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2 Kalenderen…
Lørdag den 8. december

Mandag den 24. december

Lørdag den 2. februar

19.00 Julebuffet
på Kulsviergården

19.00 De 9 læsninger
i Tjæreby kirke

13.30 Julegudstjeneste
i Alsønderup Kirke
15.00 Julegudstjeneste
i Tjæreby Kirke
16.30 Julegudstjeneste
i Alsønderup Kirke

14.00 Familie-fastelavnsgudstjeneste med
udklædning
i Alsønderup Kirke
og efterfølgende
tøndeslagning
på Kulsviergården

Onsdag den 19. december

Lørdag den 29. december

Torsdag den 13. december

09.30 Jule-optakt for dagplejebørn
og vuggestuebørn
i Alsønderup Kirke
10.30 Jule-optakt for
børnehavebørn
i Alsønderup Kirke

14.00 Kirkens julefest
i Smedens Hus

Søndag den 23. december

Tirsdag den 29. januar

10.30 Vi synger julen ind
i Alsønderup Kirke

19.00 ASGI - Fodboldafdelingen
Generalforsamling i
Klubhuset, Baunevej 10,
Alsønderup

Torsdag den 28. februar
19.30 Alsønderup Vandværk –
Generalforsamling
på Kulsviergården

Tirsdag den 1. januar
16.00 Nytårsgudstjeneste
i Alsønderup Kirke.
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Fastelavnsfest
på Kulsviergården

Lørdag d. 2. februar 2008

Der afholdes selvfølgelig også fastelavnsfest på Kulsviergården i år, dagen før
fastelavnssøndag, lørdag d. 2. februar 2008.
Men som noget nyt mødes vi udklædte i Alsønderup Kirke til en børnevenlig
gudstjeneste (som selvfølgelig også er for voksne) hvorefter vi går til Kulsviergården
og slår katten af tønden.
Gudstjenesten er uden altergang og forventes at vare ca.1/2 time.
Program:
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 17.00

Fastelavns gudstjeneste i Alsønderup Kirke.
Dørene på Kulsviergården åbnes.
Billetpris 20 kr. for alle.
Vi slår katten af tønden, leger og hygger.
En forhåbentlig hyggelig fastelavnsfest er slut.

Selvom man er voksen må man meget gerne klæde sig ud :o)

Fastelavnsfesten arrangeres i år af
Alsønderup Idrætsforening, FDF & Kirken

4 Kirkerne…
Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker december 2007 - februar 2008
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 9. december
2. søndag i advent

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

9.00
Torben Ebbesen - Kirkebil

Matt. 25, 1-13
Lignelsen om de 10 brudepiger

Torsdag d. 13. december

19.00
De 9 læsninger - Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Søndag d. 16. december
3. søndag i advent

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Søndag d. 23. december
4. søndag i advent
Lillejuleaften

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Vi synger julen ind
Kirkebil

Mandag d. 24. december
Juleaften

15.00

13.30 + 16.30

Luk. 2, 1-14
Jesu fødsel

Tirsdag d. 25. december
Juledag

10.30
Kirkebil

9.00
Kirkebil

Johs. 1, 1-14
Ordet

Onsdag d. 26. december
2. juledag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Matt. 10, 32-42
Karen Marie Søe Leth-Nissen, Strø At tage imod Kristus
Kirkebil

Søndag d. 30. december
Julesøndag

9.00
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt. 2, 13-23
Flugten til Egypten

Tirsdag d. 1. januar
Nytårsdag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

16.00
Kirkebil

Matt. 6, 5-13
Om bøn og Fadervor

Søndag d. 6. januar
Hellig 3 kongers søndag

9.00

10.30

Johs. 8, 12-20
Jesus er verdens lys

Søndag d. 13. januar
Sidste søndag efter
Hellig 3 konger

9.00

10.30

Johs. 12, 23-33
Hvedekornet

Søndag d. 20. januar
Septuagesima
Søndag d. 27. januar
Seksagesima
Lørdag d. 2.februar

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
10.30

9.00 Sidsel Lyster, Ullerød
Kirkebil
9.00

Matt. 25, 14-30
Lignelsen om de betroede talenter
Mark. 4, 26-32
Guds rige er som et sennepsfrø

Søndag d. 3. februar
Fastelavn
Søndag d. 10. februar
1. søndag i fasten

Familiegudstjeneste
10.30
Kirkebil
Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby
9.00
Torben Ebbesen - Kirkebil

Luk. 18, 31-43
Helbredelsen af den blinde ved Jeriko
Luk. 22, 24-32
Striden om at være den største

Søndag d. 17. februar
2. søndag i fasten

9.00

10.30

Mark. 9, 14-29
Helbredelsen af drengen med den urene ånd

Søndag d. 24. februar
3. søndag i fasten

10.30

9.00

Johs. 8, 42-51
Den der er af Gud, hører Guds ord

Luk. 1, 67-80
Zakarias’ lovsang

14.00 Børne-familie
Fastelavnsgudstjeneste

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Hanne Lundsgaard

Kirkebil
betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt
til gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen kører meget gerne på tværs af sognegrænserne, f.eks. når der er fællesgudstjeneste.
Man tilmelder sig på forhånd.

Gudstjenester i Alsønderup, kontakt:
Lars Mathiesen, 75 71 17 34, mobil: 23 40 72 85.
Gudstjenester i Tjæreby, der er mulighed for transport
til alle højmesser, kontakt:
Anne Marie Kodal 48 21 12 25, mobil 40 53 80 25.
Transporten er gratis

Kirkerne…

Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Alsønderup kirke
14. oktober
14. oktober
28. oktober
28. oktober
Til lykke!

Emma Lystrup Gram
Frederik Møllegaard Hansen
Max Alexander Rieva
Malte Valentin Rieva

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
3. november Aksel Passer Iversen
Æret være hans minde!

Viede i Tjæreby kirke
3. november

Charlotte Runesten
Mads Laursen

Til lykke!
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i
moderens bopælssogn senest 14
dage efter fødslen.
Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres.
Forældrenes dåbs/navneattester og
vielsesattest medsendes. Er forældrene ikke gift afleveres i stedet en
Omsorgs- og ansvarserklæring.
Barnet skal have et navn senest 6
måneder efter fødslen. Dette kan
ske ved dåb eller ved navngivning.
Dåb aftales med præsten. Inden
dåben mødes præst og dåbsfamilie
til en samtale. Her skal præsten
bruge navn og adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet)
Navngivning foregår hos præsten i
bopælssognet ved at udfylde en
særlig formular.
Vielse/bryllup aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor. Brudeparret og
præsten mødes til en samtale, hvor
der aftales salmer mm. Samtidig får
præsten prøvelsesattesten samt
parrets dåbsattester.
Begravelse og bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning
og graver. Alle dødsfald i Tjæreby
og Alsønderup sogne anmeldes
snarest muligt til præsten.

