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indsendte materiale.
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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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Den bedste og billigste idræt i Alsønderup:

Alsønderup
Rulleskøjteafdeling
r
e
d
e
n
6 må 0 kr.
for 15
Endvidere er der hver lørdag:
● Mindst 4 voksne
medhjælpere til stede
● God musik i hallen
● Åbent i cafeteriet

Indendørs rulleskøjteløb
på Kulsviergården
● Hver lørdag i 4 timer ● Åbent fra kl.11.00 -15.00
● Gratis lån af rulleskøjter

● Konkurrencer

Sæsonkort koster 150 kr. og
giver gratis adgang i hele
sæson’en.
Såfremt man ikke har sæsonkort, koster en enkelt indgang
30 kr. hver lørdag

Se vores hjemmeside for mere information – www.asgi.dk

6 Idrætsforeningen…
Nyt fra

Tennisafdelingen

Skumtennis
Så nåede vil til slutningen af den
udendørs tennis sæson. Banerne
blev lukket i slutningen af oktober.
Som annonceret i forrige
LokaltNyt, vil der i efteråret/vinter
være tilbud om skumtennis i
Kulsvierhallen på udvalgte søndage. Det er følgende dage:

25. november
9. december
27. januar
17. februar
17. marts

På billedet ses Alsønderups U11-drenge
Frederik Madsen, Mathias Hedman, Magnus Pheiffer, Mads Bertelsen, Jacob Veje,
Simon Kristiansen, Jens-Christian Windum, Søren Olsen og Jonathan Vest.

Alsønderupdrenge
er kvalificeret
til landsmesterskab
U11-drengene fra Alsønderup har bevist at de
er Hillerøds bedste U11-hold
Alsønderups U11-drenge har i efterårssæsonen 2012 spillet mod de
absolut bedste og stærkeste hold i
Nordsjælland i DGI-rækken.

De er nu kvalificeret til landsmesterskabet, hvor de skal spille mod
nogle andre af Danmarks bedste
U11-hold.

Efter at drengene i løbet af sæsonen
har været involveret i mange
spændende og jævnbyrdige kampe
- blandt andet to kampe mod KBK
Hillerød, som begge endte med
knebne sejre - sluttede Alsønderup
med at vinde rækken.

Drengene går alle i 4. klasse og
vandt sidste år det uofficielle
Hillerød-mesterskab indendørs for
U11-drenge.
De har nu i indeværende sæson
bevist at de stadigvæk er Hillerøds
bedste U11-hold.

Skumtennis vil i lighed med tidligere år foregå på søndage fra
kl. 10-12. Det er gratis for
medlemmer at ASG&I Tennis, og
koster 20 kr for ikke medlemmer.
Der kan lånes junior ketchere og
enkelte, ældre ketchere til voksne.
Skumbolde udlånes ligeledes.
Der er ikke træner tilstede, så man
skal selv kunne spille.
Mindre børn kan også godt være
med, hvis de har en forælder med.

Tennisudvalget
Efter general forsamlingen den
12. september er tennis udvalget
sammensat således:
● Charlotte Sommerfelt, medlem
csommerfeldt@gmail.com,
2879 0699
● Merete Klem Andersen, medlem
merete_klem@hotmail.com,
24914 049
● Lis Asmussen, kasserer
haas@post12.tele.dk, 2172 7644
● Gitte Winkler, næstformand
gw@kms.dk, 4052 8799
● Lisbeth Hjorth, formand
lisbeth.hjorth@hotmail.com,
2880 3741
Lisbeth Hjorth, tennisudvalget

Idrætsforeningen…
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Nyt fra Håndboldafdelingen

Herrehåndbold
Til alle herrer der kunne have lyst til at røre sig lidt - så
er chancen der for at prøve håndbold.
Vi startede sidste år et Oldboyshold i Alsønderup
håndbold klub, der både har ungdomshold, damehold
og nu også et seniorherrehold.
Oldboysholdet er nedlagt, så der i den forbindelse kan
blive plads til yngre spillere.
Vi gjorde det rigtig godt i turneringen med Oldboysholdet, selvom der var flere der aldrig havde prøvet at
spille håndbold før.

Vi er nu startet en ny sæson i serie 4 (som seniorhold),
hvor vi er kommet godt fra start.
Men vi behøver nogle flere spillere.
Du kan ikke være for tyk eller tynd - høj eller lav. Du
skal bare være over 18 år, så er der garvede folk til at
hjælpe med teknikken - hvis der er behov for det.
Vi træner hver torsdag kl. 20.30 på Kulsviergården.
Ønskes mere info, ring til Martin på tlf. 25116308.
Herrespiller/bestyrelsesmedlem

Trille Trolle Bold er startet
Alsønderup Håndbold tilbyder som noget nyt Trille
Trolle Bold for alle børn i alderen 3-6 år.

Følgende søndage er vi i gang:
4. november, 11. november, 2. december 2012
6. januar, 20. januar, 3. februar,
3. marts, 24. marts 2013
Vi er i hallen fra kl. 9.30-10.30, men mødes gerne
15-30 min før. Det koster 250 kr. for alle gangene eller
50 kr. pr. gang.

