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MELLEM ARRESØ OG HILLERØD

LOKALT NYT

ANNONCER

Belægning og nyanlæg
Pleje og vedligeholdelse
- både til privat og erhverv

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu
Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

Lykkens Have ApS
Bøgebakkevej 10 3400 Hillerød
Tel. 26 257 257 CVR.35036717

Annette Rieva
Dit lokale medlem af Hillerød byråd

TAK!

Stor tak til alle, der stemte på mig eller hjalp mig
i valgkampen.
Jeg ser i frem til at
repræsentere vort
lokalsamfund i Byrådet.
Jeg vil arbejde for bedre
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv,
borgerinddragelse samt øget livskvalitet for
borgerne. I er velkommen til at kontakte mig,
hvis der er sager der kræver politisk fokus.

Roskildevej 10A,1. z 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 79 20 z www.augustj.dk

Følg mig på www.annette.rieva.dk
eller Facebook@AnnetteRieva
Kontakt mig på
Tlf. 40 63 27 16 / arie@hillerod.dk
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Idrætsforeningen...

I N V I T A T I O N

til Alsønderup Idrætsforenings

IDRÆTSLEJR
ID
RÆTSLEJR 2018
HVEM kan komme med?

HVAD koster det?

Alle børn fra 4. kl. til og med 6. kl. med tilknytning
til ASG&I.

HVOR skal vi hen?

Tarm Idrætscenter i Vestjylland. Centeret ligger i
udkanten af byen lige op til skov og marker. Den
blev moderniseret i 2008 og tilbyder rigtig gode og
moderne faciliteter. Der er bl.a. 2 haller, flere udendørs
baner og en stor svømmehal med klatrevæg og rutsjebane, hvor der er adgang hver eftermiddag.
Alle måltider laves af centerets køkken.

HVORNÅR?

Vi tager afsted med bus tidligt mandag d. 2. juli
og kommer hjem fredag d. 6. juli om eftermiddagen
(uge 27). Mødested Kulsviergården kl. 7.50. Afrejse kl.
8.00 præcist.

Rigtig mange frivillige personers store indsats i forbindelse med Alsønderup Fester muliggør, at idrætsforeningen kan tilbyde deltagelse i lejren til en egenbetaling pr. deltager på kun 1.400 kr. Inkluderet i
prisen er transport, overnatning, forplejning og
deltagelse i alle aktiviteterne.
Eneste udgift derudover er lommepenge.

HUSK AT SÆTTE X
I UGE 27 NÆSTE ÅR
Har du spørgsmål eller har brug for yderligere
informationer, er du velkommen til at ringe eller
maile til Peter Windum, tlf. 23 37 97 88, eller mail:
peter@windum.com

HVAD skal vi lave?

Programmet for idrætslejren omfatter alle de sportsgrene, som idrætsforeningen repræsenterer - plus
nogle nye som atletik, svømning, bowling,
orienteringsløb og måske teater.

Arrangør:
Hovedbestyrelsen i
Alsønderup Idrætsforening
(ASG&I)

Vi mangler voksne...
Vi mangler voksne til at tage med på Idrætslejr 2018!
Har du lyst til at have en sjov uge med idræt og glade
børn, og samtidig være med til at næste års idrætslejr
ikke bliver aflyst, så kontakt venligst Peter Windum
(formand for Alsønderup Idrætsforening)
for mere information.
Tlf. 23 37 97 88
Mail: peter@windum.com
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Bladets egen side...
Kalenderen…

Indhold…

Søndag d. 24. december

ASG&I - Alsønderup Idrætsforening
- side 3 - 7
Bladets egen side - Kalender - Redaktørens hjørne
- side 4
Alsønderup Sogns Lokalråd
- side 9
Kulsvierscenen
- side 10 - 11
Kulsviergården
- side 12 - 13
Harløse Forsamlingshus
- side 13
Alsønderup Vandværk
- side 14 - 15
NNO, Naturforeningen for Nejede og Omegn
- side 16
Lokalt Nyt og Find 5 fejl
- side 17 og 19
Læserbrev om trafikkaos
- side 17
Borgerforeningen
- side 20
Alsønderup Fester
- side 21
Fredagsbanko
- side 21
Alsønderup Seniorklub
- side 21 - 23
FDF
- side 24 - 25
Kirkerne
- side 27-36
Navne og adresser
- side 37-38

12.30 Juleaften gudstjeneste
i Alsønderup kirke.
14.00 Juleaften gudstjeneste
i Tjæreby kirke.
15.30 Juleaften gudstjeneste
i Alsønderup kirke.

Mandag d. 25. december
10.30 Juledag gudstjeneste
i Tjæreby kirke.

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

Søndag d. 14 januar

10.00 Loppemarked i
Harløse forsamlingshus.

Lørdag d. 20. januar

20.00 Kulsvierscenen Premiere på Ronja Røverdatter

Tirsdag d. 30. januar

18.00 Fællesspisning i
Harløse forsamlingshus.

Søndag d. 11. februar

13.00 Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning i/ved
Alsønderup Kirke.

Torsdag den 22. februar

19.30 Alsønderup Vandværk – Generalforsamling på Kulsviergården

Tirsdag d. 27. februar

18.00 Fællesspisning i
Harløse forsamlingshus.
19.00 Harløse Vandværk –
Generalforsamling i
Harløse forsamlingshus.

Torsdag d. 1. marts

19.00 Generalforsamling i Alsønderup
Seniorklub på Kulsviergården

Redaktørens hjørne...
Velkommen til årets sidste nummer - som altid det 6. i rækken. Bladets 40
sider bærer tydeligt præg af, at årsskiftet står for døren og at foreningernes
mange vinter-aktiviteter er i fuld gang.
Kulsvierscenen forbereder sig på Ronja Røverdatter med premiere lørdag
den 20. januar. Det skal nok blive spændende! Det er i øvrigt "Ronja og
hendes far Mattis", der præger bladets forside...
Vort næste nummer udkommer midt i februar (uge 7) med deadline den
10. januar. Husk, at du altid er velkommen til at sende mig en mail med en
kommentar til bladet.
På gensyn til næste år til et nyt og spændende blad i fuldt farvetryk (det kan
du læse mere om på side 17)!
Lad mig til sidst ønske alle vore læsere, annoncører
og hele lokalområdets mange foreninger og deres medlemmer
en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!
Peter Windum, redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne.
13. årgang nr. 6 2017
Oplag: 1.550 ex.
Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf. 2337 9788
E-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Kulsvierscenen - fra forestillingen "Ronja Røverdatter"
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 7 - 2018. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er onsdag den 10. januar 2018 på mail: red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.
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Idrætsforeningen...