Menighedsrådsmøder
Der er planlagt fælles menighedsrådsmøde
for både Tjæreby og Alsønderup
Tirsdag den 8. januar og
Tirsdag den 5. februar
begge dage kl. 18.30 i Smedens Hus

Samtale med præsten kan alle
bede om. Præsten har tavshedspligt.

Sognepræst
Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Telefon: 48 21 04 16
E-mail: halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag formiddag kl. 10-11
i Smedens Hus i Alsønderup.
Mandag er fridag.
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Kirkerne…

Jul og nytår
i vores kirker
De 9 læsninger
Torsdag den 13. december kl. 19
i Tjæreby kirke
Forskellige mennesker fra sognene vil læse tekster fra Ny og Gammel
Testamente, som optakt til julen.
Sammen skal vi synge adventstidens gode salmer,
ligesom også Kulsvierkoret medvirker igen i år.
Efter gudstjenesten samles vi til kaffe og julehygge i præstegårdens konfirmandstue.

For de små
19. december er der jul for de mindste
i Alsønderup kirke
Kl. 9.30 er der jule-optakt for dagplejebørn og vuggestuebørn
Kl. 10.30 er der jule-optakt for børnehavebørnene.
Vi får besøg af dukketeater, hvor Anna og Henrik skal vise
og fortælle om det der skete i Betlehem.
Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er velkomne til at være med.
Efter samværet i kirken er der pebernødder og saftevand i
Smedens Hus.
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Kirkerne…

Julefest
Lørdag den 29. december
kl. 14 i Smedens Hus
Traditionen tro afholder menighedsrådene i Tjæreby og Alsønderup
sogne julefest, det foregår i år i
Smedens Hus, Ravnsbjergvej 6
i Alsønderup.

Vi synger julen ind
– du kan være med
til at bestemme!
4. søndag i advent den 23. december kl. 10.30
i Alsønderup kirke
Det er lillejuleaften – dagen før dagen – vi skal ikke
tage forskud på julen, men vi vil alligevel slå tonen an
og lade gudstjenesten stå i julesalmernes tegn.
Alle som har lyst kan på forhånd ønske en julesalme,
har du et ønske skal du fortælle mig om det, senest
den 18. december.
Skriv en mail på halu@km.dk eller ring til mig på
48 21 04 16 med dit ønske.
– jeg vil dog forbeholde mig ret til at gå udenom dem
vi skal synge i kirken den 24. december!

2. juledag –
Team-Vest kalder vi samarbejdet mellem præsterne her
i den vestlige ende af kommunen (Nr. Herlev, Uvelse,
Gørløse, Strø, Skævinge, Ll. Lyngby, Ullerød, Tjæreby
og Alsønderup). Samarbejdet betyder at vi er flere til at
hjælpe hinanden, ikke mindst med gudstjenester og
kirkelige handlinger.
Konkret betyder samarbejdet at Karen-Marie Søe LethNissen og jeg har lavet en lille byttehandel, hvor vi
denne jul gør det sådan at Karen Marie Søe LethNissen holder gudstjenesten i Alsønderup 2. juledag
den 26. december. Til gengæld holder jeg gudstjeneste
i Strø kirke julesøndag den 30. december.
For sognenes beboere betyder det at man får chance
for engang imellem at høre en anden præst prædike.
Så tag godt imod mine kollegaer.
Hanne Lundsgaard

Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag med sang
omkring juletræet, kaffebord
med lagkage og boller, juleknas, juletale, julehistorie,
julequiz og julelotteri.
Kort sagt vi skal rigtig jule for
vel sidste gang i 2007.
Vi har inviteret Pia og Henry
Nordlund, der begge er blinde (og deres vidunderlige og
uundværlige førerhund), til at komme og dele deres
positive og lyse indstilling til livet med os. De vil fortælle om hvordan deres tilværelse former sig og her
kommer der sikkert også noget om julen.
Pris pr. person 25 kr
Tilmelding senest 25. december til
Karin Andersen 48 28 62 25 eller Hanne Lundsgaard
halu@km.dk 48 21 04 16
Der er mulighed for transport med kirkebilen, hvis
man giver besked ved tilmeldingen.
Vi glæder os til at se rigtig mange
Hjertelig velkommen til jul i Smedens Hus

Nytårsdag
1. januar 2008 kl. 16 i Alsønderup kirke
Det nye år bydes velkommen med en gudstjeneste.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med
et lille glas og et stykke kransekage i våbenhuset.

8 Kirkerne…
Kirkegårdsreguleringsplan
– Alsønderup kirkegård
Kirkegården skal reguleres over de næste 30-40 år. Vi er så småt begyndt
og håber det bliver til alles tilfredshed, når det engang er udført.
De punkterede linier er eksisterende grave.
De fuldt optrukne linjer er fremtidige grave.

Kirkerne…
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Nyt fra
menighedsrådet
i Alsønderup
Restaureringen af Alsønderup kirke:
Vor ansøgning er kommet fra
Hillerød Provsti til Helsingør Stift.
Vi har pr. 7/11-207 fået at vide at
det vil tage 10-12 uger at godkende
ansøgningen i Helsingør Stift.
Derfor ser det ud til at tidsplanen
vil kunne holde, d.v.s. at
Alsønderup kirke bliver lukket efter
konfirmationerne i 2008 for at
genåbne 1. søndag i advent 2008.
Vi håber det går sådan.
Som nævnt tidligere er der løbende
sager, f.eks. med regnskab og
meget andet. Lige nu er vi optaget
af at få en ny organist til afløsning
for Thomas Munch som er tiltrådt
ny stilling i Smørum. Vor sognepræst Hanne Lundsgaard klarer
særdeles meget ang. ny organist.
Det tager nemlig tid før stillingen
kan slås op. Vi siger mange tak til
sognepræst Hanne Lundsgaard for

at klare at vi har dejligt orgelaccompagnement til salmesangen ved
gudstjenesterne hver søndag indtil
vi får ansat vor nye organist.
Et andet vigtigt punkt er kirkegården og selve kirken. Der er lagt gran
på gravstederne, det er dejligt! og
det er smukt at se på! I har forhåbentlig lagt mærke til at en del
grimme hække er fjernet og nye
små hække er plantet!
Vor graver Birgitte Bisgaard er også
vor kirketjener og Birgitte Bisgaard
har været på kursus bl.a. i sikkerhed.
Så er der denne gang en hilsen ikke
bare til de kommende konfirmander, men til alle børn i Tulstrup og
Alsønderup! I december kommer
mange af jer jo i kirke, og det er
dejligt! I jeres skole og børnehave
laver I ofte projekter som I udstiller.
På Alsønderup Skole er der ofte

mange interessante udstillinger.
Dersom I har en udstilling der ville
egne sig til eller ville have brug for
kirkens
rum evt. Smedens Hus så Vær så
god!!! Vi vil selvfølgelig gerne have
en snak med eventuelle udstillere
først! Det ville glæde mange om
det var en mulighed I kunne bruge!
God Jul til alle og Syng!Syng!Syng!
alle slags julesange og julesalmer!
På Alsønderup Skole har I jo jeres
morgensang, så der bliver i hvert
fald sunget meget! og selvfølgelig
bliver der sunget i børnehaverne og
hjemme hos os selv!
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Birgit Brogaard
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Idrætsforeningen…

www.asgi.dk:

