Oktober 2014

NR. 5

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD

LOKALT NYT

ANNONCER

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.

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk

HHM Ejendomme A/S
Frydenborgvej 27K
3400 Hillerød
Tlf.: 4822 2800

www.hhmejendomme.dk
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Idrætsforeningen…

Fodbolddrenge fik

Kræmmerprisen
2014
Det var med stor spænding, at ASGI’s fodbolddrenge
årgang ’07/’08 gik på Kræmmermarkedets hovedscene
under borgmesterens åbningstale og modtog årets
Kræmmerpris. Eller det var nok mere de voksne, der
var spændte, da de 11 spillere blot fjantede og grinede
afslappet på vej op ad den lille stige til scenen.
Hillerøds borgmester Dorte Meldgaard holdt en flot
tale, hvor Hillerød Kræmmermarkeds engagement i det
lokale foreningsliv blev hyldet og præsenterede kort
efter fodboldholdet, der iført nyt udebanetøj påtrykt
med Hillerød Kræmmermarked samt ASGI’s logo, jublende takkede for gaven.

ne, der udover den store opmærksomhed også kan se
frem til at modtage priser og pokaler ved årets afslutning.
Har du lyst til at vide mere om fodbold for årgang ’07
og ’08, kan du finde kontaktinformationer på ASGI’s
hjemmeside og meget mere på vores blog:
fodbold0708.blogspot.dk
Med venlig hilsen
Martin Rieva
Holdleder for fodbold drenge ’07/’08

De ”15 seconds of fame” om torsdagen d. 28. august
blev til blot få uger forinden, hvor det, på trods af ferier og tekniske udfordringer, lykkedes at få kontakt mellem Hillerød Kræmmermarkeds repræsentant Martin
Warming og undertegnede.
Som aktiv træner i FIF og dets foreningsliv, ledte Martin
Warming efter en forening med et hold, der havde
brug for et sponsorat og igennem ASGI’s netværk lykkedes det at bane vejen for at få en tiltrængt fornyelse
af ASGI’s miniputters udebanetøj. Tøjet blev bestilt hos
ASGI’s samarbejdspartnere Sport Direct og Hummel,
og detaljer omkring tryk kom på plads, således at det
færdige sæt tøj var parat kun to dage før præsentationen.
Selvom den officielle uddeling af prisen nu er sket, kan
fodbolddrengene regne med yderligere engagement fra
Hillerød Kræmmermarked. Som Martin Warming udtaler, ”Det er vigtigt at være en aktiv sponsor” og i løbet
af efterårssæsonen kommer de forbi Alsønderup på
nogle træningsdage for at lave lidt sjov og konkurrencer, men også den 28. september, hvor holdet er vært
for det tredje stævne i DGI’s Efterårsturnering for U8
drenge.
Fodboldholdet kan se frem til en sæson, der giver
trænerne yderligere muligheder for at motivere spiller-

Seniorfodbold i
Alsønderup
Alsønderup fodbolds seniorer træner
hver mandag og torsdag på lysbanen
fra kl. 20.30 til 22.00
Spillertruppen er pt. på ca. 25 spillere, hvor mindst
17 af dem er til træning hver gang.
Holdet er pt. ubesejret i Serie 5 og hvis spillertilgangen fortsætter, tilmelder vi et hold mere i SBU.
Alle er velkomne til at komme og deltage i træningen, hvor der er plads til både smil og koncentreret
træning.
Holdet trænes af Wissam Al-Sharkawi der tidligere
har trænet AFF, Dalby samt Frederikssunds serie 2
hold.
Hjemmekampe spilles på opvisningsbanen nede ved
skolen.

3

Bladets egen side…
Kalenderen…

Indhold…

Søndag d. 26. oktober

ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
- side 3-6
Bladets egen side - Kalender - Redaktørens hjørne - side 4
Kulsvierscenen
- side 7
Alsønderup Sogns Lokalråd
- side 9-13
Find 5 fejl
- side 15
Naturgruppen og Ornitologisk Forening
- side 17
Alsønderup Vandværk
- side 18
Brug Skolen
- side 19
FDF
- side 20
Kirkerne
- side 21-29

14.30 Skovvandring i Gribskov

Tirsdag d. 28. oktober
18.00 Alle Helgen Halloween børnegudstjeneste i Alsønderup kirke
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus
19.00 AGS&I Tennisafdelingen afholder
generalforsamling i Klubhuset

Onsdag d. 29. oktober
19.00 Alsønderup Sogns Lokalråd afholder
generalforsamling på Kulsviergården

Fredag d. 2. november
10.30 Alle Helgen Gudstjeneste
i Alsønderup kirke
16.00 Alle Helgen Gudstjeneste
i Tjæreby kirke

Søndag d. 16. november
10.30 Rockgudstjeneste i Alsønderup kirke

Torsdag d. 20. november
19.30 Salmemaraton i Alsønderup kirke

Søndag d. 23. november
16.00 Julekoncert i Alsønderup kirke

Tirsdag d. 25. november
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus

Torsdag d. 4. december
19.00 De 9 læsninger i Tjæreby kirke

Redaktørens hjørne...
Sommeren er ved at være ovre, efteråret tager over og et nyt nummer af
Lokalt Nyt er under forberedelse.
Mange af vore lokalsamfunds mange foreninger er i fuld gang med forberedelserne til vintersæsonen. Vor lokale teaterforening kan i dette nummer
løfte sløret for hele to nye forestillinger: “Ali Baba og de fyrretyve røvere”
for børnene og Holbergs “Jeppe på Bjerget” for de voksne, der skal spilles i
en helt ny og anderledes udgave. Jeg tror vi alle har noget at glæde os til...
Gården Mangholm har fået nye ejere og de lover nyt liv og mange aktiviteter i form af besøgslandbrug, skolehaver, gårdbutik m.v. Det er dejligt, at
vort område kan trække nye og aktive beboere til. At omgivelserne og naturen er skøn, attraktiv og helt enestående, kan vi jo alle være enige i.
Vi byder velkommen til familien Have...
Husk, at du er altid velkommen til at sende mig en mail, hvis du har en god
historie eller en kommentar til bladet.

Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne.
Oplag: 1.550 ex.
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 2337 9788
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Kenneth Estrup
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS, Tlf. 2211 6511, info@akselg.dk
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 50 - 2014. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er onsdag den 12. november 2014.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.
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Idrætsforeningen…

Nyt fra

Gymnastikafdelingen
Gymnastikken er startet op den 1. september 2014 med nedenstående program
Hold /Aldersgruppe

Målgruppe

Instruktør

Tidspunkt

Famlily Toddler

1 til 3 år

Tina F.

