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Indholdsfortegnelse…

Fredag d. 16. december

Onsdag d. 15. februar

16.00 Playstation FIFA 12turnering for alle børn
på Kulsviergården

19.00 Tema gudstjeneste
”Glæde”
i Alsønderup kirke.

Lørdag d. 24. december

Torsdag d. 23. februar

13.30 Julegudstjeneste
i Alsønderup kirke.
15.00 Julegudstjeneste
i Tjæreby kirke.
16.30 Julegudstjeneste
i Alsønderup kirke.

19.30 Alsønderup Vandværk,
Generalforsamling
på Kulsviergården.

Søndag d. 1. januar
16.00 Nytårsgudstjeneste
i Alsønderup kirke.

Onsdag d. 11. januar
18.30 Generalforsamling
i ASG&I Håndbold.

Torsdag d. 12. januar
18.30 Salmemaraton i
Tjæreby kirke.

Søndag d. 26. februar
Konfirmanderne laver
gudstjenester:
10.30 i Tjæreby
16.00 i Alsønderup

Tirsdag d. 28. februar
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus.

Tirsdag d. 27. marts
18.00 Fællesspisning
i Harløse Forsamlingshus.

Indholdsfortegnelse:
ASG&I - Alsønderup
Idrætsforening
- siderne 3-9
Kulsvierscenen

- side 10

Seniorklubben

- side 11

Harløse
Forsamlingshus

- side 13

Alsønderup Sogns
Lokalråd
- siderne 14-15
Find 5 Fejl

- side 17

Alsønderup
Vandværk

- siderne 18-19

FDF

- siderne 20-21

Kirkerne

- siderne 23-29

Onsdag d. 18. januar
19.00 Tema gudstjeneste
”Verdens lys”
i Alsønderup kirke.
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Hovedbestyrelsen 2011/12
Idrætsforeningen afholdt sin ordinære generalforsamling i maj måned 2011. Næstformand, kasserer, sekretær og suppleant fratrådte. Nye folk skulle findes og
det lykkedes bestyrelsen at få besat næstformand- og
sekretærposten. Posten som kasserer viste sig at være
vanskelig at få besat. Som en midlertidig løsning og
indtil vi fandt en anden indtrådte Nanna Jensen i
bestyrelsen.
Heldet var med os, og sidst i august måned gav
Michael Christoffersen tilsagn om at påtage sig opgaven. Michaels indtræden og Nannas udtræden var baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling,
afholdt den 5. september 2011.
Efterfølgende har vi også fundet en til tjansen som suppleant, så hovedbestyrelsen er nu oppe på fuld styrke.

Det glæder mig at kunne præsentere klubbens medlemmer og bladets læsere for den nu fuldtallige bestyrelse - se billedrækken nedenfor:

Formand:
Gitte Siezing

Suppleant:
Kasserer: Michael
Wilhjelm Christoffersen Simon Jeppesen

Næstformand:
Peter Windum

Sekretær:
Heidi Liljedahl

Vi mødes én gang om måneden i klubhuset. Hvad vi
laver, og hvilke planer vi arbejder med, kan du læse
om i vores referater på asgi.dk
Har du forslag til forbedringer eller nye ideer til aktiviteter, så hold dig ikke tilbage. Send en mail til mig
eller en anden i bestyrelsen – se bagerst i bladet.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
Gitte Siezing, formand

Fodbold:
Ulla Lund

Fotografen
er på vej...

Håndbold:
Louise Rixen

Gymnastik:
Heidi Rask

Tennis:
Merete Andersen

Teater:
Mads Houmann

Skydning:
Ole Hansen

Rulleskøjter:
Peter Windum

KÆMPE BANKO
Hver mandag kl. 19.00
på Kulsviergården i Alsønderup
60 seriespil á 150,- ● 15 ekstra spil á 400,-

Yderligere oplysninger på tlf. 4828 6232 / tlf. 4828 6876

1. mandag i måneden: STORSPIL
60 seriespil á 200,- 15 ekstra spil á 500,Arr.: Alsønderup Idrætsforening & Kulsviergården
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ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

“

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

“

Malerfirmaet
10 Kanten A/S
Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk
Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Psykolog

Gunhild Nielsen
Aut.cand.pæd.psyk
Diplomudannelse i Klinisk Hypnose

Tulstruphave 10, 3400 Hillerød
Tlf. 2966 1158 - E.mail gun@pc.dk
www.psykologpraksis-gunhildnielsen.dk

Idrætsforeningen…
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FIFA-turnering på Kulsviergården
Fredag 16. december
Kl. 16.00 – 22.00
Tilmelding på WWW.ASGI.DK
Pris: 20 kr.
Alder: 6 – 18 år

Fredag den 16. december har Alsønderup
Idrætsforening opstillet rigtig mange Playstation 3
maskiner som vi spiller FIFA 12 turnering på.
Alle børn i alderen 6 til 18 år er velkomne, både
nybegyndere og øvede Playstation-spillere.
Det koster 20 kroner at være med i turneringen
og tilmelding skal foretages på WWW.ASGI.DK
- her kan du også læse yderligere informationer.
Der er begrænsede pladser, så skynd dig at
tilmelde dig på WWW.ASGI.DK
Håber vi ses fredag den 16. enten som deltager,
tilskuer eller bare fordi du er nysgerrig !
Med venlig hilsen
Michael Wilhjelm Christoffersen og Peter Windum
Alsønderup Idrætsforening

Fakta om eSport:
Computerspil er ikke længere noget, der bare hører hjemme
på drengeværelser.
Verden over møder seriøse gamere nu hinanden i store haller
og dyster til mesterskaber i elektronisk fodbold, skydespil,
racerløb og mange andre discipliner.

Den nye sportsgren har fået navnet eSport – en forkortelse for
elektronisk sport. Derfor bliver det ikke ketchere eller bolde,
der flyver gennem luften, når vi den 16. danner rammen om et
nyt sportsevent. For når der står eSport på programmet, hedder udstyret computere, konsoller og controllere.
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TOTALLØSNINGER...
Vi kan dække dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig.
Nu også indretning af badeværelset med fliser og bademøbler fra Fliser og Bad DesignCenter...

