juleweekend i november, og efter juleferien
starter væbnermesterskabet, som er
for alle væbnere i helelandet, hvor
vi, indtil finalen i Kristi Himmelfarts
ferien, skal løse opgaver, sende billeder, film og løsninger over internettet. Finalen foregår fra Mosede
fortet, hvor vi skal rundt med S-tog
på poster fra Solrød over Hundige,
Hvidovre, København kommer helt
til Farum.
I begyndelsen af juni 2012, prøver
vi igen at arrangere en sejltur med
”Skibladner”.
Hvis du skulle have lyst til at prøve
FDF, så har vi igen åbent for nye
børn - se mere på vores hjemmeside www.fdf.dk/alsonderup.
Her kan du også se flere aktiviteter
i kalenderen.
Du er velkommen til at kigge forbi
”Baunetgården” på Baunevej 16 der er sikkert nogen du kender i
forvejen!
5.-9. klasser mødes om mandagen
kl. 19-21, 0.-4. klasser mødes om
tirsdagen kl. 18.00- 19.30.

Juleweekend
OIO

Skibladner
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Sogneudflugten
Den 23. august var der sogneudflugt. Vi, ca. 35 i alt, kørte i en
behagelig bus med en god chauffør
over Nejede mod Jyllinge, og vi fik
prøvet omfartsvejen ved Gørløse,
som var blevet åbnet aftenen før.
I forbindelse med at Hanne
Lundsgaard bød os velkommen, fortalte hun os, at hun havde fået nyt
embede fra 1. september 2011 i
Toreby sogn på Lolland ved en ny
kirke fra 2002.
Traditionen tro sang vi undervejs
gode velvalgte sange fra de omdelte
højskolesangbøger.
Første stop på vores tur var den nye
Hellig Kors Kirke i Jyllinge.
En af menighedsrådsmedlemmerne
gav os en rigtig god orientering om
baggrunden for at opføre en ny
kirke. Jyllinge sogn var vokset
enormt, men problemerne med at
skaffe penge, især hvis der skulle
bygges en ikke helt traditionel
kirke, var store. Det gjorde det ikke
nemmere, at kassereren tog opsparingen til kirkebyggeriet på over en
million til sin egen lomme.
Man fik dog til slut lov til at opføre
en kirke for ca. 15 mill. kr., som er
ca. det halve af hvad det normalt
koster at bygge en ny kirke.
Hellig Kors Kirke er opført i 2008
og er tegnet af arkitekterne KHR,
som bl.a. også har tegnet
Københavns Metro og B&O's
hovedsæde.

Hellig Kors Kirke er et markant og
modigt bud på en ny kirke, hvor
der er anvendt nye byggemetoder.
Det er ikke lige til at se det... men
det er faktisk en kirke i et smukt
landskab, der har plads til omkring
600 personer - og en dansk en af
slagsen oven i købet!
Både udvendigt og indvendigt er
der overalt brugt et spændende nyt
glasfiber kompositmateriale i en lys
grågrøn tone. Herudover alene neutrale hvide vægge og enkle betongulve. Fra kirkerummet er der
udsigt over Roskilde Fjord, da kirkerummet har vinduer fra gulv til
loft ud mod Fjorden. Kirkerummet
er smukt og enkelt formet. De enkle
materialer, det ærlige udtryk og de
lyse, afstemte farver skaber ro og
indbyder til fordybelse.
Efter orienteringen kunne vi på
egen hånd gå rundt og se kirken, de
tilstødende lokaler og i køkkenet
kunne vi nyde en kop kaffe eller gå
ned til fjorden, hvor solen skinnede
smukt på det stille vand.
Herefter fandt vi vore pladser i bussen igen og kørte via Roskilde til
Svogerslev Kro for at få en dejlig
middag; menuen var hamburgerryg
med årstidens grønsager samt islagkage.
Næste stop var Andelslandsbyen
Nyvang ved Holbæk, der er et
historisk oplevelsescenter, der dækker perioden 1870 til 1950.

