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Kulsvierscenen…

Kulsvierscenen opfører:

på Kulsviergården med efterfølgende

FEST

Den 17. januar slår vi dørene op for endnu en teatersæson.
Reserver dine billetter allerede i dag på www.billetten.dk
Hvis Holberg havde levet, ville han helt sikkert dø igen efter at have set sin klassiske komedie blive fortolket
efter alle crazykomikkens regler, i denne vanvittig morsomme version af Jeppe på bjerget. I denne udgave møder
vi tøffelhelten over dem alle, Jeppe, der vågner op, med tømmermænd og identitetskrise, i baronens seng.
Vi stifter bekendtskab med spasmageren, baronen, der elsker practical jokes og mange andre af samfundets
skæve eksistenser. Denne version af Jeppe på bjerget er en ekstrem morsom komedie, som stadig har rødder
i den Ludvig Holbergske charme.

Søndag 18. januar 2015
Fredag 23. januar 2015
Lørdag 24. januar 2015
Søndag 25. januar 2015
Fredag 30. januar 2015
Lørdag 31. januar 2015
Søndag 1. februar 2015

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

15.00
19.30
15.00
15.00
19.30
15.00
15.00

Billetprisen er: Voksen 100,- kr. - Børn (under 15 år) 60,- kr. Grupper 80,- kr. (min.15 personer).
Der er billetsalgsgebyr på 10 kr. Vi kan tilbyde en platte fra Kokkens gourmet til 125/150 kr.
For yderligere information omkring bespisning og priser
gå ind på www.kulsvierscenen.dk, eller kontakt Billetten.dk
på: Tlf.: 70 20 20 96 eller på hjemmesiden www.billetten.dk
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Kulsvierscenen

Bladets egen side…
Kalenderen…

Indhold…

Torsdag d. 4. december

Kulsvierscenen
- side 3
Bladets egen side - Kalender - Redaktørens hjørne - side 4
ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
- side 5-7
Frederiksborg Vin
- side 7
Hillerød Vest-skolen & Æblehaven
- side 8-9
Naturkalenderen & Alsønderup Seniorklub
- side 11
Kulsviergården
- side 12
Kulsvierklubben & Harløse Forsamlingshus
- side 13
Find 5 fejl
- side 15
Naturforeningen for Nejede og Omegn
- side 16
Mindeord for Birger Larsen
- side 17
FDF
- side 18-19
Kirkerne
- side 21-29

19.00 De 9 læsninger i Tjæreby kirke

Søndag d. 14. december
10.30 Adventsgudstjeneste i Alsønderup
kirke. Koret medvirker

Onsdag d. 24. december
13.30 Julegudstjeneste i Alsønderup
kirke
15.00 Julegudstjeneste i Tjæreby kirke
16.30 Julegudstjeneste i Alsønderup
kirke

Torsdag d. 25. december
10.30 Gudstjeneste i Tjæreby kirke

Fredag d. 26. december
10.30 Gudstjeneste i Alsønderup kirke

Redaktørens hjørne...

Tirsdag d. 27. januar

Den mørke tid er over os og vinteren står for døren. Det samme gør julen og
højtiden sætter sit helt naturlige præg på vore kirkesider.
Vor teaterforening, Kulsvierscenen, har travlt for tiden. Knap er foreningens
forestilling for børn og unge, Ali Baba og de 40-tyve røvere, blevet vel overstået (stor succes, i øvrigt) før end der lægges op til den næste forestilling:
Jeppe på Bjerget. Den afvikles i januar måned med 7 forestillinger i alt.
Se omtalen på side 3. Det skulle efter sigende blive en god teateroplevelse
og der bliver med garanti rift om billetterne.
Det er jo blevet meget moderne med at forære oplevelser i julegave, så
hvorfor ikke benytte lejligheden til at forære familie og venner en billet til
Jeppe på Bjerget i julegave. Modtagerne “får en på opleveren” og I støtter
Kulsvierscenen. Det må da siges at være en “win-win-situation”...

18.00 Fællesspisning i Harløse
forsamlingshus

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle vore læsere
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Torsdag d. 1. januar
10.30 Nytårsgudstjeneste i Alsønderup
kirke

Torsdag d. 13. januar
18.30 Gudstjeneste i Tjæreby kirke og
efterfølgende spisning

Søndag d. 1. februar
15:00 Alsangseftermiddag i
Smedens Hus

Søndag d. 15. februar

Vort første nummer efter nytår udkommer i begyndelsen af februar (uge 6)
og der er deadline for indlæg den 7. januar. Og husk: Du er altid velkommen
til at sende mig en mail med en kommentar til bladet.

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

13:00 Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning i Alsønderup Kirke

Onsdag d. 18. februar
19:00 Generalforsamling i Alsønderup
Seniorklub på Kulsviergården

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne.
Oplag: 1.550 ex.
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 2337 9788
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Kenneth Estrup
Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS, Tlf. 2211 6511, info@akselg.dk
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
”Lokalt Nyt” kan ses på www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 6 - 2015. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er onsdag den 7. januar 2015.
Materiale/artikler kan sendes til red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.
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Idrætsforeningen…

Nyt fra

Tennisafdelingen
Så nåede vil til slutningen af den udendørs tennissæson.
Vi har haft en fantastisk sæson med rigtig godt vejr.
Banerne var åbne helt frem til slutningen af oktober.

Skumtennis
I lighed med tidligere år vil der i vinter være tilbud om
skumtennis i Kulsvierhallen på udvalgte søndage kl.
10-12. Det er følgende dage:
7. december
11. januar
1. marts
29. marts
19. april
Det er gratis for medlemmer at ASG&I Tennis, og
koster 20 kr for ikke medlemmer. Det gælder både
børn og voksne. Der kan lånes junior ketchere og
enkelte, ældre ketchere til voksne. Skumbolde udlånes
ligeledes.
Som udgangspunkt er der ikke træner tilstede, så man
skal selv kunne spille. Mindre børn kan også godt være
med, hvis de har en forælder med.

træner, Daniel, til at være med som træner for de børn
der dukker op. Børnene skal være minimum 7-8 år for
at være med. Vi vil via Convensus melde ud ca. 1 uge
inden om Daniel er med.

Tennis udvalget
Efter generalforsamlingen den 28. oktober er tennisudvalget sammensat af disse personer:
Charlotte Sommerfeldt,
e-mail csommerfeldt@gmail.com, telefon 2879 0699
Merete Klem Andersen,
e-mail merete_klem@hotmail.com, telefon 2491 4049
Lis Asmussen,
e-mail haas@post12.tele.dk, telefon 2172 7644
Margit Enevoldsen,
e-mail margit.tulstrup@gmail.com, telefon 4047 3780
Lisbeth Hjorth,
e-mail lisbeth.hjorth@hotmail.com, telefon 2880 3741

Men flere af børnene, og deres forældre, har efterspurgt om der kan være en træner med.
Vi vil (forsøgsvis) i løbet af vinteren få vores junior-

På tennisudvalgets vegne
Lisbeth Hjorth

Til junior tennisspillere
Jeg vil sige tak til jer allesammen for en super god tennissommer med jer.
Det er sjovt at være sammen med jer og lære jer at spille tennis!
Jeg glæde mig til at se rigtig mange af jer, og gerne endnu flere, når vi starter igen til
foråret.
Nogle af jer har spurgt om jeg også kan komme og træne skumtennis med jer i
Kulsvierhallen i løbet af vinteren. Det vil jeg gerne forsøge, så jeg har aftalt med
tennisbestyrelsen, at jeg er med nogle gange til skumtennis for at træne jer.
Det kræver så, at I er friske og dukker op i Kulsvierhallen kl. 10 !
Datoerne hvor jeg er i Kulsvierhallen sendes pr e-mail til jeres forældre.
Jeg sender også en sms ca. 1 uge i forvejen til de af jer, der gik til træning i sommer, og har givet mig jeres
mobil nummer.
Håber at se jer! Daniel
PS: Tak til de søde tennisjuniorer, der efter vores afslutning i september lagde nogle dejlige plader chokolade
i min postkasse. Det var sødt af jer.
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VVS
VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

TØMRER
Tømrerfirmaet
MILESTEN ApS

UDSTILLING
Fliser og Baderumsmøbler
Industrivænget 11, Hillerød

FIRKLØVEREN
-privat økologisk dagpleje med fleksibel åbningstid

ds
Ledig pla 015
2
1.februar
Du er altid velkommen til at kontakte os
for et uforpligtende tilbud...

Firkløveren er godkendt
af Hillerød Kommunes
Dagplejekontor og har
til huse i et dejligt
bondehus lige ved siden
af Alsønderup kirke.
Masser af udeleg, knus,
sang, dans og gode
oplevelser for dit barn.
Forældre-egenbetaling
pr. md. er 2.496,inkl. økologisk kost, bleer
og barnevogn m.m.

