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Alsønderup Sogns Lokalråd
afholder

ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 19.00 på Kulsviergården
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper
Fastsættelse af kontingent
Budget til orientering
a) Valg af 5 til 9 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer
b) Lokalrådet ophæves såfremt, der ikke bliver valgt bestyrelsesmedlemmer
som nævnt under pkt. 7. a)
c) Ved Lokalrådets ophævelse – fordeling af evt. formue.
8. Eventuelt

Motiverede forslag til beslutning afleveres skriftligt til formanden for bestyrelsen
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Som det fremgår af dagsordenen samt tidligere nævnt i
Lokalt Nyt, er det en nødvendighed at få valgt mindst 4
personer til bestyrelsen. Hvis ikke det lykkes at få valgt
en bestyrelse, bliver lokalrådet ophævet i hht. vedtægterne.
Alsønderup Sogns Lokalråd repræsenterer Tulstrup,
Alsønderup, Nejede, Lykkesholm, Bendstrup og Sønder
Strødam. For at opstille til bestyrelsen skal man blot
have interesse for vores område.
Lokalrådet har jo netop indgået i forhandlinger med
Hillerød Kommune vedr. viadukten ved Frederiksværksgade, disse forhandlinger og underskrifterne i
mod lukningen, som beboere fra hele sognet indsamlede, har været med til at Miljø- og teknikudvalget i

pressen har udtalt, at viadukten ikke bliver lukket for
biler.
Fartmålerne i Tulstrup og Alsønderup er også et af de
projekter, lokalrådet har fået igennem.
Så når vi står sammen, får vi mere indflydelse. Derfor
håber vi lokalrådet kan fortsætte.
Vi opfordrer jer til at komme til generalforsamlingen,
også selv om i ikke ønsker at vælges til bestyrelsen,
her vil i kunne få en orientering om et spændende og
udviklende arbejde, der giver fællesskab og medbestemmelse.
Afhængig af hvilke projekter, der er ønsker om fra
beboerne, afholdes 4-7 bestyrelsesmøder årligt.
Bestyrelsen
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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…
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Familiehygge/Skumtennis
i Kulsviergården
6 søndage i vinterhalvåret
Tennisafdelingen har booket hallen så du kan hygge med familie,
naboer og venner med en gang skumtennis
Hvad er skumtennis?

Hvornår kan der spilles?

Vi bruger en stor, blød skumbold, og vi spiller enten
double eller single efter nogenlunde samme regler som
tennis. Alle kan være med, og det er ikke nødvendigvis
en fordel, at man kan spille tennis i forvejen.
Vi spiller på badmintonbanerne, og der vil være fem
baner hver gang.

Søndag fra kl. 10-12: 21. oktober, 25. november, 9.
december, 27. januar, 17. februar og 17. marts

Det er ikke nødvendigt på forhånd at lave aftale om,
hvem man skal spille med, da vi
mixer hold, når vi mødes.
Klubben sørger for ketsjere og bolde.

Hvem kan være med?
Både børn og voksne er velkomne. Der vil ikke være
en træner til stede, men der vil være en eller to fra tennisudvalget, som kan hjælpe juniorerne i gang.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvad koster det?
Medlemmer af tennisklubben spiller gratis, og andre
der har lyst til at prøve at spille skumtennis kan være
med for 20 kr. pr. gang. Der betales på stedet.

Har du spørgsmål så ring til Gitte Winkler på telefon
40 52 87 99

Skydning
37. Kreds Alsønderup starter op på 15 m. banen
tirsdag d. 4. september.
Børn og Junior kl.18.30 - 19.30. Senior fra 19.15 21.45. Der trænes hver tirsdag.
NB: 15 skydebaner ligger i kælderen under køkkenet på den gamle skole ved SFO.
Bestyrelsen

6 Idrætsforeningen…
Nyt fra Rulleskøjteafdelingen

Sæsonen
starter…
Lørdag den 13. oktober kl. 11.00
og fortsætter efterfølgende hver lørdag
fra kl.11.00 til 15.00 frem til april 2013
Priserne er uændret fra sidste sæson.
Betaling ved indgangen: 30 kr. - som gælder for én
lørdag i tidsrummet kl. 11.00-15.00 inkl. gratis lån
af rulleskøjter og bekyttelsesudstyr.
Bliv medlem af Rulleskøjteafdelingen. Dette koster 150
kroner pr. sæson.
Ved at blive medlem af rulleskøjteafdelingen udleveres

Gratis
medlemskort
Alsønderup Rulleskøjteafdeling udlover
2 stk. gratis medlemskort
til sæson 2012/2013.
Det vundne medlemskort
kan videregives til hvem
man ønsker, men ikke
veksles til kontanter.
Hvordan vinder jeg:
Alle, der går ind og "Syntes godt om" om
Alsønderup Idrætsforening på Facebook, deltager i
konkurrencen. Det er OK at få familie og venner til
også at gå ind og "Syntes godt om".
Vinderne findes ved lodtrækning i starten af oktober
måned 2012 og annonceres på vores Facebookside.

medlemskort der giver fri adgang til hele sæsonen altså ubegrænset adgang alle lørdage i hele sæsonen
2012-2013.
Medlemskab giver selvfølgelig også gratis adgang til at
låne rulleskøjter samt beskyttelsesudstyr hver lørdag.

Generalforsamling
Lørdag den 6. oktober kl. 11.00
i Cafeteriet på Kulsviergården
Bestyrelsen gennemfører den årlige generalforsamling, hvor vi opfordrer alle gamle og nye medhjælpere til at dukke op.
Vi drøfter erfaringer og oplevelser fra sidste sæson
samt nye idéer til den kommende sæson.
Bestyrelsen byder efter mødet på frokost.
Alle er velkommen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Orientering om afdelingens budgetog regnskabsmæssige forhold.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af udvalgsmedlemmer.
6. Eventuelt.
Forslag til dagsorden skal afleveres til Peter Windum
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Idrætsforeningen…
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Nyt fra Håndboldafdelingen
Damehåndbold
Efter en lidt lang (for nogen meget lang, læs ut...) sommerferiepause, starter træningen på Kulsviergården
igen onsdag d. 15.8. fra kl. 19.30 til kl. 22.
- Den første halve time bruger vi lige til at få snakket af.
Der er altid plads til nye spillere – både for dig der har
spillet tophåndbold, spillet for længe siden, spillet for
2 måneder siden, aldrig spillet før, m.m.
Kom da lige forbi og se om det er noget for dig +/- 18 år.
Vi stiller igen i år med 2 hold. Et hold der spiller i
OldGirls rækken, og et hold som efter bare en sæson i
serie 3, nu har spillet sig i serie 2. Træningen er stadig i
samlet flok, og vi har det bare super herligt onsdag

efter onsdag. I forhold til vores hjemmebanekampe,
ville det være rigtig skønt hvis der mødte et talrigt publikum op. Så vi vil gerne opfordre jer til at kigge forbi
Kulsvier-gården til hjemmekampe om søndagen.
Det er både hyggeligt og sjovt - hallen er fuld af liv for
både store og små.
På disse sider vil i fremover kunne følge med i både
ude- og hjemmekampene for begge hold.
Kampprogram kommer senere.
På damehåndboldens vegne
Lisa målmand