Nyt fra

Fodbold i Alsønderup

Nystartet årgang 2005 hold
Børne- og ungdomsfodbolden har fået et nyt hold!
Denne gang for årgang 2005 drenge (og piger), der har
lyst til at blive bedre eller bare prøve fodbold af.
Holdet er tilmeldt DGI Junior League Indoor i række
B/C og består for nuværende af 8-10 spillere, der
ugentligt træner hver mandag kl. 15.30 til 16.30 på
Kulsviergården. Men der er plads til mange flere, så
nye spillere er altid velkommen til at komme og være
med og det står en frit for, at prøve et par gange før
end man beslutter sig. Vi spiller primært for at have det
sjovt, så vi har altid en bold med når vi løber.
Har du lyst til at være med, så kig forbi om mandagen
eller kontakt holdleder og træner Kasper Veje på
tlf. 50 59 73 63 eller kaspervejes@gmail.com.
Hjælpetræner er Jacob Veje.

Årgang 09/10 og 11/12
Fodboldafdelingen tilbyder også træning til årgang
’09/’10 samt ’11/’12, så brug gerne Julen på
www.asgi.dk for at læse meget mere!

Nyt fra

Årgang 07 / 08
Vi er gået i gang med Junior League Indoor og deltager
med to hold i indendørssæsonen. Ligesom de andre
hold, følger vi skolens ferie og starter derfor efter Jul
mandag d. 8. januar. Vi prøver en masse nye ting af
i denne sæson og glæder os til at se resultatet, da vi
træner taktik og fysik på en sjov måde.
Glædelig Jul og Godt Nytår!

Badminton

NATMINTON - Sæt kryds i kalenderen!

Træning onsdag:

Fredag den 26. januar holder vi for første gang en
meget speciel badmintonaften. Med 12 store UV lamper lyser vi banerne, bolde og net op i en mørk hal, så
glæd dig til en helt forrygende oplevelse.

De nye talenter i alderen 8-12 år er kommet godt i
gang. Det er sjovt og alle begynder at forstå mere om
spillet. Vi begynder at være fyldt op på holdet, men der
er stadig enkelte pladser tilbage.
Vores ungdomshold spiller fra kl. 18-19.30. Vi er i fuld
gang med holdturnering. Det er sjovt og vi møder nogle
gode modstandere. Der er stadig plads til flere i alderen
12-15 år.

- Fra kl 16.00 - 19.00 er det for alle vores nye spillere.
Vi slutter af med pizza og sodavand og forældre er
selvfølgelig velkommen til at også at deltage.
Pris kr. 75 kr pr. person
- Fra kl. 19:30 - ? Er det for alle ungdoms og voksenspiller med lyst til noget sjov på en mørk aften i november. Der bliver købt og serveret øl, vand og lidt snaks
(ikke aftensmad).
Pris 50 kr pr. person. ALLE ER VELKOMMEN.

Motionstræning for voksne kl. 20.30-22.00
Det er fantastisk at se så mange, som har fundet lysten
og glæden frem igen. Vi har tit fyldt godt op på banerne, men der er altid plads til flere. Konceptet er at du
møder op og alle spiller mod alle.

Tilmelding til Natminton af hensyn til
indkøb på mail eller SMS.

Hilsen med fjer på...
Nanna og Jacob

Betaling via mobilpay på kontakt på dagen
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Nyt fra

Gymnastikafdelingen
Julie har selv danset 1-2 gange
om ugen de seneste 10 år på
danseskoler i både Hillerød og
København.
Hun har været på efterskole med
fokus på dans og deltaget i både
Sjællandsmesterskaberne og
Danmarksmesterskaberne.
Og så glæder hun sig til at
undervise dig i dans!!!

Gymnastikken er kommet godt i gang!
Der er liv på skolen og på Kulsviergården.
Vi har i år fire voksenhold med 114 tilmeldte og
5 børnehold med 115 tilmeldte.
Det er super godt! Vi kunne dog godt bruge lidt hjælp
i bestyrelsen, som er blevet lidt lille, så man kan også
sagtens få en prøvetime eller to i bestyrelsen – og det er
helt gratis!
Det kunne f.eks. være hjælp til opvisningen, hjælp til
at arrangere en klubaften, hjælp til at arrangere en tur
til Springhallen i Helsinge, hjælp til PR eller hjælp til
at gøre noget godt for alle vores frivillige instruktører.
Mulighederne er mange – og det er tilladt at påtage sig
enkeltopgaver!

Fitness i Alsønderup

Gymnastikopvisning
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Sæsonens gymnastikopvisning bliver søndag den 15. april 2018. Vi
glæder os allerede.

Nyt dansehold for 3. – 6. klasse
Efter nytår starter vi et nyt dansehold for alle piger og
drenge, som går i 3.-6. klasse.
Et dansehold, hvor vi danser, fjoller og har det super
sjovt til en masse fed musik!
Og vi kunne rigtig godt tænke os, hvis du vil være med!
Vi danser hiphop og en masse blandet dans.
Om du har gået til dans før er lige meget - bare du har
lyst til sjov og dans.
Sæsonen slutter af med en flot opvisning i foråret.
Hvis det lyder som noget for dig, så tilmeld dig eller
kom til en prøvetime!
Onsdage kl. 17.00-17.50 - Gymnastiksalen på Alsønderup Skole
Opstart: 3. januar 2018
Kontingent: 300 kr.
Instruktør: Julie Lorenzen

Trænger du til at komme i form efter julen? Så sørger
vores instruktører for, at du får pulsen op og sved på
panden. Meld dig til gymnastik eller fitness for voksne
i ASGI.
Du er også velkommen til at komme forbi til en
prøvetime.
M/K holdet mandage kl. 19.30-20.30
Motion for seniorer onsdage kl. 10.00-11.15
Zumba med puls/styrke onsdage kl. 19.30-21.00
GymFit torsdage kl. 19.00-20.30
Tilmelding på www.asgi.dk under Gymnastik.

Instruktører søges
Vi er allerede nu ved at planlægge næste års sæson.
Vi kommer til at mangle en springinstruktør til vores
spring team og en instruktør til mor/far/barn holdet
for de 1-3 årige. Og så har vi en drøm om, også at
kunne tilbyde et danse/rytme hold for 0.-2. klasse, så
her mangler vi også en instruktør. Spred rygtet og ring
gerne for en uforpligtende snak, hvis du kunne have
lyst. Vi skal nok hjælpe dig i gang.

Kontakt

Tilmelding på www.asgi.dk under Gymnastik.