Vi leger med bold, hop, spring, rul og griner en masse.
Vi startede d. 7. oktober hvor 7 glade og forventningsfulde børn med forældre mødte op. Vi startede med
lidt opvarmning og så satte vi en masse sjove lege i
gang. Vi havde bl.a. "fang en gris", "skyd en ko" og en
dejlig aktivitetsbane, som blev prøvet af.
Har du lyst til at være med, så mød op
eller ring til Karina Andersen på 3022 6189
for yderligere information.

Vi arbejder på det…
Hovedbestyrelsen har på det seneste møde
besluttet at forsøge at udleje badmintonbaner
i hallen på timebasis. Booking af baner vil ske via
ASGI’s hjemmeside.
I skrivende stund er der ledige timer:
tirsdag formiddag, fredag aften og lørdag morgen.
Prisen vil være kr. 100,- pr. bane for en time.

Vi er ikke helt klar endnu, men hold øje med vores hjemmeside…
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FIRKLØVEREN

-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid
Firkløveren er godkendt af Hillerød og Halsnæs Kommune.
Masser af frisk luft, knus, sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling pr. md. er 2.644,inkl. kost, bleer og barnevogn m.m.

FIRKLØVEREN

v/Tanja Leerbech Holst
Kløvervej 22, Tulstrup, 3400 Hillerød
Mobil 30 69 61 99 - firkloeveren@mail.dk
www.firkloeveren.dk

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

MURER

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

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

●

●

●

●

●

●

Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

Murerfirmaet
NORDSJÆLLAND ApS

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

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

Damehåndbold
Kampprogram og resultater før jul:

Dameserie 2

Dameserie 4

BORSHOLM IF – ALSØNDERUP: 8-22
ALSØNDERUP – HERLEV/HJ: 8-30
BLOVSTRØD HF – ALSØNDERUP: 15-15
ALSØNDERUP – FREDENSBORG: D. 28.11. KL. 20:30
SKÆVINGE – ALSØNDERUP: D. 4.12. KL. 19:30

HILLERØD – ALSØNDERUP: 13-9
ALSØNDERUP – HILLERØD: D. 18.11. KL. 11:00
ØLSTED IF – ALSØNDERUP: D. 25.11. KL. 14:00
ALSØNDERUP – ST. LYNGBY: D. 2.12. KL. 11:00
SKÆVINGE – ALSØNDERUP: D. 4.12. KL. 20:45
ALSØNDERUP – ØLSTED IF: D. 5.12. KL. 20:15.

KOM TIL VORES KAMPE - DET ER ALTID DEJLIGT MED OPBAKNING…

Juletræssalg
Mosegaarden på Præstevej 3 inviterer
til juletræssalg. Fæld eller vælg årets juletræ.
Flot julestue med juleting, puder, kranse,
grangrønt m.m.
I weekenderne er der ponyridning, mekanisk tyr
og salgsvogn med gløgg og æbleskiver m.m.

Gratis slikpose til børnene.
Se mere på vores hjemmeside www.juletraeer.dk
Med venlig hilsen
Hanne & Flemming Lynge

Mosegaarden
Præstevej 3

●

Tulstrup

●

3400 Hillerød

●

Tel. 21 21 13 00

●

www.juletraeer.dk
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REGNSKABSSERVICE &

REVISION

Regnskabsservice

Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Hans Torben Andersen
Damvejen 8
3400 Hillerød

4828 6375
2025 9317

Få råd til regnskab
Revisor FDR
hta@regnskabsservice.dk

www.regnskabsservice.dk

P.M. BELÆGNING

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

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

Kulsvierscenen…
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Kulsvierscenen opfører

på Kulsviergården med efterfølgende

Tyrolerfest
Den 19. januar slår vi dørene op for endnu en teatersæson.
Premierefesten i år bliver et brag af en tyrolerfest med øl i lange baner,
ægte tyrolermad, musik og dans.
Reserver dine billetter allerede i dag på www.billetten.dk

Premiere med efterfølgende tyrolerfest
19/1-13 Teatersalen kl. 16.00
Forestilling
20/1-13 Teatersalen kl. 15.30
Forestilling
23/1-13 Teatersalen kl. 19.30
Forestilling
26/1-13 Teatersalen kl. 15.30
Forestilling
27/1-13 Teatersalen kl. 15.30
Forestilling
30/1-13 Teatersalen kl. 19.30
Forestilling
2/2-13 Teatersalen kl. 15.30
Forestilling
3/2-13 Teatersalen kl. 15.30

Medvirkende bl.a.:
Helle Berg, Niels Holsted, Henning Ibsen,
Marianne Sonne, Birgitte Enghave og en masse
andre børn og voksne fra lokalområdet
Handlingen:
The Sound of Music handler om Maria, der efter
ophold i et kloster, skal være guvernante for
kaptajn von Trapps syv børn. I begyndelsen stiller
von Trapp sig kritisk overfor Marias opdragelsesform, men får efterhånden øjnene op for hende.
Handlingen foregår under 2. Verdenskrig, og da
kaptajn von Trapp bliver indkaldt til flåden, må
familien forsøge at flygte over grænsen til Schweiz

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, få billetterne tilsendt eller afhente i et af salgsstederne (bl.a. Frederiksborgcentret eller
Helsinge bibliotek - se mere på www.billetten.dk).