VVS
Allan Kristiansen & Sønner ApS
Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
info@ak-s.dk ● ww.allankristiansen.dk

FIRKLØVEREN

v/Tanja Leerbech Holst
Kirkevænget 3, Alsønderup, 3400 Hillerød
Mobil 23 72 37 24 - firkloeveren@mail.dk
www.firkloeveren.dk

48 28 62 40

●●●
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fleksibilitet, fællesskab og forældreindflydelse

●●●

Idrætsforeningen…

Frederiksborg Vin…
Andelsforeningen Frederiksborg Vin:

Super vin-høst i år

Frederiksborg Vin (FBV)
havde en super høst i år
– ikke blot i mængde
men også med hensyn til
sukkertallet og kvaliteten af druerne. Faktisk den største
i kg nogensinde i foreningens tid.
Markens flittige hoveribønder sendte 2.272 kg. druer
ind i vineriet til afstilkning og videre forarbejdning. I
2013 var det 1.314 kg. og i 2004 171 kg. - så forskelligt kan resultaterne blive alt efter vejret!
Sukkertallet var for de bedste druer på 90, d.v.s at der
kan produceres en rødvin af Rondo i 2014 uden tilsætning af sukker.
FBV høstede følgende dage: 5., 12. og 18. oktober.
Den 12. var en supergod høstdag og det havde være
en fordel, hvis der var mødt flere af os op til høsten,
men det er sikkert efterårsferien, der kom lidt på tværs
her. For så kom regnen og vi måtte flytte fra den 16.
til 18. - og det gav en del råd i druerne. Som så efterfølgende måtte sorteres fra.
I vineriet har det også været hårdt arbejde for mange.
Vore medlemmer, der har egne vinstokke, har jo også
haft en super høst i år – i alt er der indvejet 2.700 kg.
druer fra vore medlemmer. Så der var på et tidspunkt
lidt panik med hensyn til nok tanke etc. til druesaften.
Men alt er klaret af vineriets flittige hoveribønder.
I vineriet har der været bemanding på i rigtigt mange
dage og timer i oktober måned.
Så nu står alt i tanke og gærer færdig. Den videre proces bliver nøje overvåget, så intet går galt med resultatet af vore dyrebare druer!
FBV er en andelsforening med 220 medlemmer.
Foreningen har indført ”hoveriet” i Nordsjælland.
Er du andelshaver har du også forpligtiget dig til udføre

et antal timers arbejde.
Nogen medlemmer arbejder
rigtig mange timer andre
lidt mindre med de opgaver,
der er nødvendige for at en vingård i Danmark kan
fungere.
Foreningen blev stiftet i 2000 med det hovedformål at
forsyne sine medlemmer med dansk produceret vin af
høj kvalitet samt at virke for udbredelse af kendskabet
til vindyrkning i Danmark.
Den nystiftede forening lejede et areal af Ole Stark på
Skovmosegård i Harløse – som i øvrigt er medstifter af
foreningen. Der er plantet ca. 1.400 stokke, fortrinsvis
af røde druer. Der produceres rosé og rødvin til salg til
medlemmer og andre interesserede.

Bordtennistræner
søges
ASG&I, Alsønderup Idrætsforening ønsker at starte
en bordtennis-afdeling op.
Spillere er der masser af, haltid, borde og bat er
heller ikke noget problem.
Men vi mangler en træner!
Har du lyst til at være med til opstart af bordtennisaktivitet i Alsønderup samt træne unge mennesker
en gang om ugen, så kontakt venligst:
Formand for ASG&I, Peter Windum
mobil 2337 9788 eller email: peter@windum.com
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Skolen…
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup

- dit lokale skolevalg!
Kære forældre
Skal dit barn starte i skole i august 2015?
Så er det nu, du skal gøre dig overvejelser over, hvor
det skal være!
Vi vil gerne fortælle dig om den lokale skole, Hillerød
Vest Skolen, Alsønderup, som er en mindre skole med
ca. 220 elever fordelt på 4 aldersblandede spor fra 0.6. årgang. Denne struktur er ny, og vi er således i gang
med år 1 med denne model.
Vores indskoling, som dækker 0.- 3. årgang er organiseret i to spor med hver ca. 56 elever. Tilsvarende er
eleverne på mellemtrinnet, som dækker 4.- 6. årgang,
organiseret i to spor, ligeledes med ca. 56 elever.
Hvert spor arbejder med holddannelse, hvor eleverne
er tilknyttet basisgrupper, og hvor de har deres faste tilknytning. I forskellige undervisningssituationer kan der
arbejdes med andre typer af holddannelse, det kan
være årgang, fagligt niveau, køn, interesse m.m.
I indskolingen arbejder lærere og pædagoger fra SFO
tæt sammen, og eleverne er således omgivet af kendte
voksne, og den røde tråd i arbejdet kan ske hen over
hele dagen i børnenes hverdag. Der er tilknyttet 3
lærere og 2 pædagoger til hvert af indskolingssporene.
På mellemtrinnet er der 3-4 lærere samt 1 pædagog til
hvert spor.

Dagens undervisning er bygget op af flere elementer.
Dels arbejdes der individuelt, dvs. det enkelte barn
sidder med opgaver, der er nøje tilpasset det enkelte
barn, dels arbejdes der med niveaudelt holdundervisning, makkerarbejde og undervisning, der er tilpasset
de enkelte årgange.
For de nye skolestartere er der naturligvis et særligt tilrettelagt forløb både i tidlig SFO (fra 1. maj til sommerferien), og i den aldersblandede indskolingsklasse.
Derfor er der på begge spor voksne, der har den særlige opgave at tage sig af 0. årgang.
Vi har til huse i dejlige bygninger med plads til at
udfolde sig. Vi bruger det lokale miljø og har et tæt
samarbejde med f.eks. spejderne, Mangholm,
Kulsviergården og idrætsforeningen.
Vi ved, hvor vigtig skolen er i lokalsamfundet, så vi
håber, at I også vil være med til at Hillerød Vest
Skolen, Alsønderup fortsat er et vigtigt omdrejningspunkt!
Vil du vide mere om skolen, SFO`en og vores arbejde
her er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Torben Larsen, SFO leder Susan Christiansen,
skolebestyrelsesformand Henrik Wiehl og distriktsskoleleder Hanne Lindegaard.
Vi glæder os til at høre fra dig

En mobbefri skole
Skoleåret er nu igang med ny skolereform og ny struktur...
Forandringer som kræver implementering, tid og arbejde til alle
skolens lærere og medarbejdere.
Fra skolebestyrelsens side vil vi gerne have tingene ordentlig igang
og være med til at der bliver skabt en god skole og den bedste
undervisning for skolens elever og her tror vi på konsolidering og
opbakning.
Men vi vil også gerne have en mobbefri skole, således at den enkelte
elev kan møde trygt og er parat til en god undervisningsdag sammen
med sine skolekammerater og venner.
Derfor planlægger vi i øjeblikket møder med skolens kontaktlærer og
andre interesserede om mobning, mobning som desværre foregår
både på skolen, i børnenes fritid og ikke mindst på de sociale medier.
Det vil vi til livs.
Vi håber derfor at vi med dette tiltage og med skolens kontaktlærer,
skoleledelsen, SSP og forældre sammen kan lave en mobbepolitik,
som vil være med til at gøre en god skole bedre.
Skolebestyrelsen Hillerød Vestskolen
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Hurra, så lykkedes det!
En skaterbane i Alsønderup.
Som en del af det samlede projekt
”Den grønne tråd”, er det første
område nu etableret og med hjælp
fra Carsten Lynge Nielsen engros og
Håndværker fonden, blev det muligt
sammen med Klub og SFO i Alsønderup at etablere banen.
Den bliver brugt hver dag, så det har
givet børnene et godt og attraktivt
legeområde.
Tusind tak for støtten

Æblehaven…

Æblebørnene
Jubii, vi skal holde æblefest. Da Tulstrup Børnehus og Rønnehuset
i Alsønderup er blevet til en samlet institution “Æblehaven”, har alle
børnene holdt en stor æblefest
En efterårsmorgen den sidste dag i september kommer
en masse stolte børn traskende med hvert deres røde
æble. De skal nemlig til æblefest i institutionen i
Tulstrup. Fra den store legeplads kan man høre børnestemmer synge ’Æblemand’ og ’Jeg har lommerne
fulde af æbler’. Pædagogerne hjælper herefter børnene ind på en lang række, og børnene triller efter tur
deres æble ned ad bakken på legepladsen. Pludselig
triller flere æbler ned ad bakken samtidigt og en masse
hvinende børn kommer løbende efter dem.
Duften af æblesuppe spreder sig, og pædagogerne får
samlet de trætte børn til æblesuppe med flødeskum.
Det har været en dejlig fest.

Sammen står vi stærkere
Fra den 1. august 2014 er Tulstrup Børnehus og
Rønnehuset i Alsønderup slået sammen til Æblehaven.
Æblehaven er en del af Hillerød Vests institutioner.
Æblehaven består dog stadig af to afdelinger – en i
Tulstrup og en i Alsønderup. Lone Futtrup, der er daglig leder af Æblehaven, udtaler:
Der er ingen tvivl om, at det er en stor fordel for os, at
institutionerne er lagt sammen, for der er noget om
ordsproget “sammen står vi stærkere”. Vi er flere til at
inspirere hinanden fagligt og økonomien bliver større.
Sandra Brøndserud Lehm, der er pædagog med ledelsesopgaver i Tulstrupafdelingen, ser også flere fordele
ved sammenlægningen:
- Vi har flere at sparre og udveksle idéer med. Begge
afdelinger er DGI-certificerede og har et stort fokus på
børnenes motoriske udvikling og læring. Vi har et rigtigt godt pædagogisk grundlag. Vi kan inspirere hinanden til en optimal balance mellem leg og bevægelse
samt ro, fordybelse og kreativitet, så vi skaber en indholdsrig og tryg hverdag for børnene.