Opstart 8. september 2014
Mandag kl.17.10-18.00
Skolens gymnastiksal

Tumle spring

3 til 6 år

Mette

Torsdag kl.17.30-18.20
Kulsviergården

Spring 1

6 til 8 år

Tina

Torsdag kl.17.45-19.15
Kulsviergården

Spring 2

8 til 10 år

Maja

Torsdag kl.18.00-19.30
Kulsviergården

Spring 3

10-12 år

Kimmie

Torsdag kl.19.00-20.30
Kulsviergården

D-Girls (Dans)

3.-4. klasse

Louise og Caroline

Onsdag kl.17.00-18.00
Skolen gymnastiksal

GYMFIT Bootcamp – Forår

Fra 16 år
og op efter

Søren

Tirsdag kl. 18.30-19.30

GYMFIT Bootcamp – Efterår

Fra 16 år
og op efter

Søren

Tirsdag kl. 18.30-19.30

Yoga

16 år og op efter Marianne

Torsdag kl. 19.00-20.00

M/K gymnastik

Voksenhold

Inger

Mandag kl. 19.30- 20.30
Skolens gymnastiksal

Motion for seniorer m/k

Voksenhold

Merete

Opstart 24. september 2014
Onsdag kl. 10.00 -11.00
Kulsviergården

Der er stadig plads, så mød op til en gratis prøvetime,
og se om det er noget for dig.
Som noget nyt har vi Family Toddler, som er
mor/far/barn gymnastik for 1- 3 årige. I samarbejde
med Dansk Gymnastik Forbund vil vores træner blive
oplært i træningsprincipper og får praktisk indføring i
øvelser, der sikrer højt aktivitetsniveau og træningseffekt for både børn og uge.
Danseholdet ”D-Girls” er for piger og drenge som kan
lide at danse til disco musik.

Gymnastikken mangler stadig hjælp i bestyrelsen. I
øjeblikket sidder der kun 2 personer. Vi vil meget
gerne have lidt flere med. Det kræver ingen kendskab
til bestyrelsesarbejde. Vi har brug for nogle med gode
ideer og hvordan vi kan søge midler til gymnastikken.
Gymnastik er sund for børns udvikling, indlæring og
generelle velbefindende. Vi er overbeviste om, at det
også er gældende for voksne.
Kom og vær med til at opleve glæde ved gymnastikken.
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Nyt fra

Badmintonafdelingen
Træningstider
2014-2015

Træningen er fra kl.: 17.00
til 18.00 og bagefter er der
frit spil, for dem der har
lyst frem til kl.: 18.30

Er du mellem 7 og 18 år, kan du nu igen i år træne
badminton i Alsønderup.
Vores 2 dygtige trænere, Nanna og hendes hjælper står parat hver onsdag kl. 17.00 i hallen på
Kulsviergården.
Kom og prøv, om det er noget for dig – den første
måned er det gratis at prøve.

Vi har badmintonketsjere,
som vi kan låne ud – men
har du din egen, må du
meget gerne tage den
med..
Fjerbolde har vi masser
af…

Nyt fra

Tennisafdelingen
Indkaldelse til generalforsamling
i ASG&I Tennisafdeling
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 28. oktober kl.19.00 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Orientering fra formanden
4. Orientering om budget og regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Eventuelt
Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Venlig hilsen bestyrelsen
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Kulsvierscenen…

For
7., 8. og estillinger:
9. nove
mber 2
Køb bi
014
lletter
på
www.b
illetten
.dk

Så er det tid til

Ali Baba og de
fyrretyve røvere

Vores børne- og ungdomsteater er ved at blive klar til at opføre historien om Ali Baba og de fyrretyve røvere. Vi
har forestillinger d. 7., 8. og 9. november på Kulsviergården. Reserver dine billetter allerede nu på www.billetten.dk eller tlf.: 70 20 20 96 og støt op om vores kære teaterbørn. Billetter kan også købes i døren.
Handlingen: Brændehuggeren Ali Baba skylder sin bror penge. Derfor drager han længere væk for at finde brænde. Han overværer, hvordan en røverflok gemmer deres bytte i en hule, gemt bag en magisk stendør.
Ali Baba åbner selv døren og ser de umådelige rigdomme, røverne har samlet. Han tager et par poser med guldmønter med sig. Broderen får nys om Ali Babas pludselige rigdom og afpresser ham viden om hulen.
Vi håber at se rigtig mange i teatret til forestillingen om Ali Baba.

Næste års forestilling på Kulsvierscenen bliver:

Jeppe på Bjerget
I en helt anderledes udgave end den vi kender fra Holberg
Vi kan altid bruge ekstra folk til opsætning af
stykker på Kulsvierscenen, så har du mod på en
anderledes fritidsinteresse så skriv til
Birgitte Enghave på benghave@hotmail.com

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

Vi mangler
Regi-, lyd- og lysfolk
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 brænder for at spille teater. Interesseret?
Send en mail til benghave@hotmail.com eller ring til
Birgitte på 28 19 1176
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ANNONCER

VVS
VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

TØMRER
Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

UDSTILLING
Fliser og Baderumsmøbler
Industrivænget 11, Hillerød

FIRKLØVEREN
-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid

Firkløveren er godkendt
af Hillerød Kommunes
Dagplejekontor og har
til huse i et dejligt
bondehus lige ved siden
af Alsønderup kirke.

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

Masser af udeleg, knus,
sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling
pr. md. er 2.496,inkl. økologisk kost, bleer
og barnevogn m.m.

VVS
Allan Kristiansen & Sønner ApS
Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
info@ak-s.dk ● ww.allankristiansen.dk

FIRKLØVEREN

v/Tanja Leerbech Holst
Kirkevænget 3, Alsønderup, 3400 Hillerød
Mobil 30 69 61 99 - firkloeveren@mail.dk
www.firkloeveren.dk

48 28 62 40

●●●

8

fleksibilitet, fællesskab og forældreindflydelse

●●●

Alsønderup Sogns Lokalråd…
Lokalrådets vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup,
Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015 - 2020

Den grønne sløjfe
I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan
”Landsbyvisionen”, der beskriver lokale ønsker og visioner på 7 forskellige områder. Forud for vedtagelsen
havde Lokalrådet afholdt en visionsdag på
Kulsviergården, hvor ca. 80 fremmødte var med til at
give input til visionsplanen.
Vores nye visionsplan er blevet til lidt på samme måde.
I januar blev der afholdt et stort inspirationsmøde på
Kulsviergården, hvor ca. 125 deltog. Her blev der
udpeget nogle områder, den kommende visionsplan
kunne indeholde. Bagefter nedsatte Lokalrådet en skrivegruppe, der fik til opgave at udarbejde en visionsplan, der kunne præsenteres på et nyt åbent møde i
juni.
Her deltog ca. 40 borgere, der kom med input til arbejdsgruppens forslag. Til sidst har Lokalrådets bestyrelse på
et møde i august godkendt den endelige visionsplan,
der har fået navnet ”DEN GRØNNE SLØJFE”.
Den grønne sløjfe tager afsæt i planen fra 2011. I planen prøver vi at opstille nogle rimeligt konkrete mål,
der frem til 2020 skal være styrende for Lokalrådets
arbejde. Det er faktisk vores ønske, at de mål, vi sætter
os i planen, i store træk skal være virkeliggjort inden
næste visionsplan ser dagens lys.
I Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Nejede, Sønder
Strødam og Tulstrup er vi heldige, at vi har en smuk
natur. Vi har også mange foreninger, der er aktive hver
for sig og er gode til at arbejde sammen. Vi har mange
ressourcer, og nye ideer fødes hele tiden. Men vi kan
blive bedre til at samarbejde på tværs af vore foreninger og på den måde skabe endnu flere aktiviteter. På
den måde kan de mange konkrete forslag i visionsplanen også blive til virkelighed i løbet af de næste fem
år.