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

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

MURER

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

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

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

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

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

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

Idrætsforeningen…
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Alsønderups
fodbolddrenge

Vores dygtige U11 drenge deltog i DBU´s efterårsturnering i 2 forskellige rækker. 2.holdet kom godt fra start i
turneringen på trods af, at vi måtte aflyse en af de
første kampe, og dermed miste 3 point. Men det gik
virkeligt godt i de fleste kampe, hvor kodeordene var
hård fight, sammenspil og god opbakning drengene
imellem, og vi endte på en flot 2.plads! (ud af 10 hold)
1.holdet havde en lidt svær start på turneringen, men
fik alligevel kæmpet sig frem til en flot 5.plads. Igen
takket være god hård fight, god holdånd og - i perioder - rigtigt, rigtigt flot sammenspil. Begge hold sluttede sæsonen af med sejr på hjemmebane i et par velspillede og spændende kampe. Tak - det er godt gået!
Også tak til jer forældre, der var med til at heppe på
sidelinien. Der er ingen tvivl om at det betyder meget
for drengene.
Jeanette, Dan og Flemming

Bingo-Banko
Der afholdes 2 bankospil i Alsønderup, Mandagsbanko og Magic Banko om torsdagen. Bankospillene
tilhører Kulsviergården og ASGI i fælleskab.
Mandagsbanko aflagde regnskab pr. 30. juni 2011. Jeg
ved ikke om man i lokalområdet er klar over, hvor
mange penge, der spilles ind?
Omsætningen landede på kr. 2.954.943,94 og resulterede i et overskud på kr. 221.627,30. 11.422 personer
havde gæstet bankospillet i det forgangne år!
Det er utroligt imponerende, at holdet bag mandagsbanko år efter år kan præstere så flotte resultater.
Stor tak til Birgit og Finn Petersen, Tove og Jørgen
Troelsen, Lizzie og Henning Jensen, Lillian Thomsen,
Joan Blom Hansen og Inger Nielsen som hver mandag
hele året rundt sørger for at der bliver spillet banko.
Magic Banko, som spiller hver torsdag er ved at have
etableret en fast skare af gæster - mere om Magic
Banko i næste udgave af LokaltNyt.

Vi var nogle stykker der i 2010
snakkede om, at "cafeen" og køkkenet var lidt trist, og
trængte til istandsættelse. Så tog det ene ord det andet
og vi gav håndslag på at det ville vi gøre noget ved.
Der skulle så skaffes nogle materialer, der indledes en
snak med flere lokale håndværksmestre, om de kunne
sponsere nogle materialer. Her har Malerfirmaet 10kanten været meget velvillig med at sponsere maling og
malerruller, Allan Kristiansen og Sønner samt
Tømrerfirmaet Milesteen ApS og MS Anlæg har sponseret div. skabe til foreningens underafdelinger, så de kan
opbevare de varer, de sælger i "cafeen".
Erhvervsskolen Nordsjælland har sponseret plader til
beklædning af disken og tømmerhandlen STARK i
Hillerød har sponseret nye bordplader til disken. Alt
sammen givet af et godt hjerte til glæde og gavn for
hele foreningen.
Vi er så nogle stykker der har lagt lidt kræfter i at få det
gjort pænt i stand, men i skrivende stund mangler der
lidt "hygge" på væggene, samt et godt navn til "cafeen".
Har nogen en ide til hvordan vi kan gøre det hyggeligt
at færdes i cafeen er vi meget åbne for forslag, som kan
gives til Ole Bloch. Ligger du inde med et billede af
Kulsviergården fra den blev bygget eller noget helt tredje, så lad os se det og evt. hænge det op, det kan kun
skabe lidt stemning og liv på væggene.
Der er mulighed for at komme med et bidrag på et navn
til Cafeen. Det skal afleveres til Ole Bloch og der vil
efterfølgende blandt forslagene blive udvalgt et godt
navn. “Vinderen" vil få en flaske rødvin (kun for de
voksne) eller en stor sodavand (kun for børn). Sidste frist
for indlevering af forslag er den 15. Januar 2012.
Der skal lyde en stor tak til alle vores sponsorer, for
uden dem var istandsættelsen ikke blevet til noget.
Tak til: Allan Kristiansen og Sønner ApS, MS Anlæg,
Malerfirmaet 10 kanten, Erhvervsskolen Nordsjælland,
og Tømmerhandlen STARK i Hillerød.
Endvidere en stor tak til Kulsviergårdens bestyrelse og
hovedformand Gitte Siezing for godt og konstruktivt
samarbejde i forbindelse med istandsættelsen.
Uden accept kunne vi ikke gøre det...
Der skal også lyde en stor tak til de frivillige: Niels
Allan Kristiansen, Britta Bergholt, Bente og Ole Bloch
Hansen, Louise Rixen og hendes bror Christian Rixen
samt alle børnene, der hjalp til.
Ole Bloch Hansen
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Håndbold afdelingen har fået
nyt tøj til ungdomspillerne
Det er Allan Kristiansen og Sønner ApS der
har sponseret 2 sæt tøj til drengespillerne.

Det er EBCO AS der meget villigt har sponseret et
sæt tøj til pigerne.
Ungdomsafdelingen vil godt sige vores sponsorer
stor tak. Uden Jeres hjælp kan det være svært at få
det hele til at fungere.
Stor tak til SPAR Nord, som har sponseret 10.000.00 kr. til
ungdomsafdelingen i indeværende sæson og som også gør
det i næste sæson: Fantastisk stor hjælp - rigtig mange tak til
SPAR Nord.
På vegne af sponsorgruppen for ungdom
Ole Bloch

Generalforsamling
i ASG&I Håndbold
Alsønderup Håndboldafdeling indkalder til generalforsamling

onsdag d. 11/1 -2012 kl. 18.30- 20.00
i cafeteriet på Kulsviergården
Der skal på generalforsamlingen vælges en håndboldbestyrelse inklusiv en formand, en næstformand, en
kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Alle medlemmer, forældre og andre interesserede opfordres til at deltage i mødet samt meget gerne tage stilling til, om man ønsker at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Punkter til dagsorden samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer bedes afleveret til Gitte Hedman,
mailadresse: hedman@os.dk inden 31/12-2011

Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Valg af bestyrelse (antal og navne)
4.Indkomne forslag
5.Eventuelt

Idrætsforeningen…
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Håndboldungdommen
takker vores sponsor for
nyt tøj.
Tak til Allan Kristiansen
og Sønner ApS

Her takker håndboldungdommen
vores sponsor EBCO AS
for det nye flotte tøj

Her er damespillerne
i deres nye
træningsdragter

10 Kulsvierscenen…
Kulsvierscenen opfører

Anna Sophie Hedvig
Handlingen: Vi er til en ganske almindelig middag, hos
en ganske almindelig familie i København. Tanten fra
Jylland er også kommet på besøg. Med sin kuffert, sin
hatteæske og sine store øjne bankede hun uventet på.
Bortset fra denne overraskende visit er hun ganske forudsigelig. Hun er skolelærerinde, og endnu mere ualmindelig kedelig end resten af familien. En kvinde,
som aldrig har gjort noget som helst ud over det sædvanlige, eller har hun...