Ideer til nye hold og aktiviteter modtages også meget
gerne.
Kontakt Lise Lausten Frederiksen på tlf.: 51 94 79 33
eller clausliserejsen@hotmail.com.
Vi glæder os til at se jer til en skøn forårssæson.
Mere information om gymnastikforeningen og
kontaktinformation findes på www.asgi.dk.
ASGI Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
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ASGI Gymnastik

ASGI Gymnastik

Instruktør søges til mor/far/
barn-holdet sæson 18/19

Instruktører søges til
danse/rytmehold sæson 18/19

Vi søger en instruktør til vores mor/far/barn hold.
Holdet er for de 1-3 årige med en deltagende
forældre/bedsteforældre.
Som instruktør har du ansvar for undervisningen
og planlægger selv programmet.
Der er stor søgning til holdet, så man kunne også
være to, der deles om opgaven.

Vi mangler instruktører til danse eller rytmehold,
så har du lyst til at lave seje danse eller rytmeserier
og undervise glade børn fra 0. -2. klasse, hører vi
gerne fra dig. Sæsonen slutter med en festlig opvisning på Kulsviergården.
Vi tilbyder:
Stor indflydelse på forhold vedr. gymnastikken
Lokaler
Kursus hvis du har brug for det
Skattefri godtgørelse i forbindelse med træningen
En bestyrelse der står for det praktiske
Hyggeligt foreningsliv og en masse glade børn
Mulighed for masser af undervisningserfaring

Vi tilbyder:
Stor indflydelse på forhold vedr. gymnastikken
Lokaler
Kursus hvis du har brug for det
Skattefri godtgørelse i forbindelse med træningen
En bestyrelse der står for det praktiske
Hyggeligt foreningsliv og en masse glade børn
Mulighed for masser af undervisningserfaring

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på mobil
51947933 eller mail clausliserejsen@hotmail.com

Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på mobil
51947933 eller mail clausliserejsen@hotmail.com

Nyt fra Floorball-afdelingen

ASGI Gymnastik

Instruktør søges til
springholdene sæson 18/19

Floorball er startet!
Der trænes hver tirsdag på Kulsviergården
fra 20.00 til 22.00.

Vi søger en instruktør til vores team af spring-instruktører. Som instruktør har du ansvar for undervisningen og planlægger selv træningsprogrammet
eventuelt i samarbejde med de øvrige instruktører.

Kig over - alle er velkomne!
Hvad er ﬂoorball ?
Spillet med den lille hvide, hullede bold og stavene
foregår i et forrygende tempo, hvor fart, teknik og
spænding er hovedelementerne for alle aktører.
Floorball er sjov, fart, spænding, teamwork, teknik,
intensitet, uforudsigeligt, udfordrende, alsidig, sundt,
udviklende, motion og leg.
• Floorball er Danmarks største stavsport!
• Floorball har organiseret danmarksturnering!
• Floorball er medlem af Danmarks Idræts Forbund
• Floorball har over 100 klubber i Danmark
• Floorball er på vej imod 10.000 spillere i Danmark
• Floorball er i rivende udvikling!

Vi tilbyder:
Stor indflydelse på forhold vedr. gymnastikken
Lokaler
Kursus hvis du har brug for det
Skattefri godtgørelse i forbindelse med træningen
En bestyrelse der står for det praktiske
Hyggeligt foreningsliv og en masse glade børn
Mulighed for masser af undervisningserfaring
Kontakt: Lise Lausten Frederiksen på mobil
51947933 eller mail clausliserejsen@hotmail.com
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ANNONCER
Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
om et nyt logo til Lokalrådet. Vinderen er Anne Møller
Larsen, der har kreeret dette logo, som viser sognets
afgræsning
med fællesskab
byerne indtegnet
– og ja, størrelses-fleksibilitet,
og forældreindflydelse
forholdet på prikkerne svarer nogenlunde til byernes
Stordagplejen ligger naturreelle størrelse;-)
skønt med skov og dyreliv

Hillerød Naturdagpleje

Vi siger tak til Anne og kvitterer
biografbilletter.G

Hallum elektric udfører opgaver indenfor:

som nabo og den omsorgsfulde pasning varetages af
med
to
Rikke, som er uddannet
pædagog, og Tanja, der i
2011 startede Hillerøds
første private dagpleje
Firkløveren.

El-installationer
EDB-installationer

Vi har masser af plads både
inde og ude og gode parkeringsforhold.
Vi er godkendt af Hillerød
Kommunes dagplejekontor.

Byggestrøm
EL-tjek boligforeninger

Vores åbningstid er fleksibel og vores pris på kr. 2.850 pr. måned er
inkl. økologisk mad, bleer, barnevogn/krybbe, dyne/sele m.m.
Kom og besøg os og se om vi er det helt rigtige for jer?
Smil fra Tanja og Rikke
I kan læse mere om os på vor Facebookside: Hillerød Naturdagpleje
eller på vores hjemmeside...

Tavle- & HPFI udskiftning
Renoveringer, ny- og
tilbygninger

Hillerød Naturdagpleje

Kontakt Hallum elektric for et uforpligtende tilbud

v/Tanja og Rikke
"Stordagplejen i Hillerød Øst"
www.hillerødnaturdagpleje.dk z hnd@mail.dk

Frank Hallum Aut. El-installatør
Tulstrup Have 9, 3400 Hillerød
Mobil 2290 7813
www.hallumelektric.dk

Yderligere oplysninger hos Tanja på mobil 23 72 37 24

MARTIN SANDHOLT ApS
ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
CERT. T V-INSPEKTØR
Hillerødvej 45  3400 Hillerød
Tlf. 40 28 39 36
mail@msandholt.dk
www.msandholt.dk

Her kunne din
annonce have stået...
Efter devisen
”først til mølle-princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 2.200
excl. moms
Kontaktt
annonce@lokaltnyt.dk
k
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Alsønderup Sogns Lokalråd

Lokalrådets generalforsamling
Alsønderup Sogns Lokalråd holdt generalforsamling
den 26. oktober 2017 på Kulsviergården, hvor ca. 40
interesserede borgere var mødt op.
Flemming Lynge Nielsen dirigerede på fornem vis forsamlingen igennem dagsordenen.
Først blev bestyrelsens beretning fremført af den siddende næstformand, Hugo Holm Hansen, herefter blev
regnskabet for det forgangne år vedtaget og budgettet
fremlagt, inden vi nåede til valg af bestyrelsen.

Private personer:

Her var det med at holde tungen lige i munden, da de
nye regler for valg af bestyrelsesrepræsentanter, der
blev vedtaget med de nye vedtægter sidste år, skal sikre
valg af såvel foreningsmedlemmer som private repræsentanter.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med
Lene Riis som formand,
Brian Nedergaard som næstformand,
Carlo Medici som kasserer
og Jette Nordentoft som sekretær.

Det lykkedes og den nye bestyrelse er nu sammensat
på følgende måde:

Referat fra generalsamlingen og bestyrelsens
beretning kan læses på Lokalrådets hjemmeside
www.alsonderup.dk.

