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2 Kalenderen…
Torsdag d. 11. december

Søndag d. 18. januar

Lørdag den 21. februar

10.30 Jule-optakt for børnehavebørnene i Alsønderup kirke

15.00 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage

Lørdag d. 13. december

Onsdag d. 21. januar

18.00 Forsamlingshus-bal
i Harløse Forsamlingshus

19.30 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage

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

Søndag d. 14. december

Lørdag d. 24. januar

19.00 De 9 læsninger
i Tjæreby kirke

15.00 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage

Tirsdag d. 16. december

Søndag d. 25. januar

09.30 Jule-optakt for dagplejebørn
og vuggestuebørn
i Alsønderup kirke
19.00 Julekoncert
i Alsønderup kirke

15.00 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage

Søndag d. 28. december
14.00 Kirkens julefest
i konfirmandstuen i Tjæreby

Torsdag d. 1. januar
16.00 Nytårsgudstjeneste
i Alsønderup kirke

Torsdag d. 8. januar
Kulsvierklubben
fejrer 25 års jubilæum

Onsdag d. 14. januar
19.30 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage
(Forpremiere)

Lørdag d. 17. januar
17.00 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage
(Premiere med efterfølgende
spisning og bal)

Tirsdag d. 27. januar
18.00 Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus

Onsdag d. 28. januar
19.30 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage

Lørdag d. 31. januar
15.00 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage

Søndag d. 1. februar
15.00 Kulsvierscenen opfører
Krage søger mage

Tirsdag d. 24. februar
16.00 Harløse vandværk
50 års jubilæums reception
i Harløse Forsamlingshus
18.00 Harløse vandværk
Fællesspisning i Harløse
Forsamlingshus
19.30 Harløse vandværk
Generalforsamling i Harløse
Forsamlingshus

Torsdag d. 26. februar
19.30 Alsønderup vandværk
Generalforsamling på
Kulsviergården

Lørdag d. 7. marts
18.00 Smørrebrødsfest med musik
i Harløse Forsamlingshus.

Søndag d. 29. marts
10.00 Loppe- og påskemarked i
Harløse Forsamlingshus.
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TAK
er kun et fattigt ord...
– eller er det?
Taknemmelighed er blevet et nyt modefænomen,
måske har I lagt mærke til det? – selvudviklingsbøger
og psykologiske kurser har i de senere år lagt fokus
dér. De vil have os til at fokusere på det vi har; i stedet
for hele tiden at være optagede af det det vi ønsker at
ændre og det vi ikke har.

I den kristne tro kaldes det aftenbøn – eller bare bøn –
at man ser på livet med taknemmelighed – ikke fordi
man ikke ser sorgen og smerten. Tværtimod er det ofte
sådan at taknemmelighed først for alvor dukker op, når
livet bliver svært. Fordi det går op for os at det ikke er
en selvfølge.

Vi skal ikke tro at lykken ligger ude i fremtiden, ikke
tro at alt bliver bedre om det næste hjørne.
Taknemmelighed handler om at se på det nu og det liv
vi har, se det gode det faktisk er: vores kroppe, vores
evner, vores mangfoldige familie, vores ufuldkomne
hjem, vores venner og vores liv for eksempel.

Tak er et lille ord, men fattigt er det vel ikke? – Julen
kan være vemodig, men de allerfleste har faktisk meget
at være taknemmelige for. Vi har noget at sige tak for –
ikke kun fysiske julegaver. Der er nogen at sige tak for
noget til. Så sig det! Sig det mens tid er – i julekort, på
mails, i et knus, i gudstjenesterne, til Gud og til de
andre.

Selvom taknemmelighed er et modefænomen, så er
det faktisk ikke så nyt som nogen tror. I virkeligheden
er det en ældgammel sandhed at TAK gør en forskel for
menneskers liv. Der er meget, der ikke er som vi
ønsker. Meget der ikke blev som vi håbede. Men der
også noget, der ER – ikke i går og ikke i morgen – men
i dag.
Når dagen er omme kan man, inden man falder i søvn,
lige give sig tid til – et øjeblik – at tænke over, hvad
der denne dag var at være taknemmelig for. Det kan
være en vej til det nærvær som mange længes efter.
Det kan være med til at man får mærket efter hvor
man egentlig er, og hvem og hvad der virkelig betyder
noget for en.
Trangen til at sige tak ligger lige i forlængelse af det,
tankerne kalder på nogen at rette takken mod. Mange
gange vil det være til andre mennesker, men når det
drejer som om taknemmelighed for det helt grundlæggende at leve og elske, må takken også rettes til
noget større, til livets skaber, til livets Gud.

Glædelig jul til alle,
med tak for året der er gået!
Hanne Lundsgaard
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker december 2008-februar 2009
Dag

Tjæreby

Torsdag d. 11. december
Søndag d. 14. december
3. søndag i advent
Tirsdag d. 16. december
Fredag d. 19. december
Søndag d. 21. december
4. søndag i advent
Onsdag d. 24. december
Juleaften
Torsdag d. 25. december
Juledag

19.00
De 9 læsninger

9.00

Alsønderup
10.30
Juleoptakt for de små
10.30
9.30
Juleoptakt for de mindste
Jul for skolebørnene
10.30

Prædiketekst
Matt. 11, 2-10
Jesus og Johannes Døber

9.00
Kirkebil

13.30
16.30
10.30
Kirkebil

Johs. 1, 19-28
Johannes Døbers vidnesbyrd
Lukas 2, 1-14
Jesu fødsel
Lukas 2, 1-14
Jesu fødsel

Fredag d. 26. december
2. juledag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup kirke

10.30
Kirkebil

Matt. 23, 34-39
Dommen over Jerusalem

Søndag d. 28. december
Julesøndag
Torsdag d. 1. januar
Nytårsdag
Søndag d. 4. januar
Hellig 3 kongers søndag
Søndag d. 11. januar
1. søndag efter Hellig 3 konger
Søndag d. 18. januar
2. søndag efter Hellig 3 konger
Søndag d. 25. januar
3. søndag efter Hellig 3 konger
Søndag d. 1. februar
Sidste søndag efter Hellig 3 konger

10.30
Kirkebil
Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
9.00

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby kirke
16.00
Kirkebil
10.30