Skolestarten bliver lettere
Tulstrup Børnehus og Rønnehuset har i forvejen stor
erfaring med et samarbejde omkring før-skolebørnene.
For børnene betyder det, at de allerede, før de kommer
i skole, kender deres kommende klassekammerater.
- Vores samarbejde med før-skolebørnene i de forgange
år har tydeligt vist, at børnenes sociale samvær har
gjort det meget nemmere for dem at starte i skole. De
skal ikke bruge krudt på at lære hinanden at kende. De
kan i stedet bruge tiden på at lære. Med den nye
Æblehave har vi endnu bedre betingelser for dette
samarbejde, fastslår Sandra Brøndserud Lehm.

At skabe en fælles kultur
Lone Futtrup understreger, at selvom sammenlægningen er officiel, er der stadig vigtige opgaver forude.
- Lige nu arbejder vi med at formulere en fælles vision
for Æblehaven. Senere skal vi tale om, hvordan visionen og værdierne kommer til udtryk i vores daglige
arbejde med børnene, slutter hun.

Fakta om Æblehaven
Rønnehuset i Alsønderup og Tulstrup Børnehus består
af 86 børn i alderen 0-6 år.

Har du spørgsmål om Æblehaven, eller
har du lyst til at besøge institutionen,
er du velkommen til at kontakte:
Lone Futtrup, daglig leder af Æblehaven: e-mail
lfut@hillerod.dk og tlf.: 72 32 43 46
Sandra Brøndserud Lehm, pædagog med ledelsesopgaver: e-mail: sleh@hillerod.dk og tlf.: 72 32 44 30
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Alt i brolægning og
anlægsarbejde udføres

Malerfirmaet
10 Kanten A/S

P.M. BELÆGNING

23 25 05 06

Tlf. 48 28 50 49
www.10kanten.dk

Ravnsbjergvej 16 ● 3400 Hillerød

Arbejdsmiljøcertificeret af

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

Tidl. Dansk Ligbrændingsforening

Kontakt bedemand Birgit Mortensen

Tlf. 4828 6500
Mobil 4040 8290

Hillerød
Søndre Jernbanevej 22 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 24 01 00

www.begravelsedanmark.dk
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Alsønderup Seniorklub…

Naturkalenderen…

Naturkalender Januar
Her på naturkalenderen kan du se en oversigt over
begivenheder som har med naturen i lokalområdet at
gøre og som er tilmeldt kalenderen.
Se om en eller flere af begivenhederne kan have din
eller jeres interesse.
Har du en begivenhed du ønsker tilmeldt kalenderen,
skal du skrive til Christian Kramer på mail christiankpnatur@outlook.dk. Jeg vil så føre den ind i kalenderen.

Begivenhed

Ansvarlig

Deadline er 10 dage før Lokalt Nyts deadline.
En begivenhed skal indeholde følgende oplysninger
1. Beskrivelse af begivenheden
2. Ansvarlig person
3. Sted og mødested
4. Dato, tidspunkt og forventet varighed
5. Øvrige oplysninger herunder om tilmelding til
den ansvarlige person (husk kontaktoplysninger)
er nødvendig.

Mødested/sted

Skovvandring
Christian Kramer Parkeringspladsen
på skovveje i
ved skovløberhuset
Nejede
og indgangen til
Vesterskov
Nejede Vesterskov
med guide
(Christian Kramer)

Tidspunkt

Øvrigt

Lørdag 10/1
kl 14.30.
Forventet
varighed
1,5 t

Tilmelding på
christiankpnatur@outlook.dk
inden den 3/1.
Husk fornuftigt fodtøj og tøj.
Medbring gerne kaffe og kop

vises i forbindelse med Isbådsmuseet og Storebæltsbroen.
Der udsendes som altid direkte invitation til hvert medlem i klubben med pris, mødetid og -sted samt nærmere om seværdighederne; men nu kan datoen allerede
reserveres.
Venlig hilsen Alsønderup Seniorklub
Hans Torben

Tur til
Korsør
Mange har kørt over
Storebæltsbroen, men
hvem har set Korsør
Fæstning med By- og
Overfartsmuseum,
Isbådsmuseet og Storebæltsbroen underneden?
Der gemmer sig i området en række perler, som venter
på at blive opdaget. Initiativrige mennesker har samlet
og arrangeret efter færgernes udrangering og broens
ibrugtagning.
For at se noget af dette planlægges næste arrangement
i Alsønderup Seniorklub den 25. april 2015 som en
bustur til Korsør og Storebælt med landskabs- og museumsbesøg samt frokost i Korsør Madhus, Bælt’Stedet.
Museumsleder Kurt Jacobsen vil fortælle om og vise os
det helt specielle Korsør By- og Overfartsmuseum, og
indehaveren af Korsør Madhus, Flemming, vil vise os
rundt og fortælle om alt det spændende, der kan frem-

Generalforsamling
i Alsønderup Seniorklub
- med gæstebesøg fra
Auktionshuset Lauritz.com
Så er det snart 3 år siden vi stiftede Alsønderup
Seniorklub, hvorfor der i henhold til vedtægterne
skal afholdes generalforsamling i 2015.
Allerede nu har vi fundet en dato.

Det bliver onsdag den 18. februar kl. 19.00
i Cafeteriet på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7.
Vi har udover selve generalforsamlingen lavet en
aftale med en medarbejder fra Auktionshuset
Lauritz.com i Helsingør
Medarbejderen vil efter selve generalforsamlingen
være vore medlemmer behjælpelig med at vurdere
medbragte effekter og eventuelt sørge for et eventuelt salg, hvis dette ønskes.
Lis Asmussen
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Kulsviergården…

Mere en 200 gæster prøvesmagte på

”Den ny Kulsviergård”
Kulsviergården og Charlotte fra Coq’ens Gourmet
havde fredag d. 14/11 åbent hus med prøvesmagninger
på nogle af Coq’ens Gourmets lækkerier, hvor mere
end 200 gæster gjorde vejen forbi, for at se de nye
muligheder samarbejdet med Kulsviergården kan byde
på.
Kulsviergårdens bestyrelse og Charlotte, var meget glad
for det store fremmøde, som allerede på denne dag
gav bonus i form af aftaler med Coq’ens Gourmet om
levering af mad til fremtidige arrangementer, samt bookinger på Kulsviergården.
Kulsviergården vil igen være den naturlige samarbejdspartner, når den private fest skal holdes i hyggelige
rammer eller virksomhedens konference med eller
uden forplejning skal køres professionelt.
Kulsviergården kan lejes uden forplejning, således at
lejer selv kan stå for maden og/eller selv entrerer med
kok og serveringspersonale, eller Kulsviergården kan
knytte kontakt til Coq’ens Gourmet, hvor de videre
aftaler om menu m.m. aftales direkte.
Som Charlotte nævnte i sin velkomsttale på
Kulsviergården, er intet arrangement for småt eller for
stort. Menuen på åbent hus arrangementet var en super
lækker tapas menu med de dejligste desserter, men
som også blev nævnt, er det ligeså naturligt for
Coq’ens Gourmet at lave stegt flæsk, sandwich eller
brunch. Fordi Charlotte er udlært kok fra d’Angleterre,
laves der alligevel alle slags mad i Coq’ens Gourmet
køkken
I dagligdagen er det Betty Andersen der sidder i sekretariatet og modtager forespørgsler om booking og priser samt Niels Petersen (tidligere forpagter på
Kulsviergården), der tager sig af servering ved banko,
dansestævner, samt mindre (nogle gange større) serveringer og arrangementer. Således føler vi fra bestyrelsens side, at Kulsviergården er dækket rigtig flot ind,
for dem der ønsker at gøre brug af vore dejlige lokaler,
hvor (næsten) alt kan tilbydes i fremtiden.

øjnene op for mulighed for konferencer og møder i
pæne og økonomisk rimelige rammer. Ikke mindst et af
Danmarks største medicinalfirmaer, har benyttet vores
muligheder flere gange og har i øvrigt booket i fremtiden.
Ovenstående kunde (medicinalfirmaet) der ønskede
flere lokaler på Kulsviergården, samt det faktum at vi
havde et rum stående som virkelig trængte til en kærlig
hånd, har gjort at Malermester Jensens stue, netop er
blevet gennemrestaureret og gjort tidssvarende til såvel
mindre fester, som til konference lokale op til ca 30
gæster. Rummet bliver indrettet med service, som står i
et skab til kaffe m.m., samt projekter i loftet, som hører
sig moderne mødefaciliteter til. Resultatet er blevet
meget tilfredsstillende!
Det skulle glæde os at modtage forespørgsel på dit
næste arrangement, som enten kan gøres på mail:
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk eller på
tlf. 4828 6540 (mandag & torsdag 08.00-15.00).
I øvrigt kan priser og ideer findes på hjemmesiden
www.kulsviergaarden.dk og du kan holde dig opdateret hvis du ”synes godt om” os på Facebook.