Alsønderup
Idrætsforening
har fået ny
hjemmeside !
Alle Idrætsforeningens afdelinger (Badminton,
Fodbold, Gymnastik, Rulleskøjteløb, Skydning, Teater
og Tennis) er nu at finde på den samme hjemmesideadresse, nemlig www.asgi.dk

Hjemmesiden er opbygget således, at det er muligt for
alle bestyrelsesmedlemmer at redigere direkte i indholdet på deres egne afdelingssider, de kan skrive nyheder, uploade billeder og på anden måde informere
deres medlemmer. Indholdet på de enkelte
afdelingssider redigeres udelukkende af afdelingerne selv.
Endvidere er det på den nye hjemmeside
muligt at læse hovedbestyrelsens månedlige
referater helt tilbage til 2001 samt se billeder
fra diverse arrangementer, såsom Børneteater,
Tivoli Cup, Idrætslejr og Computerparty.
Med venlig hilsen
Peter Windum

Den bedste spiller !!
På den nye hjemmeside er det også muligt at spille !!
Er du rigtig god til enten kortspil og actionspil, så kommer du
på topscorerlisten og har mulighed for at vinde sodavand !!
Husk at logge dig ind, før du spiller !!

Idrætsforeningen…
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Tak for året der gik
Alsønderup Fodboldafdeling har i denne sæson med
en 3.plads i Serie 3, leveret det bedste resultat meget
meget længe...
Vi håber at spillere og trænere vil gøre det mindst lige
så godt næste år ;-)

Alsønderup Fodboldafdeling vil gerne ønske alle sponsorer, spillere, trænere, holdledere med flere
– en God Jul & et Godt Nytår

Sponsorer:

Husk lige:

Jønssons’ Auto - Hyundai Hillerød
Lokalbanken
PM Belægning
HHM
Allan Kristiansen VVS
SKANSKA
Punkt 1
PFA Pension
Jensen Nedrivning
Sport Direct Hillerød

GENERALFORSAMLING
I FODBOLDAFDELINGEN
Tirsdag den 29. januar 2008, kl. 19.00
i klubhuset, Baunevej 10, Alsønderup.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde
senest 5 dage før på telefon 48287125/48286131
Vel mødt

Fodboldafdelingen

12 Idrætsforeningen…
Badmintonafdelingen
– ungdomstræner søges
Er du mellem 16 og 25 og har lyst til at tjene en skilling på at træne en flok ketchersvingende børn i
Alsønderup. Har du erfaring er det fint og har du ikke,
kan du få det... så ring eller sms til Lene på:
23445566
Vi er desværre nødt til at aflyse ungdomstræningen om

onsdagen indtil videre, da vi mangler træner.
Fredagstræningen fortsætter kl. 16-18. Trænere er
Morten Aarup og Camilla Andersen. Så mød op om
fredagen og få svinget ketsjeren!
Vi har ledige baner, se nedenstående oversigt. Kontakt
Ane Blom på: 48286782

LEDIGE BANER
Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 5

Ledig

Ledig

Ledig
Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Tirsdag
20.30-21.30
21.30-22.30

Onsdag
17.00-18.00
18.00-19.00

Ledig

Torsdag
16.30-17.30

Ledig

Fredag
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.0022.00

Ledig
Ledig

Ledig

Ledig
Ledig

Ledig

Ledig

Ledig
Ledig
Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Lørdag
8.009.00
9.0010.00
10.00-11.00

Ledig
Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig
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Idrætsforeningen…

Tak til alle
hjælpere…
Alsønderup Rulleskøjteafdeling har i denne sæson haft
rigtig mange besøgende !
Det betyder, at vores mange frivillige hjælpere har haft
meget travlt, lørdag efter lørdag…..Både ved indgangen, i hallen og især i cafeteriet !! –
På vegne af hele Rulleskøjteafdelingen vil jeg gerne
sige tusind tak for jeres store hjælp ;-)
- Uden jeres indsats, havde det ikke været muligt at
holde åbent hver Lørdag med over 100 besøgende
hver gang !!
MEN – på grund af de mange gæster, har vi stadig
brug for rigtig mange frivillige hjælpere….

Hver Lørdag skal der mindst bruges fire hjælpere - én
til indgangen, én i hallen og to til cafeteriet
Hvis du har mulighed for hjælpe til én enkelt Lørdag,
hører vi gerne fra dig. Alle kan hjælpe til – både unge
og gamle, pensionister og motionister.
Har du lyst til at hjælpe os i denne sæson, kontakt
venligst Pia Jensen på Mobil tlf: 5180 9035 eller
EMail: Pia@Tulstrup.net

På vegne af Rulleskøjteafdelingen vil vi gerne ønske alle medlemmer,
hjælpere, samarbejdspartnere og gæster - en rigtig God Jul og et Godt Nytår.
MVH Pia Jensen & Peter Windum, Alsønderup Rulleskøjteafdeling

Åbningstider
Følgende lørdage holder Alsønderup Rulleskøjteafdeling åbent:

8/12-07
15/12-07
22/12-07
29/12-07
5/1-08
12/1-08
19/1-08
26/1-08
2/2-08
9/2-08
16/2-08
23/2-08
1/3-08
8/3-08
15/3-08
22/3-08
29/3-08
5/4-08
12/4-08
19/4-08
26/4-08

11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
Aflyst
Jul
Aflyst
Nytår
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården ikke ledig
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
Aflyst – Kulsviergården ikke ledig
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb
11.00 - 15.00 Rulleskøjteløb

I tilfælde af aflysninger, vil dette blive annonceret på vores
hjemmeside:
www.asgi.dk