Ungdomshåndbold
Igen i år starter håndboldforeningen op med forskellige
hold. Kom og hver med! Der er mulighed for at prøve
nogle gange inden man beslutter sig.
Årgang 05-06 Mix – starter d. 4 sept. kl 16.00 - 17.00
Årgang 04-03 Piger onsdage kl. 16.00-16.30
Årgang 00-01 Piger onsdage kl. 16.00-16.30
Årgang 00-01 Drenge tirsdage kl. 17.00-18.30 samt
torsdage 16.00-17.30
NYHED:
Derudover starter vi noget nyt op for de mindste.
Det er Trille Trolle boldt for de 3-6 årige.
Det koster 250 at deltage.
Dagene er:
Søndag d. 7 oktober 2012
Søndag d. 28 oktober 2012

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 4 november 2012
d 11 november 2012
d. 2. december 2012.
d. 6 januar 2013
d 20. januar 2013
d. 3. februar 2013
d 3. marts 2013
d. 24 marts 2013

Vi håber at se rigtig mange børn i hallen.
I er altid velkomne til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Karina (Ungdomsansvarlig)
Tlf. 3022.6189

GENERALFORSAMLING i Håndboldafdelingen

✗

Sæt
i kalenderen
Generalforsamling på Kulsviergården d. 30.9.2012
Mødet vil blive holdt efter sidste kamp - tidspunkt er stadig uvist, da kampprogram ikke
ligger fast. Tidspunkt samt dagsorden vil derfor blive udsendt senere se oplysninger på www.asgi.dk

8 Idrætsforeningen…
Nyt fra Håndboldafdelingen

Superstart for
U12-drengene
ASGI’s håndbolddrenge havde ikke megen tid til at
hvile på laurbærrene efter triumfen i Holstebro Cup.
Knap var sejren fordøjet før nye udfordringer stod for
døren. Sommerturneringen skulle i gang, og denne
gang som U12. 10 kampe på 9 uger, mod modstandere som er et år ældre, løber hurtigere, skyder hårdere
osv.
Så der var godt med sommerfugle i maven, men 10
kampe senere sluttede drengene på en delt andenplads!!! Virkelig, virkelig flot!!!
Men nu kommer den helt store udfordring. Drengene
er tilmeldt A-rækken i vinterturneringen. Nu skal vi se,

om de kan fortsætte den gode udvikling. Træningen er
blevet intensiveret, der er løbetur før træning hver torsdag; den står Mikkel for. Mikkel spiller selv på U14 i
Hillerød og kommer med masser af gode input fra sin
egen træning. Drengene kunne ikke få bedre hjælpetræner.
Så hvis der er nogle friske drenge årgang ’00 eller ’01,
der drømmer om en stor udfordring, masser af god
træning, venskab og stævner, så kom over i hallen tirsdage kl. 17.00 – 18.30 og torsdage kl. 16.00 – 17.30
med løb fra kl. 15.30.
U12-træner Carlos Bruselius

Nyt fra Fodboldafdelingen

U-11 drenge flot nr. 2
Alsønderup's talentfulde U11 drenge (som alle går i
3.klasse eller 4.klasse på Alsønderup skole) deltog den
19. august i Hillerød Fodbold Festival på Selskov
Stadion. På en af årets varmeste dage kæmpede drengene hele dagen mod nogle af Sjællands bedste fodboldhold.
Efter de indledende puljekampe var drengene nummer
1 i deres pulje og skulle over middag spille mod 3
andre puljevindere, om at vinde A-rækken.
Semifinalen vindes over Husum BK og i finalen venter
Skovshoved IF. Drengene spiller en god finale, men
taber til et meget bedre hold.
Drengene slutter derved som nummer 2 i A-rækken,

hvilket er et væsentligt bedre resultat i forhold til sidste
år - hvor drengene sluttede med sølvmedaljer i B-rækken.

Kulsvierscenen…
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The Sound of Music
i Alsønderup
Glæd jer til et brag
af en premiere-fest i januar 2013

Vi søger folk
til Kostumeafdelingen
Kostumeafdelingen søger friske hænder til at deltage i
Kulsvierscenens opsætning af The Sound of Music.
Det bliver en flot opsætning, så vi har brug for folk der
har lyst til at være med til en fantastisk forestilling.
Skriv til Birgitte Enghave på benghave@hotmail.com
Kulsvierscenens ungdoms- og børneteater har premiere
i midten af november. Hold øje med kulsvierscenen.dk
hvor vi opdaterer med datoer og tider.

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

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, The
Sound of Music.
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 formand@kulsvierscenen.dk eller
ring til Birgitte på 28 19 1176.
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FIRKLØVEREN

-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid
Firkløveren er godkendt af Hillerød og Halsnæs Kommune.
Masser af frisk luft, knus, sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling pr. md. er 2.644,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

FIRKLØVEREN

v/Tanja Leerbech Holst
Kløvervej 22, Tulstrup, 3400 Hillerød
Mobil 30 69 61 99 - firkloeveren@mail.dk
www.firkloeveren.dk

TOTALLØSNINGER...
Vi kan dække dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig.
Nu også indretning af badeværelset med fliser og bademøbler fra Fliser og Bad DesignCenter...

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

MURER

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

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

●

●

●

●

●

●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

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

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

Alsønderup Seniorklub…
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Nyt fra
Alsønderup
Seniorklub

KOM OG VÆR MED
- ALSØNDERUP SENIORKLUB
Afholder et nyt arrangement lørdag den 3.
november fra kl. 10.00 til ca. 15.00.
Vi skal denne gang til Jagt- og Skovbrugsmuseet i
Hørsholm, hvor der er bestilt en rundvisning med en
eller flere guider afhængig af deltagerantal. Museet er
på i alt 3.000 m2 og indeholder omkring 15.000 genstande og 350 kunstværker, som nu er udstillet på en
meget spændende og publikumsvenlig måde.
Efter endt rundvisning afsluttes arrangementet i
Birkerød Idrætscenter, hvor der vil blive serveret en
buffet i Café Grundtvig med efterfølgende rundvisning

i Idrætscentret afsluttende med kaffe og dessert.
Der er afgang fra Kulsviergården kl. 10.00 med fælles
transport i private biler.
Det kan blive en rigtig god efterårsudflugt, så reserver
allerede nu dagen!
Er det noget for dig/jer så kontakt vores kasserer
Merete Henriksen enten på mailadresse
anemone6@mail.dk eller mobil tlf. 2467 7689, så du/I
kan blive medlem af foreningen .
Til vore medlemmer: I får en indbydelse direkte enten
via mail eller som alm. post!!
Spørgsmål kan også rettes til Lis Asmussen (formand)
mobil tlf. 2172 7644.
Alsønderup Seniorklub e-mail: haas@post12.tele.dk
Håber at vi ses!
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REGNSKABSSERVICE &

REVISION

Regnskabsservice

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44

www.regnskabsservice.dk

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

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

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

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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Harløse …

Nyt fra Harløse Forsamlingshus

Efterårsprogram
September

Jagttegn kurset

Fællesspisning tirsdag d. 25. kl. 18.00

Så gik der endnu en sæson. Elleve aspiranter gik op og
elleve bestod. Det har givet lyst til endnu en sæson så
går du og tænker på at tage jagttegn, så ring til
John tlf. 20 45 99 64.
De første 7 har meldt sig.