9.00

10.30

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup
10.30
Kirkebil
9.00

9.00
v/ Torben Ebbesen - Kirkebil
9.00

Lukas 2, 25-40
Simeon og Anna
Lukas 2, 21
Han fik navnet Jesus
Matt. 2, 1-12
De vise mænd
Lukas 2, 41-52
Den 12-årige Jesus i templet
Johs. 2, 1-11
Brylluppet i Kana
Matt. 8, 1-13
Officeren i Kapernaum
Matt. 17, 1-9
Forklarelsen på bjerget

Søndag d. 8. februar
Septuagesima
Søndag d. 15. februar
Seksagesima
Torsdag d. 19. februar

9.00

10.30

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
v/ Sidsel Lyster - Kirkebil
19.30
Aftengudstjeneste
v/ Palle Højland
13.00
Børne-familiefastelavnsgudstjeneste
Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

15.00

Lørdag d. 21. februar
Søndag d. 22. februar
Fastelavn

10.30
Kirkebil

10.30

Matt. 20, 1-16
Lignelsen om arbejderne i vingården
Mark. 4, 1-20
Lignelsen om sædemanden

Matt. 3, 13-17
Jesu dåb

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, kontakt:
Anne Marie Kodal 48 21 12 25, mobil 28 25 98 27.
Transporten er gratis
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Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Tjæreby kirke
21. september Ronja Zeiner
5. oktober
Julia Malou Damkjær
19. oktober Clara Sofie Hansen
26. oktober Linda Helene Løvenhøj
Til lykke!

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby og Alsønderup sogne
17. september Peter Bæk Kammann
Æret være hans minde!

Viede i Tjæreby kirke
18. oktober

Mai-Britt Ravnbak
Peter Bredsdorff Lange

Til lykke!

Jul for de små
Torsdag den 11. december kl. 10.30 i Alsønderup kirke
Jule-optakt for børnehavebørnene.
Vi synger julesalmer og får besøg af dukketeater, hvor Josef og Andy
skal vise og fortælle om det der skete i Betlehem.

Jul for de mindste
Tirsdag den 16. december kl. 9.30 i Alsønderup kirke
Jule-optakt for dagplejebørn og vuggestuebørn.
Vi laver vores eget lille krybbespil
og synger julesalmer.
Forældre, bedsteforældre og andre
interesserede er velkomne til
at være med begge dage.
Efter samværet i kirken
er der pebernødder og saftevand
i Smedens Hus.
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Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes til præsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter
fødslen. Fødselsanmeldelsen fra jordmoderen udfyldes og afleveres. Hvis
forældrene ikke er gift afleveres 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 2-5 faddere (inkl. den
der bærer barnet, hvis det ikke er
forældrene)
Navngivning foregår udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk.
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.
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.
Kirkekontor
Præstesekretær Tove Bundgaard træffes
på Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
tirsdag til fredag kl. 10-12.
Tlf. 70 23 03 93. E-mail: tbun@km.dk
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Tjæreby-Alsønderup menighedsråd

Fredsvalg
Ved udløbet på fristen for indlevering af kandidater til
menighedsråd var der for Tjæreby og Alsønderup sogne
kun indleveret én liste for hver af sognene, som efter
den nye samarbejdsaftale danner fælles menighedsråd
fra 1. søndag i advent – det vil sige fra d. 30. november 2008 og frem til næste valgperiode i 2012.

For Tjæreby sogn er valgt:
Som medlemmer:
Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1
Ulla Pedersen, Nordhøjvej 26
Ole Stark, Harløsevej 164
Som suppleanter:
Merete Bonde Malmberg, Vænget 16
Lise Jensen, Kirkestien 6, Tjæreby

For Alsønderup sogn er valgt:
Som medlemmer:
Käte Andersen, Bakkesvinget 21
Ruth Steen, Christianshave 21, 1.tv.
Jørn Pedersen, Rylevænget 9
Karin Andersen, Nejedevej 24
Allan Fosborg, Hillerødvej 23
Lotte Møller, Rylevænget 21

Som suppleanter:
Max Groth-Knudsen, Rylevænget 10
Anders Silberbauer, Baunevej 15
Susanne Sandholt, Nejedevej 19
Grethe Egerup, Bakkesvinget 18
I alt forlader 8 medlemmer arbejdet i de to tidligere
menighedsråd, nogle efter en enkelt periode, andre
efter nogle stykker og andre efter rigtig mange års frivilligt arbejde for vores folkekirke. Fælles for dem, som
nu har valgt at træde tilbage er, at de alle har gjort et
uegennyttigt stykke arbejde, som de fortjener en meget
stor tak for.
Der skal også lyde en tak for opbakning ved vores fælles orienterende møde, tak for interessen for at være
med i det nye menighedsråd, som nu skal sørge for de
bedst mulige rammer for vores lokale kirkeliv de næste
4 år.
Det nyvalgte menighedsråd holder konstituerende
møde torsdag d. 27. november 2008.
Ruth Steen
formand for valgudvalget.

De 9 læsninger
Søndag den 14. 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.
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Tak til Lars Mathiesen
Lars Mathiesen har været i
Alsønderup menighedsråd fra
1961-1996 og fra 2000-2008, de
allerfleste år som formand, dvs fra
1965-1996 og fra 2000-2006.
Han har arbejdet sammen med
følgende præster: Ole Finsen, Carlo
Mortensen, Palle Højland og Hanne
Lundsgaard og mange organister,
kirkesangere og gravere.
Lars Mathiesen husker også alle
provsterne: Honore, Bågøe, Juul,
Rysgård Jensen, H.C. BangRasmussen, Bartholin og Jørgen
Christensen. Lars Mathiesen var
også med til at købe Smedens Hus i
ca. 1975. Alsønderup voksede,
mange flyttede til og man mente at
der var brug for mere jord til kirke-

gården. Peter Andersen vidste at
smeden Sejer ville sælge, og det lå
jo godt for kirkegården. Smedens
Hus blev indrettet med frivilligt
arbejde til brug for møder og kirkekaffe. Der var mulighed at kunne
samles her. I 1991 blev det renoveret og der kom faciliteter til graveren. Lars Mathiesen husker det som
en spændende tid. Han var også
med ved restaureringen i 1975, og
mange ting ang. kirke og kirkegård.
På spørgsmålet om hvorfor Lars
Mathiesen valgte menighedsrådsarbejdet er svaret prompte: “Jeg blev
spurgt....og det interesserede mig.
Andre må bedømme min indsats. I
øvrigt har min far og farfar også
været medlemmer af Alsønderup