Her fik vi et par timer til på egen
hånd at gå rundt og se de mange
bygninger fra andelsbevægelsestiden, som nu var blevet flyttet hertil, som eksempelvis Trønninge
Brugs og Søstrup Andelsmejeri, og
de mange erhverv som slagter,
bager og skomager, samt offentlige
instanser: landpolitistationen og
brevindleveringsstedet. Som skik og
brug var, har Andelslandsbyen også
kirke, skole og forsamlingshus. I
den ene ende af kirken boede
præsten og under skolen var der
opstaldet heste, hvilket nemt kunne
lugtes i klasseværelset!
Genkendte du din egen gamle telefon eller radio i telefonudstillingen
eller i radioforretningen?
Selvom vi var der på en hverdag,
var vi heldige at mange forretninger
var betjente af de mange frivillige,
som med glæde fortalte om
Andelslandsbyen, deres udstilling
og hvad de lavede.
Da det efterhånden var blevet
gråvejr og kl. var 15.30, tror jeg alle
så frem til at få eftermiddagskaffen.
Vi fortsatte derfor i bus til Gerlev
Kro, hvor vi fik serveret kaffe med
kage til.
Efter en dejlig dag med masser af
hyggesnak og oplevelser gik turen
herefter hjem.
Birgitte Købberø

Kirkesal, Hellig Kors kirke

Hellig Kors kirke, Jyllinge

Slagter,
Andelslandsbyen
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Farvel til sognepræst
Hanne Lundsgaard
Søndag den 4. september 2011 holdt sognepræst
Hanne Lundsgaard afskedsprædikener i Tjæreby Kirke
og Alsønderup Kirke. Til begge gudstjenester var der
mødt mange sognebørn op for at sige farvel til vores
sognepræst gennem 12 år.
Hanne Lundsgaard er nemlig tiltrådt en ny stilling i
Toreby Sogn på Lolland fra den 1. september.
Efter gudstjenesten i Alsønderup Kirke havde menighedsrådet indbudt til en afskedsreception i Smedens
Hus, hvor rigtig mange var mødt op. Midt på gulvet
stod en buffet med mange lækkerier, ligesom der også
var et pænt udbud af diverse drikkevarer.
Der blev holdt taler af provst Jørgen Christensen, en
kollega fra ”præsteteam Vest” og menighedsrådets for-

mand. Hanne Lundsgaard sluttede med et lille resume
af udviklingen i sognene i de 12 år, ligesom kun takkede for en god tid, for godt samarbejde og for de mange
gaver, hun havde fået på dagen.
Fra talen, som formanden holdt på menighedsrådets
vegne, kan bl.a. citeres:

”Kære Hanne Lundsgaard.
Når man i gamle dage skiftede til en ny stilling, blev
der skrevet i ens skudsmålsbog om, hvorledes man
havde klaret sit arbejde i den stilling, man forlod. Hvis
jeg på menighedsrådets vegne skal skrive noget i din
skudsmålsbog, så vil det bl.a. være nogle af disse
betragtninger:
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Kirkerne…
Du tager dit arbejde som præst meget seriøst, hvilket
bl.a. giver sig udslag i, at du altid møder velforberedt
frem og er klar til at udlægge dagens tekst og lede
gudstjenesten. Det er sket mere end én gang, at jeg er
mødt op og i forvejen har kendt til dagens tekst og
været lidt spændt på, hvorledes den skulle fortolkes.
Da har det været meget givende, at du klart og tydeligt
kunne forkynde, at det kristne budskab til menigheden
den dag var sådan og sådan. For at kunne dette,
kræver det, at man har sat sig grundigt ind i stoffet og
dermed er velforberedt.
Du besidder også en vigtig dyd, som kræves af en
præst. Nemlig at du altid møder præcist op og aldrig
kommer for sent. Ligesom du altid overholder en indgået aftale punktligt. En præsts arbejde omfatter mange
situationer, som vil være pinlige, hvis vedkommende
kommer for sent. Det må så også bemærkes, at din
tolerance over for medarbejdere, der ikke besidder
denne dyd, ikke er særlig stor. Men da vi i øjeblikket
har en stab bestående af organist, kirkesanger og kirketjener, som også besidder disse dyder,
er det én af årsagerne til, at jeres
samarbejde har fungeret godt.”