Herefter viser vi billeder fra forsamlingshuset i hverdag
og fest så langt tilbage som vi har billeder.

Oktober
Smørrebrødsbal lørdag d. 25. kl. 18.30
pris kr. 200,Her vil vi gerne have tilmeldinger i rigtig god tid, så vi
ved om der er deltagere nok til at gennemføre det.

Kurset koster 1700 kr. + bøger.
Start midt i november nærmere senere.
Der trækkes lod blandt kursisterne
om 3 dages bukkejagt i Sverige i premieren
d. 16. august 2013.

Fællesspisning d. 30. kl. 18.00
Herefter er lokalrådet på med aktuelle emner.

November
Loppemarked søndag d. 18. kl. 10-13
Her vil som altid være masser af gode ting og en fin
stand med loppe-juleting

Fællesspisning d. 27. kl. 18.00
Herefter viser og fortæller Lennart Weber om gamle
postkort fra Hillerød og Harløse.
Tilmelding på tlf. 20 28 43 89 eller 48 21 03 89.
Fællesspisning senest 2 dage før.

Her kunne din
annonce have stået…
Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 2.000
excl. moms.

Loppeeffekter afhentes/modtages altid.
Kontakt os på samme telefonnummer.

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk
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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
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Kulsvierklubben…

Kulsviergården…

Nyt fra Kulsvierklubben

Nyt program for 2012 /2013
Udvalget i Kulsvierklubben har været samlet og
stykket nyt program sammen for 2012/2013
Klubben for alle pensionister, der har lyst til at være
sammen med andre hver anden torsdag i lige uger fra
den 4. oktober til og med den 10. maj mellem kl. 14
og 16.30, dog med enkelte undtagelser.
Det går ikke kun ud på kaffedrikning
Hver gang er der enten et foredrag, en film, en udflugt,
teaterforestilling med Kulsvierscenen eller andet
spændende.
Klubben har 29 års fødselsdag i januar!
For nye interesserede skal det nævnes, at man betaler
30 kr. pr. gang, hvor de 16 kr. går til kaffen og resten til
os selv. Udflugter betales som regel med 200 kr. pr.
person. Det indbefatter frokost og bustransport.
Vi starter den 4. oktober med musik underholdning.
Allerede den 18. oktober er første udflugtsdag. Turen
går til Frederiksborg Slot, hvor vi bliver guided rundt.

Vi mødes på Kulsviergården, som vi plejer og laver samkørsel i egne biler. Dem fra Hillerød, der vil deltage,
møder os inde på Slottet. Denne udflugt koster 100 kr.
Senere på sæsonen får vi besøg af en” luksusvagbond”,
som vil fortælle om sine oplevelser på ture med ”barnevognen”. Vi skal også være sammen med vores
præst, Anja Worsøe Reiff, Palle Højland, vores tidligere
præst, og så kommer der en dame, Helene Thiesen,
som vil fortælle om de grønlandske børn, der i sin tid
blev sendt til Danmark og om deres videre skæbne.
Hun var selv een af dem.
Håber denne lille appetitvækker vil gøre, at mange vil
møde op den 4.oktober.
På gensyn til ”gamle” som nye medlemmer
Hanne og Flemming Lynge
tlf. 2121 1300
Karen Bendix Hansen
tlf. 4828 6851
Udvalget består yderligere af:
Mona Harder, Joan Blom og Torben Hansen.

Kulsviergården afholder

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 26. september 2012 kl. 19.00
på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af indskud ved
indmeldelse

6.

7.

Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag til dagsorden skal afleveres på Kulsviergården senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kulsviergården byder vore medlemmer på rødvin og ost efter generalforsamlingen.
Vel mødt

16 Alsønderup Vandværk…
Nyt fra Alsønderup Vandværk

Drikkevandets kvalitet
Kvaliteten af drikkevandet som leveres fra Alsønderup
Vandværk er generelt god. Vandet er klart, har en god smag,
ingen lugt og der er ved analyser af vandet ikke fundet pesticider, opløsningsmidler eller andre miljøfremmede stoffer.
Drikkevandskvaliteten bliver systematisk kontrolleret
efter et kontrolprogram, som følger Miljøstyrelsens regler. Hillerød Kommunes Miljøafdeling fører løbende tilsyn med, at drikkevandskvaliteten er tilfredsstillende.
Drikkevandet bliver rutinemæssigt kontrolleret seks
gange hvert år. Fire gange tages prøver hos udvalgte
forbrugere, og to gange tages der prøver på vandværket. Prøverne analyseres på et godkendt (akkrediteret)
laboratorium.
Grundvandet vi pumper op har et forholdsvis højt indhold af naturligt forekommende organiske stoffer. Da
dette ikke fjernes ved behandlingen på vandværket,
optræder der af og til overskridelser af de tilladelige
værdier på analyseparametrene NVOC og Farvetal.
Der er ved en udvidet kontrol ikke fundet miljøfremmede stoffer i form af pesticider, oliestoffer eller klorede opløsningsmidler.
Normal kontrollen på vandværket i januar og den
udvidede kontrol i september viste desværre overskridelse af visse kvalitetskrav.

På vandværket er der gennemført en omfattende fornyelse og ombygning af vandbehandlingen i 2009-10.
Under den efterfølgende indkøring har vandkvaliteten
varieret, og der er foretaget visse justeringer. Der vil
fortsat blive udført undersøgelser og foranstaltninger,
indtil vandkvaliteten er tilfredsstillende og stabil.
Analyser af vand hos forbrugerne viser en tilfredsstillende kvalitet. Der er ikke umiddelbare sundhedsmæssige problemer i forbindelse med overskridelserne.
Der har gennem det seneste år forekommet misfarvet
vand hos flere forbrugere forskellige steder i forsyningsområdet. I maj, juli og august har vi derfor foretaget
skylning af udvalgte ledninger og forventer at gener
med misfarvet vand nu aftager til et minimum.
Hillerød Kommune (Miljøtilsynet) er informeret om
problemerne med vandkvaliteten og generne med
misfarvet vand og følger sagen.
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Alsønderup Vandværk…

Udvalgte resultater fra de seneste to drikkevandskontroller på vandværket:
Normal
kontrol på
vandværk
10. 01. 2012

Udvidet
kontrol på
vandværk
31.07.2012

Vandkvalitets
krav
Tilladelige
værdier

Beskrivelse/kommentar

Hårdhed

o

dH

-

14,8

-

Jern

mg/l

0,02

< 0,01

0,10

Højt indhold kan give bismag, uklart vand, aflejringer
og misfarvning af tøj mm.

Mangan

mg/l

0,035

0,029

0,02

Højt indhold giver stort samme problemer

Ammonium

mg/l

0,15

< 0,05

< 0,05

Nitrit

mg/l

0,02

< 0,01

< 0,01

Coliforme bakterier

pr. 100 ml

<1

<1

<1

Påvisning af colibakterier er normalt tegn på risiko for
tilstedeværelse af mulige sygdomsfremkaldende
bakterier.

Kimtal v. 22

pr. ml

18

4

50

Indhold over grænseværdien er tegn på tilførsel af
bakterier fra omgivelserne eller opformering i vandet i
form af mikrobiel vækst i vandet på vandværket eller
i ledningsnettet.