Julekoncert
Tirsdag den 16. december
kl. 19 i Alsønderup kirke
Musikskolens blokfløjteorkester har lovet at komme
og hjælpe os med julestemningen med en lille
børne- og familievenlig koncert.
De byder på et bredt og julet repertoire.
Koncerten varer ca. 45 minutter – bagefter giver vi
en sodavand og en kop kaffe med en julesmåkage i
Smedens Hus.
Alle er velkommen!

menighedsråd”. Vi fra det nu
hedengangne Alsønderup menighedsråd siger mange tak til Lars
Mathiesen for hans store indsats.
Mange har nydt godt af Lars
Mathiesens store viden om menighedsrådet, arbejdsgangene og viden
om selve kirken og kirkegården. At
Lars Mathiesen også kunne akkompagnere salmesangen på flyglet på
bedste vis skal også nævnes.
Mange tak for din store indsats Lars
Mathiesen!
På Alsønderup
Menighedsråds vegne
Birgit Brogaard

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

Alsønderup menighedsråd
- igen
Under restaureringen af Alsønderup
Kirke har vi alle været i Tjæreby
kirke pr. kirkebil, pr. egen bil og pr.
cykel! Det har været dejligt. kirke
er en smuk, hyggelig og spændende
kirke!
Sognepræst Hanne Lundsgaard har
dog også afholdt gudstjenester i
Alsønderup: BUSK-gudstjenesten på
Baunetgården, hvor alle FDFerne
var med! og Alle Helgen i Smedens
Hus. Nu når Lokalt Nyt er hos jer
ER Alsønderup kirke færdigrestaureret - og indviet! - og det er spændende hvad kirkegængerne synes!
Nyt varmeanlæg! Dejligt! Kirken
nykalket! Inventaret nymalet!

Dejligt! Alsønderup kirke er klar til
mange års kirkegang! og Smedens
Hus er også klar til mange arrangementer lige fra konfirmationsundervisning, menighedsrådsmøder og
andre arrangementer. Tjæreby kirke
er også klar til mange års god kirkegang! Så fremtiden tegner godt!
Sognepræst Hanne Lundsgaard og
hele kirketeamet! TjærebyAlsønderup menighedsråd! Alle folkekirkemedlemmer i TjærebyAlsønderup! I ønskes alle alt vel!
Der er nok at tage fat på!
De ‘gamle’ menighedsråd har ved
skiftet videregivet hensigtserklæringer i form af oplysninger ang. opga-

ver der har været arbejdet med. Det
gælder visioner og mål for arbejdet
i menighedsrådet, bl.a. for kirkegården herunder spørgsmålet ang.
opbevaring af gravsten fra opsagte
gravsteder.
Det var Provst Jørgen Christensens
ide at vi skulle videregive tankerne.
Vi håber det bliver til gavn og
glæde!
Birgit Brogaard
nu fhv. formand for
Alsønderup menighedsråd

Julen varer lige til Hellig 3 konger

Julens gudstjenester
Julen er en travl tid for mange – men også en dejlig tid! – I kirken har vi travlt med at holde gudstjenester
– ikke kun den 24. december, nej, det er kun begyndelsen. Derefter følger en sand perlerække af gudstjenester, hvor vi følger Jesu fødsel og dens betydning for mennesker – ikke bare dengang – men også i dag.
Julen slutter ”officielt” Hellig 3 kongers søndag, hvor der naturligvis også er gudstjeneste.
I gudstjenestelisten kan man se tid og sted for de mange gudstjenester. Der er altså rig lejlighed til at lytte,
tænke og synge om hvad julen også er – altså andet og mere end mad og gaver.
I år kan vi ydermere præsentere en nyrestaureret kirke i Alsønderup. Måske har kirkens udseende også
betydning for oplevelsen – det tror vi!
Velkommen til!
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Julefest
– særlig for
bedsteforældre
og børnebørn
Søndag den 28. december kl. 14
i konfirmandstuen i Tjæreby
Traditionen tro afholder menighedsrådene i Tjæreby og Alsønderup sogne julefest,
det foregår i år i konfirmandstuen ved Tjæreby kirke.
Vi vil i år gerne opfodre jer – bedsteforældre – til at tage børnebørnene med, så flere generationer
kan samles om julehyggen.
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag med sang omkring juletræet, kaffebord med lagkage og boller,
juleknas, juletale, julehistorie, julequiz, julelotteri og godtepose til børnene.
Kort sagt - vi skal rigtig jule for sidste gang i 2008.
Vi har inviteret Henrik Hansen, som er lærer på Musikskolen til at komme og fortælle en god julehistorie.

Pris 25 kr. pr. voksen – gratis for børn
Tilmelding senest 24. december til
Karin Andersen 48 28 62 25 email: karin.andersen@webpark.dk
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 konfirmandstuen i Tjæreby
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En lille
hilsen
- fra os, der siger farvel til
Alsønderup menighedsråd:
Farvel og tak fra Lis Holm, Lars
Mathiesen, Birgitte Kobberø og
Birgit Brogaard.
Lis Holm og jeg, Birgit Brogaard,
har kun været med i een periode.
Det har været interessant. Vi har
bl.a. været interesserede i en plan
for bevarelse af gravsten fra opsagte
gravsteder, disse er jo mindesten og
dokumenter om tidligere sognebeboere og folkekirkemedlemmer.
Det er dog ikke helt let at få en
plan for dette. Så har der til
gengæld været arbejdet med arrangementer som udflugter bl.a. Vi har
begge været glade for at være med.
Lars Mathiesen siger også farvel
denne gang. Det plejer han ellers
ikke at gøre! Mange tak til Lars
Mathiesen for en lang og tro tjeneste! (Se venligst separat artikel).
Også en stor tak til Birgitte Kobberø. Birgitte Kobberø har tidligere
været kasserer, her i 3. periode
overtog Birgitte posten som sekretær og næstformand. Birgitte havde
også godt kendskab til arbejdsgangene, og det er godt når menighedsrådsarbejdet skal gøres!
Stor tak til Birgitte Kobberø for habil
og trofast arbejdsindsats.
Vi siger farvel og tak!
God arbejdslyst til jer, I nye medlemmer i Tjæreby-Alsønderup
menighedsråd!
Venlig hilsen
Birgit Brogaard

FASTELAVNSFEST
på Kulsviergården
Lørdag d. 21. februar 2009
Vi mødes udklædte i Alsønderup kirke kl. 13.00.
Efter fastelavnsgudstjenesten går vi til Kulsviergården
og slår katten af tønden
Fastelavnsboller og sodavand til alle børn
under 16 år er incl. i billetprisen.
Præmier på indgangsbilletten

Entre kr. 20,- pr. person
Efter gudstjenesten åbnes dørene på Kulsviergården
ca. kl. 13.45 og programmet starter ca. kl. 14.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te,
kolde drikke, fastelavnsboller, frugt m.m. i baren.