Priser og
sæsonkort
For at kunne køre på rulleskøjter på Kulsviergården,
skal man være medlem af Rulleskøjteafdelingen.
Dette koster 25 kroner pr. sæson.
-Når man så er medlem, koster det 25 kroner at få lov
at stå på rulleskøjter fra klokken 11.00 – 15.00.
Altså 25 kroner pr. gang.
MEN - Ved tilmelding og betaling af 25 kroner, er
første gang GRATIS !! Det vil sige: Er det din første rulletur? Så betaler du kun kontingent - Derefter er indgang GRATIS –
Vil man låne rulleskøjter samt beskyttelsesudstyr, er
dette inkluderet i de 25 kroner.
I sæson’en 2007/2008 vil det lige som i tidligere sæson’er, også være muligt at købe sæson-adgangskort, for
én person, til meget fordelagtig pris:
125 kroner for et sæsonkort, hvilket betyder ubegrænset adgang alle Lørdage i hele sæson’en.
Rulleskøjteløb er for alle ->
Børn, Unge, Voksne og Ældre

ØD PIZZA
R
E
RI
L
L

A

U
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RING OG BESTIL
Frederiksværksgade 106
3400 Hillerød

Tlf. 48 26 12 42

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290
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Idrætsforeningen…

Nyt fra

Tennisafdelingen
Skumtennis
Søndag d. 28. oktober havde tennisafdelingen lejet
Kulsvierhallen, og vi havde 5 baner åbne, hvor der
kunne spilles skumtennis. Både tennismedlemmer
såvel som ikke medlemmer var velkomne. Det var i alt
ni deltagere denne søndag – deraf fire fra tennisafdelingen. Vi havde et par sjove timer, og vi fik både sved
på panden og lidt ømme muskler dagen efter.
Arrangementet gentages følgende søndage kl. 10-12:
25. november, 27. januar og 17. februar.
Det er gratis for medlemmer af tennisafdelingen, og
koster 20 kr. for ikke medlemmer. Tennis ketsjere og
skumbolde kan lånes.

25 års jubilæum
i 2008 kan tennisafdelingen fejre sit 25 års jubilæum.
Det vil vi gerne fejre på behørig vis. Hen over vinteren
skal vi i gang med at planlægge, hvordan jubilæet skal
markeres, så hvis der er nogle fra tennisafdelingen, der
gerne vil være med til at påvirke, hvornår og hvordan
jubilæet skal holdes, er de meget velkomne til at være
med i et lille udvalg, der står for planlægning og afholdelse af jubilæet. Interesserede kan henvende sig til
Lisbeth Hjorth (tlf. 36470900) eller en anden fra tennisudvalget. Vi håber, at nogle af de der var med til at
starte tennisafdelingen for 25 år siden, nu gerne vil
være med at planlægge et godt jubilæum.

Nyt tennisudvalg
På generalforsamlingen d. 25. september blev der valgt
nye medlemmer til tennisudvalget.
Det nye tennisudvalgt ser nu således ud:
Lisbeth Hjorth – formand
Gitte Winkler – næstformand
Peter Eriksen – kasserer
Michelle Andersen – medlem
Merete Klem Andersen – suppleant

Turneringshold
På generalforsamlingen blev der stillet forslag om, at
tennisafdelingen igen skulle stille med et turneringshold under DGI. Det var der opbakning til dels på
generalforsamlingen og dels fra tennisudvalget.
Tennisafdelingen vil derfor tilmelde et herreturneringshold fra 2008 sæsonen. Mikkel Riemann er kontakt for
dette.
På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth
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Lisbeth Bundgaard
Kastanievej 6
Tulstrup
3400 Hillerød
Mobil 4086 9115

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver
Tulstrup Have 9
3400 Hillerød
Tlf. 48 28 78 13
Fax 48 28 78 14
Mobil 22 90 78 13
www.hallumelektric.dk

Hallum elektric

Læge exam. kropsmassør
Malerfirmaet

>aut. el-installatør<

10 Kanten A/S NYT

ALT

GARANTI PÅ KVALITET

i malerarbejde samt opsætning
af vægbeklædning udføres
Professionel vægmaling
fra Beckers
10 l hvid eller råhvid,
glans 5, 7,10

Industrilakering
Vi udfører sprøjtelakering på:
●
●
●
●
●
●

Døre
Køkkenlåger
Stole
Borde
Designmøbler m.m.
Alt i træ, jern & metal

Vi giver 20% på alle malervarer
- for alle medlemmer af Alsønderup Idrætsforening samt
læsere af Lokalt Nyt. Dog ikke på vores tilbuds-/kampagnevarer.
(medbring bladet ved køb)

399,10 Kanten Malercenter

Fast lav pris

Københavnsvej 2-4 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 28 50 49 · www.10kanten.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 · Lørdag 9.00-13.00

Kulsviergården…
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Julebuffet
på Kulsviergården
Lørdag 8. december 2007 kl. 19.00
Dinnermusik med EVA’s TRIO
Julebuffet 2007:
Marinerede sild
Stegte sild
Karrysalat
Fiskefilet med remoulade
Laks med dild og dressing
Lun leverpostej med bacon
Æbleflæsk
Roastbeef med remoulade, peberrod og ristede løg
Andesteg med svesker og rødkål
Lun flæskesteg med rødkål og agurk
2 slags oste med kiks og brød
Risalamande med kirsebærsovs

Efter spisning spilles der op til dans med 70ér og 80ér musik.
Pris for hele arrangementet kr.

275,- ekskl. drikkevarer.

Billetter bestilles allerede nu på 48 28 65 40, mobil 30 26 45 28 eller mail
kulsviergaarden@christensen.mail.dk (husk navn og adresse).
Betaling via netbank: 6300 152951-1 (husk navn & adresse).

Program:
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 21.00-01.00

Dørene åbnes
Spisning
Spilles der op til dans

Der kører bus 734 næsten til døren og natbus 94N
fra Alsønderup kl. 00.45 og hver anden time.

lle
Vi ønsker a
jul
en glædelig
tår
og godt ny
vend Sejr
Birgit og S
den
Kulsviergår
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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Sydskrænten 8
3400 Hillerød

Tlf. 48 28 62 40
Fax 48 28 52 47
E-mail: info@ak-s.dk
www.ak-s.dk
MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

● Ombygninger
● Tilbygninger
● Renoveringer
● Nyt Køkken
● Carport
SMÅ OG STORE
● Døre & vinduer
OPGAVER
MODTAGES