Kimtal v. 37

pr. ml

13

<1

5

Højt indhold kan være tegn på sygdomsfremkaldende
bakterier i vandet, men ses også ved forurening af
vandet på vandværket eller i ledningsnettet.

Farvetal

mg/l

-

5,2

5

Skyldes typisk opløst organisk stof eller højt indhold

NVOC

mg/l

3,00

3,6

4,0

Udtryk for det samlede indhold af Calcium og
Magnesium. Hårdheden bør ligge mellem 50 og 300
dH. Lav hårdhed kan forsage korrosionsproblemer.
Høj hårdhed medfører større sæbeforbrug og kalkaflejringer.

som højt jernindhold.
Højt indhold kan føre til bakterievækst
og øge korrosion.
Væsentlig forhøjet indhold kan hæmme
blodets iltoptagelse.

af jern og mangan.

Resultaterne af vandanalyserne udført gennem de
seneste mange år findes i Jupiter-databasen
www.geus.dk/jupiter under menupunktet ”Tjek din
vandkvalitet”. Vælg Hillerød Kommune – vis liste med
alle vandforsyningsanlæg og vælg Andelsselskabet
Alsønderup vandværk.

Er oftest udtryk for vandets indhold af naturligt
forekommende organiske stoffer. Men det kan også
være tegn på forurening.

Har du spørgsmål om vandets kvalitet eller andet, er
du velkommen til at kontakte os.

Flemming Høier Olsen
Alsønderup Vandværk

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 16. oktober 2012.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.

18 Harløse Lokalråd…
Vi er for få og har gang i
for meget…
Lokalrådet
Vi lokalrådet laver en masse spændende ting, men vi
er for få mennesker. Det ville der for glæde os meget,
hvis nogle ville hjælpe os i vores arbejde. Så hvis du
er nytilflytter eller har boet her en menneskealder og
gerne vil være med til, at udbygge det lokale fællesskab, så har vi masse af arbejde til dig. Det spænder
lige fra græsslåning i Harløse park til bestyrelses arbejde i børne- og ungdomsklubben. Kontakt os endelig,
hvis du har mulighed for at hjælpe, eller hvid du har
nogle spørgsmål. formand@harlose.dk

Cykelstien
Vi i lokalrådet ved ikke mere om cykelstien end det vi
alle sammen kan se og læse i hillerødposten. Så længe
arbejdet ikke går i stå, så blander vi os ikke.

Fælles kalender
Det er vores ambition i lokalrådet, at vores hjemmeside www.harlose.dk bliver et samlingspunkt for Harløse
– hjemmesiden hvor du kan finde relevante oplysninger. For at styrke hjemmesiden har vi nu lavet en fælles
kalender for begivenheder, store som små i lokalområdet. I kalenderen kan man i dag finde de planlagte
arrangementer i; forsamlingshuset, lokalrådet, menighedsrådet og den nye børneklub. Så brug kalenderen,
kom til arrangementerne og vær med til at styrke fællesskabet i vores område.

Børne- og ungdomsklub
Kender du det… - at man pludselig efter at boet i
området i flere år, opdager at genboen har børn på
samme alder som engs egne. En hurtig optælling viste,
at der i vores område (Tjæreby sogn) er mere en 60
børn i den skole pligtige alder, og kun få at dem kender hinanden. Derfor er vi nogle forældre som har
taget initiativ til at oprette en børne- og ungdomsklub.
Klubben har ikke nogle fast lokaler, men vil benytte sig
af de faciliteter vi har i området; Harløse park, konfirmandstuen, skoven og forsamlingshuset. Der blev
afholdt stiftende generalforsamling tirsdag d. 21.
august. Vi har lagt op til af vi afholder en klubdag ca.
hver 14.dag der hvor det nu kan lade sig gøre. Nogle
gange vil det være udendørs (Harløse park) og gennem
vinterperioden vil det være indendørs. Vi har været så
heldige, at vi har fået lov til at bruge konfirmandstuen
til de kommende klubaktiviteter. Datoerne for de kommende arrangementer kan findes i vores fælles kalender på www.harlose.dk. Vi vil bestræbe os på, at have
en overordnet aktivitet for hver klub dag. Vi har planlagt aktiviteter som; kagebagning, fremstilling af
æblemos til fryseren, lave is, lave mad til forældrene
(restaurant) og meget mere. Klubtiden er fra kl. 16 til
18 på skiftende hverdag. Det hele er meget uformelt,
så kom bare med børnene og de unge. Kan man ikke
nå det til kl 16, så kommer man bare senere. Læs
meget mere om klubben på hjemmesiden.

Borgermøde
Harløse lokalråd afholder det halvårlige borgermøde i
Harløse forsamlingshus tirsdag d. 30. oktober kl. 19:00
Det ville glæde os meget, hvis rigtig mange mødet op
– det styrker fællesskabet.
Søren Kodal (formand)

Harløse…
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Ny børne- og ungdomsklub stiftet i Harløse
Harløse børne- og ungdomsklub er en nystiftet forening med det formål at give børn og unge i skolealderen mulighed for at mødes og knytte kontakter.

Efterårets mødetidspunkter er:
Onsdag den 5. september kl. 16-18:
Vi bager cupcakes, medbring gerne egen pynt

Vi mødes i Tjæreby konfirmandstue, men arrangementerne foregår helt på initiativ af frivillige forældre og
har som sådan ikke kirkeligt indhold.

Mandag den 17. september kl. 16-18:
Vi ser på hvad man kan få ud af æblehøsten. Medbring
gerne æbler fra din (eller naboens?) have

Forældrene skiftes til at have ansvaret for klubdagene.
Børn under skolealderen skal være ifølge med en voksen.

Tirsdag den 2. oktober kl. 16-18:
Ingen planlagt aktivitet

Udover de nævnte aktiviteter kan man spille spil, fodbold, bordtennis, hoppe på trampolin, lege i haven, se
film- eller hvad man finder på.
Yderligere informationer hos:
Hanne Kortegaard, tlf. 45 93 64 01 / 29 93 96 01
hankortegaard@gmail.com
eller
Søren Kodal, tlf. 40 17 75 63
soren@kodal.net

Tirsdag den 16. oktober kl. 14-17:
Efterårsferiehygge
Fredag den 2. november kl. 17-21:
Halloween fest
Torsdag den 15. november kl. 16-18:
Ingen planlagt aktivitet
Mandag den 26. november kl. 16-18:
Julehygge

20 Kulturnatten…
Kulturnat Hillerød 2012:

Kulturen kalder!
Er du nysgerrig
– vil du vide mere?

F. IV - billede
malet i Venezia i 1709

så saml familie og venner fredag den 21. september.
Der kalder Kulturnat Hillerød til nye oplevelser. Byens
butikker lukker til sædvanlig tid og Hillerøds kulturaktører tager over og inviterer indenfor.
Klokkespillet fra tårnet på Frederiksborg Slot ”åbner
ballet”, der starter med et optog fra Rendelægger-bakken med Gardehusarregimentets Hesteeskadron i spidsen for Volvo-veteranbiler, Drabantgarden og deltagere
i cykelringridningen med pyntede cykler.
Natten byder sædvanen tro på masser af historier om
slottet, byen, husene og folk. Der er ”gamle kendinge”,
men der er også nyheder. F.eks. bydes i år på orienteringsløb til kultursteder i bymidten, en cykeltur under
overskriften ”Hvor de kendte boede”, skillingsviser,
Hillerødsange, foredrag om hvorfor gaderne hedder,
som de gør, bag kulisserne hos Mungo Park i Hillerød
Ny Teater, og endelig har Folkemuseet i samarbejde
med 3 af kommunens lokalhistoriske foreninger, bl.a.