Nedenfor kan du se et udpluk fra visionsplanen, der omfatter 5 områder:
1. Den grønne sløjfe
2. Kulsviergården, centrum for den grønne sløjfe
3. Koordinering og samarbejde
4. Udvikling og fornyelse
5. Handlingsplan for TOP5prioriteter
Den samlede visionsplan kan om kort tid ses på
Lokalrådets website, men du kan også få den tilsendt
pr. mail, hvis du skriver til Hugo Holm Hansen på
mailadressen: hugoholmhansen@hotmail.com

Den grønne sløjfe
Lokalrådet ønsker generelt at styrke hele vores lokalområdes grønne image. Både til gavn for os der bor
her, men også for at tiltrække nye borgere og naturinteresserede mennesker. I den forbindelse ønsker vi at
sætte fokus på følgende:
- Områdets gamle naturstier genskabes mellem landsbyerne og fra landsbyerne til Nejede Vesterskov. Vi har
gennem de senere år oplevet en stor stigning i antal
motionsløbere i vores område. Det vil derfor være
oplagt – også af hensyn til sundhedsfremme – at etablere stierne, så man både kan gå, løbe og cykle ad disse.
- Der skal etableres en sti mellem Bendstrup og
Alsønderup og fra Nejede til Tulstrup uden om grusgraven. Stierne skal både bruges som sikkere skoleveje,
men også være med til på sigt at binde Gribskov og
Arresø sammen via et sammenhængende stisystem.
- Vi ønsker fortsat at de trafikdæmpende foranstaltninger i landsbyerne udbygges, så hastigheden naturligt
sættes ned. Lokalrådet vægter i særlig grad en sikker
overgang fra skolen til Kulsviergården, en trafikregulering i Nejede og en sti rundt om Tulstrup Grusgrav.
- Vi ønsker at skabe nye naturoplevelser for de mange
borgere, der bruger vores natur. Via opsætning af nye
teknologiske informationsstandere med fx QR-koder
ønsker vi, at besøgende i vore skove og vådområder
kan kombinere oplevelsen af at være midt i naturen
med at lære mere om den lokale natur.

Kulsviergården, centrum for
den grønne sløjfe
Lokalrådet vil sammen med Kulsviergården og idrætsforeningen arbejde for:
- At vi søger fondsmidler til at hele området omkring
Kulsviergården kan fornys og anvendes som et grønt
bytorv, der kan binde lokalområdet sammen. Bytorvet
kan samtidigt danne rammen om årstidsbestemte
arrangementer som fx juletræ.
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Alsønderup Sogns Lokalråd…
- At understøtte aktive borgere der ønsker at iværksætte
nye aktiviteter for især børn og unge.
- At støtte SFO/klub Guldminens bestræbelser på at
etablere ”Oasen” et nyt projekt for børn og unge med
fokus på nye idrætsprægede aktiviteter.
- At skolen inkl. SFO og klub, idrætsforeningen og
Kulsviergården indgår i et tæt partnerskab med henblik
på at udvikle et stærkt ungdomsmiljø i vores lokalområde.
Overordnet ønsker Lokalrådet, at Kulsviergården tydeligere fremstår som centrum for hele lokalområdet. Et
stærkt centrum der i det daglige og på det aktivitetsmæssige niveau binder områdets mange sociale,
sportslige og kulturelle tilbud sammen.

Koordinering og samarbejde

Udvikling og
fornyelse
Lokalrådet vil frem til
2020 arbejde for:
- Etablering af en lokal
erhvervsklub hvor lokale erhvervsfolk, lokalrådet og andre foreninger
kan mødes og koordinere tiltag, der fortsat kan
sikre vores lokalområde
den nødvendige
opmærksomhed, når
der skal træffes politiske
beslutninger i Hillerød
kommune og regionen.
- At der åbnes for
nybyggeri i vores lokalområde, så vi kan tiltrække flere familier og
dermed styrke skolen og
foreningerne.
- At der åbnes for bygning af flere ældreboliger, der
kan tiltrække nye generationer af ældre.
Overordnet ønsker Lokalrådet, at vores lokalområder
ikke glemmes i Hillerøds rivende udvikling de kommende år. Der skal være plads til nybyggeri i
Alsønderup og i resten af lokalområdet. Derudover
opprioriterer vi at udbygge kontakten til Hillerød
byråd. Endelig ønsker vi at udvide vores kontakt til
regionen især i forhold til miljøområdet.

TOP 5-prioriteringer
Lokalrådet vil arbejde for:
- At skabe Foreningernes Samarbejdsudvalg hvor vi kan
koordinere det eksisterende foreningsarbejde og aftale
nye initiativer.
- At der politisk vedtages en kommunal budgetmodel,
der tilfører Lokalrådet et årligt budget, der i samarbejde med de lokale foreninger skal udmøntes i lokale
aktiviteter.
- At understøtte arbejdet i Lokalrådets visionsgrupper
og afholde en årlig visionsdag for disse.
Overordnet ønsker Lokalrådet at virke som koordinerende led for alle lokalområdets foreninger. Samtidigt
ønsker vi en økonomisk ramme fra kommunen, så vi er
i stand til at gå fra gode planer til konkret handling.
Endelig vil vi fortsætte arbejdet med at udvikle vore
visioner, så vi hele tiden husker, at uden fornyelse går
ting i stå.

Lokalrådet vil meget og vi kan meget, men vi kan ikke
det hele. Derfor er vi nødt til at prioritere. Både som
Lokalråd og i vores samarbejde med områdets mange
foreninger og aktive borgere.
I visionsplanen Den Grønne Sløjfe er der opridset en
del forskellige områder, hvor vi mener, der er basis for
udvikling de næste fem år og videre. Og selv om vi
naturligvis gerne så, at alle områderne blev tilgodeset
og intet bliver glemt, vil Lokalrådet alligevel vove at
udpege fem områder, som vi mener fortjener en særlig
fokus.
1. Naturstier og informationsteknologi
2. Trafiksikker overgang fra skolen til Kulsviergården,
trafikregulering i Nejede og stisystem rundt om
grusgraven
3. Kulsviergården som knuden i den grønne sløjfe
4. Foreningernes Samarbejdsudvalg
5. Nybyggeri i Alsønderup og Bendstrup
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Alsønderup Sogns Lokalråd…
FÆLLES WEB-SITE FOR LOKALOMRÅDET: Tovholder
Peter Windum, mail: peter@windum.com
ERHVERVSGRUPPE: Tovholder Hans Henrik
Mortensen, mail: lokalraad@alsonderup.dk
SKOLEN OG LOKALSAMFUNDET: Tovholder Hans
Henrik Mortensen, mail: lokalraad@alsonderup.dk