Læs mere på www.kulsvierscenen.dk
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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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Vind gratis billetter til
Alsønderup Idrætsforening udlover 3 x 2 stk. gratis billetter til
Kulsvierscenens forestilling Sound of Music, der har premiere til januar.
De vundne billetter kan videregives til hvem man ønsker,
men kan ikke veksles til kontanter.
Alle, der går ind og "Synes godt om"
Alsønderup Idrætsforening
på Facebook, deltager i konkurrencen.
Det er OK at få familie og venner
til også at gå ind og "Synes godt om".
Vinderne findes ved lodtrækning i starten af januar måned 2013
og annonceres på vores Facebookside.

ASG&I - Alsønderup Skytte,
Gymnastik og Idrætsforening

14 Lokalt Nyt…
1.000 tak for de altid mange
besvarelser af “Find 5 Fejl”.
Vor lille foto-konkurrence
afløste fra nr.1 2010 bladets
Sudoku-spil, som også var
meget populært.
Det er bladets faste fotograf,
Kenneth Estrup, som tager
de smukke lokale fotos med
de altid “indbyggede” fejl.
Siden vor første konkurrence
i nr. 5 - 2005 har redaktionen
trukket 43 glade vindere, som
enten har vundet vin eller
sodavand.
Denne gang var det
Louis fra Tjærebyvej, som
vandt en kasse sodavand.
Peter Windum
- redaktør af Lokalt Nyt

Foreningen

Lokalt Nyt
for Alsønderup og Tjæreby sogne afholder generalforsamling

onsdag den 12. december 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

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
11/12-2012.

Fotograf:
Kenneth Estrup

Alder

KLIP HER

Telefon

By

Louis vinder sodavand!

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

Postnr

Louis
fra Tjærebyvej

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND

Adresse

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

KONKURRENCE:

Navn

Find 5 fejl
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Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer
Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

Lær at spille guitar
Privatundervisning i guitar
hos Caspar Reiff
Begyndere, mellemniveau og øvede
Undervisningen foregår om torsdagen
i Tjæreby
Ring og hør nærmere på 50851066
eller send en mail: reiff.caspar@gmail.com

reklame
markedsføring
tryksager
annoncer
PRessekontakt
webtekster

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

Harløse …
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Nyt fra

Harløse Forsamlingshus
Fællesspisning

Stort loppemarked
Søndag d. 18. november kl. 10 – 13.
Vi har fået så mange effekter så huset vil være
fyldt op med mange spændende ting:
juleting – bøger – møbler – isenkram – porcelæn –
malerier – lamper – tøj – glas og mange andre ting.

Fællesspisning
Tirsdag d. 27. november kl. 18.00, efter spisningen
viser og fortæller Lennart Weber om gamle postkort
fra Hillerød og Harløse.
Tilmelding senest 2 dage før på tlf. 4821 0389
Selv om vi har mange ting modtager/afhenter
vi stadig effekter til loppemarket.

Jagttegnskurset
Så er vi klar!
Kurset starter mandag d. 19. november kl. 19.00.
De der har meldt til, men endnu ikke er blevet
kontaktet, bedes ringe 2045 9964 og få en snak om
bøger til kurset.

Fællesspisningen i august blev en hyggelig og sjov
aften. Vi havde besøg af Wilhelm Stark som på en
festlig måde fortalte om sit meget afvekslende liv.

18
Weekendens besætning

Alle mand på dæk!
af senior Maria Aarup og pilteleder Mette Herskind
I september var en flok FDF’ere fra Alsønderup
på sejltur med det gode skib Skibladner. Vi
bringer her et interview med en af deltagerne,
Maria Aarup.
Hvad lavede du i weekenden
d. 7.- 9. september?

Skibet er 18,5 meter langt og 5,5 meter bredt og har
otte sejl.

Hvor sejlede i hen?
Vi sejlede fra Asiatisk Plads på Christianshavn ved 19tiden fredag aften. Vi sejlede op mod Helsingør og var
der ved to-tiden om natten, hvor vi lagde os til at sove.
Dagen efter sejlede vi tilbage ad cirka samme vej, men

I netop den weekend var jeg på sejltur med Skibladner.
Det var en tur, som FDF Alsønderup havde arrangeret i
samarbejde med mandskabet ombord. Vi var atten i
alt; fem voksne og ti børn fra Alsønderup og så en
skipper og to holdledere.

Hvad er Skibladner?
Skibladner er et gammelt sejlskib fra 1897. Skibet bruges af FDF Københavns Søkreds som et øvelsesskib.
De sejler normalt forår, sommer og efterår. Det er medlemmer fra FDF Københavns Søkreds samt medlemmer
fra andre FDF kredse, som sejler en dag eller weekend,
ligesom vi gjorde.

Aftensmad
i salonen

19
i stedet for at sejle ind til København igen, sejlede vi
videre ned til Køge havn. Der ankom vi til aftensmadstid. Om aftenen var der tid til at gå en tur rundt i byen.
Næste dag sejlede vi hjem igen til København og var i
land ved 16-tiden.

