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Belægning og nyanlæg
Pleje og vedligeholdelse
- både til privat og erhverv

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu
Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

Lykkens Have ApS
Bøgebakkevej 10 3400 Hillerød
Tel. 26 257 257 CVR.35036717

Annette Rieva

Din lokale kandidat til kommunalvalget
Det er vigtigt, at vores lokalsamfund er repræsenteret i
Byrådet!
Både som mor, borger, sygeplejerske
og universitetsuddannet mener
jeg at det er vigtigt at engagere
sig i de politiske dagsordener,
med kritisk sans og fokus på at
stille de rigtige spørgsmål, fremfor
altid at have svarene.
Politik er for alle borgere, ikke kun
de blå – selvom jeg anser Venstre
som mit parti.

Roskildevej 10A,1. z 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 79 20 z www.augustj.dk

Jeg er opvokset i lokalsamfundet og bor nu på Pibe Møllevej
i Alsønderup. Omkring mig er min mand og vores fire børn,
som er mit fundament og min styrke.
Følg mig på annette.rieva.dk,
Facebook eller kontakt mig på
Tlf. 40 63 27 16 /annette@rieva.dk
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Idrætsforeningen...

I N V I T A T I O N

til Alsønderup Idrætsforenings

IDRÆTSLEJR
ID
RÆTSLEJR 2018
HVEM kan komme med?

HVAD koster det?

Alle børn fra 4. kl. til og med 6. kl. med tilknytning
til ASG&I.

HVOR skal vi hen?

Tarm Idrætscenter i Vestjylland. Centeret ligger i
udkanten af byen lige op til skov og marker. Den
blev moderniseret i 2008 og tilbyder rigtig gode og
moderne faciliteter. Der er bl.a. 2 haller, flere udendørs
baner og en stor svømmehal med klatrevæg og rutsjebane, hvor der er adgang hver eftermiddag.
Alle måltider laves af centerets køkken.

HVORNÅR?

Vi tager afsted med bus tidligt mandag d. 2. juli
og kommer hjem fredag d. 6. juli om eftermiddagen
(uge 27). Mødested Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse kl.
8.00 præcist.

Rigtig mange frivillige personers store indsats i forbindelse med Alsønderup Fester muliggør, at idrætsforeningen kan tilbyde deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 1.400 kr. Inkluderet i
prisen er transport, overnatning, forplejning og
deltagelse i alle aktiviteterne.
Eneste udgift derudover er lommepenge.

HUSK AT SÆTTE X
I UGE 27 NÆSTE ÅR
Har du spørgsmål eller har brug for yderligere
informationer, er du velkommen til at ringe eller
maile til Peter Windum, tlf. 23 37 97 88, eller mail:
peter@windum.com

HVAD skal vi lave?

Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som idrætsforeningen repræsenterer - plus
nogle nye som atletik, svømning, bowling,
orienteringsløb og måske teater.

Arrangør:
Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening
(ASG&I)

Vi mangler voksne...
Vi mangler voksne til at tage med på Idrætslejr 2018!
Har du lyst til at have en sjov uge med idræt og glade
børn, og samtidig være med til at næste års idrætslejr
ikke bliver aflyst, så kontakt venligst Peter Windum
(formand for Alsønderup Idrætsforening)
for mere information.
Tlf. 23 37 97 88
Mail: peter@windum.com
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Bladets egen side...
Kalenderen…

Indhold…

Lørdag d. 7. oktober

ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
Bladets egen side - Kalender - Redaktørens hjørne
Kulsvierscenen
Kulsviergården
Find 5 fejl
Brug Skolen
Harløse Forsamlingshus
Hillerød Vest Skolen
Alsønderup Sogns Lokalråd
Kirkerne
Navne og adresser

10.00 Pilgrimvandring (21 km) Klostergården på Esrum kloster

Søndag d. 8. oktober

10.30 Gudstjeneste med kor
i Alsønderup kirke

Tirsdag d. 24. oktober
18.00 Spaghettigudstjeneste
i Alsønderup kirke

Torsdag d. 26. oktober

19.00 Alsønderup Sogns Lokalråd –
Generalforsamling
på Kulsviergården

Tirsdag d. 31. oktober

18.00 Fællesspisning i Harløse
forsamlingshus og efterfølgende
vælgermøde

Onsdag d. 1. november

19.00 ASGI Tennis –
Generalforsamling i Klubhuset

Søndag d. 5. november

10.30 Allehelgen gudstjeneste
i Alsønderup kirke
16.00 Allehelgen gudstjeneste
i Tjæreby kirke

Tirsdag d. 7. november

18.00 Fællesspisning på Kulsviergården og efterfølg. vælgermøde
19.00 Vælgermøde på Kulsviergården

Søndag d. 19. november

10.30 Ferniseringsgudstjeneste i
Alsønderup kirke

Redaktørens hjørne...
Velkommen til efterårsnummeret af Lokalt Nyt, det femte i år...
Bladet er naturligvis præget af de mange foreningsaktiviteter, som sættes
igang efter sommerferiepausen.
Idrætsforeningen fortæller om opstart af rulleskøjteløb og NERF-kamp på
Kulsviergården. Lokalrådet inviterer til generalforsamling den 26/10 og
afholder vælgermøde den 7. november. Se mere på siderne 19-21.
Kulsvierscenen fortæller om næste års teaterforestilling, Ronja Røverdatter
på side 10 og Kulsviergården inviterer til såvel julefrokost som juletræsfest
på siderne 12-13 og appropos julen: Vort næste nummer kommer først
mellem jul og nytår, så derfor orienterer Kirken allerede nu om alle deres
juleaktiviteter og gudstjenester på de bageste sider i bladet. Hvis man er til
Gnags-musik inviterer kirken til Rockgudstjeneste den 19. november og der
er Julekoncert med ARKén, Alsønderup kirkes rytmiske kor den 3. december.
Vort næste nummer bliver produceret midt i december og udkommer i uge
52 med deadline den 6. december. Husk altid,at du er velkommen til at
sende mig en mail med en kommentar til bladet.
Jeg ønsker alle vore læsere, annoncører og bidragydere ude i foreningerne
en rigtig glædelig jul. På gensyn efter jul...

Søndag d. 26. november

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

10.00 Juleloppemarked i
Harløse forsamlingshus

Tirsdag d. 28. november
18.00 Fællesspisning i
Harløse forsamlingshus

Søndag d. 3. december

10.30 Gudstjeneste med Lucia
i Alsønderup kirke
19.00 Julekoncert i Alsønderup kirke.

Torsdag d. 7. december

19.00 De 9 læsninger med
Kulsvierkoret i Tjæreby kirke

- side 3-9
- side 4
- side 10-11
- side 12-15
- side 17
- side 18
- side 18
- side 18
- side 19-21
- side 23-32
- side 33-34

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne.
13. årgang nr. 5 2017
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 52 - 2017. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er onsdag den 6. december 2017 på mail: red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.
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Idrætsforeningen...