● Eller en masse småting

Tømrer/snedkermester

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

20 Kulsvierscenen…

Romeo & Julie
Publikum rejser sig op og klapper,
pifter og smiler.
Stolte forældre, familiemedlemmer
og venner ser skuespillertruppen fra
Romeo & Julie gå på scenen
for at modtage den sidste hyldest
Romeo & Julie har lige spillet den sidste forestilling, og
hvilke 3 forestillinger. Med en fantastisk sikkerhed har
de 22 skuespillere, båret publikum igennem nogle
gode og medrivende forestillinger. Publikum har vist
sorg, smil, afsky og latter. Replikkerne er blevet leveret
med overbevisning, sangene har rørt publikum og
balancen mellem humor og tragedie har været perfekt.
Denne nyfortolkning af William Shakespeare’s klassiker, har krævet meget af de unge skuespillere – og de
har leveret. De har leveret en præstation, som de ikke
en gang selv turde håbe på, og der er mange talenter i
blandt truppen. Shakespeare ville være stolt.
De flotte kulisser og kostumer, sproget og sangene gav
en fælles platform for både publikum og medvirkende,
så man kunne sætte sig tilbage og nyde det. Stykket
omhandlede den ulykkelige kærlighed mellem Romeo
og Julie, og kampen mellem de to bander Øst og Vest.
Stykket provokerede os til at tage stilling til kærligheden, venskab, rivalisering og arrangerede ægteskaber.
Forestillingerne er nu spillet, og truppen kan nyde
deres succes. Nyde de alle spillede over forventning,

og som deres instruktør sagde efter den sidste forestilling: ’Jeg er så stolt af alle rødderne. De har taget et
meget teknisk svært teaterstykke, og fået det til at se
legende let ud – og det gør man kun via en hårfin
balance mellem disciplin og passion for skuespillet…
jeg er dybt imponeret.”
Omkring 400 mennesker lagde vejen forbi de
3 forestillinger, og kun ros og lovord er blevet sagt.
Vi glæder os til at se hvad børnene kommer med
næste år!

Premiere-bal
rykket frem
Kulsvierscenen har som altid premiere på årets
forestilling den sidste lørdag i januar. Det har vi
også i år, men der er en væsentlig ændring.
Vi har valgt at spille tidligere - kl.17.00, så der bliver bedre tid til at spise, hygge, tale sammen og
danse efter forestillingen. I år er det i øvrigt The
Prostitutes, der står for musikken. Bandet spiller
pop og rock, og lover at der er noget for folk i alle
aldre.
Billetter til bal og forestilling kan bestilles på:
24 43 43 27

Kulsvierscenen…
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PAUSE!
Kulsvierscenens børneteater holder pause indtil
maj, men send en mail, hvis du er interesseret i at
deltage i 2008-forestillingen:

kulsvierscenen@events.dk
Med venlig hilsen
Henriette Hougaard

FOTO
Alle billeder fra forestillingen kan ses på
Idrætsforeningens hjemmeside:

www.asgi.dk

22 Brudegaard…

Brudegaard
Onsdag d. 3. oktober afholdt HHM Ejendomme
informationsmøde om deres tanker omkring en evt.
fremtidig bebyggelse på Brudegaard i Alsønderup
Vi bringer herunder HHM
Ejendommes referat af dette møde:

Herefter viste han eksempler på
indretning af boligerne.

Der var i alt 37 fremmødte.
Hans Henrik Mortensen bød velkommen og indledte med at forklare om forløbet af aftalen med ejerne og gennemgik herefter skitseprojektet på overhead-projektor og
understregede at Hillerød
Kommune ikke kendte til det foreliggende skitseprojekt. Der er tale
om klart et oplæg og han udtalte, at
han gerne vil høre borgerne i
Alsønderups mening.
Der blev gennemgået situationsplan
og forklaret at gården ikke kunne
opfylde tidens krav til isolering og
andet og forudsattes nedrevet og en
”ny” opført, indeholdende 26 boliger i 1 1/2 plan, tillige med 4 parcelhuse til ejerne samt ældreegnede
boliger i ét plan. Den samlede
boligbebyggelse ville svare til en
bebyggelsesprocent på 34.
Vejadgangen var tænkt at ske via
Ravnsbjerg, da Kirkevænget var
uegnet.
Hans Henrik Mortensen bemærkede at der ikke var taget stilling til
materialevalg.

Spørgsmål og debat:
Der spurgtes om der skulle dispensation til for at kunne gennemføre
projektet.
Hans Henrik Mortensen forklarede
at dette var første skridt på vejen.
Derefter skal Hillerød Kommunes
politiker tage stilling til hvorvidt
bebyggelsesmuligheden skal med i
den kommende kommuneplan. Er
det tilfældet og bliver kommuneplanen vedtaget af planmyndighederne
skal der herefter udarbejdes en
lokalplan. Der kan sandsynligvis gå
2 – 3 år før projektet i givet fald
kan gennemføres.
Hans Henrik Mortensen forklarede
at han gerne vil høre evt. protester
med henblik på evt. at rette projektet til hvis det var muligt at imødekomme nogle synspunkter. Han
bemærkede at sagen øjensynlig har
været drøftet ved møder uden at
han var blevet indbudt.
Jens Lykkebo, Ravnsbjerg 10 fik
ordet og bemærkede at der ikke var
tale om protest eller underskriftsindsamling, men at man gerne ville

stille spørgsmålet ”Hvad vil vi med
Alsønderup”, idet han var bekymret
for at ødelægge landsbymiljøet som
var helt enestående og en rest fra
en svunden tid. Han fandt at projektet var at sælge ud af arvesølvet,
hvorfor man ville anmode Hillerød
Kommune om at udarbejde en
bevarende lokalplan. Han syntes at
forslaget til bebyggelse var bombastisk som blandt andet ville medføre et større trafikpres.
Morten Møller Nielsen,
Møllesvinget 1, bemærkede af der
på det disponerede areal var en
lille sø som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover
synes han at der manglede p-arealer og vejudmundingen i Ravnsbjerg var uheldig.
Hans Henrik Mortensen forklarede
at han ikke var bekendt med et § 3
vandområde. Pegede på de udlagte
p-arealer som var mere end tilstrækkelige samt bemærkede vejudmundingen evt. kunne flyttes.
Kirsten Stensbjerg, Ravnsbjergvej
10, talte om en Visionsgruppe der
var nedsat og som mente at det er
synd hvis arealet udlægges til boligformål. Der var tale om særligt
bevaringsværdigt landskab. Omtalte
møde med borgmester Nick
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Brudegaard…
Hækkerup som omtalte at have fået
en fin snak med. Hun oplyste at
borgmesteren ville foretrække
udbygning ved Baunetgården, som
kommunen ejede i forvejen.
Borgmesteren skulle have sagt at en
bebyggelse på Brudegaard var ”op
ad bakke”. Hun omtalte den
nuværende gård og have som et
skønt sted, som hellere skulle
udlægges som parkområde for
beboerne.
Helle, tidl. nabo til Brudegaard
spurgte til hvorfor der ikke var flere
mødt op og bemærkede at der kun
havde været en lille annonce i avisen og mange måske ikke havde set
eller hørt om mødet.
Hans Henrik Mortensen forklarede,
at han gerne så at alle der havde
underskrevet protesten var blevet
inviteret, men at han ikke kendte
listen. Den var ikke blevet forelagt
ham.
Morten Møller Nielsen spurgte til
hvad der skulle ske med landbrugsarealerne der i dag hører til
Brudegaard.
Hans Henrik Mortensen forklarede
at der så vidt han vidste, var der 2
muligheder: at sammenlægge
(sælge) arealerne til en anden landbrugsejendom eller at bygge ny