Frederiksborg Slot

Alsønderup Lokalhistoriske Forening lavet en fotoudstilling.
Også nyt i år er et fødevaremarked på Plænen ved
Biblioteket, hvor butikker, gårdbutikker, vin, øl, etnisk
butik, chokolade og andre står klar med smagsprøver
og til en snak.
Årets Focus- arrangement går under titlen
”Frederiksborg Slot – i Krig og Fred”. Tre foredragsholdere fortæller historien om Frederiksborg Slot tilbage

Kulturnatten…
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Copenhagen Hot Notes -Barbershop kor

fra Christian IV’s tid – over Frederik IV og Store
Nordiske Krig. Svenskerkongens død, Tordenskiolds
bedrifter, zar Peter den Stores besøg i København
o.m.a. frem til Frederik VII’s tid og branden på
Frederiksborg Slot. Dermed sluttede æraen som
kongeslot og Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot blev den nye status.
Hillerød Kunstforening inviterer indenfor i
Annaborg, hvor Nordsjællandske Keramikere
udstiller og udenfor kan man opleve Raku-brænding. Sidst på aftenen inviterer ”Byens Hjerte” også
på en afslappende stund i teltet udenfor. Her kan
man tilbringe et par hyggelige timer med musik,
kinddans og en sidste fadøl inden de døsige danselystne vender næsen hjemad.
Asger Berg - foto John Jessen Hansen

Alt dette og meget mere kan du
vælge imellem – godt krydret
med meget forskellig og fantastisk underholdning mange steder i byen, der er med til at
skabe en hyggelig og afslappet
stemning i natten.
Læs mere på
kulturnathillerod.dk fra den 25.
august eller i Kulturnat Hillerøds
program fra den 27. august.
Kulturnattens Styregruppe
ønsker god fornøjelse!

Gardehusarregimentets Hesteeskadron
- foto John Jessen Hansen
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Lær at spille guitar
Privatundervisning i guitar
hos Caspar Reiff
Begyndere, mellemniveau og øvede
Undervisningen foregår om torsdagen
i Tjæreby
Ring og hør nærmere på 50851066
eller send en mail: reiff.caspar@gmail.com

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

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
15/10-2012.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

Vibeke vinder vin!

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

Postnr

Vibeke Andersen
fra Torsholmsalle

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Adresse

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

KONKURRENCE:

Navn

Find 5 fejl
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24 Brug Skolen…

”Brug Skolen”
på skolen i Alsønderup nu på 23. sæson
Tirsdag den 18. september fra kl.
17.30 starter ”Brug Skolen” igen,
og der fortsættes gennem i alt 10
tirsdage før jul og 10 tirsdage efter.
”Brug Skolen” er en åbning af skolen tirsdag aftener med forskellige
aktiviteter, hver ledet af en frivillig
iværksætter.

Idegrundlaget er:
- at i lokalsamfundet er der brug for
at mødes på tværs af de lokale foreninger,
- at man skal kunne benytte lokalerne på skolen i Alsønderup om
aftenen,
- at man skal kunne mødes og lære
andre at kende under hyggelige former,
- at man skal kunne lave noget
sammen, alt efter interesse,
- at man skal kunne deltage uden at
være bundet til at komme hver tirsdag,

- at det skal være billigt – 10 kr. pr
gang, 5 kr. for børn,
- at der er frivillige igangsættere
ved alle holddannelser og aktiviteter,
- at man som bruger også selv kan
foreslå eller oprette aktiviteter.

I den nye sæson 2012-2013
tilbydes:
Sløjd og træarbejder i skolens
sløjdlokale efter deltagernes behov
EDB på alle niveauer, bl.a. IT og
vejledning i billedbehandling
Kortspil – der er altid plads til en til
Bowls på tre baner i gymnastiksalen – for øvede og uøvede – også
turneringer
Mange slags håndarbejde – kreativitet med alle slags materialer
Træning i samtale på engelsk ved
engelsk født lærer – også med brug
af video
Lokalhistorie – Slægtsforskertræf
under vejledning af Asbjørn Klit og

Lissi Carlsen. Alle er velkommen,
eller Ejendomshistorie og fotoscanning.
Og man er også velkommen bare
for hyggens skyld som tilskuer uden
direkte at deltage i noget.
Et kokkehold sørger for mad til de
fremmødte alle 20 tirsdage kl. 19,
to retter god mad for 35 kr.,
børn 15 kr. Tilmelding fra gang til
gang eller senest fredagen før på tlf.
48286876 eller 21272428,
Styregruppen, kokkeholdet, igangsætterne er alle frivillige og ulønnede,
og de glæder sig meget til, at
mange møder frem første aften, tirsdag den 18. september.
Den aften er maden gratis. Man får
mad, blot man ringer og tilmelder
sig senest fredag den 16.9. på tlf.
48 28 68 76 eller 21 27 24 28 – så
vel mødt !
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Agent-sommerlejr 2012
Søndag den 1. juli checkede 45 børn og en flok ledere og tanter/onkler ind på ’Avnstrup Agent
Academy’ (AAA) – en uges sommerlejr hvor der skulle trænes agentfærdigheder og gennemføres
hemmelige missioner
De første to dage var der agentskole, hvor der blev
trænet flittigt i forskellige agentfærdigheder som fx at
skrive og afkode hemmelige beskeder, sikre og opmærke et gerningssted, bevæge sig lydløst i terrænet, identificere fingeraftryk, samt iagttage og genkende suspekte personer.

Hemmelige agenter har også brug for en del remedier
og der blev derfor i værkstederne produceret skæg,
briller, ID-badges, pistoler (med lyddæmper!), pistolhylstre, og hemmelige agentæsker.
Tirsdag aften efter mørkets frembrud blev de større
agenter kaldt på hemmelig mission. Udstyret med
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hjemmelavede fakler blev agenterne ledt rundt i skovene omkring AAA for at gennemføre det hemmelige
togt. For de største af agenterne varede missionen til
den lyse morgen, bl.a. skulle en sø forceres i kano og
en række poster skulle løses, før de trætte agenter
kunne krybe i soveposerne.

Onsdag var det så blevet de mindste agenters tur til at
tage på heldagsmission. En af onklerne var forsvundet
og det var agenternes opgave at løse mysteriet om den
forsvundne onkel. Inddelt i hold blev de små agenter
sendt af sted på en 8 km lang mission for at finde spor
i skoven, afkode mærkelige beskeder, iagttage og lytte
til mistænkelige personers adfærd. Ved fælles hjælp
blev den forsvundne onkel heldigvis fundet - kneblet
og bagbundet af ukendte gerningsmænd - i en shelter
tæt ved AAA. Pyhha, for et drama!