Nyt fra

Tennis-afdelingen
Er der flere som har lyst til at spille bordtennis så kontakt mig endelig, der kan oprettes andre grupper. Det er
ikke nogen betingelse i første omgang, at være medlem
af idrætsforeningen.

Tennis sæsonen lakker
mod enden...
Heldigvis har der været nogle gode sensommerdage
som har givet anledning til spil på banerne.

På tennisudvalgets vegne
Margit Enevoldsen
Husk vi har en facebook side: Tennis Alsønderup!

Træning med juniorerne, er forløbet rigtig godt med
Laurits som træner. Sidste gang der er træning i år
bliver torsdag den 28. september. Laurits har tilkendegivet, at han gerne vil være træner igen til næste år.
Dette er vi rigtig glade for, og vil se frem til med glæde.

ASG&I Tennisafdelingen
afholder
Generalforsamling
Onsdag d. 1. november 2017
kl. 19.00 i klubhuset

Vandingsanlægget på banerne har det ikke så godt.
Dette gør at banerne er ret løse og bløde først på sæsonen. I skrivende stund, er vi i dialog med kommunen
om at få repareret anlægget.
Torsdag den 21. september efter træningen bliver/blev
juniorerne med deres forældre inviteret på fællesspisning. Inden spisning vil der være div. lege/turnering
mellem børn og forældre. Vi håber selvfølgelig på godt
vejr. Tillader vejret ikke spil ude, er vi så heldige, vi kan
gå i klubhuset og hygge med bordtennis og air hockey.
Under arrangementet vil der blive drøftet om der er
interesse for skumtennis søndag formiddag på Kulsviergården i lighed med sidste år.
De som ikke kommer/kom omtalte aften og er interesseret i skumtennis må meget gerne kontakte mig
hurtigst muligt på 40473780.
Hvad det evt. kommer til at koste er afhængig af hvor
mange deltagere der bliver.

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.

Vi har to udvalgsmedlemmer der
ønsker at udtræde af bestyrelsen,
begge fraflytter kommunen.
7. Eventuelt.
Indkomne forslag til dagsorden skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.

Et nyt tiltag i vinter bliver bordtennis i klubhuset for
mindre grupper. Lige nu er der aftalt en gruppe mandag formiddag. Idrætsforeningen har to bordtennisborde, det ene bord bliver flyttet over på Kulsviergården
til brug i forbindelse med badminton. Det andet bord
bliver stående i klubhuset.

På tennisudvalgets vegne
Margit Enevoldsen
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Idrætsforeningen...

Skal vi rulle sammen ?
Vi starter op lørdag d. 28/10

Dyrk indendørs rulleskøjteløb
på Kulsviergården med
Alsønderup Rulleskøjteafdeling
Hver lørdag i 4 timer

Åbent fra kl. 11 -15
Gratis lån af rulleskøjter
Konkurrencer
Endvidere er der hver lørdag:
Mindst 4 voksne
God musik i hallen og medhjælpere til stede
Åbent i cafeteriet

Sæsonen er startet nu!
Køb sæsonkort til
6 måneder for kun

200
20
0 kr.
Den bedste
bedste og billigste
idræt i Alsønderup...

Sæsonkort koster 200 kr. og giver gratis adgang
i hele sæsonen. Såfremt man ikke har sæsonkort,
koster en enkelt indgang 40 kr. hver lørdag

Se vores hjemmeside for mere info - www.asgi.dk
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Idrætsforeningen...

NERF KAMP på Kulsviergården
Elsker du at lege krig eller spiller du computerspil som Counter Strike,
Call of Duty, Battlefield etc. ???
Kunne det ikke være fedt at gøre det i virkeligheden?
Så er du velkommen til indendørs NERF KAMP på Kulsviergården...
NERF KAMP er en sport / leg med
legetøjsvåben, der skyder med
skumpile...
 Hver anden søndag fra kl: 12.30 til 15.00
 Medbring dit eget NERF våben og sikkerhedsbriller
 Pile/skud bliver udleveret
 Cafeteriet er åbent
 Indgang 40 kr.
 For alle mellem 6 år og 99 år
 ...og husk indendørssko og ikke så meget tøj
- det bliver varmt!!!

EXTRA INFO:
 Regler bliver gennemgået før start
 Betaling går til indkøb af pile, halleje og forskelligt
tilbehør
 Find også opslag på Facebook og markér gerne,
hvis du deltager ;-)
Du skal selv medbringe dit NERF våben samt et par
sikkerhedsbriller, svømmebriller eller skibriller.
Vi har lavet en NY STOR bane og vi har masser af
skud man får lov til at låne....
Vi spiller med Nerf N-Strike [de små blå pile]
- ikke Mega Guns og Rival.
Med venlig hilsen
Peter Windum, Alsønderup Idrætsforening

7

ANNONCER

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer

Hillerød Naturdagpleje
-fleksibilitet, fællesskab og forældreindflydelse
Stordagplejen ligger naturskønt med skov og dyreliv
som nabo og den omsorgsfulde pasning varetages af
Rikke, som er uddannet
pædagog, og Tanja, der i
2011 startede Hillerøds
første private dagpleje
Firkløveren.

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Vi har masser af plads både
inde og ude og gode parkeringsforhold.
Vi er godkendt af Hillerød
Kommunes dagplejekontor.

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

Vores åbningstid er fleksibel og vores pris på kr. 2.850 pr. måned er
inkl. økologisk mad, bleer, barnevogn/krybbe, dyne/sele m.m.
Kom og besøg os og se om vi er det helt rigtige for jer?
Smil fra Tanja og Rikke
I kan læse mere om os på vor Facebookside: Hillerød Naturdagpleje
eller på vores hjemmeside...

Hillerød Naturdagpleje
v/Tanja og Rikke
"Stordagplejen i Hillerød Øst"
www.hillerødnaturdagpleje.dk z hnd@mail.dk

Hallum elektric
>aut. el-installatør<

Yderligere oplysninger hos Tanja på mobil 23 72 37 24

MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
CERT. T V-INSPEKTØR
Hillerødvej 45  3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

Her kunne din
annonce have stået...
Efter devisen
”først til mølle-princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 2.200
excl. moms
Kontaktt
annonce@lokaltnyt.dk
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Idrætsforeningen...

Nyt fra Alsønderup Idrætsforening
Badminton
er kommet
flyvende
fra start!

Passivt medlemskab
i Alsønderup
Idrætsforening

Vi er nu i fuld gang med badminton og ved vores
første træning havde vi fornøjelsen af 10 nye kommende talenter i alderen 8-12.
De fleste af vores trofaste ungdomsspillerne er også
kommet i aktion igen, men vi har stadig plads til
flere. Vi glæder os til at komme i gang med holdkampe.