Lokalrådets arbejdsgrupper
Lokalrådets bestyrelse august 2014:
Formand: Hans Henrik Mortensen
Næstformand: Peter Wilhjelm Nielsen
Kasserer: Simon Jeppesen
Bestyrelsesmedlemmer: Carlo Medici, Helene Haas
Madsen, Mijamaya Holmø Sonne, Gitte Siezing og
indsuppleret medlem Hugo Holm Hansen

Arbejdsgrupper august 2014
I forlængelse af dialogmødet på Kulsviergården i januar 2014 nedsatte Lokalrådet en række strategiske
arbejdsgrupper, der skulle arbejde med visioner og
langsigtede målsætninger på forskellige områder.
Arbejdsgrupperne har selv udarbejdet kommissorier og
tilrettelægger selv deres arbejde.
Der er nedsat følgende arbejdsgrupper med tovholder:
KULTUR: Tovholder Sognepræst Anja Worsøe Reiff,
mail: awr@km.dk
NATUR: Tovholder Christian Kramer, Hillerød Vest
Skolen, Alsønderup, mail: christiankpnatur@outlook.dk
IDRÆT/KULSVIERGÅRDEN/OASEN: Tovholder Ole H.
Caspersen, mail: ohc@ign.ku.dk

Alsønderup Sogns Lokalråd
afholder

Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 19.00 på Kulsviergården
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Budget til orientering
Valg af bestyrelsemedlemmer og to suppleanter og af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest to uger før på mail: hhm@hhmejendomme.dk eller på telefon 60 43 28 28.
Bestyrelsen
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ANNONCER

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Malerfirmaet
10 Kanten A/S

P.M. BELÆGNING

23 25 05 06

Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk

Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød

Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk
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Alsønderup Sogns Lokalråd…
Lokalrådets holdning til udvidelsen af Tulstrup Grusgrav

Når Tulstrup grusgrav
skal udvide…

Der er visse ting der, selv om de er nok så nødvendige,
vi alle er enige om hellere må ligge en andet sted, end
der hvor vi selv bor. Det gælder atomkraftværker, lossepladser, kemisk industri osv. Og det gælder også
grusgrave, der jo betyder tung trafik, støj og ikke pynter
i landskabet, så længe der graves.
Derfor har det heller ikke været lige til for Lokalrådet
at tage stilling til grusgraven i Tulstrups ønske om at
udvide. Ikke mindst fordi en udvidelse betyder, at vi
har en grusgrav i lokalområdet i mindst 25-30 år mere,
og at udvidelsen både omfatter et stort areal og vil
komme meget tæt på Nejede.
Lokalrådet har stor forståelse for, at der i Nejede området er oprettet en naturforening med henblik på at søge
den påtænkte udvidelse af grusgraven forhindret.
Lokalrådet forstår også godt, at man i foreningen anser
de miljømæssige gener for at være større end de samfundsmæssige gevinster ved råstofudvindingen.
Men selv om vi har forståelse for at de beboere, der
bliver mest berørt af en udvidelse har reageret negativt,
er Lokalrådet alligevel af den opfattelse, at en udvidelse af grusgraven under visse betingelser godt kan gennemføres uden at ødelægge vores lokalområde. Derfor
har Lokalrådet valgt at fokusere på, hvordan udvidelsen bør ske og ikke på, om den overhovedet skal finde
sted.
Lokalrådet har således besluttet, at vi ikke går imod en
udvidelse af grusgraven i Tulstrup, da vi anerkender, at
man fra myndighedernes side forventer at bruge store
mængder byggemateriale til lokale projekter som fx det
ny hospital i Hillerød. Samtidigt lægger Lokalrådet
vægt på at al lovgivning og myndighedstilladelser til

stadighed respekteres af grusgraven, og at grusgravens
ejere indgår i et tæt samarbejde med lokalområdets
foreninger.
Lokalrådets bestyrelse har besluttet at fokusere på seks
punkter i forbindelse med den kommende udvidelse:
1. De miljømæssige gener for naboerne og resten af
lokalområdet skal konstant søges minimeret mest
muligt og om muligt gerne ud over lovgivningens
krav. Med miljømæssige gener tænker vi både på
den direkte påvirkning af nærområdet omkring
grusgraven, men også støj m.v. fra den øgede trafik
på tilkørselsvejene.
2. Der skal etableres gode og trafiksikre tilkørselsforhold til grusgraven. Dette gælder både den
nuværende adgangsvej, der vil fortsætte i en del år
med bl.a. tilkørsel af sten og grus udefra.
3. Der etableres en sti forbi grusgraven, så cyklister og
den tunge trafik ikke skal benytte samme kørevej.
4. I takt med at dele af grusgraven tages ud af drift,
omdannes områderne til rekreative naturområder
med offentlig adgang ud fra en helhedsplan for
anvendelse af hele området, når det ikke længere
skal anvendes som grusgrav.
5. Grusgravens ejere skal sikre en fyldestgørende og
løbende information til lokalområdets beboere
om tidsplaner og konsekvenser ved kommende
udvidelser eller omlægning af driften.
6. Der holdes regelmæssig kontakt mellem grusgravens
ejere, Lokalrådet og borgergruppen i Nejede for at
modvirke evt. misforståelser.

13

ANNONCER

“

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer

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

“

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

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

Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

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

Hallum elektric
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS

reklame
markedsføring
tryksager
annoncer
PRessekontakt
webtekster

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

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk
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Lokalt Nyt…

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

Regler:

Knud vinder vin!

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
Lyngbakken 1, Alsønderup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
12/11-2014.
Fotograf: Kenneth Estrup

Navn

By

Alder

KLIP HER
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Telefon

Knud Frederiksen
fra Tjæreby

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Postnr

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

KONKURRENCE:

Adresse

Find 5 fejl

ANNONCER
ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

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

Naturkalender
for Oktober - November 2014
Her på naturkalenderen kan du se en oversigt over
begivenheder som har med naturen i lokalområdet at
gøre og som er tilmeldt kalenderen.
Se om en eller flere af begivenhederne kan have din
eller jeres interesse.
Har du en begivenhed du ønsker tilmeldt kalenderen,
skal du skrive til Christian Kramer på mail christiankpnatur@outlook.dk. Jeg vil så føre den ind i kalenderen.

Begivenhed

Ansvarlig

Deadline er 10 dage før Lokalt Nyts deadline.
En begivenhed skal indeholde følgende oplysninger
1. Beskrivelse af begivenheden
2. Ansvarlig person
3. Sted og mødested
3. Dato, tidspunkt og forventet varighed
4. Øvrige oplysninger herunder om tilmelding til
den ansvarlige person (husk kontaktoplysninger)
er nødvendig.