At nogle allerede har bemærket dette, ses da et pænt
antal fester allerede er afholdt med stor succes, efter
den nye konstellation. Flere virksomheder har også fået
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Mange hilsner fra
Bestyrelsen på Kulsviergården

Harløse Forsamlings Hus…

Kulsvierklubben…

Nyt fra

Kulsvierklubben

Torsdag d. 8 januar 2015 kl. 14.00
Kulsvierklubben kan denne dag fejre 31 års fødselsdag.
Udvalget har besluttet, at det skal fejres med varm
chokolade og boller med smør. Vi vil ikke bryde en 30
årig film-tradition på denne dag.
Hans Bremer har lovet at stå for den del af arrangementet.

Onsdag d. 14. januar 2015 kl. 18.00
Kulsvierscenen fejrer deres 35 år som teaterforening
med forestillingen ”Jeppe på Bjerget”, instrueret af
Susanne Ibsen og Gitte Hein.
De siger samstemmende, at hvis Holberg havde levet,
ville han sikkert dø igen efter at have set sin klassiske
komedie blive fortolket efter alle crazy-komikkens regler, i denne vanvittige morsomme version af Jeppe på
Bjerget.
Vi skal mødes til forpremieren kl. 18 til en teatermenu,
hvorefter vi overværer vores gode lokale skuespillere.
Egenbetaling for hele aftenen: kr. 175,00

hun, som kun 6 årig, blev benyttet som kurer for faderens modstandsgruppe.
Der skulle gå 60 år, før hun begyndte at fortælle om
sine barske oplevelser

Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 14.00
Denne dag skal vi have vort årlige blomsterbankospil.
I ”gamle dage” var bankospillet knyttet til en fastelavnsfest, som vi afholdt med tøndeslagning og kroning
af kattekonge/kattedronning inde i hallen.

Torsdag d. 22. januar 2015 kl. 14.00
Vi skal have en ”slappe-af dag” sammen med os selv.
Vi finder på nogle konkurrencer og anden spøg.
Et par præmier vil der også være at kæmpe om.
Ren lokalt hygge.

Nyt fra

Harløse
Forsamlingshus

Stor tak
Så er året ved at rinde ud, og kommunens
nedskæringer gør det ikke nemmere for de små
forsamlingshuse at overleve. Gammelt hus, masser
af udgifter hele tiden, vi takker alle der kommer og
sætter ting til loppemarkeder, og ikke mindst en
stor tak til alle vore frivillige hjælpere.

Fællesspisning

Torsdag d. 5. februar 2015 kl. 14.00
Jens Pilhkjær Christensen kommer denne dag og fortæller om en af verdens mest interessante, dramatiske
og smukkeste øer.
De fleste af os kender vist kun til øen, fordi vores kronprinsesse kommer fra den!
Vi vil høre om øen, som fangekoloni og om de første
indbyggere; aboriginerne.

Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 14.00
Denne eftermiddag skal vi skifte klubadresse til
”Smedens Hus”.
Vores præst Anja har tænkt sig, at vi bl.a. skal have forskellige sjove opgaver ud fra en tekst i bibelen.
Har I nogen i jeres nærhed, som kunne have brug for
at hygge sig en eftermiddag, så inviter ham/hende
med. Det forpligter på ingen måde.

Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 14.00
”Jeg brød et løfte”, er dagens foredrag, hvor Dorthe
Emilie Røssell vil fortælle om sin meget specielle deltagelse i modstandskampen under 2. verdenskrig, hvor
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Tirsdag d. 27. januar kl. 18.00
Programmet er ikke helt klar endnu, men udsendes
til medlemmer medio januar.

Ny forening
Der er nogle rare og flinke mennesker i gang med
at stifte Forsamlingshusets venner.
Stiftende generalforsamling først i det nye år. Noget
af det som vennerne vil gøre er at afholde vores
loppemarkeder. Hvis der er stemning for det startes
en herreklub. Denne kunne afholde klubaftener,
foredrag, spisninger (herremad) samt prøve at
samle byens mænd, så der igen kan opstå det fællesskab som før kendetegnede byen og opland. Jeg
har påtaget mig at samle evt. intresserede. Så har
du lyst, så send en mail til john@lammamo.dk
Vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår
Venlig hilsen Bestyrelsen

ANNONCER
ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

KLOAKMESTER

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

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

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

Regler:

Viggo vinder vin!

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

Besvarelsen skal
sendes til:
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Lyngbakken 1, Alsønderup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest 7/1-2015.

Fotograf: Kenneth Estrup

Navn

By

Alder

KLIP HER
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Telefon

Viggo Hansen
fra Alsønderup

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Postnr

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

KONKURRENCE:

Adresse

Find 5 fejl

Naturforeningen for Nejede og omegn…

Nej til udvidelse af
grusgraven i Tulstrup
Som det har været fremme i Frederiksborg Amtsavis og
Hillerød Posten, er der i vort lokalområde stor modstand
mod en udvidelse af grusgraven i Tulstrup. Desværre gav
et skriv fra den tidligere bestyrelse i lokalrådet, som blev
bragt i Lokalnyt, det indtryk at det ikke kunne undgås, at
der ville ske en udvidelse af den nuværende grusgrav, og
at dette ville få konsekvenser for området de næste 30 år.
I Naturforeningen for Nejede og Omegn (NNO) er vi
meget uenige i denne konklusion, og vil derfor gerne
underbygge vore synspunkter for hvorfor der ikke skal ske
en udvidelse, men snarere en lukning af aktiviteterne,
som lovet i gennem en årrække, men som i stedet er vokset større og større med store negative konsekvenser for
lokalområdet.
Vi er opmærksomme på nødvendigheden af brugen af
råstoffer, og er enige i, at det skal ske miljømæssigt forsvarligt, men mener samtidigt at det skal ske i områder,
der kan bære den belastning den tunge trafik vil medføre,
og ikke som tidligere efter princippet ”hvor der er grus
skal der graves”. Vi mener, at vores lokalsamfund er en
uheldig og utidssvarende udpegning, som ikke kan klare
belastningen, samt at det vil medføre uoprettelige skader
på en sårbar natur.
Den markant øgede trafik som følge af en udvidelse kan
ikke accepteres. Det vil ikke være hverken økonomisk
forsvarligt eller fysisk muligt, at udbygge vores lokalsamfunds små veje til at bære denne tunge trafik, og samtidigt har formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Tue
Tortzen, udtalt til Hillerød Posten 11. nov. 2014, at kommunen ikke har penge til at udbygge vejnettet for at sikre
trafiksikkerheden på de små veje i forbindelse med en
udvidelse.
Hvis vi kigger i miljømæssige detaljer, er der kortere fra
Lynge grusgrav til byggeriet af det nye sygehus end fra
Tulstrup grusgrav. Som det er i dag, køres der store
mængder råstoffer ind fra langtfra liggende grusgrave, så
med de miljømæssige briller kan vi ikke tilslutte os argumentet om, at der graves ”lokalt”.
Driften i dag i grusgraven er primært baseret på en materialebutik og TSG har ansøgt om tilladelse til at fortsætte
denne på det nye areal i forbindelse med udvidelsen.
Dette kan vi ikke acceptere, af to grunde: 1. De enorme
mængder af materialer der bliver kørt til i dag langvejs fra
(Roskilde/Avedøre), øger belastningen med tung trafik
betydeligt, og vi mener at en sådan butik er hjemmehørende i et industrikvarter eller tæt ved motorvej, og
ikke bør være det bærende element i en grusgrav. 2.
Ligeledes har vi vores tvivl om der overhovedet findes en
tilladelse for den nuværende, da ingen på utallige opfordringer har kunnet fremvise en sådan.