Lundsgaard altid udfører sit arbejde i forbindelse med
begravelser og bisættelser. En præst´ opgave er først og
fremmest at forkynde det kristne evangelium i disse
situationer. Men de mennesker, der sidder nede i kirken, forventer også, at der komme nogle mindeord om
den afdøde, som de kan genkende. Det har fremgået
meget tydeligt af Hanne Lundsgårds mindetaler, at hun
altid har hørt godt efter, når hun har talt med de efterladte, så hun har fået et indblik i den afdødes liv. Fået
understreget det værd, den afdøde var for disse mennesker. Det viser hendes respekt for sit arbejde, og det
viser en medmenneskelig omsorg.
Til slut nævnte formanden det gode samarbejde Hanne
Lundsgaard havde haft med de skiftende menighedsråd
gennem de 12 år og ønskede for hende og hendes
familie, at de må trives i det nye job og i de nye omgivelser.

Endvidere kom formanden ind på den
forbilledlige måde, Hanne

Efter gudstjenesten i Alsønderup Kirke
havde menighedsrådet indbudt til en
afskedsreception i Smedens Hus

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt menighedsrådsmøder
torsdag den 13. oktober,
og tirsdag den 22. november kl. 18.30 i Smedens Hus i Alsønderup

24 Kirkerne…
Høstfest i Tjæreby
Torsdag d. 18. august 2011
Regnvejr, regnvejr og atter regnvejr…..Høstfest og 6 tilmeldinger. Ja, sådan var situationen om mandagen,
som der skulle ”høstes” om torsdagen. Og mad til 35
blev afbestilt.

populær hos slagtermester Peter Avlund, hvis jeg en
anden gang skal aflyse den bestilte mad! Så derfor min
appel: vær rare og husk at tilmelde jer i tide til arrangementer, hvor spisning indgår som en del af dem.

Men så vendte billedet og de der kom med, 46 i alt,
kunne glæde sig over et fantastisk sommervejr til at
høste med le bag præstehaven.

Men dejligt var det at se Konfirmandstuen blive fyldt til
bristepunktet, mens de store høstmaskiner tog over ude
på marken. Alle fik rigtig god mad, kaffe og et stykke
kage før vi samledes i den smukt høstpyntede kirke til
aftensang og en fin historie om myretuen og dens flittige beboer, der ved samarbejde og planlægning formåede at redde livet, idet den nye parcelhusejer - efter
moden overvejelse - ikke nænnede at ødelægge tuen.

Kl. 17.00 bød formanden velkommen og meddelte
samtidigt de tilstedeværende, at vores sognepræst
havde opsagt sit embede i Tjæreby-Alsønderup sogne
for at tiltræde et nyt i sin gamle lollandske hjemegn.
Det var en nyhed, der kom bag på alle, men Hanne
smilede og fortalte sine sognebørn, at hun faktisk
havde fået sin drømmestilling: Sundskirken, bygget i
2002 og rejst efter ønske fra folk i området. Vi måtte
alle ønske Hanne til lykke, selvom det betød præsteskift.
Under livlig snak blev leen forstandigt svinget for sjette
gang i Tjæreby. Nogle af høstfolkene havde tydeligvis
prøvet det før, andre var nybegyndere, men lige ivrige.
Børnene tumlede sig i det nyslåede korn og hjalp med
at binde neg, som man, efter at have stablet det i hove,
måtte tage med hjem. Jette Olesen fra Ullerød leverede
harmonikamusik til arbejdet, og der blev tid til en
enkelt høstbajer inden bordets glæder.
Apropos det sidste, så er det ikke sikkert, at jeg bliver