Har du ikke mulighed for at deltage aktivt, men vil du
gerne fastholde dit tilhørsforhold til ASGI ?

16 voksne mødte op til vores første torsdags badminton. Husk vi spiller også bordtennis, hvis det er
noget for dig!

Eller har du blot lyst til at støtte det arbejde som vi gør
for lokalsamfundet?
Så kan et passivt medlemskab til en pris af 100 kr. pr.
sæson måske være løsningen.
Passive medlemmer har tale- og stemmeret på foreningens generalforsamling, og som passivt medlem er
du naturligvis velkommen til at deltage i foreningens
mange arrangementer!

Så alt i alt lover det godt for den kommende sæson, men husk vi har aldid plads til flere hvis det er
noget for dig?
Sportshilsner fra Nanna og Jacob
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os:
Nanna 25382071 nanna.korsholm@gmail.com
Jacob 20306729 jbebertelsen@gmail.com

Medlemskabet kan købes på vores hjemmeside
(www.asgi.dk) ved at klikke på Passivt medlem
ude i menuen til venstre.

Nyt fra Floorball-afdelingen

Floorball er
startet op
Der trænes hver tirsdag på Kulsviergården
fra 20.00 til 22.00.

Kig over - alle er velkomne!
Hvad er ﬂoorball ?
Spillet med den lille hvide, hullede bold og stavene
foregår i et forrygende tempo, hvor fart, teknik og
spænding er hovedelementerne for alle aktører.
Floorball er sjov, fart, spænding, teamwork, teknik,
intensitet, uforudsigeligt, udfordrende, alsidig, sundt,
udviklende, motion og leg.

• Floorball er Danmarks største stavsport!
• Floorball har organiseret danmarksturnering!
• Floorball er medlem af Danmarks Idræts Forbund
• Floorball har over 100 klubber i Danmark
• Floorball er på vej imod 10.000 spillere i Danmark
• Floorball er i rivende udvikling!
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Kulsvierscenen...

Kulsvierscenen fortæller........

vil lave en stor teaterforestilling.
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Kulsvierscenen...
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Kulsviergården...
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Kulsviergården...
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Kulsviergården...

Nyhed fra Kulsviergården:
Skal du fejre en af livets store fester i 2018, giver vi 10 % i rabat på lokalelejen – såfremt du booker
din fest inden 1. december 2017. Se priser på www.kulsviergaarden.dk
Vi har endnu ledige konﬁrmationsdatoer samt ledig lørdage til f.eks. fødselsdage og bryllupper.
Book din dato ind nu og spar masser af penge!
I køkkenet har vi ”Et Spørgsmål Om Smag” v/ Steﬀan Bjerregaard, som har kreeret følgende menuforslag:

Forslag til menu:
Velkomst drink
Forfriskende bobler der serveres i forhallen
Forret (tallerkenservering)
Lakserilette på bund af salat med ﬂute og smør
Hovedret (buﬀet)
Intervalstegt okse entrecote samt ﬂæskesteg med fennikel og urter
Rødvinssauce smagt til med trøﬀel
Ovnbagte kartoﬂer og ﬂødekartoﬂer
Grøn salat med friske bær, saltede mandler, cherrytomater og balsamico glace
samt smørstegte gulerødder.
Dessert (buﬀet)
Hjemmelavet jordbærtærte inkl. kaﬀe
Natmad
Aspargessuppe med kødboller og ﬂutes
Pris pr. kuvert 399 ved min. 50 personer
Inklusiv i prisen er bordopdækning, blomster, servering og opvask.
Ring til os og få en uforpligtende snak om dit kommende arrangement på tlf.: 48 28 65 40
eller send en mail med din forespørgsel til kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
OBS: Tilbuddet gælder for alle arrangementer i 2018, der er booket ind i
perioden 15. september – 1. december 2017.

Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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Kulsviergården...

Afrikansk sanselighed
Udstilling:
Kulsviergården i Alsønderup viser
i hele september oliemalerier af
Anne Marie Escobar, der især henter
sin inspiration fra Sydafrika, hvor
hun i ti år var medejer af en farm.
Inspirationen til serierne fra “Mit Afrika” kommer fra
Sydafrika, hvor Anne Marie Escobar i en årrække drev
en farm sammen med sin danske mand.
Den afrikanske kultur, natur og ikke mindst kærligheden til det rige, afrikanske dyreliv satte skub i sanseligheden hos den danske maler, der i processen fik
udvidet sin kærlighed til det enkle i livet, tilværelsens
gavmildhed og overflod.
”At male giver mig en følelse af at forbinde mig med
min sjæl og være fuldstændig opslugt af nuet. I Sydafrika, midt på savannen, fik jeg for 15 år siden den præcis
samme følelse. Jeg var tilstede, væk fra dagligdagens
larm og jag og kunne opleve livet som cirkulært og så
meningsfyldt.
Det er denne stemning, jeg genskaber, når jeg maler
mine motiver. Farverne bruger jeg som et instrument til
at gengive og udtrykke følelser af fred samt lyset, energien og varmen fra den afrikanske bush,” forklarer Anne
Marie Escobar, der bl.a. har fået undervisning af Vladimir Voronin, Gerry Dinnage og Mable og Piet Rose.

Claire de Lune’ hedder dette billede inspireret af det
vilde liv i Sydafrika.
Anne Marie Escobar foretrækker at male med oliefarver, fordi den langsomme skaberproces, giver ro og
plads til, at hun i ro og mag kan komponere med toner
og nuancer.

Billederne kan ses i
hele september og oktober 2017
i Kulsviergårdens åbningstid

Kontaktinfo:
Anne Marie Escobar
mobil 40 50 50 99,
mail: annemarieescobar@gmail.com
www.escobart.dk

At blive indehaver af en farm i Sydafrika fik afgørende
betydning for Anne Marie Escobars måde at male på.
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ANNONCER

Brændesalg
Fra Mosegaarden sælges brænde i nåletræ
skåret og flækket efter ønske eller som
træstammer.
Brændet kan afhentes på Mosegaarden,
eller vi kan levere det hjemme hos dig.

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 31 65 19 17
TLF. 4828 6500
MOBIL 4040 8290

Mosegaarden
Præstevej 3, Tulstrup, Hillerød
Mona Lynge & Johnny Bonde
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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

Maj vinder vin!

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
Lyngbakken 1, Alsønderup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest 6/12-2017
7/1-2015.