Annette Rieva (ikke på valg)
Brian Nedergaard
Henrik Hansen
Kirsten Dysted
Lene Riis (ikke på valg)

Supleant::
Brian Boese – Hestehavegård Grundejerforening.

For foreninger:
Carlo Medici – Nejede Møllehøj Vandværk
Henrik Østergaard – ASG&I
Jette Kit Nordentoft – Hestehavegård Grundejerforening
Mette Larsen – Naturfredningsforeningen for Nejede
og Omegn (NNO)

Alsønderup Sogns Lokalråd
Lene Riis
forfmand

Lokalrådets logo-konkurrence
Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence om
et nyt logo til Lokalrådet.
Vinderen er Anne Møller Larsen, der har kreeret dette
logo, som viser sognets afgræsning med byerne indtegnet – og ja, størrelsesforholdet på prikkerne svarer
nogenlunde til byernes reelle størrelse ;-)

RØD

Vi siger tak til Anne og
kvitterer med to biografbilletter.
Alsønderup Sogns Lokalråd
Lene Riis
forfmand

GRØN

GUL
MAGENTA
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Kulsvierscenen...
Kulsvierscenen opfører Astrid Lindgrens

Oversættelse, sang og musiktekster:
Sebastian

Ronja Røverdatter bor i Mattisborgen sammen
med sine forældre og Skalle-Per, Lille Klippe og
de andre røvere.
Birk er søn af Borka, som er Mattis’ værste fjende,
og pludselig en dag er Borka og hans røverbande
flyttet ind på den anden side af Helvedsgabet.
Ronja og Birk mødes i skoven, og de bliver rigtig
gode venner og vælger at stikke af sammen.
De flytter ud i skoven i en forladt bjørnegrotte, hvor de vil bo blandt rumpenisser,
grådværge og heksefugle. De klarer sig fint mens det er sommer, men vinteren nærmer sig,
nætterne bliver koldere og Ronja længes mere og mere efter sin mor Lovis og sin far Mattis
og de andre røvere i Mattisborgen.
En dag hvor Ronja skal hente vand, finder hun Mattis grædende nede ved elven. Han vil have
Ronja til at komme hjem, for han savner hende uendeligt meget. Men Ronja vil kun vende hjem,
hvis Birk kommer med. Mattis overgiver sig, men Birk vælger i stedet at tage hjem til sin egen
familie.
Efter en voldsom tvekamp bliver de to røverhøvdinge Mattis og Borka til sidst enige om at
stoppe krigen så alle kan leve sammen i fred og ro.
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Kulsviergården...

Nye ansigter i bestyrelse
Kulsviergården afholdt generalforsamling d. 20/9 og vi
takker for interessen hos de fremmødte. I forbindelse
med generalforsamlingen skulle der vælges friske kræfter ind i Kulsviergårdens bestyrelse.
Inden jeg præsenterer de nye ansigter, skal der lyde en
kæmpe tak til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer,
der med kæmpe engagement har lagt et uvurderligt
stykke arbejde i Kulsviergårdens bestyrelse gennem de
sidste mange år
Først har vi Ole Caspersen, som i øvrigt også har været
næstformand i en årrække og som har lagt rigtig mange
timer i bestyrelsesarbejdet og ikke mindst været manden, der skaffede midler gennem fonde og havde en
tæt dialog med vores samarbejdspartnere i kommunen.
Ole er på papiret stoppet i bestyrelsen, men allerede
dagen efter at udtrædelsen var en realitet, deltog Ole i
et møde som repræsentant for Kulsviergården.
Endvidere er Ole med i et udvalg der skal få vores
udendørs aktiviteter op at stå på Kulsviergården. Så helt
”Ude” er Ole ikke. En kæmpe tak til Ole Caspersen

et kabel ned så der kunne komme strøm og internet i
cirkusvognen.
Dejligt at gamle bestyrelsesmedlemmer stadig er aktive
og støtter os.
En velkomst og tak fordi I vil bruge tid på frivilligt
arbejde skal lyde til John Rand, som er bosiddende i
Alsønderup og Ulrik Bolm Spohr der er bosiddende i
Tulstrup.
De 2 nye bestyrelsesmedlemmer besidder begge nogle
kvalifikationer som vi, i den samlede bestyrelse glæder os til at gøre brug af og samtidig glæder vi os til
at samarbejde og tage fat på en ny periode, med at få
Kulsviergården til fortsat at være lokalsamfundets samlingspunkt, samt det sted der naturligt falder ind, hvis
der skal holdes et arrangement i dejlige rammer.
På Kulsviergården og bestyrelsens vegne
ønskes et rigtig godt nytår!
Carsten Lynge

Dernæst har vi vores afgående formand Palle Madsen,
som har delt sin person mellem Kulsviergården og PM
Belægning. Palle har tænkt Kulsviergården i alle de
vågne timer og været en formand, der har formået at
løse knuder og været tilgængelig når det kræves. Skulle
der spares penge på hænder og maskiner har Palle
meget gerne stillet op med begge dele om aftenen og
i weekender. Ikke mindst efter at Palle var trådt ud af
bestyrelsen, gik der lige en weekend med at få gravet

Ulrik Bolm Spohr

John Rand

Fællesspisning på
Kulsviergården
hver måned i 2018!
Den 1. februar starter vi op med den hyggelige og
traditionelle fællesspisning på Kulsviergården.
Herefter holdes der månedlig fællesspisning hver den
1. torsdag i måneden.
Sæt derfor allerede nu stort X i kalenderen – hver
måned! HUSK også at fortælle det til din nabo, genbo,
bedsteforældre, de andre forældre i børnenes klasse,
de unge, de gamle, ja ALLE der vil nyde lidt god mad
til en billig pris og samtidig slippe for opvasken.
Menuen vil variere fra gang til gang og kvaliteten vil
fortsat være i top, da det er vores ”hus-kok” Steffan
Bjerregaard & Co. der leverer maden.
Prisen pr. kuvert er 100 kr. for voksne og 50 kr. for
børn under 12 år.
Øl, vin og sodavand kan købes til små priser i baren.

Tilmelding skal ske senest en uge før arrangementet på
booking@kulsviergaarden.dk eller via tlf. 4828 6540 /
6130 1824.
Hold øje med vores Facebook side www.facebook.dk/
kulsviergaarden - hvor vi løbende opdaterer med
arrangementer, menuer og andre spændende nyheder.
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Hjertelig velkommen
Kulsviergårdens bestyrelse og personale

Harløse Forsamlingshus...

Kulsviergården...

Nyt fra
Harløse Forsamlingshus
Loppemarked
Søndag d. 14 januar kl. 10- 13.
Kom og gør et kup da hele huset er udlejet
weekenden efter.
Fællesspisning
Tirsdag d. 30. januar kl. 18.00,
herefter har vi i skrivende stund ikke på plads, hvad der
skal ske.
Vi har flere muligheder, nærmere herom bliver udsendt til alle medlemmer i januar og derudover blive
omtalt i Hillerød Posten.