En deltager har sendt følgende kommentar: ”Og sikke
en smuk eftermiddag det blev! Jeg ved godt, at vi ikke
kan skrue tiden tilbage til Morten Korch romantikken,
men de fleste by-børn af i dag mærker aldrig på deres
krop, hvor vi får de basale ting fra, endsige årstidernes
skift. Det er noget de kun læser om eller mærker, når
de skal have flyverdragten på eller af igen”.
Det kan måske inspirere os til høstfest næste år.
Tak til alle der mødte op.
R. Steen
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Et anderledes

God Morgen
på Familiedagen
Kl 9.30 på Familiedagen fik vi et anderledes God
Morgen! Hanne Lundsgård, vor præst gennem godt 10
år, har jo som regel startet Familiedagen med Kirkeligt
God Morgen, som mange var meget glade for. Et lille
tidsrum til eftertanke. Hanne Lundsgård har nu fået nyt
embede pr. 1. september 2011, så Kirkeligt God
Morgen var desværre aflyst - men det kommer nok
igen. I stedet fik vi et anderledes God Morgen, idet
badmintonspilleren Poul Erik Høyer kl 9.30 holdt et
foredrag om mønstret i sin sportskarriere. Det var
yderst interessant og tankevækkende. Egentlig startede
det med at hans bedstefar som ung gymnast havde
drømmen om at komme med til de Olympiske Lege.
Det kunne desværre ikke lade sig gøre, da han på det
tidspunkt arbejdede i landbruget. Da Poul Erik Høyer
så voksede op - ja så fik han tanken om at komme til
tops i badminton. Og alt starter med tanken. Derpå
kommer meget, meget træning, og så skal psyken være
med på ideen. Først der er der mulighed for at klare at
komme til tops. Poul Erik Høyer anførte, at det samme
mønster gælder meget andet i livet som f.eks.
Alsønderup Loppemarked. Een - eller nogle - har haft
tanken og derpå kom så meget træning, læs:
Loppekørsel-sortering-salg-oprydning og meget andet.
Man kan også overføre det til ens job og til et fag i
skolen, som f.eks natur og teknik eller dansk.

Vil man klare sig godt der skal man først have tanken
om at bare ville det - og så kommer træning: Læs øve
sig i sit job hver dag og læse lektier hver dag! Såre
interessant!
Poul Erik Høyer fortalte om sin egen karriere, der også
havde fulgt det mønster. Han fortalte det med fine
eksempler og billeder fra bl.a. de Olympiske Lege –
ikke mindst om hvor vigtigt det var at få sin psyke med
på planen om at ville vinde - og nå det sted, at han lige
vidste hvilke bolde, han skulle slå. Han havde arbejdet
med sig selv hele dagen før den afgørende kamp.
Det lykkedes: Guld til Poul Erik Høyer i badminton!
Ja hårene rejste sig såmænd også på os tilhørere!
Men hold nu fast: For at nå så langt skal man træne
19.000 timer! Der gik et sus gennem salen. 19.000
timer! Og som Poul Erik Høyer anførte: Hvornår skal et
barn så starte sin sportskarriere? 5 år gammel? 10 år
gammel? 15 år gammel? Det er vist svært at svare på!
Altså: Vi fik desværre ikke Kirkeligt God Morgen ved
Hanne Lundsgård, men vi fik et virkeligt godt foredrag
ved Poul Erik Høyer!
Tak for det! Det var en god ide!
Så gerne begge dele i 2012!
Venlig hilsen
Birgit Brogaard
- og Tak for kaffe!
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Alle Helgens Dag
Søndag d. 6. november
I vore to kirker har vi, ligesom
mange andre steder, tradition for at
mødes til Alle Helgen og mindes og
tænke på dem, som ikke er hos os
mere,
Vi mindes i taknemmelighed og
prøver at lade håbet blomstre i det
liv, der er vores.
Mange forskellige tanker går gennem hver af os. Både sorg, afmagt,
kærlighed og glæde sætter sit præg
på os.
Alle Helgens gudstjeneste giver
plads til tankerne og formidler samtidig, at kærligheden overvinder alt.
Lys og blomster er med til at skabe
stemning og håb.