Arrangører:
Alsønderup Idrætsforening, FDF og Kirken

Idrætsforeningen…
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ASGI søger kommunen om
lokaler til loppeeffekter
ASGI’s hovedbestyrelse har sendt nedenstående brev
til Hillerød kommune vedr. den akutte mangel på lokaler
til de indsamlede effekter til Alsønderup Fester.
Hillerød Kommune
Att. Borgmester Kirsten Jensen
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Hillerød den 11. november 2008

Ansøgning om lokaler til opbevaring af ”loppeeffekter”
Tvunget af omstændighederne føler vi os nødsaget til at rette vores henvendelse til dig.
Vores økonomiske status i Alsønderup Gymnastik & Idrætsforening, ASGI, har hidtil bygget på- og været betinget af, det
overskud der er opnået ved afholdelse af det årlige loppemarked ved Alsønderup Fester.
Mange frivillige- og ulønnede medlemmer af ASGI indsamler i perioden januar- til maj måned effekter sammen til salg på
loppemarkedet ved Alsønderup Fester, som tilsammen danner rammen om ASGI`s økonomiske fundament.
Den hidtidige mulighed for opbevaring af møbler og andre effekter i forbindelse med indsamlingen af disse ophører med
udgangen af 2008.
Vores forventninger om kommunal velvilje i forbindelse med opførsel af koldhal ved Kulsviergården som erstatning for tidligere opbevaringslokaler blev beklageligvis ikke indfriet, jf. det netop afsluttede budgetforlig, hvorfor en snarlig- og alternativ løsning til opbevaring er påkrævet.
ASGI har som den eneste tilskudsberettiget forening i kommunen indvilliget i ikke at få stillet haltider til de enkelte afdelinger til rådighed.
Med et kommunalt tilskud, som vel og mærket blev reduceret i 2006, finansierer ASGI selv de godt 30 % af halleje for
samtlige afdelinger i foreningen – en løsning som bl.a. er betinget af de indtægter der opnås ved Alsønderup Fester.
Samtidigt betaler vi også en stor leje for at kunne opbevare kostymer til teater, da de for et par år side måtte flytte fra
skolen, og dette skulle også havde været i den nye koldhal.
Til opretholdelse af den hidtidige økonomiske status i Alsønderup Gymnastik & Idrætsforening, anmoder vi om, at der i
perioden fra uge 3 til Kr. Himmelfartsdag stilles 600 – 800 m2 lokaler til rådighed for idrætsforeningen.
Vi afventer en snarlig afklaring til løsning af vores behov.
Venlig hilsen
Hans Rasmussen
Formand Alsønderup SG&I
Ternevej 10, 3400 Hillerød
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Har du lyst til at prøve
at spille skumtennis?
Også i år vil tennisafdelingen i løbet af vinteren leje
baner i Kulsvierhallen, så der bliver mulighed for at
prøve at spille skumtennis.

fra tennisudvalget hver gang, som kan hjælpe juniorerne i gang.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Hvad er skumtennis?

Hvad koster det?

Vi bruger en stor, blød skumbold, og vi spiller enten
double eller single efter nogenlunde samme regler som
tennis. Alle kan være med, og det er ikke nødvendigvis
en fordel, at man kan spille tennis i forvejen.
Vi spiller på badmintonbanerne, og der vil være fem
baner hver gang.
Det er ikke nødvendigt på forhånd at lave aftale om,
hvem man skal spille med, da vi mixer hold når vi
mødes.
Man skal selv medbringe ketcher. Der er dog et begrænset antal junior ketchere, der kan lånes. Klubben
sørger for skumbolde.

Medlemmer af tennisklubben spiller gratis, og andre
der har lyst til at prøve at spille skum-tennis kan være
med for 20 kr. pr. gang. Der betales på stedet.

Hvem kan være med?
Både juniorer og seniorer er velkomne. Der vil ikke
være en træner til stede, men der vil være en eller to

Hvornår kan der spilles?
Vi har booket Kulsvierhallen følgende søndage fra kl.
10-12:
30. november - 18. januar - 8. februar - 8. marts
og 5. april
Har du spørgsmål så ring til Gitte Winkler/4052 8799
eller Lisbeth Hjorth/3647 0900

Kulsvierscenen…
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KULSVIERSCENEN
opfører

Krage søger mage
Forpremiere: Onsdag d. 14. januar kl. 19.30
Premiere:

Lørdag d. 17. januar kl. 17.00
med efterfølgende spisning og bal
Forestillinger:
Søndag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Lørdag
Søndag

d. 18. januar
d. 21. januar
d. 24. januar
d. 25. januar
d. 28. januar
d. 31. januar
d. 1. februar

kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 15.00
kl. 15.00

Kulsvierscenens billettelefon:

24 24 43 27
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Krage søger Mage
Kulsvierscenen opfører i januar
2009 Krage søger Mage, en underholdende komedie, der foregår i
1930erne og udspilles henholdsvis i
Midtsjælland og ved Amager
Fælled.
På Villerup Kro, bor kromanden
Lars Pæsen med sin plejedatter Else
og 2 mildest talt rædselsfulde steddøtre, Anastasia og Ludovika.
Hverdagen forpestes af steddøtrene,
som for længst skulle have været
gift, men som ingen vil have. Det
beslutter krofatter at gøre noget ved
– og så tager løjerne fart.
I en kolonihave langt der fra, har
nogle hjemløse, lidt småkriminelle
personer indtaget stedet. De lever
lidt fra hånden til munden, og ind
og ud af spjældet. Ved en tilfældighed mødes de to verdener og en
handling udspilles på flere niveauer, hvor det ikke skal afsløres her,
hvem der snyder hvem. På gensyn
og rigtig god fornøjelse.
Kulsvierscenen