Fotograf: Kenneth Estrup

Navn

By

Alder

KLIP HER
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Telefon

Maj fra Hillerødvej

Postnr

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

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Adresse

Find 5 fejl

KONKURRENCE:

Brug Skolen

Brug Skolen
i Alsønderup
Starter nu på 28. sæson på skolen i Alsønderup. Er i gang, men du kan godt komme
og være med. Første aften er tirsdag
den 19. september kl. 17.30 – 21.00.
I alt ti tirsdagsaftener før jul og ti efter jul.
Alle er velkommen!
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,,

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 vejledning
i billedbehandling
Engelsk, lidt øvede og begynder
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 under vejledning af Asbjørn Klit og
Lissi Carlsen.
Et frivilligt kokkehold sørger for mad til de fremmødte alle 20 tirsdage kl. 19 , to retter god mad for
35 kr., dog gratis første gang
Tilmelding fra gang til gang eller senest fredagen før
på tlf. 48286876 eller 21272428,
De 10 kr. man betaler den første aften, man deltager,
gælder som kontigent i foreningen ”Brug Skolen”
Bestyrelsen, kokkeholdet og igangsætterne, alle frivillige
og ulønnede, glæder sig meget til at mange møder
frem første aften,tirsdag d. 19. september

Hillerød vest Skolen

Hillerød Vest
Skolen
- dit lokale skolevalg
Kære forældre
Skal dit barn starte i skole i august 2018? Så er det nu, du
skal gøre dig overvejelser over, hvor det skal være!
Vi vil gerne fortælle dig om den lokale skole, Hillerød Vest
Skolen, Alsønderup, som er en mindre skole med ca. 130
elever fordelt på 3 aldersblandede trin fra 0.- 6. årgang.
Vores indskoling lille a, som dækker 0.- 2. årgang er organiseret aldersblandet med ca. 32 elever. Tilsvarende er
eleverne på mellem A, som dækker 3.- 4. årg. og store A
som dækker 5. og 6. årgang.
Hvert trin arbejder med holddannelse, hvor eleverne er tilknyttet basisgrupper, og hvor de har deres faste tilknytning.
I forskellige undervisningssituationer kan der arbejdes med
andre typer af holddannelse, det kan være årgang, fagligt
niveau, køn, interesse m.m.
I indskolingen arbejder lærere og pædagoger fra HFO tæt
sammen, og eleverne er således omgivet af kendte voksne,
og den røde tråd i arbejdet kan ske hen over hele dagen i
børnenes hverdag. Der er i indskolingen tilknyttet 3 lærere
og 2 pædagoger. På mellemtrinnet er der 3-4 lærere.
Dagens undervisning af bygget op af flere elementer.
Dels arbejdes der individuelt, dvs. det enkelte barn sidder
med opgaver, der er nøje tilpasset det enkelte barn, og dels
arbejdes der med niveaudelt holdundervisning, makkerarbejde og undervisning, der er tilpasset de enkelte årgange.
For de nye skolestartere er der naturligvis et særligt tilrettelagt forløb både i tidlig HFO (fra 1. maj til sommerferien),
og i den aldersblandede indskolingsklasse. Derfor er der
på trinnet en børnehaveklasseleder, der har den særlige
opgave at tage sig af 0. årgang.
Vi har til huse i dejlige bygninger med plads til at udfolde
sig. Vi bruger det lokale miljø og har et tæt samarbejde
med f.eks. spejderne, Mangholm, Kulsviergården og
idrætsforeningen.
Vi ved, hvor vigtig skolen er i lokalsamfundet, så vi håber,
at I også vil være med til at Hillerød Vest Skolen, Alsønderup fortsat er et vigtigt omdrejningspunkt!
Vil du vide mere om skolen, HFO`en og vores arbejde er
du meget velkommen til at kontakte distriktsskoleleder
Hanne Lindegaard, daglig HFO leder Susan Christiansen
eller komme til vores informationsmøde tirsdag den 10.
oktober kl. 18.30.
Vi glæder os til at høre fra dig...

Nyt fra
Harløse forsamlingshus
Fællesspisning: Tirsdag d. 26. september kl. 18.00
Fællesspisning: Tirsdag d. 31. oktober kl. 18.00
Herefter vælgermøde.
Loppemarked: Søndag d. 26. nov. kl. 10 – 13.00
Fællesspisning: Tirsdag d. 28. november kl. 18.00
Tilmelding til fællesspisninger på tlf. 4821 0389 senest
2 dage før
Venlig hilsen Bestyrelsen
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"Faciliteter" i Alsønderup
ligt tilsagn, Silvan har givet mundligt tilsagn om at ville
give noget og Brugsen gav os nogle blomster.
Vi har fået to store cementrør af Michael Stark.

Vi er en gruppe under Lokalrådet der kalder os Faciliteter i Alsønderup Sogn. Gruppen består af forældrerepræsentanter, en repræsentant fra Hillerød Vest skolen
Susan Christiansen, en repræsentant fra Alsønderup
Idrætsforening (ASGI) Tina Folkmann, og en repræsentant fra Lokalrådet Merete Klem Andersen.
Vi mener at det er vigtigt for de små lokalsamfund at
have nogle gode faciliteter, der kan være til glæde for
beboerne og tiltrække nye beboere til området og skolen er et sted hvor mange mennesker mødes hver dag.
Så derfor mener vi at skolen skal være et hyggeligt flot
sted at være til gavn for mange mennesker.
Derfor vil vi gerne skabe et grønt frodigt miljø med
mange sanseindtryk, med planter og blomster. Nogle af
planterne skal kunne bruges i den daglige undervisning
og skal kunne bruges til at lave blandt andet marmelade og kager af sammen med børnene.

Vi har sammen med børnene plantet i tre plante kasser
og de var meget engagerede og ivrige. Det er vigtigt
at børnene er med i projektet, så de føler ejerskab og
hyggeligt samvær.
Så hvis der er nogle der har planter og blomster, samt
andet hører vi gerne fra jer.

Så vi har været i gang med at søge fonde om midler
og spørge de erhvervsdrivende i Hillerød om de vil
sponsorere planter og blomster. Vi har fået frugtbuske
fra Rema på Milnersvej, Bauhaus har givet os et skrift-

Hilsen
Leder af HFO Kulminen
Susan Christiansen
Mail:susc@hillerod.dk
Lokalrådet i Alsønderup Sogn
Merete Klem Andersen
Mail: merete_klem@hotmail.com

Kulsviergården og
Alsønderup
Alsø
nderup Sogns Lokalråd
inviterer til

VÆLGERMØDE
Kom og mød kandidater til kommunalvalget 2017
Tirsdag d. 7. november 2017 kl.19.00 til 21.00
Der er mulighed for fælles spisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning til Lene Riis på lokalraad@leneriis.dk
senest den 3. november 2017.
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Lidt om Alsønderup
Sogns Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd er måske
nok kendt af navn af mange, men
hvad laver Lokalrådet egentlig?
Og hvem er Lokalrådet?
For at svare på det sidste først, så er Lokalrådet egentligt
alle beboere i Alsønderup Sogn, og rådet repræsenteres
af en bestyrelse med 5 til 9 medlemmer plus suppleanter. Indtil sidste år, hvor der blev vedtaget nye vedtægter, blev lokalrådets bestyrelse valgt blandt repræsentanter fra sognets foreninger, men de nye vedtægter
giver mulighed for, at også enkeltpersoner kan vælges
ind. Man vælges for to år ad gangen.
Det seneste år har bestyrelsen bestået af 9 medlemmer
jævnt fordelt på køn og alder, og vi har holdt møde en
gang hver anden måned.