Torsdag var det blevet tid til den store agenteksamen
med mange finurlige og kryptiske eksamensopgaver.
Der var brug for samarbejde på holdene, men ved fælles anstrengelser lykkedes det heldigvis alle hold at

bestå agentprøven. Bedriften blev fejret med et fantastisk festmåltid med grillede spareribs og gammeldaws
isvafler med hjemmelavet is og guf.
Den sidste dag blev det rigtigt mystisk. Til morgenmaden var der flere agenter, der fandt hemmelige beskeder i bollerne. Og senere kom der besked fra
Forsvarets Efterretningstjeneste om, at området omkring
AAA blev overvåget af russiske KGB-agenter, AAAagenterne måtte derfor resten af opholdet tale i kodesprog. Detski varski deski smadderski godeski tilski……!!! Overalt på AAA’s område blev der fundet
aflytningskiks påstemplet russiske talkoder, som takket
være en ihærdig indsats fra de veluddannede agenter,
blev indsamlet og uskadeliggjort.

Det skulle vise sig, at russernes overvågning af AAA
skyldtes, at de hemmelige koder til aktivering af XY200
formindskeren, som skulle hjælpe russerne til at stjæle
det store vikingeskib i Roskilde og dermed sikre sig
adgang til det søde liv i Valhal (!!!), fandtes på AAA.
Aktiveringskoderne lå topsikrede i et pengeskab tilsluttet en kraftig bombe. De dygtige AAA agenter fik dog i
løbet af dagen knækket koden til pengeskabet og des-
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armeret bomben, således at aktiveringskoderne til
XY200 formindskeren for altid kunne destrueres i forbrændingsreaktoren. Og således endte det hele godt :-)
Vejrguderne velsignede os med dejlig solskinsvejr det
meste af tiden, så der blev heldigvis også tid til den
daglige svømmetur i Avnsø.
Vi nåede også at få besøg af Anja og Caspar, som
havde taget hhv. præstekjolen og guitaren med. De
sørgede sammen for at vi fik en hyggelig lille lejrgudstjeneste, hvor vi hørte om det at bære på noget tungt
og om hvordan vi kan befries for en tung byrde.
Lejren sluttede, traditionen tro, af med ’vandrehåndtryk’ - og en isvaffel!

Nyd billederne og (gen)oplev den fantastike lejr...

Vil du også være FDF’er?
Sidder du, efter at have læst om
vores superfede sommerlejr, og
tænker:
Jeg vil også være FDF’er eller Mit

barn skal også være en del af FDFfællesskabet? Jamen, så er det
meget enkelt.
Du griber blot telefonen og
kontakter FDF’s kredsleder
Michael Heegaard på tlf.
40 13 57 28 eller sender
ham en email på
heegaard@fdf.dk.
Man kan blive FDF’er, når
man er fyldt 5 år, men man
kan også blive FDF’er hvis
man er 10 eller 15 år – vi
har plads til alle, så
KOM MED!

De ugentlige møder er mandage kl.
19-21 (fra 5. klasse og opefter) og
tirsdage kl. 18-19:30 (fra 5 år til 4.
klasse).
Vores kredshus er Baunetgården,
som ligger lige oppe bag ved skolen.

FDF kalenderen
22.-23. september:
Overnatning for hele kredsen
5.-7. oktober: 23.-25. november: Juleweekend
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VALGFORSAMLING
Afholdes tirsdag d. 11. september 2012 kl. 19.00
i Smedens Hus, Alsønderup
Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære menighedsrådsvalg, medmindre der kommer alternative kandidatlister.
Valgforsamlingen sker ved dispensation fra lov om valg til menighedsråd som del
af et forsøg.
Der serveres skipperlabskovs, hvorfor man venligst bedes tilmelde sig på tlf.: 48262468
eller mail: stenhoej@mail.dk eller tlf.: 48286083, mail: ruthsteen@gmail.dk

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst
Valg af dirigent
Menighedsrådets opgaver og kompetencer
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidst
Redegørelse for kommende opgaver
Redegørelse for dispensation til valgforsamling
Valg af stemmetæller
Beslutning om Valgform:
a. Forhandling om fællesliste.
Afstemning
b. Personvalg.
Afstemning.
9. Meddelelse af afstemningsresultatet.
10. Meddelelse om mulighed for at indgive kandidatliste senest d. 18. september
kl. 19.00, hvorefter valgforsamlingsmødets resultat bortfalder.
11. Eventuelt
Der er godt 2100 menighedsråd i Danmark, nogle store andre små. Antallet af rådsmedlemmer afhænger af, hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i sognet.
Arbejdet i menighedsrådet er både alsidigt og spændende.
Det er nu, du skal gøre din indflydelse gældende, hvis du ønsker et aktivt og spændende
kirkeliv i dit sogn.
Tjæreby-Alsønderup Menighedsråd
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4 år fløj af sted..
2 år er ingenting!
2 år er ingenting!
og vær ikke bange for at stille op til menighedsråd nu,
hvor der er mulighed for at komme ind og prøve kræfter
– og interesser – for en overkommelig periode.
Nogen vil måske sige, at de dårligt kan nå at sætte sig
ind i arbejdet før perioden er udløbet. Ja, men så er
der jo valg igen om 2 år, og man kan fortsætte med at
engagere sig. For engageret bliver man. Der er så
mange felter at gøre en indsats for. Se vores lille brochure, hvor menighedsrådsarbejdet er beskrevet.
Når alt kommer til alt, kan vi ikke undvære vore kirker.
De er der altid, når vi har brug for dem: Til dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse eller til en stille stund.
I kirken kan der også foregå andet. I de sidste 4 år har
en lang række personer kurseret over deres liv og deres
forhold til kristendommen. Navne som Lillian
Christiansen, Ole Roed, Kirsten Jensen, Hans Jørgen
Bonnichsen og Jytte Abilstrøm passerer revy.
Derudover har der været høstfester, høstgudstjenester,
nytårsgudstjenester, koncerter osv. Omlæggelse af kirkegårde, restaurering og vedligeholdelse af kirkerne og
bygninger hører også med.
Er alt dette ikke værd at bruge et par timer pr. måned
på? Ja, undskyld spørgsmålet, for hvis ikke der er det,
så er vi da nogle, der kan føle os ”lidt tossede”.

møder op den 11. september i Smedens Hus kl. 19.00
og forhører jer om arbejdet i menighedsrådet og er villige til evt. at tage en tørn.
De, der fortsat er kandidater, og også de, som ønsker at
stå af, vil være klar til at give jer en god start og være
behjælpelig på alle måder.
I den nye valgperiode kommer der ikke nye overenskomster eller lønforhandlinger, ej heller nye regnskabssystemer ifølge kirkeministeren; nogle tiltag, som har
vejet tungt i den forgangne periode.
Så glem alt det negative medieskriveri om Folkekirken,
der har præget debatten hele året. Siden middelalderen
har Tjæreby og Alsønderup kirker stået fast, og menigheden har ofret tid og vilje på dem og det kirkelige
arbejde.
Nu må opgaven føres videre af nye kræfter.
Indbydelsen til valgforsamlingen gælder ikke kun dem,
der har lyst til at stille op som kandidater. Indbydelsen
gælder alle, der vil bakke op om menighedsarbejdet i
vore to sogne. Et stort fremmøde vil give inspiration til
dem, der vil påtage sig opgaven i de næste to år.
Vi ses derfor d. 11. september kl. 19.00 i Smedens Hus
i Alsønderup. Der serveres skipperlabskovs til alle
fremmødte mod forudgående tilmelding til formand
eller næstformand.