Juletræsfesten er
for alvor tilbage på
Kulsviergården!

Fællesspisning
Tirsdag d. 27. februar kl. 18.00,
her giver vandværket gule ærter.
Efter spisningen kl. 19.00 afholder vandværket deres
ordinære generalforsamling.

Tredje gang er lykkens gang! Den 1. søndag i advent
holdt Kulsviergården for 3. år i træk juletræsfest for
sognets mindste borgere og deres familier. Det resulterede i et imponerende fremmøde på ca. 100 mennesker – og det er vi rigtig glade for og ønsker os endnu
flere til næste år.
Dagen bød på et smukt pyntet juletræ, rigtig god
underholdning, sjove lege og dans omkring juletræet
med Drillenissen og Julemanden. Børnene var særdeles
veloplagte og deltog aktivt i alle aktiviteterne.
Afslutningsvis delte julemanden godteposer ud til børnene.
Køkkenet diskede traditionen tro op med æbleskiver og
saftevand til de små og en lækker velsmagende Glögg
til de voksne.
Alt i alt en rigtig god dag og god start på julemåneden.
Vi holder juletræsfest igen til næste år den 1. søndag i
advent – hold øje med vores Facebook side
www.facebook.dk/kulsviergaarden - hvor vi løbende
opdaterer med arrangementer, menuer og andre
spændende nyheder.
Til sidst, men ikke mindst
RIGTIG GODT NYTÅR

Fællesspisning
Tirsdag d. 27. marts kl. 18.00.
Og kl. 19.00 afholder Forsamlingshuset sin
generalforsamling.
Venlig hilsen og godt nytår!
Bestyrelsen

Nyt fra
ASG&I´s Banko

Du er altid velkommen til

BANKO
Hver mandag kl. 19.00 på Kulsviergården
Mandagsbanko afvikles af Støtteforeningen for ASGI
og Kulsviergården og drives udelukkende af frivillige
hjælpere.
Støtteforeningen for Alsønderup Idrætsforening og
Kulsviergården stiller hver mandag med et hold loyale
flittige frivillige hjælpere, som sørger for, at bankospillet
bliver afviklet til glæde for de mange gæster, som hver
mandag kommer og spiller banko.
Hver mandag hele året rundt kl. 19.00 afholder vi stort
bankospil med en samlet gevinstsum på over
kr. 40.000,- pr. gang. Dørene åbnes klokken 17.00.
Nærmere omkring medlemskab og info i øvrigt
kontakt Ulla på tlf. 2046 1159.
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Alsønderup Vandværk...

Alsønderup vandværk

Åbent hus
Ovenpå valget af den nye bestyrelse tidligere på året
oplevede vi i bestyrelsen en stor interesse omkring
vandværket, og vi besluttede derfor at afholde et åbent
hus arrangement. Vi ville gerne give vores brugere
mulighed for at komme indenfor og se og høre om
vandværket. Hvad er det for processer, som vandet gennemgår inden det kommer ud til forbrugerne ?
Flere end 100 personer valgte at lægge vejen forbi Alsønderup Vandværk den 23 september, hvor vandværket afholdt åbent hus arrangement.
Alle fik mulighed for at kigge indenfor og fik en rundtur
på vandværket, hvor de kunne se og høre om de processer, som grundvandet går igennem inden det kommer ud af hanerne. Gæsterne fik mulighed for at smage
på vandet før og efter at det bliver iltet og filtreret.
Processerne blev demonstreret og vandets kvalitet blev
diskuteret. Ud over billederne her på siden kan i se
flere fra dagen på denne link: https://www.alsonderupvand.dk/aktiviteter. Vi regner med at vi holder et åbent
hus arrangement igen på et senere tidspunkt.

Vores vand er rent
På Alsønderup Vandværk pumper vi vand fra tre boringer, som er mellem 40 og 70 meter dybe, vandet er ca.
50 år gammelt og indeholder ikke sprøjterester. Men
vandet er forholdsvis hårdt på grund af kalken i undergrunden, men det smager rigtig godt og det vigtigste er,
at kvaliteten er i top, der er hverken nitrat eller pesticidrester i vandet.

En ny test af sprøjtegifts rester
Hen over sommeren er der en del vandværker, der har
konstateret for store mængder af stoffet desphenylChloridazon, som er et nedbrydningsprodukt af sprøjtemidlet Chloridazon. Der er tale om et ukrudtsmiddel,
som bl.a. er blevet brugt i forbindelse med produktionen af roer, rødbeder og løg, men det har været forbudt
herhjemme siden 1996. På Alsønderup vandværk har
vi som noget nyt testet for dette stof, men der intet spor
af det i vores vand. Faktisk findes der slet ikke rester af
sprøjtegifte i vandet fra Alsønderup vandværk.

Roundup og randzoner
Vi skal selvfølgelig være rigtig glade for at vores vand er
rent, og det ønsker vi at det skal blive ved med at være.
Et af de mest kendte sprøjtemidler er Glyphosat også
kaldet Roundup. Det bliver nævnt, som meget sikkert,
men desværre er det nu blevet fundet i grundvandet
andre steder i landet. Selv om der er tale om meget
små mængder kan man se, at selv de midler, der vurderes som sikre alligevel ofte ender i grundvandet på
et senere tidspunkt. Fra vandværkets side vil vi derfor
opfordre til, at man generelt bruger så små mængder
sprøjtemidler som muligt. Vi mener at erfaringerne har
vist, at det er den eneste måde man kan beskytte vandet på. Vandværket har tre boringer, som tidligere har
været beskyttet i en radius på 10 meter sprøjte og
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Alsønderup Vandværk...
dyrkningsfri zone. Den zone er blevet udvidet til en 25
m. zone og vandværket taler i øjeblikket med lodsejerne om hvordan disse områder kan plejes på en måde
som sikrer grundvandet.