Lokalrådets
opgaver
I 2014 blev ”Den Grønne Sløjfe” vedtaget. Det er en
vision for udviklingen af Alsønderup sogn, som blev til
på baggrund af et omfattende arbejde, hvor mange interessegrupper blev inddraget og hørt om deres interesser og visioner for udviklingen af vores lokalområde.
Med udgangspunkt i punkterne i ”Den Grønne Sløjfe”,
blev der nedsat en række arbejdsgrupper, som skal
arbejde videre med visionen og sikre udvikling af de
indsatsområder, der blev defineret.
Lokalrådet har struktureret sit daglige arbejde i disse
arbejdsgrupper. Nogle af arbejdsgrupperne består alene
af bestyrelsesmedlemmer, mens andre også har deltagelse af borgere, der har interesse i et givent område.

Arbejdsgrupperne
Veje og stier

I denne arbejdsgruppe har man de senere år haft stor
fokus på tilkørselsforhold og drift af grusgraven ved Tulstrup. Ligeledes har man deltaget aktivt i arbejdet om
at få etableret trampestien ved Nejede, og der arbejdes på at få etableret flere stier, som skal binde sognet
yderligere sammen. Endelig indgår arbejdsgruppen i et
samarbejde med kommunens øvrige lokalråd omkring
trafiksikkerheden i de mindre lokalsamfund.

Skole og daginstitutioner

Med udgangspunkt i, at skolen og lokalområdets dagtilbud er helt essentielle for sognets eksistens, arbejder
Lokalrådet aktivt på at understøtte institutionerne.
Inden for de senere år har Lokalrådet således sammen
med engagerede forældre deltaget i arbejdet omkring
Børnehuset i Tulstrup, og senest har Lokalrådet deltaget
i en fælles arbejdsgruppe med skolen med det formål
at understøtte, at lokale borgere aktivt tilvælger denne
skole fremfor de mange andre skoletilbud, der er i (og
udenfor) kommunen.

Faciliteter i Alsønderup Sogn

Denne arbejdsgruppes formål er at arbejde for at
Alsønderup, Tulstrup og Nejede har nogle attraktive og
spændende faciliteter for alle aldersgrupper i området.
I første omgang har der været fokus særligt på skolens
område, hvor der arbejdes på at forskønne området
med planter og buske, der både ser flotte ud, men som
også kan bruges aktivt. Der er endvidere søgt en række
fonde, for at skaffe midler til at kunne realisere faciliteterne. Her kan bl.a. nævnes, at der er skaffet midler til
at etablere et amfiteater uden for skolen, som vil kunne
benyttes såvel inden for som uden for skoletiden.

Erhverv

Denne arbejdsgruppe har fokus på at understøtte lokalområdets erhvervsliv. I den forbindelse er der i 2016
etableret en erhvervsklub, som holder 4 årlige møder,
hvor der dels er faglige indlæg fra relevante oplægsholdere, dels er der mulighed for faglig sparring på tværs.
Tilslutningen til møderne har været støt stigende det
seneste år, og der er nu omkring 25 deltagere pr. møde.

Politik

Det skal indledningsvist understreges, at Lokalrådet
er partipolitisk uafhængigt. Medlemmerne af denne
arbejdsgruppe følger med i kommunens (og regionens)
udvalgsmøder, og der holdes øje med, om der på dagsordenen er punkter, der vedrører vores lokalområde, og
om der i så fald om muligt skal gives input.
Det er også i denne arbejdsgruppe, at der sikres fremsendelse af høringssvar på høringer udsendt primært
at kommune og region men også af andre offentlige
institutioner. Senest er der udarbejdet høringssvar til
den VVM-analyse, der laves i forbindelse med Hillerødmotorvejens forlængelse.
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Der har de senere år fra kommunens side været et øget
fokus på at involvere de mindre lokalsamfund, og det
opleves, at der i højere grad end tidligere er en god dialog med Kommunen. Dermed ikke være sagt, at træerne vokser ind i himlen – der er fortsat mange områder,
hvor vi som lokalsamfund ønsker en endnu vægtigere
stemme, så der er bestemt et behov for, at der arbejdes
videre med den gode dialog.
Endeligt kan nævnes, at Lokalrådet sikrer afholdelse af
det traditionsrige vælgermøde op til kommunalvalget,
som er et af de største og mest velbesøgte i hele kommunen (se mere om det kommende møde andet sted i
dette blad).

Dette kan selvfølgelig kun ske, hvis vi ved, hvad der
rører sig i sognet. Det sker naturligvis ved at bestyrelsen
sammensættes bredt, men i høj grad også ved afholdelse af dialogmøder, hvor aktuelle sager drøftes.
Som det fremgår, er der masser af spændende sager at
tage fat på, og der er altid plads til nye kræfter. Der er
valg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling, der afholdes den 26. oktober i Kulsviergården.
Du er meget velkommen – både til at deltage i generalforsamlingen, men også til at stille op til bestyrelsen.

Du er også velkommen
Af vedtægterne fremgår det, at Lokalrådets formål er
aktivt at arbejde for lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup
og omkringliggende områder.

Hvis du vil vide mere...
… så besøg hjemmesiden:
www.alsonderup.dk,
eller ring til Lokalrådets sekretær,
Lene Riis på 2932 5020.

Alsønderup Sogns Lokalråd
afholder

Ordinær generalforsamling
Torsdag d. 26. oktober 2017 kl.19.00 på Kulsviergården
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget til orientering
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter og af revisor.
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår:
Formand Hans Henrik Mortensen
Næstformand Hugo Holm Hansen
Merete Klem Andersen
Peter Wilhjelm Nielsen
Sup. Svend Kobberø Jensen
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest to uger før på mail: hhm@hhmejendomme.dk eller på telefon 6043 2828

Bestyrelsen
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ANNONCER

VVS
VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

UDSTILLING
Fliser og
Baderumsmøbler
Frejasvej 32 B, Hillerød

ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

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

KLOAKMESTER

VVS

Allan Kristiansen & Sønner ApS

kontakt@ml.kloak.dk

Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
info@ak-s.dk  www.allankristiansen.dk

www.ml-kloak.dk

48 28 62 40
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Allehelgen søndag
den 5. november
”De smukkeste mennesker vi har kendt, er dem der
har oplevet nederlag, lidelse, kampe, tab og har
fundet deres vej ud af afgrunden.

Den japanske kunst ”kintsugi” er en smuk metafor
for denne livsproces.
Kintsugi er ”kunsten at reparere med guld” og en
kintsugi mester tager ituslået keramik og sætter det,
møjsommeligt og med stor tålmodighed, sammen
med lim iblandet guldstøv.