Men der skal hér ses positivt fremad i den tro, at nogle
nye unge kræfter er parate til at tage over, og at I

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt følgende menighedsrådsmøder:

Tirsdag d. 18. september kl. 18.30
Torsdag d. 25. oktober kl. 18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus i Alsønderup

Tjæreby-Alsønderup menighedsråd
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Konfirmationer 2012

Alsønderup kirke 6. maj 2012
Navne fra venstre øverste række:
Jens Rathsack
Martin Vetter Høybye Andersen
Emma Wagner Martensen
Freja Sidal Mortensen
Maria Jensen

Foto venligst udlånt
af Elyfoto.dk
v/ fotograf Carsten Kreutzmann

Emma Sofie Arnholt Windum
Joachim Malthe Heegaard
Mikkel Lund Westerbjerg
Katrine Løkke Hübner
Maria Aarup

Julie Blaagaard
Mia Kristina Boesgaard
Sandra Ferrini-Lundbye
Laura Jensen

Kirkerne…

Alsønderup kirke 13. maj 2012
Navne fra venstre øverste række:
Tejs Kolmos
Frederik Alexander Pedersen
Jeppe Rask Schlyter
Christoffer Møller Henriksen
Malou Bøge Westh Andersen
Katrine Askov Danielsen
Malene Øgaard Petersen
Daniel Mario Cheheibar
Frederik Bisp Høeg
Mikkel Jakobsen
Magnus Leerbech Holst

Tjæreby kirke 4. maj 2012
Navne fra venstre øverste række:
Henrik Schmidt
Tómas Frederik Wendelholm Larsen
Magnus Tørrild Thorbek
Silas Engelund
Luna Asta Dalsgaard Wenning
Astrid Vestergaard Brynnum
Ann-Sofie Pindstrup Kjeldsen
Thea Flodgaard Zeuthen
Nana Olsen

Michelle Blæsdahl Nielsen
Olivia Bing Poppe
Sofie Mia Blangsted
Tina Kolmos

Marie Zøllner Otte
Cecilie Marie Vest
Amalie Estrup
Simone Skov Olsen
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Gudstjeneste under
Allehelgen
Vorherres himmel
familiegudstjeneste
- for FDF og hele sognet! med spisning
Søndag den 23. september kl. 10.30
Denne søndag rykker vi gudstjenesten udenfor i forhåbentlig strålende sensommervejr.
På Baunetgården, Baunevej 16 fejrer vi gudstjeneste
sammen med FDF Alsønderup.
En dejlig anledning til at tage hele familien med i
kirke, da gudstjenesten denne dag vil være særligt
familievenlig.
Bliver det regnvejr rykker vi indenfor i det store telt.

Alle Helgen
søndag den 4. november
Gudstjeneste i Alsønderup kirke
kl.10.30 og i Tjæreby kirke kl.16.00
Igen i år vil ord, lys, blomster og musik pege på
livets håb og glæde, også for os, hvis liv er blevet
forandret af døden. Vores kirker har tradition for at
mødes til Alle Helgen og tænke på og mindes dem,
som ikke er hos os mere. Vi mindes med taknemmelighed dem der var, og prøver at lade håbet og
modet få plads i vores liv. Mange forskelligartede
tanker går gennem os, når vi mister, både sorg,
afmagt, kærlighed, tak og glæde. Alle Helgens
gudstjenesten giver plads til tankerne, og formidler
samtidig, at kærligheden overgår alt andet.
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!

Torsdag den 8. november kl. 17.00
i Alsønderup kirke
Så er det igen tid til at kirken serverer aftensmaden.
Vi inviterer til en kort og børnevenlig gudstjeneste
hvor temaet er Halloween og Allehelgen – har de to
noget med hinanden at gøre?
Minikonfirmanderne vil være med til at gøre gudstjenesten ekstra sjov og festlig, så tag endelig familien med.
Bagefter er der spaghetti med kødsauce i Smedens
hus. Pris for spisning 20 kr. for voksne, 10 kr. for
børn.
Tilmelding til sognepræsten på awr@km.dk senest
1. november

Høstgudstjeneste
i Tjæreby
Søndag den 30. september
kl. 10.30
Stubmarkerne under den blå septemberhimmel
vidner om årets veloverståede høst.
I haverne er træernes grene tunge af blommer,
æbler og pærer og vi vil endnu en gang fejre
jordens rige gaver med en høstgudstjeneste i
Tjæreby kirke.
Medbring lidt af årets høst, som vi vil bære ind i
kirken og takke for.
Der vil også være mulighed for at give en pengegave til fordel for mennesker i en del af verden,
hvor høsten ikke har været så rigelig.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost i konfirmandstuen og holder auktion over de medbragte høstgaver.
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Onsdag den 21. november kl. 14.00
i Tjæreby konfirmandstue
Grønland rundt fra Hans Ø til Station Nord
Et flot lysbilledforedrag, der informerer bredt om
Grønland. Foredragsholder og søofficer, Per Herholdt
Jensen, tager os med næsten hele vejen rundt i dette
fantastiske og storslåede land. Foredraget tager sit
udgangspunkt i Grønlands klima, isforekomster, trafikmuligheder og erhverv.

Fra Hans Ø nord
for Thuleområdet
vises billeder fra
udvalgte steder
ned langs vestkysten. Der fortsættes op langs østkysten, hvor vi i Ammassalik oplever hundeslædeture.
Vi besøger SIRIUS-patruljen i Nordøstgrønland og
ender ved Station Nord kun 933 km fra Nordpolen.
Smukke naturfotos afrunder foredraget.
Gratis adgang - kaffe og kage kan købes.

Udstillingsforedrag
Udstillingsforedrag i konfirmandstuen
i Tjæreby med Lena Heegaard:
At male på vægge og mure
torsdag den 1. november kl.19.00
Her i sognet bor en travl kunstner, nemlig Lena Heegaard. Hendes
speciale er VÆGMALERIER - eller muralmalerier - udsmykning
malet direkte på væggen. Hun vil fortælle om sit arbejde, hvor
hun tager ud og maler i institutioner, venteværelser, butikker,
kantiner, børneværelser eller hvor som helst.
Hvordan hun sammen med sine kunder bringer fantasi, farver
og eventyr ind i hverdagen med unikke vægudsmykninger.
Lena har bl.a. leveret udsmykning til Lergravsparkens Skole,
Rigshospitalets børneafdelinger, Bornholms Hospital og mange andre steder.
Se eventuelt mere på Lenas hjemmeside www.lenah.dk
Så kom og mød en af sognets spændende personligheder og en dygtig kunstner.
Gratis adgang, drikkevarer kan købes.
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Hvem er
kirken
for?
Tanker om
menighedsrådsvalg
Efter min første tid som præst er noget af det, der slår
mig, hvor mange mennesker, der på den ene side er
glade for kirken, men så alligevel ikke rigtig mener,
den er et sted for dem. Ofte fordi de tror, at kirken er
et sted, hvor der er en masse forbud, en masse man
ikke må. Og præsten er vel så den, der håndhæver forbuddene. Det viser sig blandt andet ved, at mange får
lyst til at undskylde, når de møder en præst: Undskyld
jeg bander, undskyld jeg ikke går i kirke om søndagen,
undskyld jeg ikke helt ved, hvad jeg skal tro, undskyld
jeg tvivler.
Jeg har mødt småbørnsmødre, der var i tvivl, om de
måtte amme i kirken, konfirmander, der ikke troede, at
kirken var et sted, man måtte grine og mennesker der
tror, at man ikke kan være medlem af kirken, hvis man
ikke tror på, at jorden blev skabt på 7 dage.
Jeg er ikke blevet præst, fordi jeg er et specielt helligt
menneske, eller fordi jeg føler trang til at fortælle folk
om hvad, de ikke må. Jeg er blevet præst i undren og
ydmyghed over det fantastiske menneskeliv og den
verden vi lever i. I troen på at livet er større og dybere