Premiere d. 21/1-11
med efterfølgende bal
Teatersalen kl. 17.00
Forestilling
Forestilling

Billetterne sælges via www.billetten.dk eller på tlf.: 70
20 20 96 hverdage mellem 9-17. Det fungerer fuldstændig som andre billetsystemer, hvor man vælger
dato og antal, herefter vælger man om man vil printe
selv eller få billetterne tilsendt.
Læs mere på kulsvierscenen.dk

Vi glæder os til at se mange
fra lokalområdet til teater

Forestilling
Forestilling
Forestilling
Forestilling
Forestilling

22/1-11
Teatersalen
25/1-11
Teatersalen
28/1-11
Teatersalen
29/1-11
Teatersalen
01/2-11
Teatersalen
04/2-11
Teatersalen
05/2-11
Teatersalen

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

Tak til alle...
...jer, der trofast møder op og ser vores forestillinger.
Men vi har stadig tomme sæder, og undrer os over, at
vi ikke ser flere lokale fra Alsønderup og omegn.
Vi tænker, at I ikke er klar over at vi spiller, for ellers
var I selvfølgelig mødt op!
Vi vil minde Jer om, at vi i denne sæson opfører Anna
Sophie Hedvig og håber på at se endnu flere lokale
blandt tilskuerne.
Vi har præmiere medio januar 2012 og spiller tre uger
frem.
På forhåbentligt gensyn...

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

Efterlysning
Vi har langt om længe skaffet en instruktør til vores
børn/unge afdeling og er derfor klar til at starte op
på næste års forestilling.
Vi mangler stadig et par enkelte unge, der kunne
have lyst til at spille teater. Vi øver hver onsdag kl.
18-20. Er du mere interesseret i at hjælpe til bagved
scenen enten i regi, lys eller lyd, kan vi også altid
bruge nogle ekstra hænder.
Læs mere på www.kulsvierscenen.dk
Send en mail til: benghave@hotmail.com eller ring
til Birgitte på 28 19 11 76

Kulsviergårdens Seniorklub…
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Kulsviergårdens
Seniorklub i Helsingør
Lørdag d. 8. oktober 2011 deltog 24 personer i
Kulsviergårdens Seniorklubs efterårstur til Helsingør
Kulturværft, hvor vi havde guidet rundvisning og foredrag om stedets historie fra at være et skibsværft til at
blive et kultursted, når det om få år vil stå færdigt.
Samspillet med de gamle bygninger og den moderne
glas- og stålkontruktion ud mod havnen er fantastisk
flot.
Selve biblioteket var vi ikke inde at se, da det var
åbent for alle, men vi kunne gennem kældervinduerne
se, hvordan bøgerne bliver sorteret på et fuldautomatisk anlæg og med elektriske vogne bliver kørt tilbage
til hylderne, hvor de igen kan stå til rådighed for lånerne.
Teatersalene er indrettet således, at de rummer muligheder for både konferencer, teaterforestillinger og
musikunderholdning.
Fra det grønne rum fik vi udsigt direkte ud over den
dok, som nu er tørlagt og hvor man er i fuld gang med
at bygge et anlæg nede i dokken med museum ind
under jorden og gangbro over for at binde Kronborg
tættere til byen forbi Kulturhuset. Det så utroligt
spændende ud.
Udsigten fra tagterrassen var helt fantastisk og selvom
det var koldt, så måtte man lige se både ud over indsejlingen til Øresund og ind over byens tage.

I værftsmuseet fik vi også et lille indblik i, hvordan de
3600 skibsværftsarbejdere har skullet ind gennem den
store port og ”stemple” ind og ud med nogle specielle
brikker med nummer på – og ikke mindst at sørge for
at komme ind gennem porten, FØR den blev lukket.
Nåede man det ikke, blev man trukket i løn for et kvarter.
Udstillingslokalet viste en speciel udstilling, hvor man
ligesom blev ”røntgenfotograferet” og fremvist på
væggen – det morede vi os meget over.
I receptionslokalet var der en stor 8-kantet rød kube
med huller i, og når man kikkede gennem et hul, så
man et billede, som svarede til teksten over hullet – og
der var rigtigt mange huller …..
Vi sluttede af med at spise smørrebrød i Spisehuset,
men det var mad fra restaurant Kronen, for Spisehuset
er endnu ikke åbnet, da køkkenet ikke er færdigt.
Det var vist en rigtig stor appetitvækker for alle, for der
var mange, som udtrykte deres store interesse for at se
værftsmuseet en extra gang og også se biblioteket i ro
og mag i eget tempo.
Samtidig kan jeg fortælle, at det var Helsingør
Kulturværfts allerførste foredrag og rundvisning – og
det klarede de jo fint.
Ref: Inge Nielsen
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REGNSKABSSERVICE &

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

● Åben hverdage 09.00-16.30
og efter aftale
● Områdets største udvalg af gravsten
● 4 generationer i samme familie
● Besøg os i forretningen eller
på danstein.dk
● Medlem af Stenhuggerlauget

Hillerød Gravsten
Frederiksværksgade 101 - 3400 Hillerød
Telefon 4825 0909

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

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT. GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

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

www.begravelsedanmark.dk

Harløse Forsamlingshus…

Harløse
forsamlingshus
Fællesspisning
Tirsdag d. 31. januar kl. 18.00
Tirsdag d. 28. februar kl. 18.00
Tirsdag d. 27. marts kl. 18.00
Emnerne for aftenerne er endnu ikke fastlagt, men vi
skal en af aftenerne hilse på vores nye præst.
En jæger der går på jagt over det meste af verden både
med våben og fotografiapparat.
Derudover afholder vi vandværkets generalforsamling
og vores egen.
Et forårsloppemarked skal vi da også have.
I januar bliver programmet fastlagt og udsendt til alle
medlemmer af forsamlingshuset.
Har du lyst til at blive medlem koster det kun 75 kr.
om året.
Vi modtager/afhenter stadig loppevarer hele året
på tlf. 48 21 03 89
Samme nr. for tilmelding til fællesspisninger og medlemskab.
Venlig hilsen
og glædelig jul og et godt nytår
Bestyrelsen

Lokalt Nyt…
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Foreningen

Lokalt Nyt
For Alsønderup og Tjæreby sogne afholder
generalforsamling

onsdag den 11. januar 2012
kl. 19.15
i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være
undertegnede skriftligt i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Peter Windum
Bestyrelsesformand

Mandagsbanko:

Hjælpere søges
Alsønderup Idrætsforening og Kulsviergården har
nu i 41 år holdt bankospil hver mandag på
Kulsviergården.
Overskuddet fra bankospillet deles ligeligt mellem
Idrætsforennigen og Kulsviergården.
Idrætsforenngen bruger en del af overskuddet til
afholdelse af idrætslejr hver sommer for foreningens unge medlemmer.
Kulsviergården bruger en del af overskuddet til vedligeholdelse af bygningen.

Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød
ønsker alle vore læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår

Det ville være rart, hvis der var nogen, der havde
lyst til at hjælpe os en gang i mellem om mandagen.
Du kan ringe på 48 28 68 76 (Tove og Jørgen) eller
på 4828 6232 (Birgit og Finn)
Bankoudvalget

14 Alsønderup Sogns Lokalråd…
Alsønderup Sogns Lokalråd:

Referat af ordinær generalforsamling den 11. oktober 2011
1. Valg af dirigent

7. Valg af:

a. Kirsten Steensberg blev valgt
b. Generalforsamlingen blev konstateret lovlig jf.
vedtægterne

5-9 bestyrelsesmedlemmer:
Ole Caspersen modtog genvalg
Jan Witthøft modtog ikke genvalg
Kirsten Steensberg modtog valg (tidligere suppleant)
2 bestyrelsessuppleanter:
Ingen kandidater var opstillet
2 revisorer:
Hans Torben Andersen modtog genvalg
Lars Danielsen modtog genvalg

2. Bestyrelsens beretning
a. Beretningen er godkendt

3. Forelæggelse af regnskab
a. Fald i antal af medlemmer hos FDF,
hvilket har medført et lavere kontingent
b. Udgifter til afholdelse af møder med byråd
og lokalråd
c. Lokalt Nyt blev 1.000 kr. dyre i dette regnskabsår
d. Al kontingent er betalt for 2011
e. Årets underskud på kr. 2.943 er blevet
kr. 827 mindre end budgetteret
f. Regnskabet blev godkendt

4. Forslag
a. Nedsættelse af arbejdsgrupper
dette punkt blev annulleret
b. Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse:
Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse idet, der
ikke er sket nogen forhøjelse de sidste 10 år.

5. Fastsættelse af kontingent
a. Kontingentet forhøjes til det dobbelte

6. Budget I og II
Ved at fastholde det nuværende kontingent – budget I
– vil der være et underskud på kr. 10.920, og således
vil egenkapitalen næsten være brugt op. Budget II med
den foreslåede kontingentforhøjelse vil udvise et
underskud på kr. 3.510. Budget II blev enstemmigt
vedtaget.

Budget 2:

8. Eventuelt
a. Ingen bemærkninger til dette punkt
Referent:
Carsten Riis

Dirigent:
Kirsten Steensberg
Alsønderup Sogns Lokalråd

Alsønderup Sogns Lokalråd…
Generalforsamling for
Generalforsamling
for
Alsønderup
Sogns Lokalråd,
Alsønderup
Sogns Lokalråd,
afholdt
på Kulsviergården
d.
afholdt
på
Kulsviergården
11.10.2011
d. 11.10.2011
Der har været afholdt 8 ordinære
bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i 2
lokalrådsmøder sammen med de
øvrige lokalråd i Hillerød kommune
samt Byrådet, hvoraf det ene blev
afholdt her på Kulsviergården,
Lokalrådet og Kulsviergården stod
for arrangementer, der deltog 42
personer.
Mødet var oplæg til udarbejdelse af
landsbyvisioner for alle lokalområderne. Hillerød kommune fremlagde et oplæg, landsbyvisioner er
ikke lovbefalet, men kan bruges
som en ”vejviser” for kommunen
og de respektive lokalområder.
Der er 10 lokalområder i Hillerød
kommune, disse områder er meget
forskellige, derfor ønskes det, vi
udarbejder vores egen landsbyvision, så vi har med tak grebet chancen til denne medbestemmelse.
Ole Caspersen deltog i et lokalrådsmøde i Nødebo, hvor alle lokalråd
– uden politikere – var inviteret
Nanna har været – efter invitation til lokalrådsmøde i Harløse, for at
fortælle om Alsønderup Sogns
Lokalråd og har også deltaget i
møde på rådhuset omkring bosætningsstrategi og boligpolitik.
Da vi gerne vil lytte til borgernes
ønsker og idéer samt have en baggrund for det arbejde vi gør, inviterede vi til Visionsmøde d. 27.
august, desværre var der et ret lille
fremmøde, dog var de tilstedeværende aktive.
Lokalrådets bestyrelse indledte med
et oplæg om baggrunden for landsbyvisionsmodellen.

15

Bestyrelsens
beretning
1. Hvordan skal Alsønderup Sogn
se ud om 10 år –
v/Nanna Lange Jensen 2. Bystruktur, arkitektur og landområder omkring sognet –
v/ Carsten Riis
3. Kulturelle minder, traditioner og
naturområder – v/Kirsten Steensberg
4. Det sociale liv og fællesskab –
v/Jan Witthøf –
5. Stier og grønne områder –
v/Ole Caspersen –
De fokusområder, der fremkom i
debatten derefter var:
● Stier til alle vandre-, barnevogne-,
cykel-, og ridestier fra Gribskov
over Bendstrup, Alsønderup og
Nejede Vesterskov til Arresøen.
● Alle ønskede at den nuværende
grusgrav på Nejedevej bliver
udlagt til rekreativt område, når
gravetilladelsen udløber.
● 50+ vil gerne blive i området,
derfor ønskes der mindre gård
havehuse, gerne en blanding af
ejer- og lejeboliger.
● Vi skal passe på vores kulturværdier.
● Fokus på trafikken.
Det er disse fokusområder vi vil
vægte i vores landsbyvision...
Der har været evaluering af Lokalt
Nyt. Ved generalforsamlingen blev
redaktionen udvidet, Nanna blev
valgt for Lokalrådet, Kirsten
Steensberg påtog sig kontakten til
annoncørerne, der er en meget vigtig post, så tak til Kirsten.
Borgmester Kirsten Jensen rundede
50 år, hendes gaveønske var solcel-