Disse personer har en taknemmelighed, en følsomhed,
en forståelse for livet, der fylder dem med medfølelse,
blidhed og dyb kærlig bekymring.
Smukke mennesker sker ikke bare af sig selv”
– Elisabeth Kübler-Ross

Ud af det, der var knust opstår et unikt kunstværk,
hvis skønhed tegnes af de brudte linjer.

Allehelgen handler om sorg og tab, samt om kærlighed
og taknemmelighed.
Vi holder gudstjeneste for alle, der har mistet, hvad
enten det er kort eller lang tid siden.
Navnene på dem vi har sagt farvel til i årets løb bliver
læst op. I år vil vi både i Alsønderup og Tjæreby kirke
læse navnene på alle afdøde fra begge sogne.
Efter gudstjenesten kan man sætte lys på gravstedet.

Alsønderup kirke kl. 10.30
og Tjæreby kirke 16.00
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Pilgrimsvandring

Prædikengruppe ved Alsønderup kirke
Lørdag den 7. oktober
kl. 10.00 - ca. 17.00

Livet og
Bøgernes Bog

- skal du med?
Vi skal gå næste etape af den danske klosterrute; fra
Esrum kloster til Alsønderup kirke.

Kan søndagens bibeltekster tale ind i dit liv?
I prædikengruppen er samtalen fri og åben
- med udgangspunkt i tekstens temaer.

Det er vandring på 21 kilometer.
Vi mødes kl. 10.00 i Klostergården på Esrum kloster.
Vi får gode ord at gå på og tager af sted.
Vi holder pauser undervejs og synger lidt af den salme,
som følger os på vejen.
Undervejs hører vi om hvad vi passerer - fra Daniels
kilde, til Fredensborg slot, ”Søren Kierkegaard Stenen”
og Mor Gribs hule.

Den eneste forkundskab du behøver er nysgerrighed!
Er der noget ved teksten, vi godt kan lide - eller som
provokerer os?
Måske noget, vi finder vanvittig smukt - eller helt
urimeligt?
Kalder tekstens temaer oplevelser og minder frem
fra vores liv?

Vi slutter af med at hvile benene ved en kort andagt i
Alsønderup kirke. Vi regner med at være færdige med
dagens vandring kl. ca. 17.00.

Prædikengruppen ledes af sognepræsten, som
forsøger at lade samtalen udfolde sig ad et livsnært
spor på vej mod en forståelse af ugens bibeltekster.

Husk selv at sørge for hjemtransport, samt hvad du har
brug for at spise og drikke på vejen.
Påklædning efter vejret og gode sko er naturligvis et
must.

Alle er varmt velkomne!

Vi mødes tirsdage i Smedens Hus
ved Alsønderup kirke fra 13.00 -14.30

Vandringen ledes af sognepræst Anja Worsøe Reiff
og har du lyst til at være med, må du gerne
tilmelde dig på awr@km.dk

Datoer efterår 2017:

3. oktober
14. november
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Særlige gudstjenester:
Rockgudstjeneste
Søndag den 19. november
kl. 14.00 i Alsønderup kirke
Denne søndag er der plads til begejstring når
kirkemusikerne fra Ullerød, Nr. Herlev og Tjæreby
Alsønderup sætter strøm til gudstjenesten.
I år er det Gnags numre, der er på programmet og
vi glæder os til at høre hvordan Peter A.G.’ s skæve
og livskloge lyrik klinger i kirkerummet.
Oven i købet er det også på denne dag, at vi
afslører de ikoner, som konfirmanderne har lavet
over deres konfirmationsord.

De 9 læsninger
med Kulsvierkoret

Ikonerne skal hænge i våbenhuset frem til
konfirmationsdagen.
Så en dag med noget for både for ører og øjne.

Ni bibeltekster udgør den røde tråd i den stemningsfulde gudstjeneste ”De ni læsninger”
Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til
profetier om Jesus og slutter med juleevangeliernes
beretning om Jesu fødsel,
Fællessang, korsang og musik går hånd i hånd med
teksterne fra den bibelske historie, som vil blive læst
op af konfirmander og medlemmer af menigheden.

Torsdag den 7. december
kl. 19-20.30 i Tjæreby kirke

OBS. Denne dag er der ikke gudstjeneste 10.30

Teksterne får lov at stå alene uden kommentarer,
blot suppleret af musik og salmer. Det virker meget
stærkt og smukt, ligesom de forskellige stemmer
fra menigheden gør teksterne levende på en særlig
måde.
Vi har igen i år glæde af at høre Kulsvierkoret under
ledelse af Grethe Egerup, ligesom kirkens musikere
vil bidrage.
Efter gudstjenesten er der kaffe og julekage i
konfirmandstuen. Der er gratis adgang.

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag d. 24. oktober kl. 18-19.30 i Alsønderup kirke
Tema: Findes himlen?
Vi mødes først i Smedens Hus ved Alsønderup kirke.
Her spiser vi spaghetti med kødsovs og laver en kreativ
aktivitet. Bagefter går vi over i kirken og holder en kort,
børnevenlig gudstjeneste sammen.
Pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding er ikke nødvendig og man kan betale med
mobilepay på 20 56 72 16.
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Søndag den 24. december
Juleaften
Tjæreby kirke
kl. 14.00
Alsønderup kirke kl. 12.30
og kl. 15.30

Mandag den 25. december
Juledag
Tjæreby kirke kl. 10.30

Tirsdag den 26. december
2. juledag
Alsønderup kirke kl. 10.30

Alsønderup kirke
Mandag den 1. januar 2018
kl. 16.00
Traditionen tro fejrer vi nytåret med
en gudstjeneste på årets første dag.
Efter gudstjenesten siger vi
Godt Nytår med champagne og
kransekage i våbenhuset
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Jul for børn i
Alsønderup kirke
I løbet af december kommer næsten alle sognets børn
i Alsønderup kirke:

Onsdag den. 6. december kl. 10.00
for de 0-2 årige hvor juleevangeliet
fortælles med dukketeater
Torsdag den 7. december kl. 10.00
for de 3-5 årige, hvor vi klæder os ud
og leger juleevangelium
Her er både institutioner, dagplejere, bedsteforældre
og forældre med småbørn velkomne.
Derudover er der skoleafslutning for Alsønderup skole
fredag den 15. december kl. 8.30 for mellemtrinnet
3.-6. klasse og kl. 9.30 for indskolingen 0.-2. klasse

Luciaoptog i
Alsønderup kirke
1. søndag i advent
Den 3. december kl. 10.30

Luciadagen er en festdag for lyset og den hellige Lucia.
Traditionen siger, at Lucia var en ung kristen kvinde,
der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien, hvor
hun delte mad ud til de fattige, og bar lys på hovedet
for at have begge hænder frie til at hjælpe.
Legenden om Lucia er blevet til en højt elsket juletradition, hvor vi glæder os over lyset i mørket. For det skinner ganske særlig stærkt, når det bæres frem i af børn i
hvide kjortler der synger ”Nu bæres lyset frem…”
Igen i år har vi den store glæde, at børn fra 3.-4. klasse
på Hillerød Vest skolen Alsønderup kommer til Alsønderup kirke og tænder lys i hjerterne med Luciaoptog
og julesange.