Arbejdsvagt

Hvem styrede skibet?
Vi havde en skipper ombord, der hed Mogens. Han
styrede ofte skibet, men vi andre fik også lov til at
prøve, når vi havde sejlvagt. Jeg sejlede også selv skibet en gang, og det gik da også fint, indtil holdleder og
madmor Mary-Ann fortrød sin navigation og sagde, at
jeg sejlede i forkerte retning. Men jeg vidste godt, at
det var hende der havde kludret i det - Michael er mit
vidne! Derefter var det slut med min sejlkarriere, og
skipper tog over. Mikkel Westerbjerg var rigtig skrap til
at sejle og prøvede det flere gange.

lægge sig på dækkets forhøjning og sove. Det udnyttede nogle af de lidt højere ledere, da køjerne ombord
ikke var ret store.
Under dækket var der en sovesal i den ene ende af
skibet. Der var en køje til alle, men det var ret trangt.
Jeg sov sammen med de andre piger i et lillebitte lukaf
helt ude i spidsen af skibet.
Ved siden af sovesalen var spisesalen, også kaldet
”salonen”. Det kan være, at man tænker ”waow”, når
man hører ordet salon, men så stort var det slet ikke.
Hvis vi maste os sammen, kunne vi lige være der. Men
da vi ikke alle sammen spiste på samme tid, var det
aldrig noget problem.
Efter salonen kom køkkenet, som ikke var særligt stort,
og man kunne ikke være mere end højst to-tre mennesker derude, før det var for mange. I køkkenet var der
en lille dør, og inde bag den dør var toilettet. Det var
ikke helt som derhjemme, og der skulle lidt øvelse til,
før man lærte at skylle ordentligt ud.
I agterenden af skibet, adskilt fra de andre rum, lå skippers kahyt med navigationsanlæg osv.
Kabyssen

Hvordan var båden indrettet?
Ude i forenden af dækket var der en slags udkigspost,
hvis man var lidt kreativ. Man kunne både sidde på
bildæk, reb og de såkaldte ”jordbær”. Hvis man var så
heldig, at nogen havde brugt tid på at kvejle rebene
pænt op, var der en fin siddeplads. Ellers kunne man
Flot vejr

Hvilke opgaver havde man?
Når vi lagde til kaj, og når sejlene skulle sættes, hjalp
vi alle sammen til. Men ellers var vi inddelt i tre hold,
der skiftevis havde sejlvagt, arbejdsvagt og frivagt. Når
ens hold havde sejlvagt, skulle man holde udkig efter
andre skibe og bøjer rundt omkring i vandet. Man
kunne også få lov til at styre skibet, hvis man var heldig. Ellers kunne man sove lidt på dækket, hvis alle
opgaver var bemandet.
På arbejdsvagten skulle man lave mad og dække bord
eller vaske op eller gøre rent.
På frivagten kunne man holde fri og evt. sove. Hvis
man var uheldig at have frivagt om morgenen, skulle
man lave morgenmad.
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Hvad var det sjoveste på turen?

Hvad var det vildeste?

Den første aften havde min ven Magnus fået en lidt
nederen sejlvagt fra kl. 20-24 og måtte derfor ikke gå
ned til os andre, der sad og spillede kort i varmen. På
et tidspunkt gik jeg op på dækket for at se til Magnus
og dem fra hans hold. Det var mørkt og koldt, og når
man sidder der og stirrer ud i vandet, er mørket og
kulden det eneste, man kan tænke på. Der var ikke
meget snak. Men så begyndte vi at fortælle historier.
Man skulle sige en sætning, og når man var færdig,
skulle man sende historien videre ved at sige bip. Vi
fandt på et par historier, og tiden gik pludselig meget
hurtigere, og vi grinte og havde det hyggeligt.
Næste dag kom der en del bølger, og der var flere, der
blev søsyge, men så begyndte vi igen at fortælle historier, og det tror jeg faktisk hjalp. Ens tanker var helt
andre steder end på, at båden vippede.

Den vildeste og mest grænseoverskridende oplevelse
var, da vi fik lov at kravle ud på spidsen af båden, det
der hedder bovsprydet. Jeg prøvede først, mens vi lå i
havn, og der var det fint og stille og roligt. Så begyndte
vi at sejle, og vi fik igen lov til at kravle derud. Vi skulle kravle på kæder og reb og skulle selv sikre os med
det sikringsudstyr, vi havde fået på. Jeg kom halvvejs
ud, inden jeg fik nok og vendte om. Så sad jeg på
dækket og fik snakket mig selv frem til, at jeg selvfølgelig skulle helt ud på bovsprydet. Det var lidt af en
kamp at komme derud, for der sad fire-fem andre derude i forvejen, og uden Sophus´ hjælp havde jeg ikke
klaret det.
Jeg nåede helt ud på spidsen og sad der i to sekunder,
da benene begyndte at ryste voldsomt under mig. Mit
hjerte bankede på livet løs, og jeg fik kvalme og ville
bare ind. Jeg gik totalt i panik. Mine tanker fortalte mig
hele tiden, at hvis jeg faldt ned, var der ikke så meget
at gøre. Det kan godt være, at vejen derud var svær,
men hvis man så lige ganger det op et par gange, får
man turen tilbage igen. Da jeg nåede ind, gik der et
stykke tid, før jeg holdt op med at ryste, og jeg blev
nødt til at spise noget Kit-Kat, før jeg var ovenpå igen.
Derefter var det bare for vildt at tænke på, hvad jeg
lige havde gjort - fed men for vild oplevelse!

Hvad var det værste?
Det værste var bølgerne om aftenen. Den første aften
kom der en del bølger. Bølgerne var intet i forhold til
næste dag, men fordi det var første dag, og fordi det
var mørkt og koldt, blev det endnu værre. Jeg tænkte
hele tiden på det værste der kunne ske. Jeg tænkte, at
skibet ville tippe - Titanic all over – og så ville vi alle
ryge i det kolde vand, og måske ville min redningsvest
ikke virke. Jeg blev mere og mere bange, og det føltes
som om bølgerne blev vildere, mørket blev mørkere,
kulden koldere
og blæsten kraftigere. Så det var
helt sikkert, at
jeg først faldt i
søvn, da vi lagde
til i Helsingør
havn ud på natten.