Hjemmeside:

Ledningsbrud

Facebook: under Alsønderup Vandværk kan du finde

Der er blevet lavet en ny hjemmeside hvor du kan finde
alle oplysninger om regnskaber, referater, takstblade
m.m. Link: https://www.alsonderupvand.dk/

Der har i den seneste tid været
flere ledningsbrud, i kan se et af
de større på billedet. Det er fra
Hillerødvej hvor en såkaldt
anboring blev utæt. En anboring
er et sted, hvor man kobler et
mindre rør til et større og rørene
er gode nok, men den aluminiums
-flange, som kobler rørene
sammen viser sig at blive tæret.
På et tidspunkt kan den så ikke
længere holde rørene sammen,
og til sidst kan det forårsage et
stort vandtab.
Vi skifter dem så snart vi finder
dem, men det kan indimellem være lidt svært.
Vi gør hvad vi kan for at fejlene hurtigt bliver fundet.
De nye anboringer er af en anden type, som ikke skulle
give den slags problemer.

nogle oplysninger om vandværket

Kontakt ved problemer ved ledningsbrud
og vandmangel:
Allan Kristiansen og Sønner ApS
Aut. gas-, vand-, sanitets- og fjernvarmemester
Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
Tlf. 48 28 62 40, Fax 48 28 52 47

Kontakt vedr. vandproblemer:
Formand Jan Richelsen: Tlf. 23 34 68 69
Bestyrelsen og ansatte ved Alsønderup Vandværk
Jan, Ole, Birger, Torben og
Peter, Lis og Bjarne

Alsønderup Vandværk
afholder generalforsamling
Torsdag den 22. februar 2018 kl.19.30
på Kulsviergården
DAGSORDEN ifølge vedtægterne:






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

Ifølge vedtægternes § 8 Generalforsamling stk. 3: Forslag skal, for at kunne behandles
på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
(Afleveres hos Jan Richelsen, Rørmosevej 17, Tulstrup, 3400 Hillerød,
senest torsdag den 15. februar 2018)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Naturforeningen for Nejede og Omegn...

Råstofindvinding
Vores lokalområde har været belastet af grusgravning i
mere end 25 år.
Hvor graveområde F1 og F2 omkring Tulstrup og Alsønderup er blevet udtaget af Råstofplanen, indgår F3
mellem Nejede og Tulstrup stadig som graveområde for
sand og grus i den kommende Råstofplan 2016.
Det betyder, at området helt eller delvist kan omdannes til grusgrav, såfremt der ansøges herom og Region
Hovedstaden giver tilladelse til råstofindvinding.

Kommune politianmeldt TSG. En sådan virksomhed har
man fra politisk side udtrykt, at man ikke ønsker i kommunen.
Kritikpunkterne vedrører bl.a. det faktum, at Region H
ikke har udført en egentlig VVM-redegørelse til f.eks.
belysning af miljøkonsekvenserne og den kumulative
effekt af udviklingen af den trafikale belastning på vores
vejnet.
Regionens afgørelse påklages af NNO til Miljø- og
Fødevareklagenævnet indenfor 4 ugers fristen, hvilket
betyder, at TSG ikke kan påbegynde grusgravning eller
forberedelser hertil førend der foreligger en afgørelse.

I området ligger Tulstrup Sten og Grus (TSG) allerede,
hvis gravetilladelse udløb i 2016.
Den 30. november 2017 gav Region Hovedstaden
tilladelse til, at TSG kan udvide deres grusgravningsaktiviteter på et 19 ha stort område lige uden for Nejede
min. de næste 10 år frem.
Med tilladelsen får TSG ret til at indvinde grus og sand,
som området er udlagt til. I tillæg får TSG også ret til at
indvinde ler og muld, hvilket området IKKE er udlagt
til.
Samlet set vil det være en betydelig udvidelse af TSG’s
aktiviteter, og det vil uden tvivl medføre en massiv belastning af vort lokalområde både hvad angår støv, støj
og tung trafik på vores små smalle og snoede veje.
Tilladelsen var, som loven tilsiger, i høring i foråret
2017. Der indkom et uhørt højt antal høringssvar fra
bl.a lokalråd, HOFOR, vandværk, kommune, NNO og
forskellige private interessenter, som hver især i deres høringssvar havde redegjort for deres individuelle
væsentlige interesse i sagen. Alligevel er en stor del af
høringssvarene ikke tillagt betydning i den regionale
sagsbehandling og den endelige tilladelse er ikke i
nogen væsentlig grad tilpasset de kritikpunkter høringssvarene bibragte.
Derved blotlægges vort grundvand og gøres sårbart for
forurening. Det er særligt bekymrende, idet området
forsyner store dele af Hillerød og Københavnsområdet
med drikkevand. Nærmeste kildeplads er Æbelholt –
kun 500 m fra den kommende grusgrav. En skærpende
omstændighed er, at grusgraven ligger opstrøms Æbelholt Kildeplads. Derfor vil en forurening fra grusgraven
altid bevæge sig mod Kildepladsen.
I forløbet har sagen opnået politisk opmærksomhed og
der har været bred politisk enighed om at lægge massivt pres på Regionen mhp annullering af gravetilladelsen.

Desuden er det i forløbet lykkedes, at få bred politisk
opmærksomhed på sagen og Hillerød Kommune forsøger med et politisk flertal, at få Regionen til at annullere
gravetilladelsen.
De væsentligste argumenter er TSG’s vedvarende misligholdelse af gravetilladelsen i den eksisterende grav,
manglende overholdelse af miljølovgivningen inkl.
diverse påbud og endelig mangeårig drift af materialebutik uden den lovpligtige landzonetilladelse. I en
periode har det været nødvendigt at politianmelde TSG.
En sådan virksomhed ønsker man fra politisk side ikke i
kommunen.
I skrivende stund er det politiske pres begyndt at
smuldre. Man mener fra politisk side ikke, at man har
det juridiske grundlag for at indgive en klage over
Regionens gravetilladelse til TSG.
Tilbage står altså nu, at vi kan se frem til en grusgrav
mere i området.
NNO vil fremover fokusere på at konsolidere samarbejdet med Hillerød Kommune og Udvalget for Miljø,
Natur og Klima ligesom vi forventer at se en ny tilsynskultur, hvor overtrædelser af lovgivning og tilladelser
medfører sanktioner.
Ønsker du at holde dig yderligere informeret om sagen,
kan du gå ind på NNO’s hjemmeside www.naturforeningnejede.dk – hvor du også kan melde dig ind i
foreningen.
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte NNO
via mail eller telefon for yderligere info.

Naturforeningen
Det er svært at få øje på vores heste,
når grusgraven er aktiv

De væsentligste argumenter er TSG's manglende
overholdelse af miljølovgivningen inkl. diverse påbud
og endelig mangeårig drift af materialebutik uden den
lovpligtige landzonetilladelse. I en periode har Hillerød
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Lokalt Nyt

Læserbrev om Trafikkaos i Nejede...

Trafikkaos
i Nejede
- hvornår griber
kommunen ind?

Lokalt Nyt´s første redaktionsgruppe fra 2005...