end vi umiddelbart kan se. I troen på at ethvert menneske er skabt af Gud og derfor har en umistelig værdi.
Og for at fortælle verdens bedste historie: At Gud selv,
i mennesket Jesus, har gået på jorden, for at vise os
alle vejen til Guds rige - evighedsblomsten plantet i
menneskehjerter. Kirken er det sted, hvor vi taler de
store ord om livet og døden, glæden og sorgen. Hvor
hele menneskelivet kan rummes; med babygylp, dansetrin, vaklende skridt, teenagefnis, tro og tvivl.
Hvis en kirke for alvor skal være ”for alle”, er det også
vigtigt, at vi er mange forskellige typer mennesker, der
sammen er med til at skabe den.
At et menighedsråd er sammensat af et bredt udsnit af
sognets beboere. Jeg håber derfor, at både jer med små
børn på armen og fnisende teenagere, jer med hang til
dans og kraftudtryk, med hjertet fuldt af tvivl, tro og
længsel i en skøn blanding; at ingen af jer vil holde jer
tilbage fra kirkens liv, fordi I tror at ”kirken er ikke for
mig.” Men i stedet selv være med til at skabe kirken og
leve budskabet ud: At kirken er for alle!
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Husk…
Minikonfirmander i Alsønderup kirke
Et tilbud til børn i 3. klasse på Alsønderup skole.
Vi starter op sidst i september hvor børnene får
mulighed for at lære kirken bedre at kende på en
sjov måde.
Undervisningen ligger lige efter skole - vi henter børnene og bringer dem tilbage til SFO.
Hold øje med skolens forældreintra for
nærmere information om starttidspunkt.

Munkeøl i Smedens hus
Endnu ledige pladser til
ølsmagning og foredrag ved
ølekspert Carsten Bertelsen
i Smedens hus ved Alsønderup kirke,
fredag den 21. september kl. 19.30.
Pris 150 kr. pr. person, tilmelding til sognepræsten
awr@km.dk/ 20 56 72 16 / 48 21 04 16
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Høstfest

Det var måske ikke helt Morten Korch men næsten!
Ønskevejr, store vidder, masser af gule kornmarker, og
på én af dem sås de store ”halm-ruller” ligge meget tæt.
Det fortalte om et godt høstudbytte.
Den 18. august kl. 17.00 samledes gæsterne på marken bag præstehaven. De fleste kender hinanden, og
der bliver hurtig en livlig og munter snak mens leen
stryges og gøres klar.

Til tonerne af hyggelig harmonikamusik gik man så i
gang med at høste den kornstribe beregnet til ”høst på
gammeldags manér”, og de modige fik mulighed for at
prøve leen. Ingen nem opgave!! Nej, der skal øvelse til
før man bliver mester.
Formanden sørgede for, at der var lidt til ganen til både
store og små, for børn var der heldigvis også kommet,
og de deltog interesseret i arbejdet, ikke mindst da Kim
kørte frem med den store mejetærsker og ”gav en tur”
Efter høstarbejdet samlede vores sognepræst folket til
en russisk kædedans i præstegårdshaven. At dømme
efter latteren, gik dansen over alt forventning.
Så fulgte spisning i en hel fyldt konfirmandstue og
rosende ord faldt til slagter Peter Avlund, som havde
leveret buffeten.
Sidst, men ikke uden stor betydning, fulgte en stemningsfuld stund i den høstpyntede nykalkede kirke.
Alle syntes, den var blevet så flot, og vi kan sige, at
den blev taget i brug igen med manér!.
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Sket i kirkerne siden sidst
Vielser i Alsønderup kirke
18. august 2012 Christina Simone Hansen og Nikolaj Bonne Simonsen
Tillykke!

Begravede og bisatte fra Alsønderup Kirke
7. juli 2012
2. august 2012
10. august 2012
16. august 2012

Ida Dorthea Langballe Larsen
Lars Andersen
Jørgen Henry Nielsen
Jesper Andersen

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.

Nu kan du også

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

Kirkebil
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 Roland på tlf.
48 21 04 71 eller 23 72 53 93 Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved
skæve helligedage dagen før kl. 12.

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.
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
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 4821 0416 Mobil 2056 7216
E-mail: awr@km.dk
Træffes tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11-12 eller efter aftale.
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker august - november 2012
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 26. august
12. s.e. trin.

10.30

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

Matt 12,31-42
Lignelsen om sennepsfrøet

Søndag d. 2. september 10.30
3 s.e. trin

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt 20,20-28
Zebedæussønnernes ønske

Søndag d. 9. september
14. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 15,1-15
Det sande vintræ

Søndag d. 16. september Fællesgudstjeneste
15. s.e. trin.
i Alsønderup

10.30

Luk 10,38-42
Martha og Maria

Søndag d. 23. september 10.30
16. s.e. trin.
Friluftsgudstjeneste
på Baunetgården
Se omtale

Joh 11,19-45
Opvækkelsen af
Lazarus

Søndag d. 30. september 10.30
17. s.e. trin.
Høstgudstjeneste
Se omtale

Fællesgudstjeneste
Tjæreby

Mark 2,14-22
Levi kaldes til discipel

Søndag d. 7. oktober
18. s.e. trin

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Joh 15, 1-11
Det sande vintræ

Søndag d. 14. oktober
19. s.e. trin

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Joh 1,35-51
De første disciple kaldes

Søndag d. 21. oktober
20. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

9.00
Prædikant Torben Ebbesen

Matt 21, 28-44
Lignelsen om de to sønner i vingården

Søndag d. 28. oktober
21 s.e. trin.

10.30

Fællesgudstjeneste
Tjæreby

Luk 13, 1-9
Lignelser

Søndag d. 4. november
Alle Helgens dag

16.00
Se omtale

10.30
Se omtale

Matt 5,13-16
Jordens salt og verdens lys

Torsdag d. 8. november

17.00
Familie gudstjeneste
med spisning.
Tema: Allehelgen
Se omtale

Søndag d. 11. november Fællesgudstjeneste
23. s.e. trin.
Alsønderup

10.30

Mark 12,38-44
De skriftkloge
Den fattige enkes gave

Søndag d. 18. november 10.30
24. s.e. trin.
Tjæreby

Fællesgudstjeneste

Johs 5,17-29
Sønnens fuldmagt fra Faderen

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff

38 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
haas@post12.tele.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@fdf.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.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

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com

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

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

Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk

Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
31 45 19 68
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup

Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk

Hovedforening
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

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
29 36 91 15
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej 4, Alsønderup
7232 7453 / 7232 7454
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
alsonderupvand@mail.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

Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale.
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

Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.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
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
m.s.@vip.cybercity.dk
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
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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

Her kunne din
annonce have stået…
Efter devisen
”først til mølle princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 4.000
excl. moms.

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

4825 3666

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