Vi er i mange år blevet lovet reetablering af områder hvor
der ikke graves, disse er i stedet blevet omdannet til
oplagsplads, kompostplads eller affaldsplads for gammelt
byggeaffald, så da man ikke har fulgt den oprindelige
plan for reetablering, har vi meget svært ved at tro på, at
det skulle blive tilfældet fremadrettet. Desuden har området ikke brug for rekreative områder, vi har den oprindelige natur, som vi i øjeblikket kæmper for at få adgang til,
specielt beboerne i Tulstrup som har været afskåret fra en
travetur i naturen i mange år – vi har den skønneste og
unikke natur i vores lokalsamfund, men grusgravens tilstedeværelse gør desværre, at det er umuligt endsige livsfarligt, at benytte vores ret til naturen.
Beskrivelsen af vores unikke natur kan læses i Hillerød
kommunes Landskabsanalyse.
Lokalsamfundet og ikke mindst beboere i Tulstrup har i
mange år været plaget af grusgraven, og er ikke blevet
hørt eller taget alvorligt af kommunen, dette kan ikke
fortsætte. Mange i vores landsamfund undrer, hvorfor der
i branchen ”grusgrav” ikke er lovpligtige tilsyn og konsekvenser for overtrædelser af rammerne, men kun et hurtigt svar fra kommunen (nu regionen) på klager, at vi har
ringet til grusgraven, og de siger det ikke er korrekt. I
vores lokalsamfund er hovedparten landbrug, og de kan
ikke benytte sig af de samme vide rammer for tilsyn og
regler.
Lokalrådet har i mange år kæmpet for at få trampestier
rundt i området, dette ser nu endelig ud til at lykkedes,
takket være et privat lokalinitiativ. Derfor er det utroligt
vigtigt, at vi som borgere i lokalsamfundet holder fast, så
vi ikke ender i en situation med trampestier, side om side
med øget tung trafik hvor cyklister og bilister må kæmpe
mod tonstunge lastbiler, og hvor der dagligt opstår farlige
situationer, når de store vogntog kører ind og ud fra grusgraven, på en bivej hvor udsynet er meget begrænset.
Der er stadig mange uafklarede spørgsmål i denne sag,
og NNO arbejder intensivt på at få belyst alle forhold
både omkring en udvidelse, men ikke mindst de spørgsmål der rejser sig omkring den eksisterende grusgrav og
materialebutik.
Vi har i de sidste mange måneder ikke modtaget nogen
form for dokumentation fra kommunen på vores anmodninger om tilladelser, støjmålinger m.v.
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Med venlig hilsen
Naturforeningen for Nejede og omegn
www.naturforeningnejede.dk

Mindeord Birger Larsen…
Mindeord

Jagt Forbi
Æresmedlem Birger Larsen
Alsønderup Sogns Jagtforening

Det var med meget stor sorg, at jeg søndag morgen d.
5. oktober blev orienteret om, at vores Æresmedlem
Birger Larsen var afgået ved døden lørdag d. 4. oktober.
Det vil blive et meget stort savn, at vi ikke har Birger
iblandt os fremover.
Birger var ham, som vi alle lyttede til, specielt når han
øste af sin jagtviden eller når han fortalte historier fra
sit lange liv på Dianas jagtstier, historier som altid blev
fortalt meget levende og altid med et smil.
Birger har igennem hele sit liv dyrket jagtens glæder og
mange vil huske tilbage på de mange gode og hyggelige timer, som man altid havde i hans selskab.
Birger var altid i godt humør og var han ikke med på
foreningsjagt, så var det fordi han var inviteret på jagt
andet steds. Birger var en person, som man ønskede at
være sammen med.
Birger lagde mange timer i ASJF, hvor han igennem
mange år sad som formand og han har om nogen
været manden der satte sit præg på vor forening og vi
er mange der kan takke Birger for, at vi i dag har en
velfungerende jagtforening.
Birger var et meget aktivt menneske, foruden at virke i
jagtforeningen, så var han i en årrække også fodboldtræner for Alsønderups ungdom og han var også med
dengang da Kulsviergården blev opført.
Han var ligeledes med hvert år, når det årlige loppemarked ”Alsønderup Fester” blev afviklet.
Igennem flere år stod Birger også for at uddanne nye
jægere, idet han fungerede som jagttegnslærer.
Mange er på den måde blevet ”opdraget” af Birger til
at færdes som jæger i den danske natur.

arbejde i jagtforeningen. Han var der altid, når der
skulle sættes fasanvoliere op, når der skulle ordnes
rævegrave og her i 2014, hvor vi startede op på istandsættelse af foreningens nye klubhus, ja der stillede han
også op.
Som det store naturmenneske Birger var, så var det
også naturligt for ham, at passe bl.a. fasanudsætninger.
Birger stod troligt op hver morgen for at køre ud og
passe og tilse fasaner, både for et jagtkonsortie og for
vores egen jagtforening.
Dette var bare noget Birger gjorde, fordi han elskede at
gå blandt disse fugle og samtidig elskede at være i
naturen og få de oplevelser, som man nu engang får,
når man er derude.
Birger nød jagtens glæder og han var kendt som en
meget dygtig jæger. Han skød ikke bare for at skyde,
han kunne sagtens lade et dyr gå eller lade en fugl
flyve for at nyde synet i stedet for.
Han elskede at se en god jagthund arbejde og kunne
han få en hunds opmærksomhed under en jagt, ja så
oplevede man en meget glad Birger. Han nød i den
grad det sociale samvær, som er en stor del af det at gå
på jagt og man hørte altid Birgers glade latter under
den afsluttende jagtfrokost.
Det bliver et savn fremover, at vi ikke har Birger i
blandt os.
Da vores forening i 2010 havde 50 års jubilæum, var
det med stolthed, at bestyrelsen kunne overrække
Danmarks Jægerforbunds bevis på, at Birger efter 44
års medlemskab, langt de fleste som valgt til bestyrelsen, blev Æresmedlem af Alsønderup Jagtforening.
Vi har mistet en unik god jagt-kammerat, vores tanker
går i denne svære tid til Lene og Familien.

Gik man til Birger med et problem eller spurgte om
hjælp, så gik man aldrig forgæves. Han var hjælpsomheden selv og var aldrig bange for at give en hånd
med.
Han stillede altid op, når der skulle laves et stykke

Æret været Birgers minde.
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På vegne af medlemmer og bestyrelse i
Alsønderup Sogn Jagtforening
Formand, Jan Bloch Hansen

Tjekket
Tjekkiet

Den første uge af skolernes sommerferie er - som altid
i FDF - reserveret til sommerlejr, og i år kunne de
største klasser glæde sig til en actionmættet tur til
Tjekkiet med udsigt til at klatre, cykle, bade, svæve,
gynge rigtig højt m.m. – ferie med fuld fart på!
Turen begyndte søndag den 29. juni 2014 på
Baunetgården, hvor vi fik pakket al bagage, telte, køkkengrej og deltagere i to lejede minibusser. Derefter
kørte vi sydpå for at mødes med FDF Nykøbing Falster,
som vi havde arrangeret at dele ugen med.
Mandag formiddag var vi fremme ved målet, byen
Spindleruv Mlyn i Tjekkiet, hvor vi hurtigt fik etableret
vores eget lejrhjørne på campingpladsen. Allerede
samme eftermiddag gik vi i gang med den første udfordring, sommer-bobslæde på en 1400 meter lang metalbane - en af verdens bedste og mest udfordrende
baner. Alle børn (og voksne ’børn’!) havde god tid til et
par gennemkørsler, inden de sidste fik lidt vand fra
oven. Dagen blev afsluttet med dejlig mad fra bålet, og
efter følgende lejrbål med sang, sketch, konkurrencer
og forkyndelse.
Efter en velfortjent nattesøvn, var havregrøden klar og
gav god energi til nye udfordringer, denne dag i form
af bjergvandring og for andre, en udfordrende tur på

mountainbike i de stejle skovklædte bjergsider. Om
eftermiddagen blev byen invaderet af FDF´ere, der
havde opdaget, hvor billigt slik og sodavand er i
Tjekkiet, så der blev handlet til lejrbålshygge.
Onsdag fyldte vi minibusserne og kørte til en nærliggende dæmning, hvor vi skulle på Bridging. Bridging
er en tur på en 120 meter lang svævebane, 27 meter
over jorden, parallelt med dæmningen. En stor overvindelse for mange af os. Det var en aktivitet der tog
en stor del af dagen, da der kun kunne køre én person
ad gangen, men vi havde heldigvis tid til en tiltrængt
badetur i vandlandet, der lå lige ved siden af campingpladsen - og til lidt mere indkøb i byen.
For lige at blive i højderne var torsdagens aktivitet i
Monkey Park: En 432 meter lang forhindringsbane med
32 forhindringer, placeret i 4 til 12 meters højde mellem træerne! Det var ikke nemt, men vi kunne næsten
alle være på banen på samme tid. Der brugte vi det
meste af eftermiddagen, og bagefter kunne de unge
vikinger få sig et dyp i den nærliggende iskolde
bjergflod, der er floden Elbens udspring.
Det største sus i maven havde vi (uden at vide det)
gemt til sidst på ugen. En rigtig gyngetur i en Gigantgynge. Her blev man spændt godt fast på et par snore,
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inden man blev trukket 15 meter op og sluppet løs i et
kæmpe sus, der de første par meter føltes som frit fald.
Her blev der virkeligt overskredet grænser for mange,
både børn og voksne, men en vild og intens oplevelse
for alle.
Lørdag kom og en fantastisk sommerlejr med dejligt
vejr, var ved at være slut. Vi pakkede lejren sammen og
satte kurs mod den sidste aktivitet på vejen hjem: En
tur i drypstenshulerne. Her brugte vi et par timer, da
man bliver lukket ind i bjergets indre i hold. Meget
fascinerende og dejligt køligt.