Lokalt Nyt skal
nu produceres i
fuld 4-farvetryk
Den 1. marts 2005 udkom det første Lokalt Nyt. Målsætningen med bladet var at styrke det lokale fællesskab og tilhørsforhold i de ”gamle” sogne Alsønderup
og Tulstrup, ved at udbrede viden om lokalområderne
og aktiviteterne dér og at vise lokalområdernes ansigt
såvel indadtil som udadtil.
Bladet er indtil den dag i dag blevet trykt og ”sat op” af
AkselG kommunikation v/ Aksel G. Johansen.
Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med
Aksel i alle disse år og han er bestemt en af årsagerne
til, at Lokalt Nyt-bladet er blevet en stor succes.
Nu er det dog tid til forandring! Fra årsskiftet vil Lokalt
Nyt blive opsat og trykt af Videbæk Bogtrykkeri og der
vil ske forskellige ændringer i layoutet, bl.a. vil alle
sider i bladet blive trykt i farve.
Jeg håber, at alle Lokalt Nyt’s læsere vil tage godt i mod
vores nye layout.
Jeg vil, på vegne af hele redaktionsgruppen, gerne
takke Aksel G. Johansen for hans engagement i vores
lokalsamfund samt store arbejde i forbindelse med
udarbejdelse af Lokalt Nyt gennem de sidste 13 år.

Interesse og omsorg er to af Hillerød Kommunes
kerneværdier, men det kan synes som tomme ord,
hvis man er borger i et af de omkringliggende
bysamfund. Døde dyr, reservedele fra biler samt
ødelagte vejskilte er altsammen en del af hverdagen,
da trafiksikringen er ikke-eksisterende.
40 km/t er vedtaget gennem selve Nejede landsby
som hastighedsgrænse, og byrådet har bevilget et
tocifret millionbeløb til at trafiksikre os og de andre
øvrige bysamfund. Men sker der nogensinde noget og hvad skal trafiksikringen bestå i? Hvornår kommer kommunen med et udspil?
Seneste påkørsel af skilte kan ses i dette nye foto
foroven.
Jeg har tidligere gjort forvaltningen opmærksom på
påkørsler af skilte, og problemet gentager sig naturligvis, da der i realiteten ikke eksisterer nogen form
for trafiksikring.

Peter Windum

Nogle bump på vejen ville gøre underværker for
såvel kommunens skilte-budget som vores allesammens ører, da trafikken er støjende og ude af kontrol!
Kommunens leverandør Hede Danmark har rettet
de to vejskilte lidt op, men ellers er der (formentligt)
ikke sket noget i sagen.
Søren har sendt læserbrevet til kommunen d. 17/11
uden at få svar på henvendelsen...

Søren Lillesøe
Ravnsbjergvej 15, Nejede
3400 Hillerød

Her ses Lokalt Nyt´s første nummer (marts 2005) samt
nr.6 2017. Siden det første nummer - i 13 år - har Lokalt Nyt
været trykt i sort/hvid, dog fra 2014 med for- og bagside i
4.farve. Nu skal bladet produceres i 4.farve på alle sider!
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ANNONCER

Foreningen
Lokalt Nyt
for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 Hillerød

Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

TLF. 4828 6500
MOBIL 4040 8290

Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand
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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

John vinder vin!

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
Lyngbakken 1, Alsønderup,
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelse skal
indsendes senest 10/1-2018
7/1-2015.

Fotograf: Kenneth Estrup

Navn

By

Alder

KLIP HER
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Telefon

John fra Mågevej

Postnr

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

VIND 2 FL. RØDVIN ELLER
1 KS. SODAVAND

Adresse

Find 5 fejl

KONKURRENCE:

Borgerforeningen...

Nyt fra Borgerforeningen
Fibernet i julegave?
Som vi har berettet om tidligere, har Borgerforeningen
indsendt en ansøgning til Energistyrelsens Bredbåndspulje
2017, der dækker 186 husstande vest for Alsønderup,
Nejede, op til Annisse Nord og tilbage via Pibe Mølle,
Bendstrup og Strødam.
Dette er vores første ansøgning til Bredbåndspuljen,
som vi kalder ”Fiberring 1”, og de samlede omkostninger
løber op i knapt 12 millioner kr., hvor langt størstedelen
ansøges som tilskud.
På trods af en relativt høj egenbetaling, kom vi op på ca. 75 point i Energistyrelsens pointsystem,
som, af vores tilbudsgiver, YouSee, blev vurderet til at ligge akkurat i underkanten i forhold til de
mange ansøgere, der i år udgør fire gange så meget, som der er puljemidler til.
Oprindeligt var Bredbåndspuljen 2017 nemlig støttet med 40 millioner kr., men vi har modtaget
besked fra Energistyrelsen, at puljen for 2017 er forhøjet til 100 millioner kr.! Det betyder at vi, med
meget stor sandsynlighed, opnår tilskud til Fiberring 1 projektet og dermed kan husstandene i projektet få etableret fiber-baseret internet allerede næste år!
Da der i øvrigt er forhandlet flere midler til Bredbåndspuljen frem til 2025, betyder det også at der
vil være bedre mulighed for at opnå tilskud i de kommende år. Vi arbejder derfor hen i mod en ny
ansøgning til Bredbåndspuljen 2018, hvor de, der ikke kom med i årets ansøgning, får muligheden
igen.
Men det er ikke noget man kommer sovende til! Vi skal have informeret husstandene på de forskellige veje, der måtte kunne indgå i en ansøgning og til det, skal vi bruge frivillige til at udskrive og
omdele flyers, samt repræsentanter for hver vej eller flere veje i et område.
Da Bredbåndspuljen er beregnet til områder med meget dårlig internetforbindelse, defineret som 10
Mbit/s og nedefter, er de resterende husstande, der har lidt bedre forbindelse, ikke mulighed for at
indgå i sådan en ansøgning.
Der er dog stadig håb forude! Er der tilslutning nok, har det vist sig muligt at få etableret fibernet til
en fornuftig pris alligevel, men det kræver at man får så mange i området med, som overhovedet
muligt, så skynd dig at være med.

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!
Borgerforeningen

Vi håber at møde dig på bussen eller på alsønderup.nu

Daisy Nielsen
Bestyrelse
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Fredagsbanko...

Alsønderup Seniorklub...
ALSØNDERUP FESTER 2018:

Privat
aflevering
af
"lopper"

Fredags-banko på
Kulsviergården

Vi begynder som sædvanlig indsamlingen i
februar måned - ”LOPPE”KØRSLEN starter i uge 7.
Privat aflevering kan ske på nedennævnte
LØRDAGE fra kl.10 til 12.
Husk: Loppeeffekter skal afleveres
”indendørs” i hallen!

Kom og få en glad aften - vi spiller banko
hver fredag kl. 18.30
Priserne er for alle - for kr. 220,- er man med i alle spil.
Man kan satse højere, hvis man har lyst. Det er op til
hver og en...
Der er altid højt humør og plads til en snak.
I december har vi pakkekalender med flotte gaver.
Julespil den 22/12 og nytårs spil den 29/12
Hjertelig velkommen
Ulla Hautop

Velkommen på følgende LØRDAGE:
Februar: 03-feb 10-feb
Marts: 03-mar 10-mar
April: 07-apr 14-apr

17-feb
17-mar
21-apr

24-feb
24-mar 31-mar
28-apr

Den 5. maj flyttes alle ”loppeeffekter”
på plads i hallerne !
Speciel aflevering: Kontakt Knud på tlf. 4010 9187

Generalforsamling i Alsønderup Seniorklub
TORSDAG DEN 1. MARTS 2018 KL. 19.00
på Kulsviergården, Pibe Møllevej 7.


