Vil du anbefale turen til andre?
JA! Helt klart. Det er en oplevelse for livet. Det er ikke
alle, der får lov at sejle på sådan et flot skib med alt
hvad der hører til. Man får sjove og anderledes oplevelser, der er spændende at dele med andre. Så JA!
Jeg vil så meget anbefale det til andre.
Kom bare af sted!

Vi hilste på Kongeskibet
Maria

Tiltrængt hvil
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”Fredsvalg” på
Valgforsamlingen
På Valgforsamlingen d. 11. september
mødte 30 menighedsmedlemmer til mødet i Smedens Hus.
Det glædede naturligvis det siddende menighedsråd meget,
og det var spændende om der kunne opstilles lister
med det fornødne antal kandidater. Og det lykkedes!
Ved udløbet på fristen for evt. at indlevere endnu en
kandidatliste for Tjæreby-Alsønderup sogne var der
fortsat kun én liste, nemlig den foreslået på valgforsamlingen gældende for 2 år.
Det kan derfor godt kaldes et ”Fredsvalg”, for der blev
foretaget afstemning på valgaftenen og følgende blev
valgt med fuld flertal:

For Tjæreby sogn:
Som medlemmer:
Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedsagervej 1
Oluf Stark, Harløsevej 164
Ulla Pedersen, Nordhøjvej 26

Som suppleanter:
Kirsten Larsen, Freersvangsvej 2
Michael Roland Hamilton, Nordhøjvej 26
Lisbeth Arildsen, Harløsevej 115
Lise Jensen, Kirkestien 6

For Alsønderup er valgt:
Som medlemmer:
Ruth Steen, Christianshave 21, 1.tv.
Hans Christian Poulsen, Pibe Møllevej 22
Anders Silberbauer, Baunevej 15
Birgitte Windum, Baunevej 19
Heidi Liljedahl, Lyngbakken 3
Max Groth-Knudsen, Rylevænget 10

Som suppleanter:
Grethe Egerup, Bakkesvinget 18
Susanne Sandholt, Nejedevej 19
Jørn Pedersen, Rylevænget 9
Birgit Brogaard, Bøgebakkevej 7
Til dem, som forlader menighedsrådet, alle efter indtil
flere perioder, skal der her lyde en meget stor tak for et
uegennyttigt stykke arbejde på alle fronter, og ikke
mindst på det område, I hver især har brændt for.
Der skal også lyde en tak for opbakning ved vores
valgforsamling. Tak for interessen for at være med i det
forsøg, som 162 andre menighedsråd også valgte at
være med i.
Det nye menighedsråd skal nu sørge for de bedst mulige rammer for vores lokale kirkeliv de næste 2 år – og
også arbejde for at få endnu flere nye unge kræfter ind
til den tid.
Det nye menighedsråd holder konstituerende møde
tirsdag d. 27. november 2012.
Ruth Steen
Formand for valgudvalget

Menighedsrådet ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår!
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Sogneudflugt
Fredag 31. august 2012 kl. 8.30: Så er der sogneudflugt! Ca. 36 sognebørn i en fremskreden alder ankom
- og det stående spørgsmål var: Hvor i alverden ligger
Søborg Magle Kirke?
Det havde vi megen sjov ud af - og så var vi der lige
pludselig - det var ikke så langt væk - for foden af bjerget med Grundtvigskirken! Og meget anderledes!
Arkitekt Holger Jensen havde været med fra start - og
den passede ind i ‘sit sted’! Vi ankom og præsten der i
Søborg Magle kirke fortalte om denne unge kirke bare
fra 1968 - og en selvbyggerkirke. Vores sognepræst
Anja Worsøe Reiff havde lovet os at vi lige skulle se
altertavlen af Adi Holzer, men vi fik sandelig kirkens
historie med – plus en kompetent og spændende visning af altertavlen ved sognepræsten! Det var skønt
og vi nød det alle - men vores tidsplan var røget!
Pyt - Adi Holzers altertavle var det hele værd!
Anja W. Reiff klarede det med tidsplanen og turen gik
til Haslev - og vi fik sunget dejligt mange sange og
salmer.
Vel ankommet til Haslev Højskole blev vi budt varmt
velkommen af Grethe Olsen der står for Galleri
Emmaus, der er på Haslev Højskole nu.
Grethe Olsen guidede os så gennem udstillingen på
bedste vis - og der var bl.a. et forstudie til den altertavle, vi lige havde oplevet som vi var meget glade for at
vi havde nydt det endelige resultat i Søborg Magle
Kirke! Ellers var der fra ikoner til Finn Storgaards skrotbilleder og til nogle fantastiske værker i marmor - og
bl.a. spændende billeder af en færøsk kunstner, Sigrun
Gunnorsdottir. Bibelens fortællinger læses og forestilles

Haslev Højskole og
Galleri Emmaus

over hele verden - egentlig findes der masser af malerier hvor Jesus og disciplene selvfølgelig er sorte!! Det
var der ikke eksempler på her, men der var mange fantastiske værker - og Grethe Olsen var virkelig god til at
guide os. Selvfølgelig fandt vi jo hver de billeder vi
holdt mest af.
Så fik vi skøn buffet og besøg i haven med nedfaldne
skovfogedæbler!
Vi nød besøget på Haslev Højskoles Emmaus-udstilling
og vi nød den gode kaffe og formidable kage på Villa
Gallina!
Og vi nød at være på udflugt - at se skønne steder - at
synge skønne sange og at få lidt mundgodt, vand og
frugt på turen!
Med Hanne Lundsgaard har vi været Sjælland rundt og
også set spændende steder. Det gjorde vi også med
Anja W. Reiff – her var det spændende sted: Kunsten!
Tak for det!