Mødested/sted

Skovvandring
Christian Kramer Parkeringspladsen
på skovveje i
ved svinget på
Gribskov,
vejen til
med guide
Gadevang;
(Christian Kramer)
indgangen til
Fruebjerg
(Gribskov)

Tidspunkt

Øvrigt

Søndag 26/10
kl 14.30.
Forventet
varighed
ca. 1,5 - 2 t

Tilmelding på
christiankpnatur@outlook.dk
inden den 10/10.
Husk fornuftigt fodtøj og tøj.
Medbring gerne kaffe og kop

Lokal naturvandring
i Nejede Vesterskov
søndag den 19. oktober kl. 10.00
Alle er velkomne. Ingen tilmelding.
Alsønderup Lokalsamfunds ornitologiske forening indbyder.
Under ledelse af Jens Lykkebo går man skoven rundt,
og han fortæller om skoven, engene og dyrelivet med
særlig fokus på fugle, herunder havørne.
Tag kikkert med til brug fra fugletårnet – og kaffe, vand
eller andet at drikke.
Praktisk påklædning efter årstiden og vejrlig...
Hvis det rigtig regner, udsættes turen til en anden gang.
Man mødes på parkeringspladsen ved skovløberstedet
kl. 10.00, og turen slutter dér kl. ca. 11.45. Jens
Lykkebo bor på Ravnsbjergvej i Alsønderup og har stor
erfaring i naturvandringer.

Den lokale ornitologiske forening blev oprettet i juni
2014. Dens formål er at styrke interessen for naturforholdene i lokalområdet og for dets fugleliv, især ved
guidede naturvandringer. Den vil give især lokalsamfundets beboere mulighed for at mødes på en ny
måde.
Foreningens arrangementer er åbne for alle, men for at
kunne informere via nettet, vil foreningen gerne have
man bliver medlem. Det er gratis og uden andre forpligtelser end at oplyse sin e-mailadresse.
Send derfor en e-mail om indmeldelse med navn,
adresse og e-mailadresse til oleblaakilde@mail.tele.dk,
så kommer der fremover mails om foreningens arrangementer.
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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.
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 den udvidet kontrol ikke fundet miljøfremmede stoffer i form af pesticider, oliestoffer eller klorede
opløsningsmidler.
Vandværkets filtre blev ombygget i februar og marts måned. Dette har haft en positiv effekt på fjernelsen af mangan og ammonium.

Udvalgte resultater fra de seneste drikkevandskontroller på vandværket:

Drikkevandskvaliteten bliver systematisk kontrolleret efter et kontrolprogram som følger Miljøstyrelsens regler.
Hillerød Kommunes Miljøafdeling fører løbende tilsyn med at drikkevandskvaliteten er tilfredsstillende.
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.
Har du spørgsmål om vandets kvalitet eller andet, er du velkommen til at kontakte os.
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Brug skolen…

Den åbne skole
for voksne

I alt 10
tirsdag
-aftene
før jul
r
og 10 e
f
t
e
r
kl. 17.3
0 til 21
Alle er
velkom
men...

”Brug Skolen” på skolen i Alsønderup er nu startet på 26. sæson
Idegrundlaget er:
- at der er behov for at mødes på tværs af de lokale
foreninger
- at skolen i Alsønderup skal bruges om aftenen
- at man møder andre under hyggelige former
- at man, alt efter interesser, kan lave noget sammen
- at man kan deltage uden at være bundet til at
komme hver tirsdag
- at det skal være billigt – 10 kr. pr gang
- at der er frivillige igangsættere ved alle holddannelser
og aktiviteter
- at man som bruger også selv kan foreslå eller oprette
aktiviteter

Der tilbydes i år:
Sløjd og træarbejder i skolens sløjdlokale efter deltagernes behov
EDB på alle niveauer, bl.a. it og billedbehandling
Engelsk, lidt øvede og begyndere,
Kortspil – der er plads til flere
Bowls på tre baner i gymnastiksalen – for øvede og
uøvede – også turneringer

Mange slags håndarbejde – kreativitet med alle slags
materialer
Hækling, kom og lær det
Tasker af kaffeposer og gavepapir laver vi efter jul
Lokalhistorie–slægtsforskertræf. Ejendomshistorie og
fotoscanning
v/ Lissi Carlsen og Asbjørn Klit.

Den 28. oktober kl. 19.30 i Lokalarkivet
Møde for alle slægtsforskere om brug af lægdsrullerne
fra nettet v/ Inge Kristensen.
Et frivilligt kokkehold sørger for mad til de fremmødte
kl. 19 alle 20 tirsdage, to retter god mad for 35 kr.
Tilmelding fra gang til gang og senest fredagen før på
4828 6876 eller 2127 2428,
De 10 kr., som man betaler den første aften, hvor man
deltager, gælder som kontingent for sæsonen i foreningen ”Brug Skolen”. Bestyrelse, kokkehold og igangsættere, alle frivillige og ulønnede, siger velkommen til
alle, som møder frem.

Nyt liv på Mangholm
Midt mellem Tulstrup og Alsønderup ligger gården Mangholm, der i begyndelsen af 2013 fik nye ejere; Tine og Torben Hage flyttede ind med deres to
børn, Liva og Bertram. Gårdens daglige leder er Tine, der har en uddannelse
som naturforvalter fra KU LIFE, og det er netop Mangholms fine og velbevarede natur, der bragte familien hertil.
Mangholm er et besøgslandbrug. Det vil sige, at man kan komme og se, hvad
der sker på gården i weekenden. ”Gården har været drevet økologisk de sidste 14 år, og store dele af jorden ligger mere eller mindre uberørt, så her er
en varieret og spændende natur”, fortæller Tine.
På Mangholm satser familien på husdyr af de gamle, udrydningstruede racer.
Til foråret bliver der anlagt en skolehave på Mangholm. Her vil børn fra de nærliggende skoler kunne komme og
dyrke et lille stykke jord, og dermed få oplevelsen af at putte frø i jorden, passe og vande planterne og til sidst
høste og tilberede et dejligt måltid af egne grønsager.
Tine og Torben håber, at de med Mangholm kan skabe et hyggeligt og oplevelsesrigt samlingspunkt for borgerne
i området. Tine har åbnet en gårdbutik med et bredt udvalg af lokale, økologiske produkter og råvarer.
”Når jeg køber lokale varer, støtter jeg de lokale småavlere”, fortæller Tine, der driver gårdbutikken i samarbejde
med Lynæs MadMarked.
På gården findes der flere vandrestier, og der er også en antik- og loppebutik med fine gamle sager. Interesserede
vil kunne finde Mangholm på facebook.dk/Mangholm
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FDF’s bålhytte er nu lukket for de unge

Hjælp os med tilsyn

Bestyrelsen har et par gange diskuteret de unges brug af
FDF’s bålhytte. Det startede med nogle få lokale unges
hygge om et bål. Det udviklede sig, og vi ændrede reglerne, så man inden brug skulle have en SMS-aftale. Så
havde vi en kontaktperson i tilfælde af problemer, og
hjælp til brændehugning. Skilte blev sat op. Disse skilte
er blot blevet revet ned, og kravet om SMS-tilladelse
ignoreret. Brugen er kommet helt ud af kontrol med
svineri, hærværk, og kæmpe forbrug af brænde. Vores
fornemmelse er, at der er flere grupperinger af unge,
men vi har opdaget invitationer af flere hundrede på
facebook. Det er vist ikke helt lokalt længere…

Svineri
Vi har gennem sommeren gentagne gange måttet
bruge tid på oprydning efter større ’ungdomsfester’. Vi
har bl.a. fjernet: Smadrede spiritusflasker, kondomer,
øldåser, hundredevis af cigaretskodder, sodavandsdåser
og flasker, pizzabakker, hjemmelavet vandpibe og
smadrede betonfliser. Vi kan ikke arrangere FDF-møder
i det miljø. Og det er ikke rimeligt at de frivillige voksne,
der årligt leverer ca. 5 fuldtidsstillinger gratis i FDF
Alsønderup, også skal rydde op efter ungdomsfester.