bolig med driftsbygninger til arealerne.
Lars Lyng Jønsson foreslog i et indlæg at der burde være plads til et
kompromis.
Jens Lykkebo havde et langt indlæg
hvor han blandt sagde at man
burde holde fast i principperne,
hvilke var ikke helt klart. Han fandt
det forkasteligt at en ”entreprenør”
kunne erobre dagsordenen, idet
han fandt at man burde være
begyndt i en anden retning. Han
angreb en metode han kaldte
salamimetode som andre kaldte
afrundinger og udfyldning af huller
og kaldte projektet playmobilhuse
og at det hele handlede om ”ussel
mammon” for bygherren og Hans
Henrik Mortensen.
På spørgsmål fra salen forklarede
Hans Henrik Mortensen at han var
utrolig stolt at sin by, Alsønderup,
hvor han havde boet siden sit 7. år.
Han var meget opsat på at byen
skulle have en vis udvikling så der
stadig kunne eksistere en idrætsforening, en skole, som nu skulle
udbygges til 9. klasse, et samlingssted som Kulsviergården, en
købmand, 2 børneinstitutioner i
området og meget mere.

om HHM fortrinsvis positivt især
omkring Kulsviergården, og var
positiv overfor projektet, måske i
modificeret form – hvorfor vælte et
helt projekt på grund af naboerne.
Indlæg fra en beboer på Lyngbakken. Fortalte at han tidligere
havde boet i Tune, så han kendte til
udvikling. Desuden var han interesseret i ældreboliger og anbefalede
en udvikling så det lille lokalsamfund kunne leve og eksistere.
Da der herefter ikke var flere indlæg takkede Hans Henrik
Mortensen for fremmødet og debatten og henviste til HHM
Ejendommes hjemmeside hvor projektet også kunne ses.
Referent:
Claus Piper
HHM Ejendomme A/S

Alexander, Hillerødvej – havde hørt

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 22. januar 2008.
Artikler med mere, skal sendes til ansvarlig redaktør via
e-mailadressen: red@lokaltnyt.dk.
Bekræftelse vil blive fremsendt, når materiale modtages.
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Regnskabsservice
Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk

Lokalrådet…
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Referat af

Midtvejsmøde
Tirsdag d. 6. november afholdt Alsønderup Sogns Lokalråd
midtvejsmøde for politikere og sognets beboere
Kl. 18.30 var der gule ærter med
(valg)flæsk og kl. 19.30 startede
selve mødet, som der her kommer
et kort referat af.

Deltagende politikere:
A Socialdemokratiet
Kirsten Jensen
C Det Konservative Folkeparti
Sven-Ove Larsen
F Socialistisk Folkeparti
Rikke Malcholm
O Dansk Folkeparti
Peter Lennø
T Fælleslisten
Bente Jacobsen
V Venstre
Dan Riise
Ordstyrer: Knud Sørensen

Mødet startede med et kort oplæg
fra Lokalrådet, hvor overskrifterne
var: Visionsdag for Alsønderup
sogn, Landsbyens puls,
Byudvikling, de trafikale forhold,
naturen og landskabet, udviklingsog fritidslivet for børn og unge.
Herefter var der et indlæg fra hver
af de deltagende politikere.
Man er klar over at beboerne har
valgt at bo i lokalsamfundet, fordi
der er kvaliteter ved at bo her,
skole, grønne områder, roligt område.

Der vil ikke blive bygget mere mod
vest, byudviklingen vil blive
omkring Baunetgården med respekt
for de grønne områder.
Skolen som nu er 2 sporet fra 0.-9.
klasse vil kunne bibeholde dette
indtil år 2010, så vil det igen kræve
flere børn for at bibeholde de 2
spor.
Hvis vi ønsker dette kræver det en
byudvikling, vi må gerne sende
vores ønsker til Hillerød kommune.
Skolen vil nu blive færdigudbygget,
starter mandag d. 12.11.07.
Sti fra Kulsviergården til Nejede
Vesterskov vil snarest blive påbegyndt.
Der vil blive set velvilligt på et
værested for unge.
Den kollektive trafik er meget dyr,
der vil blive set på mindre
busser/telebusser.
Der var mange spørgsmål fra salen,
hvor hovedvægten var på vores
grønne områder og trafiksikkerhed.
Der var en generel positiv stemning
fra politikerne til at løse trafiksikkerheden med fartmålere og lysreguleret overgang ved Kulsviergården
samt se på åbning af stier til de
bløde trafikanter.
Dan Riise ville tage følgende emner
med til møde i Teknisk Udvalg:

Hajtænder, træbro/fodgængerovergang fra Tulstrup til Sønder
Strødam, hastighed på Nejedevej
og Ravnsbjergvej, overgang for
skolebørn, der benytter
Kulsviergården i undervisningstiden, kollektiv trafik, gamle stier
åbnes igen.
Referent:
Nanna Jensen

26 Alsønderup Vandværk…
Drikkevandets kvalitet
Kvaliteten af drikkevandet som leveres fra Alsønderup Vandværk er generelt god. Vandet er klart, har en god
smag, ingen lugt og der er ved analyser af vandet ikke fundet pesticider, opløsningsmidler eller andre miljøfremmede stoffer
Drikkevandskvaliteten bliver systematisk kontrolleret
efter et kontrolprogram som følger Miljøstyrelsens regler. Hillerød Kommunes Miljøafdeling fører løbende tilsyn med at drikkevandskvaliteten er tilfredsstillende.
Drikkevandet bliver rutinemæssigt kontrolleret seks
gange hvert år. Fire gange tages prøver hos udvalgte
forbrugere og to gang tages der prøver på vandværket.
Prøverne analyseres på et godkendt (akkrediteret) laboratorium.
Grundvandet vi pumper op har et forholdsvis højt indhold af naturligt forekommende organiske stoffer. Da
dette ikke fjernes ved behandlingen på vandværket

optræder der af og til overskridelser af de tilladelige
værdier på analyseparametrene NVOC og Farvetal.
Der er ved den udvidet kontrol ikke fundet miljøfremmede stoffer i form af pesticider, oliestoffer eller klorede opløsningsmidler.
Har du spørgsmål om vandets kvalitet eller andet, er
du velkommen til at kontakte os.
Flemming Høier Olsen
Alsønderup Vandværk

Udvalgte resultater fra de seneste to drikkevandskontroller på vandværket:
Normal
kontrol på
vandværk
30. 1. 2007

Udvidet
kontrol på
vandværk
12.9.2007

Vandkvalitets
krav
Tilladelige
værdier

Beskrivelse/kommentar

Hårdhed

odH

-

13,7

-

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

Jern

mg/l

0,03

0,03

0,10

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

Mangan

mg/l

< 0,005

< 0,005

0,02

Højt indhold giver stort samme problemer
som højt jernindhold.