Sidst på dagen gik turen hjemover. De unge mennesker
var godt tilfredse med aftensmaden, pizza på en
restaurant i Tyskland, og efter nogle timers kørsel var vi
i god tid til færgen i Rostock, så god tid at vi kunne få
en smule søvn på kajen.
På dansk jord sagde vi farvel og på snarligt gensyn til
vores nye venner fra FDF Nykøbing Falster, der nok
kommer til næste år og deltager på vores vinterhike.
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“

Alt i elinstallationer
Tele- og datainstallationer

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

“

Beskæftiger sig med
opgaver indenfor:

Ny- og tilbygninger samt
mindre entrepriseopgaver

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

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

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

Hallum elektric
>aut. el-installatør<

MARTIN SANDHOLT ApS

reklame
markedsføring
tryksager
annoncer
PRessekontakt
webtekster

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

2211 6511
Kastanievej 12, 3480 Fredensborg

www.akselg.dk
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Kirkerne…

Har du lyst til at synge
med os?
Alsønderup Kirkes Rytmiske Kor

Velkommen til 3. sæson!
Kor-opstart onsdag d. 18. februar kl. 19.30-21.30
Koret henvender sig til alle fra 18 år og opefter som
har lyst til at synge og skabe noget sammen. Sang
åbner op for de mest fantastiske oplevelser og du vil
blive styrket i krop, stemme og sangteknik. Og så har
vi det sjovt og hyggeligt sammen!
Repertoiret er nutidig rytmisk musik, og vi bruger både
noder, lydfiler og tekst. Koret bestræber sig på at favne
øvede som mindre øvede sangere.
Kom og prøv os af – de første to gange er gratis for
interesserede!
Koret har efterhånden opbygget et godt repertoire og
udvider ligeså stille sin lytterskare. Vi er blevet engageret til at synge forskellige steder, bl.a. hos Foreningen
Norden på Hillerød bibliotek, og har lige holdt vores
første julekoncert i en propfyldt Alsønderup kirke!

Vi har skabt hyggelig stemning i Hillerød med vores
Julecarols! En virkelig god sæson at se tilbage på - og
vi glæder os til den næste!
Vi øver onsdage fra 19.30 – 21.30 i Smedens
Hus/Alsønderup Kirke. Sæson: 18/2-21/6.
Kontingent: 600,- pr. sæson.
Tilmelding og spørgsmål rettes til korleder Marie Lind
på: marie_lindj@hotmail.com.
Om korlederen:
Marie Lind er professionel sanger og performer fra
”Det Danske Musicalakademi i Fredericia”. Hun arbejder med musik i mange forskellige genrer, og har
optrådt i ind- og udland samt undervist store som små
i musik og sang, drama og dans.
Se mere på www.tjaerebykirke.dk

Foreningen Lokalt Nyt
for Alsønderup og Tjæreby Sogne
afholder generalforsamling

Torsdag den 8. januar 2015 kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jvf. vedtægterne. Forslag til behandling skal være undertegnede skriftlig i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Peter Windum, bestyrelsesformand
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Udskiftning i
menighedsrådet
Ved det nyligt afholdte valg til menighedsrådet for
Tjæreby og Alsønderup sogne var der 5 medlemmer,
som ikke ønskede genvalg og derfor udtræder ved
skiftet 1. søndag i advent. Tre af dem Hans Christian
Poulsen, Heidi Liljedahl og Birgitte Windum har
været medlemmer i 2 år, mens Ruth Steen og Ole
Stark har været medlemmer i 10 år. Der skal her lyde
en tak til alle fem, og til de to sidstnævnte vil jeg godt
tilføje nogle ord.

Ruth Steen
Ruth Steen har i de 10 år bestridt posten som kontaktperson og næstformand. I løbet af de 10 år har arbejdet som kontaktperson stillet større og større krav til
vedkommende. Kontaktpersonen varetager menighedsrådets personaleledelse over for organist, kirkesanger, kirketjener og graver. I nævnte periode er der
indgået overenskomster mellem Kirkeministeriet og de
ansattes fagforbund, som indeholder flere komplicerede regler for forvaltningen af de ansattes arbejdstid.
Alle disse regler skal en kontaktperson have indgående kendskab til, hvilket stiller ret store krav til vedkommende. Menighedsrådet har været i den heldige
situation at have Ruth Steen placeret på denne post,
hvor hun har udført et forbilledligt, dygtig arbejde,
som både personale og menighedsråd er hende dybt
taknemlige for.
Ruth Steen har endvidere bestridt posten som næstformand, som især jeg har nydt godt af. Ruth Steen har
været en effektiv sparingspartner. Hun har altid støttet
mig udadtil, og af og til rusket lidt op i mig indadtil,
når jeg var lidt sent ude. Jeg har været både glad og
taknemlig for dette samarbejde. Ruth Steen har heldigvis givet tilsagn om fortsat at yde en indsats for
sognenes arbejde, hvilket vi påskønner.

Ole Stark
Ole Stark har i de 10 år bestridt posten som kirkeværge i Tjæreby, ligesom han har været medlem af
præstegårdsudvalget. Ole Stark, der er valgt i Tjæreby
sogn, har aldrig lagt skjul på, at han er lidt af en
hjemmefødning, hvor omsorgen for Tjæreby Kirke og
kirkegård fylder meget. Han har dog stille og roligt
vænnet sig til samarbejdet med menighedsrådsmed-

lemmerne i Alsønderup, og har bakket det fælles
menighedsrådsarbejde 100% op. I Ole Starks
embedsperiode er der gennemført en tiltrængt fornyelse af kirkegården, ligesom der også er udført større
vedligeholdelsesarbejder i kirkebygningen og i
præstegården. Ole Stark har også været primusmotor i
at få igangsat projektet med installering af et varmesystem af præstegården og konfirmandstuen, som giver
en bedre økonomi. Sidst men ikke mindst er Ole Stark
stolt af den succes, hans initiativ har fået med at
arrangere høst af korn med le på præstegårdsjorden.
Ole Stark har også givet tilsagn om fortsat at yde en
indsats til gavn for sognene, hvilket vi påskønner.
Aage Stenhøj Jørgensen
Formand for menighedsrådet

Menighedsråds
møder
Der er planlagt følgende
menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 6. januar kl.18.30
Onsdag d. 18. februar kl.18.30
Torsdag d. 19. marts kl.18.30
Alle møder afholdes i Smedens Hus
i Alsønderup og er offentlige møder
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Møde i Kulsvierklubben
Torsdag 30. oktober 2014 afholdt Kulsvierklubben
møde, denne gang i Smedens Hus. Vores Præst Anja
Worsøe Reiff stod for underholdningen – og den var
god omend vist lidt overraskende! Vi så en kortfilm
“Side om side” af Christian Sønderby Jepsen (2008) om
nabostrid. I filmen var nabostriden om--- ja, et hegn!!!
Det er vist hørt før! I filmen ender det godt. Naboerne
mødes og får talt ud og forsones, hvorved stridens
‘hovedperson’ – Hegnet – ‘forsvinder’! Naboerne kan
være gode naboer! Vi mødedeltagere kunne kun sukke:
‘Åh ja!’ Vi er alle mennesker og kendte historien.
Til kaffen serverede Anja W. Reiff arbejdsspørgsmål til
filmens problematik... - og så smuttede Anja p.g.a.
arbejde andetsteds.

Mange tak til Anja W. Reiff for at bringe et så alvorligt
men vigtigt emne på banen. Egentlig var det OK at
Anja W.R. lod os være alene - vi er jo alene om at at
finde evt. løsninger dog med gode ideer fra andre også.
Vi havde alle fået vendt problemet med konflikt og
løsning med forsoning i vore hjerner og hjerter.
Mødet sluttede i en glad og munter tone trods mødets
meget alvorlige indhold.
Mange tak til Anja W. Reiff og til Kulsvierforeningen
også!
Venlig hilsen
Birgit Brogaard

NÅ! Vi drak vor kaffe og skævede til spørgsmålene. Vi
tog forsigtigt fat i dem. Det var slet ikke så nemt. Vi sad
jo alle med alvorlige erfaringer og oplevelser af konflikter, som vi syntes vi havde prøvet at løse med mere
og mindre held.
Flemming Lynge lagde for i en vittig og munter tone.
Det var dejligt. Der blev så meldt tilbage bordene
rundt, nævnt konflikter på arbejdspladsen og i familien
- og jo mellem naboer og såmænd fra dagliglivet. Der
blev fortalt om børn for meget længe siden, der gerne
ville bygge huler i Nejede Vesterskov - men ak og ve:
en skovbetjent, der med blank kasket tog det på sig at
forbyde det og jage børnene hjem!. Der var vist aldrig
opnået forlig der, bare et eksempel..Der blev så nævnt
løsningsmodeller så som at konfrontere hinanden og få
talt ud og forhåbentlig nå til en forsoning. En god formulering var der også: Du sætter dig selv fri hvis du
ikke lægger noget i en beskyldning--- og ignorerer en
sur bemærkning. Dette kunne jo afværge at evt konflikter startede.. Vi var dog vist alle enige om hvor vanskeligt det var at løse en uenighed. Vi kom ikke med
gyldne løsningsmodeller--- men vi fik tænkt på og talt
om problemets eksistens.
Og så startede et mini-salmemaraton, idet mange mindedes dengang de havde salmevers for til at kunne
udenad! Nogle havde yndlingssalmer og vi sang med
stor glæde.
1) Nu falmer skoven trindt om land
2) Se nu stiger solen af havets skød
3) Vi pløjed’ og vi såed’
4) Dagen går med raske fjed
5) Op al den ting som Gud har gjort
6) Giv mig Gud en salmetunge

Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning
Søndag den 15. februar kl. 13.00
i Alsønderup kirke
Ordet fastelavn betyder
den sidste aften før den
kristne faste. Her spiste, drak og festede
man for at forberede
sig på den lange faste.
Selv om fastepligten
ophørte med reformationen holdt man fast
i den gode fest og det
gør vi også i
Alsønderup kirke!
Festen starter kl. 13.00
i kirken med en kort
familiegudstjeneste.
Bagefter er der tøndeslagning i haven bag ved
Smedens Hus. Herefter fastelavnsboller og
kakao til alle.
Pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn

Vi sang og det var dejligt!
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Præst på
Pusher Street
Foredrag i Smedens Hus
tirsdag den 27. januar kl. 19.00
Om at være præst i et særligt miljø.
John Andersen er præst i kirken på Christiania, en
kirke som han selv har været med til at skabe i en af
militærets mange nedlagte bygninger, nærmere
bestemt en hestestald fra 1837.
Ved foredraget vil John fortælle om hvordan det er
at være præst på Fristaden og han vil inddrage tilhørerne i nogle af de dilemmaer der følger med.
Ikke mindst vil han give os sit bud på, hvorfor
kristendommen er uundværlig, ikke mindst i menneskelige fællesskaber der bygger på en drøm om
frihed og fællesskab.

Særlig gudstjeneste

Merethe Stagetorn
prædiker i Tjærby

Udover at være præst på Christianiakirken har John
det sidste halve år hjulpet med til konfirmandundervisningen i Alsønderup kirke. Her har han givet
konfirmanderne en masse gode historier fra sit liv
og vist dem hvordan den kristne tro kan være et
kompas på alle livets veje.

Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 18.30
indbydes menigheden i Tjæreby-Alsønderup sogne
til en gudstjeneste i Tjæreby Kirke, hvor jurist og
advokat Merethe Stagetorn er gæsteprædikant.

Så kom til en spændende aften, der er gratis adgang!

Merethe Stagetorn født 26. oktober 1942 blev
uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i
1965. Efter en karriere hos Kammeradvokaten var
hun ekstern lektor ved Københavns Universitet og
har siden 1980 været beskikket forsvarer. Hun stiftede sit eget advokatfirma og har i dag møderet for
højesteret, ligesom hun er censor ved Københavns
Universitet. Merethe Stagetorn har gennem mange
år arbejdet sammen med sin nyligt afdøde mand
advokat Ove Stagetorn.
Merethe Stagetorn er kendt som en aktiv debattør i
den offentlige debat, ligesom man ofte ser hende
som en markant forsvarsadvokat i større sager.

John Andersen portrætteret af kunstneren Leah Robb

Merethe Stagetorn er flere gange kommet med indlæg som lægprædikant ved forskellige kirkers gudstjenester. Det er menighedsrådet en glæde at kunne
indbyde til denne aftens gudstjeneste, hvor det bliver spændende at høre, hvad Merethe Stagetorn har
på hjerte.

Adventsgudstjeneste

Efter gudstjenesten er der aftenspisning i
Konfirmandstuen. Maden koster 50 kr. for voksne
og 25 kr. for børn. Tilmelding til spisningen til Ruth
Steen allersenest 7. januar på tlf. 48 28 60 83 eller
ruthsteen@email.dk
Alle er velkomne til hele eller dele af arrangementet.

med Alsønderup kirkes rytmiske kor
3. søndag i advent medvirker kirkens rytmiske kor
ved højmessen.
Der vil blive sunget sange fra korets populære og
smukke julerepertoire
og bagefter er der kirkekaffe i våbenhuset.
Det er den 14. december kl. 10.30
i Alsønderup kirke
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Designprocessen
for et kirkelogo
Af Trine Bekkersgaard Stark
Designer og adjunkt i communication design og teori
At designe, er at løse en stillet opgave eller en problemstilling, det er ikke kunst designeren skal udføre,
det lader vi kunstneren om.
For mit vedkommende handlede opgaven om at skulle
udforme et logo, hvor to parter skal repræsenteres ligeværdigt. Det har jeg tidligere arbejdet med i forbindelse med logoer for sammenlægninger af virksomheder
og fagforeninger. Her er det altid yderst vigtigt, at
begge parter bliver hørt og set i logoet. Det var samme
udfordring, jeg fik ved at skulle lave ét logo for to kirker.
Og udfordringer …dem tager jeg!
Når et logo skal udformes, så kræver det forskellige
skridt i processen, men det største og længste skridt er
skitseringen og ens research proces. Det er her en
designer skal lægge det meste af tiden. Fordi det er her,
den helt perfekte ide skal udspringe, og det kræver en
grundig research gennem samtaler med klienten og
ude i ”marken” at dissekere problemstillingen. Min
metode var det at gå ud og tage en masse billeder af
de to kirker for derefter at gå hjem og gennemgå det
indsamlede materiale. Som designer leder jeg efter
noget mærkbart, et mønster eller noget info, der kunne
overføres til et enkelt og visuelt sprog.
Trine Bekkersgaard Stark

Jeg bemærkede gennem mine samtaler med menighedsrådet og vores præst, at der var et ønske om også
at se et yngre publikum i kirken. Det stiller selvfølgelig
et krav til designeren om valg af motiv, farver, typografi
og stil. Jeg ledte efter noget genkendeligt fra begge kirker, som jeg kunne forene i logoet og kom frem til de
smukke tårne de hver især har. Det er det, man på lang
afstand ser stikke op ad landskabet, når man ser ind
over Alsønderup og Tjæreby, og var derfor det logiske
valg for mig at tage udgangspunkt i. Stilen skulle være
en simpel visuel fortolkning af de to tårne, da det simple får budskabet tydeligere frem. Farvemæssigt valgte
jeg at arbejde med den orange, fordi orange symboliserer ungdom, glæde, varme, visdom og er godt til at
skabe blikfang. Kombineret med antracitgrå får den et
mere arkitektonisk signal, som løfter det historiske frem
fra kirken og viser en respekt for den kirkelige tradition. Skriften er en grotesk, det vil sige en skrift uden
fødder, som f.eks ses i en Times New Roman. En grotesk skrift vil harmonere med det enkle visuelle logo.
Det har været en fornøjelse at arbejde med dette logo,
og jeg håber, at I vil holde af det og tage godt imod
det.

Julens
gudstjenester
Onsdag den 24. december Juleaften
Tjæreby kirke kl. 15.00
Alsønderup kirke kl. 13.30 og 16.30

Torsdag den 25. december Juledag
Tjæreby kirke kl. 10.30

Fredag den 26. december 2. juledag
Alsønderup kirke kl. 10.30
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Præstens
klumme
af Anja Worsoe Reiff

Nærvær og stjernestunder
Jeg er heldigvis så gammel at jeg kan huske monopolets tid. Huske dengang der var pausefisk, teknisk
uheld, 30 minutters tegnefilm om ugen og fri leg for resten. Og så var der julekalenderen i december.
Der var én af slagsen og det var noget ganske særligt. Hele Danmark så med, sådan var det bare.
Eller i hvert fald var der et år, hvor de gjorde. Hvor alle så med både voksne og børn og det var i 1979.
Der var jeg 7 år gammel, og det år sendte DR en julekalender, der adskilte sig fra de tidligere, ved at
bruge rigtige skuespillere i stedet for dukker.
Serien hed Jul i Gammelby og handler om en købmand i Gammelby, der er ved at gå til af bekymring
over, at hans fragtskib, det gode skib Haabet endnu ikke er kommet i havn, og han proklamerer, at sker
det ikke, bliver der ingen julefest i år! Heldigvis kommer der nisser til hjælp og i løbet af 24 afsnits
åndeløs spænding fra Den Gamle By i Århus bringes Haabet hjem og julefesten er reddet. Ja åndeløs
spænding i hvert fald med en 7-årigs øjne!
Detaljerne i handlingen fortaber sig naturligvis i glemslen og jeg tvivler også på om Karen Lykkehus’
og Ove Sprogøes nisseløjer tåler et gensyn. Men spændingen og forventningens glæde står ganske
tydeligt! Lykkes det at få skibet i havn?
Men det var ikke bare julekalenderen, nej lige så meget stemningen af fællesskab omkring den: Hele
familien var med, selv min mor, der altid havde noget at gøre eller skrubbe på et eller andet sted, kom
næsten til tiden. Vi var der allesammen og koncentrationen var 110 %. Vi var så heldige at vi ikke
havde en smartphone til at distrahere os og at dagens afsnit ikke lå på nettet 1 timen bagefter så det
kunne ses igen og igen. Godt nok var det passiv TV underholdning, men det var dog her nu, hele familien var sammen, helt og aldeles til stede i samme rum.
I dag bare 35 år efter kan det være sværere at skabe de situationer hvor en hel familie er samlet om
det samme TV program – eller en hvilken som helst anden aktivitet. TV julekalendere findes til alle
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Æblehøst 2014
I år har vi startet en ny
tradition i Alsønderup,
nemlig ÆBLEHØSTFEST.