Menighedsrådsmøder
Kl. 18.30 til ca. 21.30
I Smedens hus ved Alsønderup kirke

Torsdag d. 12. oktober
Tirsdag d. 14. november
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Sidste nyt om ny alterskranke
i Alsønderup kirke
Fra menighedsrådet måtte vi have fat i fremmedordbogen for at huske hvad ”ortogonal” betød, men på mere
normalt dansk, ønsker bygningsinspektøren altså en
firkantet og ikke en rund alterskranke.

Som beskrevet i sidste nummer af Lokaltnyt har
Arkitektfirmaet Krogh Hansen udarbejdet et forslag til
en ny, flytbar alterskranke til Alsønderup kirke.
Desværre var den kgl. bygningsinspektør ikke helt enig
med udformningen.
Han synes bestemt, at vi skal have en ny alterskranke,
men den skulle åbenbart ikke se ud som Krogh Hansen
havde foreslået. Og bygningsinspektørerne sidder lige
under Vorherre – i hvert fald kan deres afgørelser ikke
ankes.
I får her et citat fra afgørelsen:
”Altertavle og prædikestol stammer jf. nationalmuseets
kirkeværk fra årene omkring år 1600, i renæssancens
stiludtryk. Inventaret bærer bl.a. præg af en streng
geometri med markante vertikale og horisontale linjer.
De svungne former, der kommer klart til udtryk i de
foreslåede alterskrankers design, kolliderer på uheldig
vis med dette udtryk.

At vores kirke er ”firkantet” havde vi aldrig før set og
hvordan der skal blive plads til at komme forbi ved
døbefonten forstår vi ikke helt.
Vi vælger dog ikke at være personligt firkantede, men
har blot sat arkitekten på opgaven - Igen.
Og så håber og tror vi, at projektet er klar til den
planlagte indvielse

Søndag den 4. februar 2018 kl. 16.00!
Følg med i LokaltNyt og
på kirkens hjemmeside!

Det vurderes, at nye alterskranker for at harmonere
med det eksisterende inventar må følge den ortogonale
geometri og udføres med rette vertikale eller horisontale dele.”

Den kgl. bygningsinspektør
var ikke helt enig med
denne udformning.
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Nyt fra
Julekoncert d. 3. december
Julekoncert i Alsønderup kirke
søndag den 3. december kl. 19-20
Nyd julestemningen ved en skøn koncert når
Eva Skade Rasmussen leder den årlige julekoncert
med ARKen bakket op af et svingende band!

Gudstjeneste d. 8. oktober
Koret synger ved gudstjeneste i Alsønderup kirke
søndag den 8. oktober kl. 10.30
Kom og oplev stemningen i kirken når koret løfter
fællessangen og giver os dejlig musik at lytte til...

Koret synger et varieret program med humør og
indlevelse og der vil være både kendte og mindre
kendte julesange. Tag gerne børnene med, der er
fri dans og gratis entré.
Efter koncerten serveres der æbleskiver og
glögg i Smedens Hus

Min krop Min tro
Vi har fejret reformationsjubilæet 1517 - 2017 med 3 forrygende foredrag om krop og
kristendom. Der er det sidste tilbage og det bliver både smagfuldt og forfriskende!

Godbidder fra Luthers bord
- med ølekspert
Carsten Berthelsen
Et samarbejde mellem
Kulsviergården og
Alsønderup kirke
Lørdag d. 25. november
kl. 18.30 til ca. 22

Bag klostrets mure kunne man søge ly og blive godt
beværtet med sundt og godt bryg. Men også i købmændenes huse bryggede man i middelalder og renæssance
og gjorde en god forretning gennem Hansaforbundet.
Vi nød i Danmark meget godt øl, ikke mindst tyskens
fremragende bryg.
Vi prøver denne aften sorter, som Luther ville have bifaldet, og smager dejligt gammeltøl for at fejre reformationens 500 år.
Til øllet serveres Kulsviergårdens spændende bud på
”Renæssance tapas” - 10 forskellige retter, som de
kunne have set ud på Martin Luthers tid. Blandt andet høne med krydderurter, asparges med kogte æg,
persille og byg, indbagt laks, postej af syrlig kalvekød,
høns med peberrod - og grøn havregrød.
Desserten vil bestå af fristende frugttærter med mandler
– og selvfølgelig med øl til!
Ud over Carstens underholdende fortællinger om det øl
vi skal drikke, læser præsten små godbidder fra Luthers
bordtaler.
Og vi får musikalske indslag ved kirkens musikere.
Arrangementet afholdes på Kulsviergården,
Pibe Møllevej 7, 3400 Hillerød
Pris 450 kr. for øl, mad og underholdning.
Tilmelding hos præsten på awr@km.dk. Betaling enten
via kirkens hjemmeside eller på kirkens mobilepay
20 56 72 16 - skriv ”Luther” i kommentarfeltet.
Skynd jer, der er begrænsede antal pladser og
tilmeldingen er godt i gang!
Vi lukker tilmeldingen 18. oktober.
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Rum til at græde
Orglet er et utroligt instrument. Jeg er sikkert ikke den eneste der har
oplevet det:
At man sætter sig stille og roligt ind på en kirkebænk, trist, men med en ok
opretholdt facade. Og så i det øjeblik orglet går i gang med at spille, så
begynder den at revne, facaden, lige så stille krakelerer den og tårerne
begynder at trille. Nogle gange ved man godt, hvor skoen trykker. Andre
gange er det ikke helt til at sætte en finger på.
Livets sorger bliver aktiveret, når man sidder i ro på en kirkebænk. Når man står ved roret som præst
er det lidt anderledes – der er det jo trods alt mest praktisk at bevare fatningen sådan nogenlunde.
Men når jeg en sjælden gang har lejlighed til at sidde og bare være med – så kan jeg heller aldrig helt
vide mig sikker.
Som præst har jeg mange gange hørt mænd eller kvinder, der har mistet en elsket, sige: ”Jeg kan
ikke komme i kirken, for så begynder jeg bare at græde. Jeg kan ikke klare det. ” Og jeg har lyst til at
svare, at hvis man har det sådan, så er det da netop at man skal komme!
Sæt tid af i kalenderen til at sørge! Søndag morgen fra 10.30-11.30. Sæt dig på bænken og lad rummet, musikken, de omsorgsfulde tykke mure og de svævende høje lofter gøre sin virkning. Få gratis
terapi, hvor Gud, er den lyttende terapeut, om man vil.
Det farlige ved at sørge er jo ikke, at man kommer til at græde, så andre kan se det. Det farlige er,
hvis man ikke gør det. Det farlige er, at skubbe det væk, gemme det og glemme det. For det bliver jo
ikke glemt og man kan være sikker på, at det nok skal vise sig senere. Og sikkert på en meget mere
uhensigtsmæssig måde, end som tårer på en kirkebænk.
I øvrigt kan der jo også ske det forunderlige, når man giver sorgen plads, at ens indre rum så at sige
udvider sig. Jo dybere man sørger, jo større bliver også den indre kapacitet for glæde. Jo længere ned
ad man tør gå, jo højere op, kan man med tiden også komme.
Og så har kirkebænkene jo den helt praktiske fordel, at man sidder temmelig meget for sig selv og ser
hinanden ind i nakken. Den eneste, der kan se alle, er præsten og hun er for det første meget vant til
mennesker, der er kede af det. Og for det andet har hun tavshedspligt.
Men hvad med alle de andre, der er i kirken? Tja de har såmænd selv prøvet det, eller også kommer
de nok til det en dag. Kirken giver rum til at græde. Som Jesus siger:
”Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile! ”
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Sket i kirkerne
siden sidst
Bisatte og begravede fra Alsønderup sogn
3. august 2017
2. september 2017