Kulsvierscenen søger

Børneteaterinstruktør
Vores instruktør har brug for en pause og desværre er det endnu ikke lykkes os at finde en ny. Er det måske
dig, der skal være vores vikar? Børneteateret tæller mellem 20 og 25 børn, men du skal ikke styre dem alene.
Kulsvierscenen stiller med en erfaren koordinator, der kender alle procedurer og tager sig af det praktiske
arbejde. Derudover er der som regel mange søde forældre til at hjælpe med kostumer, sminke osv.
Børneteateret plejer at mødes to gange om ugen (onsdag og søndag) men det kan godt ændres, så det passer
i din kalender. Mht. til valg af stykke har du frie hænder. Vi håber, at børneteateret kan gå i gang med at øve
umiddelbart efter jul. Erfaring med instruktion er ingen forudsætning.
Interesseret? Send en mail til: kulsvierscenen@events.dk eller ring til Henriette på 48 28 51 10

Kulsviergården…
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Referat af generalforsamling
i Kulsviergaarden
Kulsviergården afholdt deres årlige generalforsamling
onsdag 24. september 2008.
Formanden Palle Madsen aflagde sin årsberetning, hvor
han bl.a. kom ind på formandsskiftet på Kulsviergården
pga. Henrik Gram havde fået en stilling i Los Angeles
og forpagterskifte, da Birgit Sejr ville søge nye udfordringer. Heldigvis fandt vi hurtigt en ny forpagter,
Hanne Weidekamp, der selv meldte sig på banen.
Formanden fortalte om de udfordringer som
Kulsviergården står og har stået overfor ifm. kommunens budgetforlig for 2008 og det kommende forlig i
2009. Samt om de udfordringer vi i samarbejde med
A.S.G. & I. 37. kreds står overfor mht. at finde faciliteter til opbevaring af loppeeffekter.
Der forhandles i øjeblikket med Hillerød kommune
omkring opførslen af en koldhal, men pga. Hillerød
kommunes økonomiske situation kan disse forhandlinger blive meget svære.
Kulsviergården bliver løbende vedligeholdt, og af store
vedligeholdelsesarbejder i regnskabsåret kan nævnes:
Filsning af vægge og nye lamper i teatersal, indkøb af
nye borde til malermester Jensens stue og istandsættelse og maling af det udvendige træværk.
Formanden takkede de tre bankoforeninger, A. S. G. &
I. 37. kreds, Alsønderup Fester og Alsønderup Åben for
det gode samarbejde.

Regnskabet for 2007/08 og budgettet for 2008/09 blev
gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
Indskud for medlemskab blev endnu engang fastsat til
kr. 250,00.
Valg til bestyrelsen blev gennemført og bestyrelsen for
Kulsviergården ser nu således ud:
Formand:
Palle Madsen
Næstformand:
Ole Caspersen
Sekretær:
Hanne Eskildsen
Medlem:
Gunnar Vosgerau
Medlem:
Lars Møller Henriksen
Medlem:
René Holm Hansen
1. suppleant:
Ulrich Richelsen
2. suppleant:
Claus Overgaard Olsen
Intern revisor:
Karsten Pedersen
Intern revisor:
Lars Askov Danielsen
Revisorsuppleant: Nanna Jensen
Palle Madsen afsluttede generalforsamlingen med at
takke Knud Brodersen for hans arbejde som bestyrelsesmedlem, som han har udført siden 1994. Det er
med stor beklagelse at Kulsviergårdens bestyrelse må
sige farvel til Knud, men er glade for at han stadig kan
varetage sin tjans ifm. Alsønderup Fester.
Generalforsamlingen sluttede i hyggeligt lag omkring et
stort ostebord samt god rødvin, som Kulsviergården var
vært for.

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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Torvet 4. 3400 Hillerød, Tlf. 45 12 58 80

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

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.: 70702414 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 5. januar 2009.
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
i Alsønderup Vandværk
Andelsselskabet Alsønderup Vandværk holder
generalforsamling torsdag den 26. februar 2009
kl. 19.30 på Kulsviergården.

Forslag til pkt. 7 skal afleveres på adressen
Bakkesvinget 17, Tulstrup, 3400 Hillerød
senest torsdag den 12. februar 2009.

DAGSORDEN:

På valg efter tur og for to år er Torben Milling og Jan
Richelsen. Hver andelshaver råder over en stemme.
Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt, som
afleveres til dirigenten ved starten af generalforsamlingen.

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.

Alle andelshavere opfordres til at møde op, blive
orienteret om hvad der sker, stille spørgsmål og tage
del i debatten.
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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

Læge exam. kropsmassør

Hallum elektric
>aut. el-installatør<
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Alsønderup Vandværk…

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

optræder der af og til overskridelser af de tilladelige
værdier på analyseparametrene NVOC og Farvetal.
Der er ved 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
17. 1. 2009

Udvidet
kontrol på
vandværk
2.9.2008

Vandkvalitets
krav
Tilladelige
værdier

Beskrivelse/kommentar

Hårdhed

odH

-

12,9

-

Udtryk for det samlede indhold af Calcium og
Magnesium. Hårdheden bør ligge mellem 5 og 30
grader dH. Lav hårdhed kan forsage korrosionsproblemer.
Høj hårdhed medfører større sæbeforbrug og kalkaflejringer.