Galleri Emmaus

Kirkerne…
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På hjemturen blev der såmænd foreslået at vi tog på
næste sogneudflugt til Lemvig. Der blev også foreslået
en tur til udvalgte kirker i København. Jo, vi havde haft
en god inspirerende sogneudflugt!
Mange tak til menighedsrådet og sognepræst Anja
Worsøe Reiff.
Mange tak og med venlig hilsen
Birgit Brogaard

Den smukke altertavle af Adi Holzer
i Søborg Magle kirke

Kaffe og kage blev
nydt på Villa Galina

Grethe Olsen guidede os igennem
udstillingen i Galleri Emmaus

Helligtrekonger
familiegudstjeneste
med frokost
Søndag den 6. januar kl. 10.30 i Alsønderup kirke
I kirken er det helligtrekonger, der afslutter julen.
I middelalderen blev der ved helligtrekonger holdt
”stjernemesser”, og der var stjerneoptog gennem byen.
Vi skal ikke hele vejen gennem byen, men i stedet se, om vi
ikke kan lave et stjerneoptog i kirken.
Og så skal vi selvfølgelig høre om de vise mænd, der fulgte stjernen på himlen.
Hvad ledte de efter og var de i virkeligheden konger?
Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen - pris 25 kr. for voksne, børn gratis.
Tilmelding til sognepræsten på awr@km.dk senest 3. januar.
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Så ramte
salmemaraton
Alsønderup kirke
4. september 2012 ramte salmemaraton Alsønderup
Kirke og alle kom hertil fra hele provstiet. Mange glade
mennesker, der gerne ville synge med om Guds rige,
kirken og kirkens enhed.
318-335 – og sunget blev der i godt 2 timer med en
lille kaffepause. Vor sognepræst Anja Worsøe Reiff
satte os først på selvstudie af Alsønderup Kirke med
den gode folder fra 1998, produceret af Palle Højland
og Ole Blåkilde med fine oplysninger om Alsønderup
Kirke. Det var et godt initiativ taget af daværende formand for menighedsrådet Susanne Sandholt.
Med folderen i hånden gik vi nærmest på skattejagt i
vores kirke - vi gik rundt og kiggede og snakkede i en
meget hyggelig stemning.
Kl.19 startede salmemaraton. Anja W Reiff gav gode
oplysende introduktioner til hver salme - de allerfleste
af N.F.S. Grundtvig. På den måde fik vi et fint og nuanceret indblik i Grundtvigs arbejde med salmerne. En
flittig mand, der også havde politisk mod - så meget at
de to vers hvor han er fortaler for en kirke bestående af
en menighed: ”Uden drot og præst” først kom med i
salmebogen i 2003! Jo jo - og så fik vi via Anja W.
Reiffs kyndige introduktion til hver salme et indblik i
hvor poetisk N.F.S.Grundtvig var. Tak!
Organist Finn Hegelund
Nielsen og kirkesanger
Verner K. Petersen sørgede
for at vi fik salmerne sunget
på bedste vis. Nogle af dem
på alle de melodier der var
komponeret til dem - det
var sjovt.
Jo - vi fik prøvet meget!
N.F. S. Grundtvig

Udover Grundtvig fik vi sunget en salme af den norske
Grundtvig, Reitan og så et par moderne bl.a. af Lars
Busk Sørensen. Så det blev Grundtvig med flødeskum!
Da det var slut gik vi alle ud i den lune, mørke
augustaften med fuldmånen bag skyerne. Efter at have
sunget så meget, ja så svævede vi hjem og vi glæder
os til næste gang.
Pas på oversigten i Lokalt Nyt nr. 4. Der står alle datoerne og næste gang er det i Gadevang og så ellers hele
provstiet rundt!
God fornøjelse
Birgit Brogaard

Konfirmandernes
egen
gudstjeneste
2. december kl. 19.00 i Alsønderup kirke
Sidste år var overskriften for konfirmandernes egen
gudstjeneste ”Gudstjeneste uden grænser”.
Og det er ikke til at vide, hvad der skal ske, når de
unge selv styrer gudstjenesten. Og det er jo netop
dét, der er så spændende!
I vores forberedelse snakker vi bl.a. om, hvad der
overhovedet skal til, for at man har en gudstjeneste?
Og vi tager på inspirationstur til natkirken i
København. Så ryster vi posen - og hvad der kommer ud af det hele?
Ja der er kun ét at sige: Kom selv og se!

Kirkerne…
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Et pusterum
i adventstiden
Vi ved det godt alle sammen: Julen er en af de travleste
tider på året, og i skrivende stund er det allerede flere
uger siden, de første julevarer begyndte at dukke op på
butikkernes hylder. Selv om vi måske prøver at ignorere det lidt endnu, så ved vi det godt: Ræset er i gang!