Der holdes gudstjeneste
I Alsønderup kirke kl. 10.30 og
I Tjæreby kirke kl. 16.00
Til ære og minde læses, efter
prædiken, navnene på de personer,
vi har mistet i sognene eller som er
blevet bisat eller begravet fra kirkerne i det forløbne år.
Efter gudstjenesten vil der være
mulighed for at besøge kirkegården,
og der vil blive serveret en kop
kaffe i våbenhuset for dem, der har
tid og lyst.

Tjæreby-Alsønderup sogne får besøg af

Hans Jørgen Bonnichsen
torsdag d. 17. november 2011 i Smedens Hus kl. 14.00
Som nogen måske erindrer, så har forhenværende chef for PET
H.J. Bonnichsen været gæstetaler hos os for to år siden.
Hans evne til at foredrage og hans utroligt velformulerede danske
sprog, har fået os til at sende en ny henvendelse.
Og det lykkedes at finde et hul i Bonnichsens meget optagede
kalender!
Vi er derfor, traditionen tro, gået sammen med Kulsvierklubben
om en fælles eftermiddag i Smedens Hus.

Foredraget har overskriften

Mennesket i ondskaben…
Ud over at Kulsvierklubben er særlig inviteret,
er alle andre hjertelig velkommen til denne eftermiddag.
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Vi tænder det første lys
i adventskransen
Kirkerne…

Søndag d. 27. november kl. 10.30 i Alsønderup
1. søndag i advent tager vi hul på juletiden med en
familiegudstjeneste, som betyder, at alle kan være
med, både små, voksne og ældre.
Lad os mødes og synge juletiden ind.
Adventstiden er en af de bedste tider på året, tiden
med lys, varme og samvær.
Efter gudstjenesten vil der være en kop kaffe i våbenhuset for dem, som har tid.

De 9 læsninger
Det er ikke jul endnu, men når næste nummer af Lokalt Nyt udkommer, nærmer den sig hastigt.
Derfor vil vi allerede nu minde om

De ni læsninger søndag d. 11. december kl. 19.00 i Tjæreby kirke
Vi kan glæde os over, at Kulsvierkoret medvirker igen i år.
Efter læsningerne serveres en kop kaffe i Konfirmandstuen.
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Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Alsønderup kirke
21. august
21. august
21. august
Til lykke!

Freja Bentzen
Stinus Aagaard Schjøtz
Dagmar Westh Baagøe

Viede i Alsønderup kirke
6. august

Mona Lynge Olsen og
Johnny Bonde

10. september Charlotte Skov Eskildsen
Lenni Tyge Eskildsen
Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
23. juli
Erna Sylvest Christoffersen
30. juli
Knud Harald Jørgensen
23. august
Thomas Blechingberg Rixen
Æret være deres minde!

Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordmoderen.
Er forældrene ikke gift afleveres en
Omsorgs- og Ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Barnet skal have et navn senest 6 måneder
efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller
navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man sig
til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben
skal foregå.
Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til
en samtale. Her skal præsten bruge navn og
adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer
barnet). Faddere skal være døbte og over
konfirmationsalder.
En man ikke døbt som lille kan blive døbt
som større barn, ung eller voksen.
Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens
kontor. Attesten afleveres til kirkekontoret
eller præsten i god tid inden vielsen.
Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.
Begravelse eller bisættelse aftales med
præst, begravelsesforretning og graver.
Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup
sogne anmeldes snarest muligt til kirkekontoret.
Samtale. Ønsker man samtale med præsten
er man altid velkommen til at henvende sig.
Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet,
hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.