Jern

mg/l

0,02

0,02

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

9

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

-

10

10

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

NVOC

mg/l

3,8

3,55

4,0

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

Bjarne Hansen

Ny
vandværkspasser
Finn Andreasen, som i adskillige år har passet vandværket, valgte at stoppe dette arbejde i foråret. Arbejdet
som vandværkspasser er overtaget af Bjarne Hansen.
Siden juli 1975 har Finn dagligt overvåget vandværket
og sørget for, at det kørte som det skulle døgnet rundt.
Han har holdt værket rent og hygiejnisk på et meget
højt niveau og løbende foretaget registreringer af driftsdata.
Finn har været vandværket en meget kompetent og stabil vandværkspasser, som vi i bestyrelsen trygt har kunnet regne med. Ikke mindst i situationer med driftsforstyrrelser har Finn taget aktion, så generne for forbrugerne er blevet begrænset mest muligt.
I bestyrelsen er vi taknemlige for Finns mangeårige
indsats.
Bjarne Hansen har overtaget arbejdet med at passe
vandværket. Bjarne har en faglig baggrund som blikkenslager og har et godt lokalt kendskab, da han er
opvokset og bosiddende i lokalområdet.
Bjarne vil relativt let kunne
lære at udføre de opgaver,
som driftspasseren skal løse.
Det er optimalt at Bjarne har
påtaget sig denne opgave,
og bestyrelsen ser
fortrøstningsfuldt fremtiden
i møde.
Finn Andreasen

Kulsvierklubben
fejrer 25 års
jubilæum
Torsdag d. 8. januar 2009 kan Kulsvierklubben fejre,
at den har været på banen i 25 år, og i alle årene
haft tilholdssted på Kulsviergården i cafeteriet.
Vi er, af de skiftende bestyrere, som vi har overlevet,
altid blevet behandlet godt. Bestyrelsen i Kulsviergården accepterede, at vi ikke var et sædvanligt
lejemål, og vi fik - vel som de første - lov til at selv
at tage brød med til den kaffe/te, som vi så køber.
Det havde selvfølgelig noget med vores økonomi at
gøre, og Kulsviergården kunne opnå tilskud fra
Hillerød kommune til udlejning af cafeteriet til os.
”Os” dengang, var Kirsten Bremer, Hanne &
Flemming Lynge.
Ideen til en ældreklub i Alsønderup opstod fra
Venstre i Hillerød, som i forvejen var lidt involveret
i andre klubber omkring Hillerød.
Kirsten Bremer, som desværre ikke er til mere, var
godt kendt i sognet og gik fra dør til dør og fortalte
om vores ide. Hun var, blandt andre gode sider,
også meget veltalende, og der mødte 24 ældre op til
vores første møde.
Det udviklede sig, og da de kommunale tilskud –
allerede dengang – ikke rakte langt, så var vi så heldige, at Pensionisternes Venner, som spillede fredagsbanko på Kulsviergården, tilbød at yde os økonomisk hjælp. Det har resulteret i, at vi i mange år
har modtaget fra 25.000 - til godt 50.000 kr.
i støtte. Desværre er Pensionisternes Venner netop
stoppet, så har nogen kendskab til en ny sponsor til
Kulsvierklubben, så er vi til at tale med.
Vi fejrer dagen med en frokost til priser fra 1984 for
Kulsvierklubbens medlemmer samt indbudte gæster,
som på en eller anden måde har været med til at
præge klubben.
Venlige hilsner fra
Karen & Mogens Hansen
Hanne & Flemming Lynge

Harløse Forsamlingshus…
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Aktiviteter i

Forsamlingshuset
Fællesspisning
Tirsdag d. 27. januar kl. 18.00.
Her har vi p.t. ikke noget på programmet bagefter, men gode ideer
modtages meget gerne.
Tirsdag d. 24. februar
Holder Harløse vandværk 50 års
jubilæum, i den anledning afholdes
reception kl. 16.00. Herefter fællesspisning kl. 18.00 hvor vandværket
giver gule ærter. Herefter kl. 19.30.
afholder vandværket ordinær generalforsamling.
Lørdag d. 7. marts kl. 18.00
Holder vi smørrebrødsfest med
musik v/ Blue Tabu, pris 150 kr.
incl. smørrebrød og musik. Disse
baller er blevet meget populære,
så tilmeld i god tid.
Søndag d. 29. marts
Afholder vi loppe- og påskemarked
kl. 10-13.00, kom og se om der
ikke lige er en ting du mangler.
Overskuddet går til vedligeholdelse

af forsamlingshuset. Effekter hertil
modtages/afhentes gerne.

Fællesspisning
Tirsdag d. 31. marts kl. 18.00.
Kl. 19.30 forsamlingshusets ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen fortæller om året der gik.
Dagsorden iflg. vedtægter.

Dameaften
Fredag d. 24. april kl. 18.30
Hurtig tilmelding er en fordel.
Pris kr. 175 for 2 retter mad, kaffe,
underholdning og musik v/juke box

Fællesspisning
Tirsdag d. 28. april kl. 18.00.
Herefter aktuelle emner
v/ Lokalrådet.
Tilmelding til alle arrangementer
på tlf. 48210389 / 20284389

Rigtig glædelig jul
og et godt nytår
fra bestyrelsen

Smørrebrødsfest
En gammel festform genoptages d. 7. marts. Vi vil i forsamlingshuset
prøve med et smørrebrøds-bal.
Smørrebrød ad libitum og musik v/ Blue Tabu. Den form for fester var
meget populære for 30-40 år siden, så nu skal det prøves igen. Dette
sker fordi vi har haft et par fester med musik fra dengang farfar/morfar
var ung. Og disse er blevet rigtigt godt besøgt.

Deadline for indsendelse af materiale til næste nummer
af Lokalt Nyt er 13. januar 2009.
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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VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas,- vand- og
fjernvarmemester
Brunebjerg 11
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

● Tagrenovering

Tømrer/snedkermester

Claes Vinge Olsen
2711 6863 claes.vinge@gmail.com
Ring eller mail for uforpligtende tilbud
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Lokalarkivet …
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv og Arkivforening:
20 års jubilæum i 2008

Et arkiv for almindelige
menneskers historie og
egnshistorie...
Lokalarkiv - hvor?
Mange i Alsønderup-Tjæreby lokalsamfund ved nok
endnu ikke, at der under Alsønderup skole i kælderlokale 014 på tyvende år ligger et lokalhistorisk arkiv, som
er åbent hver mandag aften fra 18 til 22, og hvor enhver
er velkommen til blot at kigge ind, men også til at få
bistand til oplysninger om lokale ejendomme, slægt,
foreninger og begivenheder.. Arkivet kommer man til
ved at gå eller køre ind ved skiltet til Rønnehuset,
Baunevej 12, og så gå ned ad kældertrappen i skolebygningen til højre.
Hvorfor lokalarkiv her?
Arkivet startede i 1988. Ved udarbejdelse i 1985 af jubilæumsbogen ved 100-års jubilæet i Alsønderup Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforening og ved den lokalhistoriske udstilling ved Kulsviergårdens – forsamlingshusets –
90-års jubilæum i 1987, blev der gjort nogle erfaringer.