Henning Michael Pedersen
Jacob Rømer Beck
Knud Frederiksen

Æret være deres minde!

Døbte i Alsønderup sogn
6. august 2017

Saga Marie Poulsen
og Villum Dirch Poulsen

Døbte i Tjæreby sogn
26. august 2017
10. september 2017

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

Marla Maria Halskov Dietz
Oscar Berg Christensen

Viede i Tjæreby sogn
26. august 2017

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.

Bisatte og begravede fra Tjæreby sogn
16. august 2017

Kirkelig vejledning:

Lykke Broksgaard Daugaard Nielsen
og Peter Frimudt Daugaard Nielsen

Tillykke!

Vielse aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens
kontor. Attesten afleveres til kirkekontoret
eller præsten i god tid inden vielsen.
Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4
uger før vielsen til en samtale, hvor der
aftales salmer mv.
Begravelse eller bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning og
kirketjener.
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
Frederiksværksgade 39 B, 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.

Marla Maria Halskov Dietz
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker oktober - januar 2018
Dag

Tjæreby kirke

Søndag den 24. september 15.søn. eft. Trinitatis:
Fredag den 29. september Mikkelsdag
og høstfest

Alsønderup kirke
09.00 Sognepræst Lene RiisWestergaard

17.00 - 19.30 Høstfest med
andagt og spisning - se omtale

Søndag den 1. oktober 16.søndag eft. Trinitatis:

10.30

Søndag den 8. oktober 17.søndag eft. Trinitatis:

10.30 ARKen medvirker
- se omtale

Søndag den 15. oktober 18.søn. eft. Trinitatis:

09.00 Sognepræst Torben
Ebbesen, Ullerød

Søndag den 22. oktober 19.søndag eft. Trinitatis: 10.30
Tirsdag den 24. oktober:

18.00 Spaghettigudstjeneste
- se omtale

Søndag den 29. oktober 20.søn. eft. Trinitatis:

09.00 Sognepræst Torben
Ebbesen, Ullerød

Søndag den 5. november: Allehelgen

10.30 Allehelgen - se omtale

Søndag den 5. november: Allehelgen

16.00 Allehelgen - se omtale

Søndag den 12. november 22.søn. eft. Trinitatis: 09.00 Sognepræst Lene RiisWestergaard
Søndag den 19. november 23.søn. eft. Trinitatis:

14.00 Rockgudstjeneste

Søndag den 26. nov.

10.30

Sidste søndag i kirkeåret:

Søndag den 3. december

1. søndag i advent:

Torsdag den 7. december:

10.30 Luciooptog - se omtale
19.00 De 9 læsninger med
Kulsvierkoret - se omtale

Søndag den 10. december

2. søndag i advent:

10.30 Kulsvierkoret medvirker

Søndag den 17. december

3. søndag i advent:

9.00

Søndag den 24. december

Juleaften:

12.30 og 15.30

Søndag den 24. december

Juleaften:

14.00

Mandag den 25. december

Juledag:

10.30

Tirsdag den 26. december

2. juledag:

Sognepræst Charlotte
Chammon, Nr.Herlev

10.30

Mandag den 1. januar 2018 Nytårsdag:

16.00 Nytårsgudstjeneste
- se omtale

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff
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Navne og adresser...
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

Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
91 259 521
borger@alsønderup.nu
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
flemming@lyngenielsen.net
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
graslace.tul@gmail.com
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for Nejede og
Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@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
Jacob Bertelsen
20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
www.harlose.dk
Søren Kodal
4017 7563
harlose@harlose.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

Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Margit Enevoldsen
40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen
40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk /
s.andreasen3400@gmail.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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Skoler
Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13
Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Navne og adresser...
Institutioner
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 60
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen
23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Niels Olsson
20 96 84 62
niels_oluf@yahoo.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 Holmegård
Asbjørn Klit
29 21 29 66 klit@4klit.dk

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen
35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl
29 36 51 40
llj@spire.dk
Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
larssmet@outlook.dk
Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com

Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup
Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
heegaard3@live.dk
Grundejerforeningen Tulstrup
Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
martin.n.svendsen@gmail.com
Grundejerforeningen Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05, birkehlers@gmail.com
Hestehavegård Grundejerforening
Jette Kit Nordentoft
23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

Grundejerforeningen Mølledalen
Kim W. Andreasen
3089 3543, kwa.andreasen@gmail.com

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

Korleder Rytmisk voksenkor
Eva Skade Rasmussen
24 62 73 36
eva.s.rasmussen@gmail.com

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind
20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com
Ledende graver
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Kirkeværge
Michael Roland Hamilton
61 62 19 26
misarne@hotmail.com

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk
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Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk

Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26

Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk

ANNONCER
Dette blad er siden 2005
blevet produceret af
AkselG kommunikation
- vi har over 40 års erfaring
i markedsføring

Her kunne din
annonce have stået...

Vi hjælper dig med:

Markedsføring
Annonceproduktion
Tryksager til kontoret
SNULǥOLJHNRPPXQLNDWLRQ

Efter devisen
”først til mølle-princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 4.400
excl. moms
Kontakt
kt
annonce@lokaltnyt.dk
k

Se mere på www.akselg.dk

AkselG
KOMMUNIKATION APS
Kastanievej 12 z 3480 Fredensborg

z

Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Hold dit næste
arrangement
på Kulsviergården!
Her finder du de perfekte rammer til både:
Bryllupper, konfirmationer, fødselsdage,
firmafester, receptioner, møder og
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit
næste arrangement.
Eller send os en mail med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
VI STØTTER
LOKALSAMFUNDET
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

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