For slet ikke at tale om den psykiske forberedelse,
inden familien skal samles – går det nu godt i år, når
tante Oda får for meget snaps til julefrokosten. Og
hvordan skal det overhovedet gå at holde jul, når vi
savner én, der ikke er hos os mere.

Der går ikke længe, før vi alle sammen drøner
rundt for at nå det hele.
Der skal købes gaver og lægges
de sidste planer for juledagene;
hvem holder frokosten, og hvor
skal juleaften tilbringes?
Vinduerne skal pudses så den
fine pynt kan komme op og hænge,
huset skal måske gøres rent og
forberedes til eventuelle gæster.
Anden eller gåsen skal bestilles
og der skal købes bunker af mad.

Ja hold da op! Listen med krav og udfordringer til os
selv og andre er simpelthen enorm. Det er ikke så
mærkeligt, at nogen vælger helt at melde sig ud af
julen og rejse til Langtbortistan, bare for at slippe for
alle de krav, som julen efterhånden er druknet i.
Men man behøver nu ikke at tage så langt væk for at
få et pusterum. Hver søndag formiddag er der tid og ro
til fordybelse i kirken. Også selv om du ikke plejer at
lægge vejen forbi, så er adventstiden en god tid at gå i
kirke.
Måske kan du synes, at netop her har du slet ikke tid,
men netop når vi er allermest travle, har vi brug for at
møde roen og stilheden, for at møde Gud og blive
mindet om, hvad der er vigtigst i livet.
Der er i det hele taget mange arrangementer i kirken i
adventstiden, så kig forbi til et møde med din egen
indre fred - og den fred der overgår al forstand.

Med ønsket om en glædelig adventstid,
en fredfyldt jul og et godt nytår!
Sognepræst
Anja Worsøe Reiff
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Musikalsk adventsgave
i Alsønderup kirke
Adventskoncert torsdag den 29. november kl. 19.30
Vi er på vej mod adventstid og dermed på vej mod
den mørke tid. Allerede tidligt om eftermiddagen kommer mørket krybende og om morgenen tvivler vi på, at
det overhovedet er morgen. Mørke, blæst og kulde får
os til at trække dynen længere op.

Vi spreder mørket med glade og varme toner i kirken,
og nyder duften af gran, samt smagen af årets første
glögg og æbleskiver i Smedens Hus. Koncerten er som
alle andre gaver gratis, glögg og æbleskiver koster bare
20 kr.

Advent betyder komme, og det er tydeligt, at vi alle
venter og ønsker, at noget skal komme. Noget der kan
sprede mørket og bringe lys og glæde.

Medvirkende ved koncerten vil være Kulsvierkoret,
Brødeskovkoret, sanger og komponist Henrik FrimannMeier, pianist Thomas Goosemann, organist Finn
Hegelund på orgel og bas, kirkesanger Verner Kruse
Petersen samt et lille eksklusivt udvalg af kirkens musikalske venner.

Spørger man børnene hvad advent egentlig betyder,
mon så ikke de vil sige, at det er jo dér, hvor vi begynder at få små gaver, mens vi venter på de store juleaften! De små gaver peger hen på den store gave, vi har
i vente.
I Alsønderup kirke starter vi adventstiden og alle juleforberedelserne med sådan en dejlig adventsgave, der
nok skal sprede mørket:
Nemlig en hyggelig og svingende aften, hvor alle sanserne bliver stemt til forventningens glæde.

Det musikalske program vil bestå af rytmisk
adventsmusik af John Høybye, engelske Christmas
Carols m.m. Fællesnævneren er adventstidens tema,
nemlig forventningens glæde.
Uden tvivl en rigtig dejlig adventsgave at give dig selv
og nogen du holder af.

Vi ses i Alsønderup kirke
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De Ni Læsninger
med
Kulsvierkoret
Tjæreby kirke 16. december kl.19.00
Gennem et forløb i tekst og musik føres vi gennem den bibelske fortælling om universets og menneskets historie fra skabelse og syndefald
over længslen efter forløsning til tidens fylde, da Gud kommer til verden og skaber nyt håb.
Fejringen af de 9 læsninger benyttes ofte som en anledning til at mødes
lige op under jul og ønske hinanden glædelige og fredfyldte juledage og
det får vi igen i år lejlighed til, her midt i december i Tjæreby kirke.
Kulsvierkoret vil synge for os og personer fra menigheden vil medvirke ved læsningerne.

Efter koncerten er der kaffe og juleboller i konfirmandstuen
Der er gratis adgang...

Nyt fra
minikonfirmanderne
Minikonfirmanderne i Alsønderup kirke
(3.A fra Alsønderup skole) er godt i gang med et
spændende forløb, hvor der bliver leget, sunget,
fortalt historier, spillet teater og set på kirken.
Og børnene får skærpet nysgerrighed og spørgelyst
om kirke og kristendom.