Nemlig, at det kommunale lokalhistoriske arkiv på
Hillerøds kommunes bibliotek intet havde at bidrage
med til det lokalhistoriske for vores område ved disse
jubilæer – der var ikke arkivalier eller fotos fra
Alsønderup. Man kunne forudse, at en manglende aktiv
lokalhistorisk indsamling i lokalområdet kombineret
med en utilstrækkelig tilknytnings-følelse hos lokalbefolkningen til af egen drift at tage til Hillerød Bibliotek
og aflevere arkivalier og fotos, der ville medføre, at den
lokale kulturs arkivalier og fotos ville blive spredt for
alle vinde og med tiden gå tabt. For at hindre den udvikling og for at bevare den lokale kulturhistorie oprettede
udstillingsgruppen fra Kulsviergårdens 90 års jubilæum
i 1987 så det lokalhistoriske arkiv her.
Hvad der var indsamlet lokalt til jubilæet på
Kulsviergården i 1987, blev i original, kopi eller affotografering bevaret ved oprettelsen af lokalarkivet her.
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Idrætsforeningen og Kulsviergården gav generøst hver
5.000 kr. til lokalarkivets oprettelse, bl.a. til køb af fotoog kopieringsudstyr, og senere alle deres arkivalier.
Arkivet fik til huse i Alsønderup skoles kælder, og medlemstegningen gik i gang. Møblement og inventar var –
og er stadig – hvad andre havde kasseret.
Det viste sig straks, at mere end 400 års fællesskab mellem Alsønderup og Tjæreby sogne, bl.a. om samme
præster, havde skabt sammenhæng på så mange måder,
at arkivet hurtigt lod sit geografiske område være både
Tjæreby sogn og Alsønderup sogn.
Arkivet blev opbygget efter krav og råd fra landssammenslutningen af arkiver og fik hurtigt EDB-udstyr knyttet til sammenslutningens arkivprogram, som løbende
opgraderes. Der arbejdes således her efter samme professionelle principper, som på landets større lokalarkiver.
Arkivet drives af en kreds af internt uddannede frivillige,
som hverken får løn eller andre ydelser. Der arbejdes
især i arkivet mandag aftener, hvor der også er åbent fra
18 til 22 for alle, som vil besøge arkivet. Andre besøgstidspunkter kan dog også altid aftales.
Arkivet har altid brug for flere medarbejdere med lidt
EDB- og/eller lokalkendskab, og som kan komme de fleste mandag eller tirsdag aftner eller måske på andre tidspunkter. Man kan bare melde sig og prøve.
Alle post-, telefon- og e-mail henvendelser til arkivet
uden for åbningstiden mandage 18-22 rettes til arkivleder Lissi Carlsen, Stutmesterparken 3, 2. sal, 3400

Hillerød, tlf. 48 28 64 49, e-mail: lissi@carlsen.mail.dk.
Husk at breve, telefon- og e-mailhenvendelser til arkivet
ikke kan rettes til Alsønderup skole, men alene til arkivleder Lissi Carlsen.
En anden gang fortæller vi mere om, hvad arkivet rummer og kan.

Status i 2008
387 personlige medlemmer har i 2008 betalt kontingent og 20 private sponsormedlemmer har ydet støtte.
Trods sit hjemsted i et lokalområde uden for centerbyen
er vores arkivforening en af de kulturelle foreninger i
Hillerød kommune med det højeste medlemstal. Det
giver ikke kun økonomisk styrke, men også en vis status
i forhold til det kulturliv i kommunen, som arkivet også
er en del af og aktivt deltager i.
Sponsorbidragene og medlemmernes kontingenter er
arkivets økonomiske grundlag. Udgifterne i 2007, hvor
der var særlige anskaffelser, var 66.706 kr. og indtægterne 65.686 kr. Hillerød byråds kultur- og fritidsudvalg
gav det år et ekstraordinært tilskud på 19.000, mens de
øvrige 46.686 kr. kom fra medlemmernes kontingenter
og sponsorstøtte og fra arrangementer.
At følge med i den tekniske udvikling i it-alderen er dyrt,
men med fornuftige indkøb har vi for en tid været igennem de større udgifter på dette område. Hvis den hidtidige moderate tilgang af nye medlemmer og sponsorer
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Vi får herved forsket i, hvad arkivet rummer, og får nedskrevet, trykt og offentliggjort lokalhistoriske beretninger med et indhold, som ellers ikke ville blive bevaret
og gjort tilgængelige. Arkivet opfylder herved en del af
sin opgave at formidle den lokale historie.
Arkivets fire årlige medlemsmagasiner med lokalhistoriske beretninger vil man modtage, hvis man kontakter
arkivleder Lissi Carlsen og melder sig ind.

vil fortsætte, tegner økonomien i de næste par år sig
nogenlunde acceptabel, også selvom vi måske skal indstille os på mindre kommunal støtte.
Der var knap 140 deltagere i generalforsamlingen i
2008, og der var tilslutning fra alle til at sikre økonomien bedre ved at lade kontingentet fra 2009 stige fra 80
til 100 kr., og for par fra 125 til 140 kr. Ca. 2/3 af medlemmerne er par, ca. 1/3 er enkeltmedlemmer.
Medlemsmagasinet ”Lokalhistorie midt i Nordsjælland”
udgiver arkivet nu på femte år. Fra 2007 var det bogtrykt
og illustreret, og altid på 20 sider med en sammenhængende beretning om et lokalhistorisk emne eller en
person.