aldersgrupper og dagens afsnit kan streames til
bevidstløshed. Vi kan hele tiden vælge netop
den digitale underholdningsform vi har lyst til

Vi havde sat en æblepresse op ved Smedens
Hus og efter gudstjenesten kværnede og pressede vi alle de medbragte æbler fra hegn
og haver i sognene.

og det er virkelig noget der udfordrer fællesskabet. Ikke bare foran TV, men i mange andre
situationer.
Det kræver efterhånden virkelig et aktivt tilvalg
at lave noget sammen hele familien. Har man
lyst til at bage julekager eller tage på tur i skoven kan det være sin sag at få den 4-årige hevet
væk fra Pingu på nettet, teenageren fra onlinespil med vennerne og farmand fra det spændende dokumentarprogram på youtube. At styrke
fællesskabet og skabe de situationer hvor vi er
sammen som familie kræver virkelig en indsats.
Men for jeres børns eller børnebørns skyld, så
tag endelig tyren ved hornene og skab de gyld-

Godt 30 kg æbler var der samlet, konfirmanderne
drejede æblekværnen og resultatet var en helt forrygende, velsmagende æblemost.
Den sidste dunk gyldne
dråber er netop taget
op af fryseren og nydes
med langsom velbehag!
Et godt arrangement
som vi gentager næste
år ved æblehøsttid!

ne øjeblikke, ikke mindst her i juletiden! For
passer vi ikke på, så forsvinder de stjernestunder, som er med til at skabe børnenes verden,
deres minder - og så sandelig vores andres
også.
I kirken er vi heldigvis langt bagud. Nærvær og
stjernestunder er det vi lever af hver eneste søndag og ind imellem også andre af ugens dage!
Julegudstjenesten kan ikke streames, der er ikke
wi fi i kirken og at tage sin smartphone frem,
når præsten er lidt kedelig, betragtes heldigvis
stadig som dårlig stil. Kirkens rum er et af de få
vi har tilbage, hvor vi kan være 110% tilstede i
et fællesskab her og nu! Så husk det nu: Kom
til gudstjeneste i julen hele familien og vær
sammen om en historie hvor Haabet også sejrer
til sidst, endda for fuld orgelmusik, englesang
og klokkeklang!
Glædelig Jul!

Alsang
Søndag den 1. februar kl. 15.00-16.30
er der alsang igen i Smedens Hus ved Alsønderup
Kirke.
Første Alsangseftermiddag forløb rigtig godt. Vi sang
et smukt udvalg af årstidens sange fra højskolesangbogen og udenom. Grethe Egerup fortalte levende
og interessant om sangene og deres tekster og
Kulsvierkoret hjalp os med at løfte stemmerne.
Undervejs fik vi også kaffe og boller og vi gik derfra
med sangene syngende indeni. Det gør noget ved
humøret at synge sammen, så vi håber meget at du
har lyst til at være med 1. februar. Det er ganske
gratis og tag endelig børn eller børnebørn med, så
vi også kan genopfriske nogle af de gamle sanglege.
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Sket i kirkerne siden sidst
Begravede og bisatte fra Alsønderup sogn
10. oktober 2014
1. november 2014

Birger Larsen
Torben Frederiksen

Æret være deres minde!

Dåb i Tjæreby sogn
26. oktober 2014

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.

Lilje Hinsch Stadsvold

Dåb i Alsønderup sogn
15. november 2014

Kirkelig vejledning:

Sigurd Pedersen Devantie
Asger Holm Hansen
Markus Bjerrum Jørgensen

Tillykke!

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.

Nu kan du også “synes
dine kirker på Facebook.

godt om”

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

Kirkekaffe
Engang imellem serveres der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
På den måde er der lejlighed til lidt samvær og en hyggesnak inden vi går
hver til sit.

Kirkebil
Kirkebil betyder, at der for kirkegængere inden for Tjæreby-Alsøndrup sognes
grænser er mulighed for at blive hentet og bragt til gudstjenester.
Man tilmelder sig på forhånd til Ulla Pedersen på mobil: 2372 5393.
Til almindelige søndage senest fredag kl. 19.00. Ved skæve helligdage dagen før
senest kl. 12.
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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.

Kirkerne…

Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker december 2014 - februar 2015
Dag

Tjæreby

Alsønderup

Prædiketekst

Søndag den 7. december
2. s. i advent

10.30

Luk 21, 25-36
De sidste tider

Søndag den 14. december
3 s. i advent

10.30 Kirkens rytmiske Matt 11,2-10
kor medvirker
Johannes Døberen og Jesus

Søndag den 21. december
4. s. i advent

10.30

Onsdag den 24. december
Juleaften

15.00

Torsdag den 25. december
Juledag

10.30

Joh 1,19-28
Johannes Døberen og præsterne
13.30 og 16.30

Luk 2,1-14
Jesu fødsel
Joh 1,1-14 I begyndelsen var Ordet

Fredag den 26. december
2. juledag

10.30

Matt 23,34-39 Jesu veråb

Søndag den 28. december
Julesøndag

9.00 Præd.
Torben Ebbesen

Luk 2,25-40
Simeons lovsang

Torsdag den 1. januar
Nytårsdag

16.00 Champagne og
kransekage
efter gudstjenesten

Luk 2,21 Jesu navngivelse

Søndag den 4. januar
helligtrekongers søndag

10.30

Matt 2,1-12 De tre vise mænd

Søndag den 11. januar
1. s. e. helligtrekonger

10.30

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

9.00 Præd. Lene
Riis-Westergaard

Joh. 2,1-11
Brylluppet i Kana

Tirsdag den 13. januar

18.30
Gudstjeneste med
lægprædikant
Merethe Stagetorn.
Eftf. spisning
(se omtale)

Søndag den 18. januar
2. s. e. helligtrekonger
Søndag den 25. januar
sidste s. e. helligtrekonger
Søndag den 1. februar
Septuagesima søndag

10.30

Matt. 17,1-9
Forklarelsen på bjerget
10.30

Matt. 20,1-16
Lignelsen om arbejderne i vingården
Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja W Reiff

29

Navne og adresser…
Foreninger
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen
21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen
29 67 06 09
jan@asjf.dk
Brug Skolen
Tove Troelsen
48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard
40 13 57 28
heegaard@fdf.dk
Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
mosegaarden@juletraeer.dk
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
egerup.tul@gmail.com
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
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com

Badminton
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Tina Folkmann
50 98 88 67
folkmann.tina@gmail.com
Håndbold
Ungdom:
Karina Andeersen
karinapoller@gmail.com
30 22 61 89
Senior:
Tania Madsen
taniawm@ofir.dk
28 78 43 60
Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Lisbeth Hjort
36 47 09 00
lisbeth.hjorth@hotmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Birgitte Enghave
28 19 11 76
benghave@hotmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Bankoudvalg
Birgit Lund Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk
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Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
Stella Anderssen
48 21 14 12/22 84 62 39
mha.un@mail.dk

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

Skoler
Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00
Alsønderup SFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 55
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
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afd. Rønnehuset,
Baunevej 12, 72 32 43 40
Afd. Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 44 40
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

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen
35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl
48 28 75 35
llj@spire.dk
Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
lars@lyngbakken.dk
Grundejerforeningen Stenholm
www.stenholm.alsonderup.dk
Claus Rosendahl
Rosenvej 18

Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.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
Ellegaardens Grundejerforening
Lars Hansen
50 94 96 49 larsb111@yahoo.dk
Grundejerforeningen Holmegård
Asbjørn Klit
48 28 63 05 klit@4klit.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
Jette Kit Nordentoft
23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

Kirkerne
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid:
Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale
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
Ledende graver:
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com
Menighedsrådsformand
Aage Stenhøj Jørgensen
21 67 24 68
stenhoej@mail.dk
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Assistent konfirmander
John Andersen
27 70 04 84
jaca32@hotmail.com
Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind Burgdorf
marie_lindj@hotmail.com
Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk
Kirkeværge
Heidi Liljedahl
48 28 52 25
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
48 28 76 66
Viceværter: Inge og Jørn Pedersen
29 63 05 64
Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk

SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE

SLOTSBYENS DYREKLINIK
DYRLÆGE JENS MARTINUS ANDERSEN
v/ Finn Larsen

●

Nejedevej 14, Hillerød

Tlf. 48 22 26 00
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-17
Fredag 8-16. Lørdag LUKKET
Fra 1. nov. til 1. april lukket om fredagen

SLOTSBYENS
DYREKLINIK
“Lærkegården”

DYRLÆGE
JENS96
MARTINUS
ANDERSEN
3400
Jespervej
Ndr. Jernbanevej 21 · 3400Hillerød
Hillerød
FAX:
4822
1531
TLF.:
4822
1530
TLF.: 4822 1530 · FAX: 4822 1531
E-mail: sdk@vetnet.dk
E-mail:
sdk@vetnet.dk
www.slotsklinikken.dk
www.slotsklinikken.dk
●

●

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

4825 3666
Industrivænget 15
3400 Hillerød
www.kontorland.dk