Hærværk

pengene på FDF-oplevelser end på reparation af hærværk. Hvis en af forældrene til de unge, vil donere en
solid savbuk til erstatning for den mistede, bliver vi
glade.

Brænde
5-6 rummeter er blevet futtet af i løbet af denne sommer. Jeg har henvendt mig direkte til 2 af de unges
forældre, hvor vi fik sporet Facebook-invitationerne.
De 2 unge (14+15 år) har efterfølgende været med til
at hugge brænde. 4 kammerater brændte dem af på
dagen. De så sig ikke i stand til at møde op lørdag
kl. 10 pga. tømmermænd fra Kræmmermarked…
Tak til de 2 hold forældre og de 2 unge, der viste
mandsmod. Vi havde en dejlig, hyggelig og produktiv dag.

Fremover
Hjælp os. Ingen unge – FDF’ere eller ikke, må fremover bruge bålhytten og shelterne. Observeres unge i
bålhytten, vil jeg gerne have besked omgående, så vi
kan få standset brugen.
Rigtig, rigtig ærgerligt – jeg havde langt hellere set de
lokale unge i vores bålhytte end på Posen.
PS: Hvis du er lokal forælder og gerne vil låne vores
bålhytte til et arrangement, så giv mig et kald.

En af vores huggeblokke, vores savbuk, stakittet mellem shelterne og en del rafter er blevet brændt af. Vi
har en lille økonomi , og vil hellere bruge kontingent-
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Med venlig FDF-hilsen
Jan Leth Svendsen, 4044 8272

Kirkerne…

Trods lovet regn...

Høstfesten blev
afholdt i solskin
2014 har indtil dato været et vejrmæssigt dejligt år, ja,
foråret begyndte faktisk i marts måned, og det var derfor naturligt, at høsten kom tidligt.
Det var så ikke mærkeligt, at høsten i år var slut noget
før vores planlagte Høstfest i Tjæreby. Kun en lille stribe
korn stod tilbage til de dygtige folk med leen og når de
svang den, støvede det så slemt, at enkelte måtte opgive opgaven.
Alligevel tilbragte de ca. 40 gæster en hyggelig time
bag præstegården med snak om gamle høstdage og
nutidens høstform, lyttede til harmonikamusik af den
gode gamle slags og fik sig en øl/vand, mens minitraktoren med påhængsvogn kørte mangen en tur med
”børn og fæ”.
Kl. 18 var der kædedans i præstegårdshaven mens bordets glæder blev anrettet. Endnu engang kunne vi
hygge med veltilberedt mad efterfulgt af kaffe og kage.
Under sidstnævnte underholdt Finn og Linda med en
smuk islandsk sang og vi sang ”Marken er mejet”.
Som sædvanligt måtte der skubbes på gæsterne for at
nå over i den i dagens anledning flot høstpyntede kirke.
Ved en smuk vekselvirkning mellem musik, sang og
præstens gode ord sluttede en vellykket Høstfest 2014.
Tak til alle deltagere og på gensyn næste år..
R.S
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Kirkerne…

Menighedsrådets
sommerudflugt
Det er efterhånden blevet en selvfølge, at
før sommerferien nærmer sig, så samles
menighedsrådet til et afslappet arrangement.
Det er også blevet til, at det er formanden
der arrangerer og bestemmer, hvor vi skal
hen, hvilket slet ikke er så let i betragtning
af alle de udflugter, vi allerede har været på
og, at de skal findes indenfor en radius af
ca. 50 km.
Denne sommer – og hvilken sommer! –
blev vi inviteret til at møde op på
Mariebjerg kirkegård, Gentofte. Lidt usædvanligt at besøge en kirkegård i flok, men
netop denne kirkegård er så anderledes, at
besøget blev en virkelig oplevelse.
Mariebjerg kirkegård er skabt i årene 1926-1936 under
ledelse af havearkitekt G.N.Brandt og er af kulturkanonen udpeget som en af de 10 mest betydningsfulde
arkitekturværker. Arealet er på 266.000 kvm., ca. 25 ha.
Bilkørsel er tilladt på hovedveje inden for de
rektangulære områder.
Der er tale om en hel anden opfattelse af en kirkegård
end den traditionelle, idet den enkelte grav må indordne
sig under en fælles anlægs– og vedligeholdelsesform.
Det enkelte gravsted er mindre i fokus, men falder
pænt ind mellem træer, græs og sten. Blandt løv og
nåletræer placeres gravsteder på 3x3 m uden afgrænsninger af nogen art. Der er børneafdelinger, familieafdeling, fælles kistefællesgrav og 5 forskellige urneafdelinger. Egnens særegen natur er respekteret over alt.
Mariebjerg er begravelsesplads for hele Gentofte kom-

mune. Der er endvidere reserveret et areal til begravelser i tilfælde af krig eller katastrofer.
Efter en kort spadseretur i ”skoven” bød Aage os på
medbragt koldt at drikke, og det var absolut kærkommen i varmen.
Herefter gik turen til Høsterkøb Skovkirkegård, en
mini, mini udgave af den vi lige havde besøgt, men
hyggelig at gå en tur rundt i og ikke større end, at vi
kunne nå hele vejen rundt.
Meningen med skovkirkegårde er, at gravstederne skal
være naturlige og i høj grad ligne skovbunden. Kun
natursten er tilladt, og ligeledes må der heller ikke
plantes hæk eller buske. Kun afskårne blomster må
lægges på gravstederne. Ideen er jo, at det skal være
årstidernes skift, der skal præge kirkegårdens karakter.
Alle gravpladser på Høsterkøb kirkegård er optaget, og
der er fortsat øget interesse for at få en
plads.
Kl. 19.00 nåede vi frem til sidste punkt på
dagsordenen: grillmad med salatbord på
Rungsted Havn – spis så meget du kan, en
fuldtræffer!
Samtalen gik lystigt. Sommeraftenen var
usædvanlig smuk, hvilket kunne ses af de
mange mennesker, liv og leben og antallet af
sejlbåde m.fl. Nogle af os gik en tur langs
havnen og gisnede lidt om, hvor mange millioner der lå både for!
Mange tak for en rigtig god tur.
R.S.
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Kunstudstilling i
Tjæreby konfirmandstue
Tegner og kunstmaler Bodil Dargis
Fredag den 24. oktober kl. 17.00
Den i sognet bosiddende kunstner, tidligere tegnefilms- og
reklametegner Bodil Dargis udstiller i Tjæreby konfirmandstue
billeder med motiver fra Frankrig, Spanien, Italien, Norge og
Danmark.
I akvarel, oliekridt og sort/hvid tegninger.
Derudover vil der være portrætter og oliemalerier.
Ved udstillingen vil Bodil Dargis´tegning “Fri os fra det onde”
blive solgt til højeste bud, til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp.