ler til Klaverfabrikken. Her bidrog
Lokalrådet med et lille hjørne, kr.
200,- . Efterfølgende var der en takkeannonce i Hillerød Posten, hvor
man også takkede Alsønderup
Sogneråd. Det har vi smilet meget
af.
Lokalrådet havde planlagt og
annonceret med Midtvejsmøde d.
20. september. Vi havde fået tilsagn
fra politikere, ordstyrer og reserveret lokaler – MEN så blev der
udskrevet valg til d. 15. september.
Derfor var bestyrelsen enige om at
ændre datoen til 2012 udfra:
- Politikerne havde travlt op til valget og
- Det ville være svært at tiltrække
beboerne efter i 3 uger at have hørt
om politik
Nu har vi foreløbigt sat datoen til
tirsdag d. 20. marts 2012
Bestyrelsen for
Alsønderup Sogns Lokalråd
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
- Den korte vej fra jord til bord er din vej til kvalitet !
Din lokale slagter, som sætter dyrevelfærd og kødkvalitet højt!
Kødsnedkeren sælger kun kød fra dyr, der er født, opvokset og slagtet
i Danmark. Primært kød fra fritgående dyr i Nordsjælland, hvor
transporttiden til slagtning er minimal. Eget pølsemageri og røgeri,
hvor vi producerer alle vore grillpølser, spegepølser m.m.

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Kødsnedkeren
v/ Flemming Bisp Høeg
Farvergården 14, Ørby, 3220 Vejby

Tlf. 48 71 87 85
www.koedsnedkeren.dk
Butikkens åbningstider:
Torsdag 11-17.30
Fredag
11-17.30
Lørdag
9-14.00
Denne annonce har en værdi af kr. 50,mod forevisning i vor forretning.
(Kun 1 pr. husstand)

Velkommen
i Ørby!

reklame
markedsføring
tryksager
PRessekontakt
websites
onlinesystemer

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk

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

Hallum elektric
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
A U T. K L O A K M E S T E R
C E R T. T V - I N S P E K T Ø R
Hillerødvej 45 ● 3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36 ● Fax 48 28 77 61
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk
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Lokalt Nyt…

Regler:
Find de 5 fejl på det nederste billede, sæt en ring omkring
fejlen, klip billedet og kupon ud og send det til nedenstående adresse.

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Baunevej 19, Bendstrup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest
10/1-2012.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

- Mia vinder sodavand !

Postnr

Mia Jensen fra Mågevej

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

Adresse

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

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Navn

Find 5 fejl

KONKURRENCE:

18 Alsønderup Vandværk…
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.: 7070 2414 og følge vejledningen i telefonen. Endelig kan man nemt og hurtigt indtaste måleraflæsningen på internettet på www.aflas.dk/877.
Telefonen og Internettet er åben for indberetning i perioden 16. december 2011 til 5. januar 2012. Vi foretrækker denne form for indberetning, da det letter vort
arbejde.

Vandværket skal
i alle tilfælde
have måleraflæsningen senest
den 5. januar
2012.
Modtager vi ikke
aflæsningen til
tiden, er vi nød
til enten selv at
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 23. februar 2012 kl. 1930 på
Kulsviergården.

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

Valg af dirigent.
Beretning.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for det/de kommende år forelægges til orientering.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til bestyrelsen.
Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Forslag til pkt. 7 skal afleveres på adressen Bakkesvinget 17, Tulstrup, 3400 Hillerød senest
torsdag den 16. februar 2012.
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.
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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 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 miljøfrem-

mede stoffer i form af pesticider, oliestoffer eller klorede opløsningsmidler.
Normal kontrollen på vandværket i januar og den
udvidede kontrol i september viste desværre overskridelse af visse kvalitetskrav. På vandværket er der gennemført en omfattende fornyelse og ombygning af
vandbehandlingen i 2009-10. Under den efterfølgende
indkøring har vandkvaliteten varieret, og der er foretaget visse justeringer. Der vil fortsat blive udført undersøgelser og foranstaltninger, indtil vandkvaliteten er tilfredsstillende og stabil. Analyser af vand hos forbrugerne viser en tilfredsstillende kvalitet. Der er ikke umiddelbare sundhedsmæssige problemer i forbindelse med
overskridelserne.
Der har gennem det seneste år forekommet misfarvet
vand hos flere forbrugere forskellige steder i forsyningsområdet. Hyppigheden af disse gener er nu aftagende.
Hillerød Kommune (Miljøtilsynet) er informeret om
problemerne med vandkvaliteten og generne med misfarvet vand og følger sagen.

Udvalgte resultater fra de seneste to drikkevandskontroller på vandværket:
Normal
kontrol på
vandværk
11. 01. 2011

Udvidet
kontrol på
vandværk
15.09.2011

Vandkvalitets
krav
Tilladelige
værdier

Beskrivelse/kommentar

Hårdhed

o

dH

-

14,8

-

Jern

mg/l

0,03

0,04

0,10

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

Mangan

mg/l

0,06

< 0,005

0,02

Højt indhold giver stort samme problemer

Ammonium

mg/l

0,20

< 0,05

< 0,05

Nitrit

mg/l

< 0.01

< 0,01

< 0,01

Coliforme bakterier

pr. 100 ml

<1

<1

<1

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

Kimtal v. 22

pr. ml

46

31

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

-

15

10

NVOC

mg/l

3,50

2,90

4,0

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

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

Skyldes typisk opløst organisk stof eller højt indhold
af jern og mangan.
Er oftest udtryk for vandets indhold af naturligt
forekommende organiske stoffer. Men det kan også
være tegn på forurening.
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Morgengymnastik

Hvad laver FDF’erne egentlig,
når de er på juleweek-end?
Vi er netop i dag kommet hjem fra juleweek-end
(20.11.2011) og bringer hermed en billedreportage fra
weekend’en.
Først nogle billeder fra de daglige rutiner:
Hver dag skal flaget hejses om morgenen og sænkes
om aftenen.
Derefter gøres morgengymnastik!
Og så skal vi have noget at spise – havregrøden lægger
Juledekorationer

en solid bund og efterfølges af hjemmebagte boller!
Nu er det tid til en morgenandagt – her blev der tegnet
nogle billeder af de ting, der skete i Jesu liv her på jorden. Børnene bidrog med personer og hændelser fra
Det ny Testamente.
Lørdag formiddag havde vi Jule-settlers-løb. Vi har
brugt konceptet fra brætspillet ”Settlers”. Børnene er
delt op i hold, som på forskellige poster skal erhverve
ressourcer til at bygge en ny nisseby. Her ses aktiviteterne på et par af posterne, hvor der gættes julesange.
Lørdag eftermiddag var der værkstedsaktiviteter – her
laves juledekorationer og fuglefoderautomat.
Lørdagen sluttes af julemiddag og derefter lejrbålsunderholdning:
Søndag havde vi jule-bingo-banko.
Efter frokost sagde vi farvel og tak for en dejlig weekend!
Lederne
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Flaghejsning