Ammonium

mg/l

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nitrit

mg/l

< 0.01

< 0,01

< 0,01

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

Coliforme bakterier

pr. 100 ml

<1

<1

<1

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

Kimtal v. 22

pr. ml

23

22

50

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

Kimtal v. 37

pr. ml

<1

<1

5

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

Farvetal

mg/l

-

12

10

Skyldes typisk opløst organisk stof eller højt indhold
af jern og mangan.

NVOC

mg/l

3,5

4,3

4,0

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

Alsønderup Vandværk…
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Aflæsning af vandmåleren

Vandmåleren skal aflæses uden
decimaler. Tallene i det røde felt
skal ikke aflæses, hvis din måler har
et sådant felt.
Vandværkets forbrugere får som hidtil sendt et selvaflæsningskort, som
man kan udfylde, sætte et frimærke
på og returnere med posten. Der er
også mulighed for at taste måleraflæsningen direkte til vandværket
ved at ringe på tlf.: 8733 3231 og
følge vejledningen i telefonen.
Endelig kan man nemt og hurtigt
indtaste måleraflæsningen på internettet på www.aflas.dk/877.
Vi foretrækker at man bruger telefonen eller Internettet, da det letter
vort arbejde.
Vandværket skal i alle tilfælde have
måleraflæsningen senest den 7.
januar 2008.
Modtager vi ikke aflæsningen til
tiden, er vi nød til enten selv tage
ud og aflæse vandmåleren eller
basere afregningen på et skønnet
forbrug. Bliver det nødvendigt
opkræver vi et administrationsgebyr.

Generalforsamling
Andelsselskabet Alsønderup Vandværk holder generalforsamling
torsdag den 28. februar 2008 kl. 19.30 på Kulsviergården
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag til pkt. 7 skal afleveres på adressen Bakkesvinget 17, Tulstrup,
3400 Hillerød senest torsdag den 14. februar 2008.
På valg efter tur og for to år er Birger Dysted, Ole Caspersen og
Flemming Høier Olsen. Hver andelshaver råder over en stemme. Der
kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, som afleveres til dirigenten
ved starten af generalforsamlingen.
Alle andelshavere opfordres til at møde op, blive orienteret om hvad
der sker, stille spørgsmål og tage del i debatten.
Flemming Høier Olsen
Alsønderup Vandværk

28 Alsønderup Skole…

Skolen
bliver

Borgmester Kirsten Jensen
tog det første spadestik til udvidelsen
af Alsønderup Skole

større...
Fredag den 9. november skete det,
som elever og medarbejdere har ventet
på med spænding:
Borgmester Kirsten Jensen
fattede skovlen og tog det første
spadestik til skolens udvidelse.
Byggeriet har været sat i bero, men blev skudt i gang
på denne regnvåde novemberdag.

Udvidelsen omfatter:
6 klasseværelser til udskolingen, et fysik/kemi-lokale,
et natur/teknik-lokale, et nyt mediatek og opholdsrum
for de store elever, toiletter, et kontor til eksterne medarbejdere.
Dertil kommer et ekstra klasseværelse i forbindelse
med de nuværende børnehaveklassers lokaler.
Lærerværelset udvides også og de eksisterende forberedelsesrum, te-køkken, garderobe og mødelokaler
ombygges.
Endelig bygges det nuværende bibliotek om til at være
håndarbejdslokale og specialundervisning.
HHM, der har entreprisen lover, at faglokalerne og de
seks klasseværelser til de ældste elever er klar i august
og at hele byggeriet kan indvies i november 2008.

Dagplejeren…

29

Igen liv i Annekset...
Dagplejeren i Tulstrup/Alsønderup
har i mange år haft et stort ønske
om et hus som vi kunne bruge til
legestue, hvor vi kan mødes og
være sammen med ”vores” børn og
som vi kunne indrette med små
borde, stole, legeting og til diverse
aktiviteter.
Vi har i årenes løb holdt til forskellige steder såsom SFO’en på
Alsønderup skole og i klubhuset.
Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med disse steder, men det er jo
altid bedst at have sit eget sted.
Da vi fik nys om at FDF skulle flytte
til Baunetgården, meldte spørgsmålet sig, hvad skulle Annekset
(Svends hus) så bruges til?
Vi forespurgte Hanne Lundsgaard,
om der mon var mulighed for at
leje huset til legestue for dagplejerne i området.

Hanne var meget positiv og bragte
vores forespørgsel videre til menighedsrådet, som synes om ideen.
I eftersommeren fik vi overdraget
huset og kunne gå i gang med
maling, knofedt og sved på panden.
I skrivende stund er vi ved at flytte
ind i dette gamle charmerende hus
og vi glæder os meget til at tage det
i brug.
Vi vil gerne takke for den store
opbakning vi har fået fra Hanne
Lundsgaard, menighedsrådet og
FDF, og vi lover at passe godt på
huset.
På dagplejernes vegne
Birgit Lauridsen

HUSK BANKOSPIL
Hver mandag kl. 19.15
på Kulsviergården
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

● Kuverter

● Brochurer

● Prislister

● Firmablade

● Plakater

● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation

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

Fredensborg Trykcenter
2211 6511

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 12 - 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

Vil du? Eller skal vi?
Vi kan tilbyde selskabslokaler på begge måder
Kom og sæt dig til bords til en gourmet middag, nyd dine gæster og festen.
Eller vil du selv dække- og pynte bordene, lave maden og have din egen vin med.

• 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

www.kulsviergaarden.dk

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

Louise Jørgensen fra Tulstrup
Stort tillykke – Louise vinder en kasse sodavand.

KONKURRENCE:
VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND
Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive
trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand.

Regler:
Sudoku-spillet går ud på at placere tal i felter. Spillet består
af ni gange ni felter, som er samlet i ni kasser, hver med tre
gange tre felter. Det gælder om at placere cifrene 1-9, således at hver vandret række, hver lodret række og hvert tre
gange tre-område indeholder hvert ciffer én gang.
Summa sumarum: Hvert af de ni kvadrater skal indeholde
alle ni tal fra 1-9. Både rækker og kolonner skal ligeledes
indeholde alle tallene fra 1-9.

Lokalt Nyt
på
Internettet!

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 22/1-2008.