“Fri os fra det onde”,
tegning af Bodil Dargis

Vi har noget nyt
i posen…
Søndag
den 16. november
kl. 10.30
i Alsønderup kirke

Menighedsråds
møder
Der er planlagt følgende
menighedsrådsmøder:

Her er det nemlig
konfirmanderne, der har
tilrettelagt gudstjenesten.
De får hjælp af vores dygtige kirkemusikere fra Ullerød,
Nr. Herlev , Tjæreby og Alsønderup, der i dagens
anledning har skiftet orgelet ud med elguitar, bas og
trommer.

Det bliver ikke kedeligt...
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Tirsdag d. 16. oktober kl. 18.30
Tirsdag d. 26. november kl. 18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus
i Alsønderup og er offentlige møder

Kirkerne…

De 9
læsninger...

Nyt
menighedsråd

Det er en engelsk juletradition, som langsomt har
fået mere og mere plads i de gode, kendte danske
juletraditioner. Man læser, deraf navnet, 9 forskellige
tekster fra Gamle såvel som Ny Testamente, der alle
henviser til julen/Kristi fødsel. Man går nogle gange
tilbage til Skabelsesmyterne, via nogle af profetierne
og via julens tekster til Åbenbaringsteksterne, der så
er slutteksten.

Følgende er valgt til menighedsråd
for Tjæreby-Alsønderup 2015/2016

Ind i mellem disse udvalgte 9 tekstlæsninger synger
menigheden salmer, der passer til teksten OG til
julen, og nogle af disse salmer synges så af et kor.
På den måde er alle med til at læse og synge julen
ind.
I år er der De 9 Læsninger i Tjæreby Kirke den 4.
december kl. 19.00, hvor bl. a. Kulsvierkoret medvirker.
Grethe R. Egerup

For Alsønderup:
Anders Silberbauer
Helle Hedberg
Birgit Brogaard
Grethe Egerup
Max Groth-Knudsen
Suppleanter er:
Jørn Pedersen
Susanne Sandholt

Baunevej 15
Kirkevænget 4
Bøgebakkevej 7
Bakkesvinget 18
Rylevænget 10
Rylevænget 9
Nejedevej 19

For Tjæreby:
Aage Stenhøj Jørgensen Tvedsagervej 1
Kirsten Larsen
Freersvangsvej 2
Ulla Pedersen
Nordhøjvej 26
Suppleanter er:
Ole Stark
Harløsevej 164
Lise Jensen
Kirkestien 6
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Alle Helgen
Søndag den 2. 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. I vores kirker har vi 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. Når vi mister,
går vi igennem faser af både sorg, vrede 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. 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 velkomne!

Halloween
Tirsdag den 28. oktober kl. 18.00
Allehelgen Halloween gudstjeneste i Alsønderup
kirke sammen med FDF Alsønderup.
Andre børn og forældre er også velkomne til en
aktiv og (u)hyggelig aften i kirken hvor vi skal høre
om hvordan man kan forsvare sig når man er bange.
NB: Denne dag er der ikke aftensmad i kirken,
men måske noget andet godt…

Fredagsfamilie
i Tjæreby
Fredagsfamilierne er kommet rigtig godt fra start,
men vi vil gerne have endnu flere med!
Så savner du at kende flere fra dit lokalsamfund og
finde ud af hvor legekammeraterne bor, så kom til:
FREDAGSFAMILIE i Tjæreby konfirmandstue. En
mulighed for at børnefamilierne i sognet kan mødes
og lære hinanden bedre at kende.

Jul for
småbørn

Vi mødes sidste fredag i måneden fra kl. 17.00 ca. 20.00, spiser sammen og hygger os. Synger et
par sange og snakker. Det kan også være vi laver en
kreativ aktivitet relateret til årstiden.

i Alsønderup Kirke
Så er det tid til at alle små juleengle og frække nissebørn finder vej til Alsønderup kirke
Torsdag d. 4. december kl. 10.00 for de 3-6 årige
Torsdag d. 11. december kl. 10.00 for de 0-2 årige
Både institutioner, dagplejere, bedsteforældre og
forældre med småbørn er velkomne.
Bagefter er der risengrød til alle i Smedens hus.
Gratis adgang.

Vi skiftes til at stå for indkøb, madlavning og oprydning - står man for maden kommer man en time før
altså ca. kl. ca. 16.30.
Pris 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn. Tilmelding til
præsten, gerne senest onsdagen før, på awr@km.dk/
20567216/48210416
Datoer for efteråret og det nye år
31. oktober - 28. november
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Præstens
klumme
af Anja Worsoe Reiff

Dans, dannelse og æstetiske læreprocesser
At definere dannelse er som at sømme budding op på væggen. Så snart sømmet er sat i begynder det
at flyde. Alligevel er vi alle enige om at dannelse er vigtigt og har hver i sær vores ideer om hvad det
kunne betyde.
Æstetiske læreprocesser er lidt lettere at definere. Det er et par fine ord for at inddrage sanser i undervisningen, ved at lade eleverne male, forme og bevæge sig frem til dybere viden og forståelse
af et emne.
Ordene om buddingen hørte jeg på en temadag om dannelse og æstetiske læreprocesser, arrangeret
af de folkekirkelige skoletjenesters landsnetværk. Her var 3 af landets biskopper samt medlemmer fra
skoletjenesternes bestyrelser fra hele landet mødt op. For at vende tankerne i forhold til emnet
”Dannelse og æstetiske læreprocesser”.
Vi skulle på temadagen dels høre kloge ord og dels have smagsprøver på, hvordan man i folkekirkens
skoletjeneste arbejder med æstetiske læreprocesser. Samt reflektere over, hvordan de forskellige æstetiske kunstneriske arbejdsformer hver især kunne styrke elevernes dannelse.
I skoletjenesterne rundt om i landet er ansat præster og lærere, der arbejder med at lave undervisningsmateriale om kristendom til skolerne. Materiale, der gerne inddrager æstetiske læreprocesser.
Baggrunden for at bruge disse processer er, at når man i arbejdet med et emne bruger sanserne, fra
dans og drama til papirklip, så lukker man op for flere sider af emnet end hvis man kun taler og lytter.
Jeg selv var med på dannelsesdagen, fordi jeg sammen med skoletjenesten i Københavns provsti arbejder på et pædagogisk udviklingsprojekt, som vi kalder ”Ka’ man forstå med kroppen?”. Her eksperimenterer vi med undervisning i kristne begreber som dom, tilgivelse og nåde gennem forskellige for-
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mer for dans. På dannelsesdagen skulle deltagerne prøve den (for voksne) svære kunst at slå
hovedet fra og forstå med kroppen, ved at
danse forskellige cirkeldanse, der relaterede til