Morgenmad

Lejrbål

Der gættes julesange

Fuglefoderarrangement
Morgenandagt

Julemiddag

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

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

Kulsviergården
Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 65 40
www.kulsviergaarden.dk
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Vor nye præst…
Anja Worsøe Reiff

At skrive lidt om mig selv er en af de første opgaver jeg har fået i forbindelse med min ansættelse
som præst i Tjæreby Alsønderup sogn. Det falder
altid én lettere at skrive om andre end om sig selv,
men jeg vil gøre et forsøg, velvidende at når man
først går i gang bliver det ofte for langt…
Jeg er 39 år og nyuddannet fra
Københavns Universitet. Jeg har,
siden jeg flyttede hjemmefra for
mange år siden, boet på Amager,
de sidste 17 år i en lille andelsboligforening nær ved Amager strand.
Men i det sidste halvandet års tid
har både jeg og min familie vænnet
os til tanken om, at vi skulle til at
skifte base. Men hvor skulle vi hen?
Alle mennesker, der søger job går
jo igennem en periode med stor
uvished og som præst føjes der det
ekstra element til, at uvisheden
også handler om, hvor man i fremtiden skal bo med sin familie. I min
tid med jobsøgning er
Danmarkskortet blevet studeret flittigt. Hver gang en ny stilling blev
slået op, er blikket gået mod nye
områder og vi har stillet os selv en
masse spørgsmål om, hvordan det
mon ville være at bo og virke netop
på dette sted.
Hele tiden er det nordsjællandske
område dukket op som den drøm,
vi næsten ikke turde håbe på. Her
har vi både familiære og arbejdsmæssige tilknytningspunkter og vi

har hele tiden fornemmet, at det
kunne være her, vi hørte til. Derfor
er det med stor taknemmelighed og
glæde, at jeg nu flytter til Tjæreby
Alsønderup sogn med hele min
familie; min mand Caspar, der er
guitarlærer på Gribskov Musikskole
og vores fire børn på 15, 12, 7 og 1
år. Vi glæder os til at tage del i sognets mange aktiviteter og mest af alt
til at møde de mennesker, vi nu
skal færdes iblandt.
Som præst ser jeg frem til at forkynde evangeliet for alle. Jeg vil
bestræbe mig på at kommunikere
levende og bredt, gennem gudstjenester, undervisning, sjælesorg og
kirkelige arrangementer.
Et kernepunkt for mig er, at forkyndelsen ikke bare skal ramme intellektet, men tale til de sanser, vi som
mennesker er skabt med. For når
flere sanser tages i brug, opnår vi
en rigere forståelse af store og
underfulde ting, ikke mindst dem,
der kun vanskeligt kan rummes af
ord. I det hele taget har jeg mange
tanker om, hvad jeg kunne tænke
mig at gøre, og mon ikke nogen fal-

der til jorden mens andre får vinger,
når først jeg bliver del af sognet. Og
jeg håber, at I alle vil komme med
ønsker, gode idéer, kritik og medog modspil.
Udover nye idéer, så ser jeg frem til
at bevæge mig ind i de kirkelige og
folkelige traditioner der jo allerede
lever hos jer og jeg glæder mig over
den sammenhæng, der i sognet er
mellem det folkelige og det kirkelige. Ikke mindst fordi jeg som teolog
er meget inspireret af Grundtvigs
tanker om kristenliv og menneskeliv
som naturligt forbundne. Det er ud
fra hverdagslivets erfaringer, at vi
bedst kan forstå de store begreber
som fred, kærlighed, glæde og tilgivelse.
Afslutningsvis vil jeg blot understrege, at jeg glæder mig meget til at
møde alle jer, som jeg skal være
præst for. Jeg håber at dørtrinnet til
mit kontor bliver nemt at overskride
i sorg såvel som i glæde og at vi vil
komme til at se rigtig meget til hinanden både inden- og udenfor kirkedøren.

24
Arrangement torsdag d. 17. november...
Foredrag:

Mennesket i ondskaben
Ikke en P-plads ledig, ikke flere pladser i Smedens Hus,
jo, ståpladser.
Ingen er vel nu i tvivl om, at det drejer sig om besøget
af tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, arrangeret af menighedsrådet med gæster fra Kulsvierklubben.
Og var forventningerne høje, så blev de indfriet til fulde
og mere til. Hans J. Bonnichsen begyndte sin fortælling
helt fra egen barndom i krigens tid med dødsdømte i
egen nær familie – mennesket i ondskaben – og fortalte
videre om egen ”forbrydelse” i drengeårene med at
tømme sin bankbog for at køre en tur på knallert, noget
der hjemme måtte betales med en omgang med spanskrøret. Hvad ville det ikke have afstedkommet i dag!
Det var dog ikke denne hændelse, der fik Bonnichsen til
at søge ind på politiskolen. Og nok heller ikke hans naivitet som ung politimand med at forfølge en ulovlig
”køb bananer” mand, som blot identificerede sig falsk, Den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen
der førte ham videre til en lang karriere inden for politiets efterretningstjeneste. Med sin fortælling lærte
Bonnichsen os, at en rekonstruktion af en handling kan
konkludere, at man har fat i sagens forkerte menneske.
Ligeså gjorde han det levende i sin beretning, at drab i konfliktløsning – den fremstrakte hånd i stedet for knytvisse situationer er mere forståelige end tyverier.
næven – og en pris for sit politiske mod i anti-terror
Hans J. Bonnichsen har i 2009 fået en pris for alternativ debatten. I dag er han pensioneret fra PET men fortsat
en skattet kommentator og debattør i medierne.
Ved taktfast applaus forlod Bonnichsen Alsønderup for
at nå København hurtigt muligt, og vi kunne lytte til
hans stemme først på DR2 og senere i Godaften
Danmark sidst på eftermiddagen.
Vi havde haft besøg af en travl mand og siger mange tak
fordi vi igen fik glæden ved en fantastisk fortælling.
R.S.
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...mere nyt fra
Menighedsrådet
Under Nyt fra menighedsrådet i Lokalt Nyt nr. 5 sluttede vi med at skrive: ”der er brug for mange møder og
der er opgaver nok at tage fat på”.
Næppe var bladet udkommet før en stor opgave stod
for døren: ansættelse af ny præst.
Ingen af rådets medlemmer havde været med til en
præsteansættelse tidligere, og vi følte, at der pludselig
lå et meget stort ansvar på vore skuldre. En præst
ansættes jo ikke på åremål.
Ved god hjælp fra Stift og Provsti var vi den 11. oktober så langt, at vi, efter at have læst 27 ansøgninger og
efter gennemgang af alt det lovpligtige ved biskop
Liselotte Rebel og provst Jørgen Christensen, kunne
indstille 5 kandidater.
Den følgende uge blev det muligt at gennemføre 5
prøvegudstjenester med rådet som opmærksomme deltagere – så absolut en af de mest spændende opgaver
vi har været med til i menighedsrådsarbejdet.
Resultatet af vore anstrengelser førte til ansættelse af
nyuddannet teolog Anja Worsøe Reiff fra Amager.
Læserne kan læse Anjas personlige præsentation her i
bladet.