Har man blik for, at vore lokalsamfund er helheder, som
består af gensidigt støttende, indbyrdes sammenhængende og afhængige elementer, vil man nok også kunne
anskue lokalarkivet som en integreret del heri. For i
arkivet samles og registreres næsten alle de andre elementers arkivalier og fotos, så de kan findes frem og
bruges når som helst. Og så er man næppe langt fra
også på dette felt at tage medansvar for lokalsamfundets
helhed og støtte lokalarkivet og blive medlem der også.
Lokalarkivet markerer ikke sit 20 års jubilæum med
reception eller fest, med gør blot opmærksom på, at alle
– selvfølgelig også ikke-medlemmer - er velkomne til at
bese og få fortalt om arkivet alle mandag aftener mellem
18 og 22, også selv om man ikke har noget bestemt
ærinde. Der er altid kaffe på kanden. Og har man et
bestemt formål, vil arkivet altid bistå. Vi skriver en
anden gang lidt om, hvad vi har, hvad det kan bruges til
og hvordan vi hjælper med søgning – og det kan tit
være lidt af en spændende kryds og tværs at være med
til.
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REVISION

Regnskabsservice
Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

En personlig og
mindeværdig afsked
Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Vi træffes døgnet rundt
og aftaler gerne et møde i hjemmet

P.M. BELÆGNING

48 28 69 44
Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød
Telefax 48 28 69 53
Biltelefon 23 25 05 06

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk
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FDF Alsønderup:

Kredsovernatning
på Baunetgården
I slutningen af oktober mødtes 70 FDFére til kredsovernatning på Baunetgården – solen skinnede og vejret var
perfekt.
Der var planlagt en del forskellige aktiviteter til glæde
for de børn og unge mennesker der deltog.
Vi lavede blandt andet en forhindringsbane med rafter,
bagte boller til morgenmaden, lavede kemiforsøg, kreativt papirklip, lavede flæskesteg på bål samt forberedte
BUSK gudstjenesten.
Efter at vi havde spist aftensmad holdt vi et festligt lejrbål mens vi kunne kigge på stjernerne.
Søndag efter morgenmaden tog vi af sted på en tur på
godt 5 km - FDFerne gik ud til Solbjerg Engsø og igennem skoven, hvor der var de flotteste efterårsfarver.
En dejlig tur lige indtil vi blev ramt af regnen, så vi var
godt våde, da vi ankom til Baunetgården igen.
Vi blev mødt af nogle forældre, som deltog på overnatningen og som havde sørget for en dejlig frokost.
Efter frokosten blev der stillet stole op og gjort klar til
gudstjenesten som nogle FDF´ere havde været med til
at forberede. Prædikenen handlede om idoler.
Efter gudstjenesten blev FDFerne hentet og vi takkede
hinanden for en hyggelig overnatning og kunne se frem
til årets juleweekend i november.
Lederne FDF Alsønderup
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Alt i tryksager
og markedsføring
● Brevpapir

● Reklame

● Visitkort

● Annoncering

Kuverter
● Prislister
● Plakater

● Brochurer

●

Kontorland A/S

● Firmablade
● Pressekontakt

AGksel
Kommunikation
Fredensborg Trykcenter
2211 6511

Alt til det moderne kontor
også hjemmekontoret
Din lokale kontorforsyning
Salg til erhverv og privat

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

Kastanievej 12 - 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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

Teatersal med plads til 250 personer
Lille sal med plads til 100 personer
Hal med plads til 400 personer
Mødelokale med plads til 20-25 personer

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 65 40
www.kulsviergaarden.dk

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

Käte Andersen fra
Bakkesvinget
Stort tillykke med de to flasker rødvin.

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.

Besvarelsen skal sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød
Mrk.: SUDOKU
Besvarelse skal indsendes senest 13/1-2009.

7
5 8 3

1

4
5 9
3 8 1
5 1 4
2

4 8
8 5 1 4
2 5 3
9
1
5
3
7 6

www.LokaltNyt.dk

Adresse
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.

7
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Navn
Postnr

Lokalt Nyt
på
Internettet!

By
Alder

30 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
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk
Kulsviergårdens Seniorklub
Hans Torben Andersen
20 25 93 17
hta@regnskabsservice.dk
Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Hans Rasmussen
48 28 61 64
hrss@rasmussen.mail.dk
Badminton
Lars Grønnegaard Nielsen
48 25 24 72
larsgnielsen@gmail.com

Fodbold
Niels Jakobsen
24 21 47 87
ChrisMik@post.tele.dk
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
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com
Teater (Kulsvierscenen)
Henriette Hougaard Høj
48 28 51 10
phhh@post.tele.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
48 28 78 01
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
lokalraad@alsonderup.dk

Harløse Lokalråd
Torben Lund Simonsen
48 26 90 70 / 20 15 19 27
torben@simons1.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

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

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
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
www.lyngbakken.dk
Ole Rasmussen
48 24 95 56
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37
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Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirkesanger
Kathrine Paulsen
48 24 06 01

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

Kathrine Paulsen
Alsønderup sogn
48 24 06 01

Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Graver
Birgitte Bisgaard
20 84 08 26 (mandag er fridag)
48 28 65 88
alsoenderupkirke@c.dk

Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk

Menighedsrådsformand
Birgit Brogaard
48 28 66 03

Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Steen Crone
48 28 66 46

Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10

Grundejerforeningen Hyacintvej
Jesper Holm
39 65 05 78

Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70

Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne

www.alsonderupkirke.dk

Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk

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
Det Fælles Kirkekontor
Tamsborgvej 2 (Præstevang kirke)
70 23 03 93

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
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1001 PERLE
R A N T Z AU & D J E R N Æ S

SE MERE PÅ www.1001PERLE.dk

- HER ER ALT HVAD DU SKAL BRUGE, OM END DU ER NYBEGYNDER ELLER PROFESSIONEL!

VELKOMMEN HOS 1001 PERLE
DANMARKS FLOTTESTE OG MEST BRUGERVENLIGE PERLESHOP
VI KAN BL.A. TILBYDE:
•

STEN & PERLER SAMT TILBEHØR TIL SMYKKEFREMSTILLING

•

PERLEARRANGEMENTER

•

SMUKKE RANTZAU & DJERNÆS SMYKKER

•

SJOVE GAVE IDEÉR

•

SMYKKE START-SÆT

•

SMYKKE BAZAAR

ÅBENT HUS HVER ONSDAG FRA 18.00-20.00
1001 Perle • Gammel Kongevej 74B, kld. • DK-1850 Frederiksberg C
Telefon: +45 25 33 16 52 • E-mail: kontakt@1001perle.dk

SLOTSBYENS DYREKLINIK

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