Nu kan du også

“synes godt om”
dine kirker på Facebook.
Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” så er du med!

Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af Hillerød kirke)
3400 Hillerød
Tlf. 70 23 03 93
E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9-12.30
+ torsdag tillige 16-18
Konstitueret sognepræst under vakance:
Lene Riis-Westergaard
Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød
Tlf. 50 74 20 72
E-mail: LRW@km.dk
Kontortid:
Tirsdag-fredag kl. 11-12.
Onsdag tillige kl. 16-17
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker oktober-december 2011
Dag

Tjæreby

Søndag d. 16. oktober

Fælles 10.30

Alsønderup

Søndag d. 23. oktober

Fælles kl.10.30

Søndag d. 30. oktober

BUSK gudstjeneste
kl.10.30

Søndag d. 6. november Kl. 16.00
Alle Helgen

kl. 10.30

Søndag d. 13. november

Fælles kl. 10.30

Søndag d. 20. november Fælles kl. 9,00

Spillemandsmesse
kl.15.00

Søndag d. 27. november
Adventsgudstjeneste

Fælles kl.10,30

Søndag d. 4. december

Fælles kl.10.30

Fredag d. 9. december

Jul for de mindste
kl. 9.30
Dagplejebørn og
vuggestuebørn.

Prædiketekst

Søndag d. 11. december kl. 19.00
De 9 læsninger
Tirsdag d. 14. december

Jul for de små kl. 9.30
Børnehavebørnene

Søndag d. 18. december

Fælles kl.10.30
Vedr. prædikant se dagspressen
eller kirkernes hjemmeside.

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 til Ulla Pedersen på tlf. 48 21 04 71 eller 23 72 53 93
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved skæve helligdage dagen før kl. 12.
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Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Ulla Nielsen
48 28 61 31
piledal@hotmail.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Berith Bjerrum Jørgensen
48 22 90 19
berithbjerrum@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

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

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com

Kulsviergårdens Seniorklub
Hans Torben Andersen
20 25 93 17
hta@regnskabsservice.dk

Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
48 26 80 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk

Landsbyforeningen
www.landsbyforening.dk
Jens Lykkebo, 48 28 74 36
Marianne Jonsson, 40 30 20 93
landsbyforening@yahoo.dk
Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Nanna Jensen
48 28 62 08
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.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
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 50
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej, Alsønderup
72 32 72 15 / 72 32 72 16
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Navne og adresser…
Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderup.vand@post.cybercity.dk
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23

Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.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
Lars Lykke Jensbøl, llj@spire.dk
48 28 75 35
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Inge C. Holding
48 28 50 66
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Konstitueret sognepræst under
vakance:
Lene Riis-Westergaard
Frederiksværksgade 143
50 74 20 72
lrw@km.dk
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Kontortid:
Tirsdag-fredag kl. 11.00-12.00.
Onsdag tillige kl. 16-17
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af
Hillerød kirke)
70 23 03 93
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26
Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kathrine Paulsen
Alsønderup sogn
48 24 06 01
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
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET

DYRLÆGE
JENS MARTINUS
ANDERSEN
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”
DYRLÆGE JENS
MARTINUS ANDERSEN
Hillerød
Jespervej
96
Ndr. Jernbanevej 213400
· 3400
Hillerød
FAX:4822
48221531
1531
TLF.:
TLF.:4822
48221530
1530 · FAX:
E-mail: sdk@vetnet.dk
sdk@vetnet.dk
E-mail:
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

Kontorland A/S
Alt til det moderne kontor
også hjemmekontoret

CLAUS LARSEN

Din lokale kontorforsyning

BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Salg til erhverv og privat

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