1 4

3

2
8 9
4
7 3

1 6
5 4
5
7

6

1 9

6 7
3 9
2

6 7

8
1 9
8

www.LokaltNyt.dk

Navn
Adresse
Postnr
Telefon

Lokalt Nyt har sin egen hjemmeside.
På adressen www.LokaltNyt.dk er
det muligt at læse alle tidligere
numre af Lokalt Nyt og det er
endvidere muligt at se deadline
vedrørende indsendelse af materiale
til det kommende nummer.
Efter udgivelsen af hvert nummer,
vil en elektronisk kopi blive
offentliggjort på hjemmesiden,
således at alle de læsere, der ikke
får bladet tilsendt automatisk, vil
have en mulighed for at følge med i
hvad der sker i sognet.

By
Alder

32 Stifinder-gruppen…

Vil du med?
Den nyoprettede “Stifinder-gruppe” vil fremover arrangere en frisk
travetur/gåtur for alle interesserede den første søndag i hver måned
Første gang bliver søndag d. 6. januar 2008 kl. 14.
Denne tur vil føre os ind igennem Nejede Vesterskov.
Gå/traveturenes længde vil være ca. 2-3-km.
Mødested Pølåens parkeringsplads, Nejedevej.
Bus 734 går “lige til døren”.
Alle der læser eller hører om turene er velkommen.
Tilmelding ikke nødvendig.

Hvem står bag arrangementet?

Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis du har forslag til
en gåtur hvor vi kan gå næste gang. Det gik op for os
hvor lidt vi kender de omkringliggende “landsbyer” i
vores sogn, hvilket vi med dette initiativ nu håber at
kunne råde bod på.
Det er meningen, at vi “hen ad vejen” vil arrangere
små hyggelige aktiviteter en eller to gange om året.

Den 10. oktober 2007 havde lokalrådet inviteret
Hillerøds politikere og alle borgere fra Alsønderup
sogn til en visionsdag på Kulsviergården.

Det er selvfølgelig gratis at deltage og der er ingen
politiske eller religiøse bagtanker - arrangementet er så
enkelt, at man ligefrem kan blive mistænkelig!

Denne inspiration resulterede i en hyggelig vandretur
medbringende termokaffe.
Motionen og det hyggelige fællesskab vil vi nu gerne
dele med flere, så det vil glæde os, hvis du/I har lyst til
at dele forskellige naturoplevelser sammen med os!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Anita Ingstrup på mobil 25776816.

Lokalt Nyt
mellem Arresø og Hillerød
ønsker alle vore læsere og annoncører
en glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår
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Tre af FDF´s friske puslinge ved
indkørslen til Baunetgården.
Læg mærke til den flotte sten
med FDF´s skjold, som Jørn Pedersen
(vicevært i Smedens Hus)
har hugget i stenen til FDF!

Fritidstilbud til alle 5-6-årige!

- Vil du være pusling i
FDF Alsønderup?
Vi har rigtig mange børn i FDF – faktisk har vi i øjeblikket 111 børn og unge i kredsen – men vi har ikke
så mange puslinge!
Man kan blive pusling, når man er fyldt 5 år eller når
man går i børnehaveklasse.
I puslingeklassen laver vi mange forskellige ting –
f.eks. tager vi på små løb med poster i området
omkring Baunetgården, vi leger og spiller ude og inde,
vi øver os i at tage på weekend uden mor og far, vi
tager vandremærker (3 og 5 km) og på tur i naturen, vi

øver os i at optræde for hinanden og vores forældre, vi
lærer Fadervor og hører bibelhistorie og når det er
koldt og vådt udenfor, hygger vi os med hobbyaktiviteter indendørs.
Puslingemøderne er om torsdagen fra kl. 17.30 til
kl. 19.00. Første puslingemøde i det nye år er torsdag
d. 10. januar. Du er velkommen til at prøve at komme
nogle gange. Efter 4-5 gange kan du blive meldt ind, få
din egen sangbog og købe en blå skjorte i vores kredsbutik.
Kunne du tænke dig at blive pusling, så kontakt
Susanne Sandholt på tlf. 48 28 76 15
eller på mail sandholt@FDF.dk og hør nærmere.
Du kan også læse mere på vores hjemmeside
www.FDF.dk/Alsonderup.
Vi glæder os til at møde nogle nye børn!
Puslingelederne

Fra piltenes sommerlejr 2007

34 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Birger Larsen
48 28 66 90
birger@asjf.dk
Brug Skolen
Elsebeth Riemann
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
48 28 64 95
Kulsviergårdens Seniorklub
Ruth Steen
48 28 60 83
ruthsteen@mail.dk
Lokalhistorisk Forening og Arkiv
for Alsønderup og Tjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Hans Rasmussen
48 28 61 64
hrss@tele2adsl.dk
Badminton
Ane Blom
48 28 67 82
ambl@novonordisk.com
Fodbold
Vakant

Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Flemming Petersen
26 20 98 24
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Merete Klem Andersen
48 28 73 71
merete_klem@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Henriette Hougaard Høj
48 28 51 10
phhh@post.tele.dk
Rulleskøjter
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Torben Milling
48 28 66 18 / 20 81 69 30
tem@knord.dk
Harløse Lokalråd
Michael Roland
48 21 04 71 / 23 39 30 41
highland@vip.cybercity.dk

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

Skoler
Alsønderup Skole
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8, Alsønderup
48 28 70 08
alsonderupskole@hillerod.dk
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Baunespiren
Baunevej 23, Bendstrup
27 47 65 03
www.baunespiren.dk
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderup.vand@post.cybercity.dk

Navne og adresser…
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillkomm.dk

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk

Nejede-Møllehøj Vandværk
Carlo Medici
48 28 67 22
vand@medici.dk

Grundejerforeningen Ternevej
Palle Høj
48 28 51 10
phhh@mail.tele.dk

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Niseema Marie Munk-Madsen
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@city.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Kenneth Estrup
48 28 76 88
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Steen Crone
48 28 66 46
Grundejerforeningen Hyacintvej
Jesper Holm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
48 21 04 16
halu@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
om formiddagen,
onsdag kl. 10-11 i Smedens Hus
Organist
Vakant
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01

35

Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
alsoenderupkirke@c.dk
Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03
Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Graver
Vakant
48 21 25 16 (kontoret)
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ols@hillerod.dk

Her kunne din
annonce have stået…
Kontakt
Martin Frilander
Tlf. 20 60 17 63
annonce@lokaltnyt.dk

G¿r det
du er bedst til
det g¿r vi

BOLIGSALG
MED DYNAMIK
OG TROVÆRDIGHED

RING
4824 2111

Søderberg / Nielsen Aps
FREDERIKSVÆRKSGADE 7
3400 HILLERØD
RING 4824 2111