Torsdag d. 23.
oktober
kl. 19.30 i
Blovstrød kirke

forskellige kristne emner.
Alle deltagere fik bagefter spørgsmålet om,
hvordan cirkeldans kan støtte elevernes dannelse. De svarede bl.a. at cirkeldansen i høj grad

kan man som beskrevet i sidste nummer af Lokaltnyt høre
om Pietisten Brorson

styrkede fællesskabet. I dansen var cirklen var
en konkret hjælp; når man ikke kunne huske
trinnene, hjalp det at se på de andre. Var man
ved at falde, var der nogen, der holdt i én.
Skulle man til at gå den forkerte vej, blev man
stoppet af cirklen.
På den måde gav cirkeldansen en konkret erfaring af at være i et fællesskab, der både sætter
grænser, støtter og bærer. Og denne erfaring
danner så igen grundlaget for de særlige emner
indenfor kristendommen, som dansens strukturer og bevægelser er med til at kropsliggøre.
På den måde lykkedes det os altså at få sømmet
bare lidt af buddingen op på væggen: Dannelse
handler blandt andet om, at forstå sig som en
del af fællesskabet. Det lærte vi ved at danse.

Torsdag d. 20. november
kl. 19.30 i Alsønderup kirke
Her skal vi høre om

Salmens billedsprog
– Grundtvigs Sangværk
Grundtvig var bibelstærk som ingen anden. Men han
var også en moderne, billedskabende digter.
Symbolsproget i hans salmedigtning hænger sammen
igennem mere end 50 vigtige år af Danmarks historie.
Han søgte og fandt en ny dansk salmetone, der opstod
i et frugtbart opgør med tidligere digtere som Kingo og
Brorson. I sit store Sang-Værk til den danske Kirke
(1836) skabte Grundtvig vores største og mest betydningsfulde salmesamling. Hvori bestod hans særlige og
meget mærkelige geni?
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Sket i kirkerne siden sidst
Begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
22. august 2014

Bente Annie Jensen

Begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
10. juli 2014
16. juli 2014
26. september 2014

Frede Helge Petersen
Erik Henning Hansen
Gunhild Bodil Bojko

Dåb i Tjæreby sogn
Victoria Østerby
Sebastian Baagøe Jensen
Alma Søvig Løving

Dåb i Alsønderup sogn
30. august 2014
30. august 2014

Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk

Isabella Egegaard Nielsen
Sofia Weilmann Meder

Tillykke!

Nu kan du også “synes
dine kirker på Facebook.

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.

Æret være deres minde!

17. august 2014
17. august 2014
21. september 2014

Kirkelig vejledning:

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.

godt om”

Find Tjæreby-Alsønderup kirker
og tryk ”synes godt om” - så er du med!

Kirkekaffe
Engang imellem serveres der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
På den måde er der lejlighed til lidt samvær og en hyggesnak inden vi går
hver til sit.

Kirkebil
Kirkebil betyder, at der for kirkegængere inden for Tjæreby-Alsøndrup sognes
grænser er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester.
Man tilmelder sig på forhånd til Ulla Pedersen på mobil: 2372 5393.
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19.00. Ved skæve helligdage dagen før
senest kl. 12.
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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.

Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker oktober-december 2014
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Torsdag den 9. oktober

17.00 Spaghetti
gudstjeneste med dåbsjubilæum, (se omtale)

Søndag den 12. oktober
17. s.e. trin.

14.00 Præd.
Lene Riis-Westergaard

Mark 2,14-22
Levi kaldes til discipel

Søndag den 19. oktober
18. s.e. trin.

9.00
Præd. Torben Ebbesen

Joh 15,1-11
Det sande vintræ

Søndag den 26. oktober
19. s.e. trin.

10.30

Tirsdag den 28. oktober
Søndag den 2. november
Alle helgens dag

Joh 1,35-51
De første disciple kaldes
18.00 Halloween for FDF
og andre børn (se omtale)

16.00

10.30

Matt 5,13-16
Jordens salt og verdens lys

Søndag den 9. november
21. s.e. trin

10.30 Præd.
Luk 13,1-9
Lene Riis-Westergaard Figentræet uden frugt

Lørdag den 15. november

11.00 Lørdagsdåb

Søndag den 16. november

10.30 Rockgudstjeneste Matt. 18,1-14
(se omtale)
Om tilgivelse

Søndag den 23. november 10.30 Præd.
16.00 Julekoncert med
Lene Riis-Westergaard kirkens rytmiske kor
Sidste s. i kirkeåret
(se omtale)

Matt. 11, 25-30
Mit åg er godt og min er byrde let

Søndag den 30. november
1. s. i advent

Matt 21, 1-9
Indtoget i Jerusalem

Tirsdag den 4. december

10.30
19.00 De ni læsninger
med Kulsvierkoret (se omtale)

Søndag den 7. december
2. s. i advent

10.30

Luk 21, 25-36
De sidste tider

Søndag den 14. december
3 s. i advent

10.30

Matt 11,2-10
Johannes Døberen og Jesus

Søndag den 21. december
4. s. i advent

10.30

Onsdag den 24. december 15.00
Juleaften

Joh 1,19-28
Johannes Døberen og præsterne
13.30 og 16.30

Luk 2,1-14
Jesu fødsel

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja W Reiff
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Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Tove Troelsen
48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@gmail.com
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
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Badminton
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Tina Folkmann
50 98 88 67
folkmann.tina@gmail.com
Håndbold
Ungdom:
Karina Andeersen
karinapoller@gmail.com
30 22 61 89
Senior:
Tania Madsen
taniawm@ofir.dk
28 78 43 60
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
28 19 11 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
23 37 97 88
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
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Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Stella Anderssen
48 21 14 12/22 84 62 39
mha.un@mail.dk

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

Skoler
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 55
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
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.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
Ellegaardens Grundejerforening
Lars Hansen
50 94 96 49
larsb111@yahoo.dk

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen
35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl
48 28 75 35
llj@spire.dk
Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
lars@lyngbakken.dk
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

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
Jette Kit Nordentoft
23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
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
Ledende graver:
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk

Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
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Assistent konfirmander
John Andersen
27 70 04 84
jaca32@hotmail.com
Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind Burgdorf
marie_lindj@hotmail.com
Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Kirkeværge
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter: Inge og Jørn Pedersen
29 63 05 64
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET
Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”

DYRLÆGE
JENS96
MARTINUS
ANDERSEN
3400
Jespervej
Ndr. Jernbanevej 21 · 3400Hillerød
Hillerød
FAX:
4822
1531
TLF.:
4822
1530
TLF.: 4822 1530 · FAX: 4822 1531
E-mail: sdk@vetnet.dk
E-mail:
sdk@vetnet.dk
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

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

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