1. søndag i advent kl. 10.30
i Alsønderup kirke
er der afslutningsgudstjeneste for dette hold af minikonfirmander.
Næste hold (3.B fra Alsønderup skole) starter op i uge 5.
Hold øje med forældreintra, hvor der kommer oplysning om tilmelding.
Spørgsmål er velkomne, kontakt venligst underviser stud. teol. Cecilia Alexandrovitsch på 31 37 30 44
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Sket i kirkerne siden sidst
Vielser i Tjæreby kirke
25. august 2012 Kristina Jessen og Martin Wandborg

Vielser i Alsønderup kirke
25. august 2012 Anne Højgaard Thorsen og Bruno Kafton Jørgensen
1. september 2012 Tine Bojer og Christian Anders Jørgensen

Dåb i Tjæreby kirke
26. august 2012 Ditlev Haug Hyll Tøjberg
2. september 2012 Hjalte Holm Reiff

Dåb i Alsønderup kirke
9. september 2012 Emma Sofia Boye Jensen
14. oktober 2012 Laura Graasbøl Adsersen

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

Tillykke!

Begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
16. oktober 2012 Kirsten Irene Poulsen
Æret være hendes minde!

Nu kan du også “synes
dine kirker på Facebook.

Kirkelig vejledning:

godt om”

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

Kirkebil
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.

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.
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden af Hillerød kirke)
3400 Hillerød Tlf. 70 23 03 93
E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9-12.30
+ torsdag tillige 16-18
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 4821 0416 Mobil 2056 7216
E-mail: awr@km.dk
Træffes tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11-12 eller efter aftale.
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Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker november 2012 - februar 2013
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag d. 11. november
23. s.e. trin.

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Mark 12,38-44
De skriftkloge
Den fattige enkes gave

Søndag d. 18. november
24. s.e. trin.

10.30
Tjæreby

Fællesgudstjeneste

Johs 5,17-29
Sønnens fuldmagt fra Faderen

Søndag d. 25. november
Sidste s. i kirkeåret

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Matt 11,25-30
Jesu fryderåb

Søndag d. 2. december
1. s. i advent

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30
Matt 21, 1-9
Gudstjeneste med afslutning Indtoget i Jerusalem
for minikonfirmanderne

Søndag d. 2. december
1. s. i advent

19.00
Konfirmandernes egen
gudstjeneste (se omtale)

Søndag d. 9. december
2. s. i advent

10.30

Fællesgudstjeneste
Tjæreby

Luk 21, 25-36
De sidste tider og Jesu genkomst

Søndag d. 16. december
3. s. i advent

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Matt 11,2-10
Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar

Søndag d. 16. december
3. s. i advent

19.00
De 9 læsninger
(se omtale)

Søndag d. 23. december
4. s. i advent

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Joh 1, 19-28
Johannes Døbers vidnesbyrd

Mandag d. 24. december
Juleaften

15.00

13.30 + 16.30

Luk 2, 1-14
Jesu fødsel

Tirsdag d. 25. december
Juledag

9.00

10.30

Luk 2, 15-20
Hyrderne og Maria

Onsdag d. 26. december
2. juledag

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Matt 23,34-39
Veråb over de skriftkloge og farisæerne

Søndag d. 30. december
Julesøndag

10.30

Fællesgudstjeneste
Tjæreby

Luk 2,25-40
Simeon og Anna

Tirsdag d. 1. januar
Nytårsdag

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

16.00
Luk 2,21
Efter gudstjenesten er der Jesu fødsel
champagne og kransekage

Søndag d. 6. januar
Helligtrekongers søndag

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30 Familiegudstjeneste Matt 2,1-12
med frokost (se omtale)
De vise mænd

Søndag d. 13. januar
1.s.e. helligtrekonger

10.30

Fællesgudstjeneste
Tjæreby

Luk 2,41-52
Den 12-årige Jesus i templet

Søndag d. 20. januar
sidste s.e. helligtrekonger

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30
Præd. Lene Riis-Westergaard

Matt 17,1-9
Forklarelsen på bjerget

Søndag d. 27. januar
søndag septuagesima

Fællesgudstjeneste
Alsønderup

10.30

Matt 20,1-16
Lignelsen om arbejderne i vingården

Søndag d. 3. februar
søndag seksagesima

10.30 Gudstjeneste
med konfirmand kunst
(se omtale)

Fællesgudstjeneste
Tjæreby

Mark 4,1-20
Lignelsen om sædemanden

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff

30 Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
haas@post12.tele.dk
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
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@fdf.dk

Badminton
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.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

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk

Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com

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

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

Lokalarkivet for AlsønderupTjæreby Sogne
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk

Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
31 45 19 68
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup

Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk

Hovedforening
Gitte Siezing
48 28 70 89
gittesiezing@hotmail.com

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.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
29 36 91 15
Alsønderup Klub/Ungdomsklub
Guldminen
Baunevej 4, Alsønderup
7232 7453 / 7232 7454
Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

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

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Flemming Høier Olsen
40 77 74 56
alsonderupvand@mail.dk
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
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

Ellegårdens Grundejerforening
Peter Klitgaard
24 91 42 55
pk@trailfinders.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Helge Larsen
48 28 69 43
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, llj@spire.dk
48 28 75 35

Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale.
Det Fælles Kirkekontor
Østergade 16, 1. (ved siden
af Hillerød kirke)
70 23 03 93
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Heidi Wendelholm
20 84 08 26

Grundejerforeningen Sandbakken
Torben Hansen
48 28 60 37

Ledende graver:
Charlotte Busch
30 31 89 83

Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
48 26 24 68
stenhoej@mail.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
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
m.s.@vip.cybercity.dk
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
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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 til det moderne kontor
også hjemmekontoret
Din lokale kontorforsyning
Salg til erhverv og privat

4825 3666
Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød
ønsker alle vore læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår

Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