Fra menighedsrådets side skal der lyde et hjerteligt velkommen til vores nye præst og hendes mand og børn,
og vores oprigtige ønske om, at arbejdet i vore sogne
må blive til gensidig glæde. Vi er ikke i tvivl om, at
Anja vil lægge hele sin energi i arbejdet i sognene og
vi glæder os til samarbejdet. Det er helt sikkert, at vi
vil komme til at møde Anja både inden- og udenfor
kirkedøren, som hun selv skriver.
Når dette blad udkommer, håber vi, at alle papirer er
klaret i Kirkeministeriet, og at biskoppen har holdt
ordination og, at vi har haft indsættelse af Anja
Worsøe Reiff i begge kirker. Så går vi trygt julen i
møde.
I øjeblikket er Tjæreby Præstegård ved at blive malet
og pudset lidt op. Så snart arbejdet er sluttet, står familien Worsøe Rieff klar til at flytte ind og tage præstegården i brug. Der har allerede været spillet fodbold i
haven! Når disse linjer læses, håber vi, at flyttekasserne er pakket ud.
Med ønsket om, at mange af os mødes ved julens
mange arrangementer og højtid, sender vi alle vore
bedste julehilsener og alle gode ønsker for det nye år.
R. Steen
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Stilhed, ord og musik
-temagudstjeneste med tid til tanker
Vintermånederne kalder på fordybelse og ro når mørket sænker sig.
Derfor holder vi stilfærdige aftengudstjenester på hverdagsaftener, hvor mange har en mulighed for at være
med.
Stearinlys vil sprede varme, og ordene, stilheden, sangen og musikken samle sig om dagens tema og forhåbentlig give tanker og kræfter til at leve videre på.
Særlige gudstjenester, hvor der er rum til at fordybe sig
og lade roen indfinde sig.

Onsdag d. 18. januar
kl. 19.00 i Alsønderup kirke
Temaet for den første gudstjeneste
er VERDENS LYS

Onsdag d. 15. februar
kl. 19.00 i Alsønderup kirke
Temaet for den anden gudstjeneste
er GLÆDE

Salmemaraton
Der er taget godt imod udfordringen og alle indtil
nu gennemførte salmesangsarrangementer har
været absolut godt besøgt.
At blive introduceret i salmernes oprindelse, forfatternes begrundelse og mening med teksten, giver
en ny indfaldsvinkel til salmebogen. At erfare, at
en salme kan have hele 4 melodier og kan synges
lige godt på dem alle, er også en ny oplevelse for
mange af os deltagere. Og hvem sagde, at der ikke
længere synges så meget? Det kan dementeres på
det kraftigste ved at gå til salmemaraton!
Projektet er planlagt til at løbe over 21/2 år. Det
første halve er gået og nu holdes der juleferie for at
give plads til de mange julearrangementer.

Næste dato for salmemaraton er i Tjæreby kirke
torsdag d. 12. januar 2012 kl. 19- til ca. 21.15
Fra kl. 18.30 vil der være en kort intro til kirkens historie
Program med flere datoer og steder ligger i kirkerne
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Højskoledage i
Præstevang Kirke
Lørdag d. 28. og søndag d. 29. januar 2012
Igen i år er Tjæreby og Alsønderup kirker gået sammen
med flere af de andre kirker i Hillerød Provsti om at
arrangere højskoledage.

Overskriften for emnet er:
Forsoning/Tilgivelse
Vend den anden kind til – eller hva´?
Noget kunne tyde på, at undskyldninger og tilgivelse er
kommet på mode i det offentlige rum. Op gennem
90erne har forskellige forsoningsstrategier set dagens
lys, lige fra forsoningskommissioner, internationale
straffedomsstole til brug af konfrontation mellem offer
og gerningsmand.

Men hvad er tilgivelse egentlig? Skal man altid tilgive?
Er tilgivelse det samme som forsoning?
På højskoledagene sættes der fokus på emnet ved:
Thomas Brudholm, Vibeke Vindeløv, Jes Nysten og
Anders Thyrring Andersen..
Højskoledagene foregår i Præstevang kirke og koster
600 kr. inkl. forplejning. Det er muligt at deltage i dele
af programmet.
Tilmelding til sognemedhjælper Anne-Marie HartoftJacobsen, tlf.:4824 0900, anmh@km.dk
senest 13. januar 2012.
Udførligt program ligger i kirkerne.

Anger, tilgivelse og forsoning er jo ikke nye fænomener
i menneskelige relationer, men de diskuteres nu også i
et bredere perspektiv.

Nytårsdags
gudstjeneste
Søndag d. 1. januar 2012
Kl. 16.00 i Alsønderup kirke
Vi byder det nye år velkommen ved en gudstjeneste,
som udtrykker tro og håb for fremtiden.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår
med et lille glas og et stykke kransekage i våbenhuset.
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Sket i kirkerne siden sidst
Døbt i Alsønderup kirke
30. oktober
Silas Andkjær Dipo-Petersen
13. november Viola Xenia Randall Hansen
Til Lykke

Døde, begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
12. september
26. oktober
6. november
Æret være deres

Maja Jensen
Hans Viggo Mortensen
Kirsten I. Mortensen
minde!

Døde, begravede og bisatte fra Tjæreby sogn
5. november
Knud E. Wendelholm Larsen
Æret være hans minde!

Kirkelig vejledning:
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordmoderen.
Er forældrene ikke gift afleveres en
Omsorgs- og Ansvarserklæring til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Barnet skal have et navn senest 6 måneder
efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller
navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man sig
til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben
skal foregå.
Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til
en samtale. Her skal præsten bruge navn og
adresse på 3-5 faddere (inkl. den der bærer
barnet). Faddere skal være døbte og over
konfirmationsalder.
En man ikke døbt som lille kan blive døbt
som større barn, ung eller voksen.
Navngivning foregår ved at udfylde og aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten.
Prøvelsesattest udstedes på kommunens
kontor. Attesten afleveres til kirkekontoret
eller præsten i god tid inden vielsen.
Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.
Begravelse eller bisættelse aftales med
præst, begravelsesforretning og graver.
Alle dødsfald i Tjæreby og Alsønderup
sogne anmeldes snarest muligt til kirkekontoret.
Samtale. Ønsker man samtale med præsten
er man altid velkommen til at henvende sig.
Præsten kommer gerne på besøg i hjemmet,
hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.

Nu kan du også

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

Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af Hillerød kirke)
3400 Hillerød
Tlf. 70 23 03 93
E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9-12.30
+ torsdag tillige 16-18
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 4821 0416 Mobil 2056 7216
E-mail: awr@km.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 11-12.
Onsdag kl. 16-17 i Smedens Hus,
Alsønderup
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker december 2011 - februar 2012
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Søndag d. 18 december
4. søndag i advent

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Lørdag d. 24. december
Juleaften

15.00
Kirkebil

13.30 + 16.30

Søndag d. 25. december
Juledag

9.00
Kirkebil

10.30
Kirkebil

Mandag d. 26. december
2. juledag

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Søndag d. 1, januar
Nytårsdag

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

16.00
(se omtale) Kirkebil

Matt 6, 5-13
Om bøn

Søndag d. 8. januar
Helligtrekonger søndag

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Joh 8. 12-20
Verdens lys

Torsdag d. 12. januar

Salmemaraton 19.00
(se omtale)

Søndag d. 15. januar
1. søndag efter Helligtrekonger

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Mark 10, 13-16
Jesus og de små børn

19.00
Stillegudstjeneste
(se omtale)

Tema: Fred

Onsdag d.18 januar

Prædiketekst

Søndag d. 22. januar
2. søndag efter Helligtrekonger

10.30
Kirkebil

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Joh 4, 5-26
Den samaritanske kvinde

Søndag d. 29. januar
3.søndag efter Helligtrekonger

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30
Kirkebil

Luk 17, 5-10
Om tro og lydighed

Søndag d. 5. februar
4.søndag efter Helligtrekonger

10.30

Fællesgudstjeneste
i Tjæreby

Matt 14, 22-33
Vandring på søen

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Matt 13, 24-30
Lignelsen om ukrudtet i hveden

19.00
Stillegudstjeneste
(se omtale)

Tema: Glæde

Søndag d. 12. februar
5.søndag efter Helligtrekonger
Onsdag d. 15. februar

Søndag d. 19. februar
Sidste søndag efter Helligtrekonger

Fællesgudstjeneste
i Alsønderup

10.30

Joh 12, 23-33
Hvedekornet

Søndag d. 26 februar
Septuagesima

10.30

16.00
Konfirmanderne laver
gudstjeneste

Matt 25, 14-30
Lignelsen om de betroede talenter

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff

Kirkebil betyder at der er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester og arrangementer. Kirkebilen kører
meget gerne på tværs af sognegrænserne, f.eks. når der er fællesgudstjeneste. Man tilmelder sig på forhånd til Ulla
Roland på tlf. 48 21 04 71 eller 23 72 53 93 Til almindelige søndage senest fredag kl. 19. Ved skæve helligedage
dagen før kl. 12.
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Foreninger
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Susanne Sandholt
48 28 67 15
sandholt@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Ulla Nielsen
48 28 61 31
piledal@hotmail.dk
Gymnastik
Heidi Rask
48 28 77 88
heidi.rask@skolekom.dk
Håndbold
Berith Bjerrum Jørgensen
48 22 90 19
berithbjerrum@hotmail.com
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83

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

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
LHJORTH@dk.ibm.com

Kulsviergårdens Seniorklub
Hans Torben Andersen
20 25 93 17
hta@regnskabsservice.dk

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

Landsbyforeningen
www.landsbyforening.dk
Jens Lykkebo, 48 28 74 36
Marianne Jonsson, 40 30 20 93
landsbyforening@yahoo.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
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

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
Nanna Jensen
48 28 62 08
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Søren Hjorth Kodal
48 21 12 25 / 40 17 75 63
formand@harlose.dk
www.harlose.dk

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

Skoler
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.alsonderupskole.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 50
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej 4, Alsønderup
7232 7453 / 7232 7454
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

Navne og adresser…
Institutioner
Rønnehuset
Baunevej 12, Alsønderup
48 28 50 09
Tulstrup Børnehus
Tulstrup Have 3, Tulstrup
48 28 69 25
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

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

Grundejerforeninger
Andelsforeningen Holmegården
Jørgen Dan Nielsen
48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig
39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes
35 38 02 23
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Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.dk

Kontortid:
Tirsdag-fredag kl. 11.00-12.00.
Onsdag tillige kl. 16-17
i Smedens Hus, Alsønderup

Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk

Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af
Hillerød kirke)
70 23 03 93

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43

Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25

Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, llj@spire.dk
48 28 75 35
Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Knud Brodersen
48 28 64 99
knub@privat.dk
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
mile@get2net.dk
Grundejerforeningen Tulstrup Have II
Inge C. Holding
48 28 50 66
Grundejerforeningen Hyacintvej
Michael Wahlstrøm
39 65 05 78
Hestehavens Grundejerforening
Dan Bordal
48 28 78 77

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk

Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26
Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.dk
Kathrine Paulsen
Alsønderup sogn
48 24 06 01
www.alsonderupkirke.dk
Kirkeværge
Käte Andersen
48 28 64 10
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter
Inge og Jørn Pedersen
48 24 13 70
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET

DYRLÆGE
JENS MARTINUS
ANDERSEN
SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”
DYRLÆGE JENS
MARTINUS ANDERSEN
Hillerød
Jespervej
96
Ndr. Jernbanevej 213400
· 3400
Hillerød
FAX:4822
48221531
1531
TLF.:
TLF.:4822
48221530
1530 · FAX:
E-mail: sdk@vetnet.dk
sdk@vetnet.dk
E-mail:
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

Kontorland A/S
Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

P.M. BELÆGNING

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

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

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