I henhold til vedtægterne skal der udsendes en dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning ved formanden

Regnskab forelægges ved kassereren

Indkomne forslag – skal være formanden i hænde
senest 22. februar 2018

Valg af bestyrelse – alle er på valg –

Valg af revisor samt revisorsuppleant

Eventuelt
Inden selve generalforsamlingen vil der være et foredrag om bier,
som starter kl. 19.00.
På gensyn!

Alsønderup Seniorklubs bestyrelse
v/ Lis Asmussen
Tlf. 2172 7644 Mail: haas@post12.tele.dk
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Alsønderup Seniorklub

- bes
besøg
øg på Hillerød Kirkegård
Klubben havde torsdag den 12. oktober en velbesøgt
udflugt på Hillerød Kirkegård, hvor Tim Panduro, der
er meget tilknyttet Hillerød, ikke mindst gennem sit arbejde på Hillerød Posten, ledte os rundt og fortalte med
humor og indsigt om mange spændende menneskeskæbner takket være de bevarede gravsteder og –sten.
Hillerød Kirkegård blev anlagt mellem Østergade og
Nordre Jernbanevej fra 1830, da man nedlagde kirkegården på Torvet. Af de begravede dér blev flest mulige
flyttet til den nye kirkegård. Et kapel blev bygget i 1874
og gennem flere udvidelser og forbedringer, klokketårn
i 1933, og de seneste accessoriske tilbygninger i 1987
fremstår kirken i dag som en moderne kirke med en
lang historie.
P. Nordsten, 1840-1918, hed Nielsen og kom fra Lynge.
Da slottet brændte i 1859, var Hillerød færdig som
kongeby. I stedet kom industrien til og hjalp sammen
med jernbanen i 1864 til den fortsatte udvikling. Nordstenfabrikken blev med sine verdenskendte så- og
andre maskiner - en væsentlig faktor for utallige mennesker.
Husmand Ole Rasmussens gård Østervang gav efterfølgende navn til området efter gårdens navn. Da hans
datter havde hakket roer hjemme på Skansebakken,
ville hun hvile på Skansekirkegården.
Aage Ancker, 1881-1963, musik- og ridelærer, blev gift
med Mabel, der efter nogle skandaler blev sendt fra
USA. Hun medbragte adgang til en stor formue. Den
blev brugt til at opføre Karlebohus med 64 værelser
ud over stuerne, køkken og domestikrummene. Begge
rejste rundt i Europa og hjembragte adskillelige kunstgenstande. Mabels medbragte og omfattende udstyr var
pakket ind i mange, store trækasser, og af disse blev det
runde ridehus opført.

Louise Sørensen, der under besættelsen omkom i en
kugleregn nær viadukten, var på vej med en advarsel til
nogle modstandsfolk. Tidligere lå der en mindesten på
fortovet mellem Mørks Skole og viadukten.
Instrumentmager Chr. Wentzmann, der byggede og
leverede instrumenter til fysiklokaler på skoler og til
Rusland. Han byggede også Danmarks første lysbilledapparat.
Christine Reinhard, der viede sit liv til et liv i Grækenland som sygeplejerske på et sygehus.
Chr. Gotfred Rump, 1816-1860, var blandt Danmarks
mest udstillede malere. Han var den første landskabsmaler, der tog sit staffeli med ud i naturen og malede.
Hans valgsprog var: Fremad, Opad, Hjemad.
Melskens. Driftig handelsmand og igangsætter af handel med nye produkter. Var borgmester i den svære tid
under besættelsen, hvor modstående interesser mellem
Danskerne og Nazisterne skulle overvindes.
Læge Aage Krarup Nielsen, 1891-1972, som skrev populære rejsebeskrivelser fra Nordnorge, Bali og andre
fjerne steder om de eksotiske, rene folkeslag. Var den
mest udlånte skribent.
Benedicto (Bendt) Bendtsens ældste gravsted fra 1830
på Hillerød Kirkegård.
Marie Mørk, ud af en børneflok på 10 børn, blev selv
undervist privat af digterpræsten Hostrup. Hun overtog
en pigeskole i Slotsgade, som blev flyttet til M. Mørks
Skole, som Marie Mørk lod bygge og indrette i flere
omgange til både pige-, kost- og drengeskole, fremsynet som hun var blandt de liberale, grundtvigske
kredse, som hun opvoksede og virkede i. De tre M’er:
Modig, Munter, Mild, var hendes valgsprog.
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Carl Wesenberg Lund. Ferskvandslaboratoriet i Helsingørsgade. Han forskede i Malaria. Han anbefalede at
holde køerne inde i stalden for at dæmpe smittekæden
og gik meget op i naturfredning.
Herluf Andersen var 1 ud af 430 ”asociale” KZ-fanger,
vanekriminelle, og de blev af nazisterne arresteret og
deporteret. Herluf Andersen til Neuengamme, hvor han
døde ligesom 139 andre.
Louise von der Recke var gift med Ernst von der Recke,
1848-1933. Digter og professor. Han oversatte ritualerne til Odd Fellow Brødrene.
Kammerherreinde Edel Sonne, 1896-1995, enke efter
oberst Harding Sonne, som døde i 1966. Edel Sonne
fik en tjenestebolig på Esrum Kloster, hvor en stue er
opkaldt efter hende. Man forventede ikke, at hun blev
102 år, hvilket forsinkede museumsplanerne på Esrum
Kloster.
Charles W. Thalbitzer, 1839-1903, var købmand i
Helsingør, ejede Villa Louisenhøj i Helsingørsgade, og
var gift med Polly, havde tre børn sammen, og skilt fra
hende, da hun var blevet ven med (forført af) Holger
Drachmann. Foruden Skagen gæstede han farverigt
Helsingør og Hornbæk. De fik et barn sammen, og han
ville giftes med Polly og flytte sammen i Frankrig. Det
ville hun så ikke alligevel, og Holger Drachmann blev i
stedet gift med Pollys lillesøster Emmy. De fik fire børn
sammen og adopterede barnet med Polly.
Således kom vi inden en afsluttende frokost på Kulsviergården rundt på kirkegårdens mange mindesteder og
så, hvorledes man på dette sted respekterer de afdøde
og deres familiers ønsker om et varigt mindested for
hver person og hver familie. Gravstene får lov at blive
stående, bare med græs omkring, på den parklignende
kirkegård længe efter udløb af fornyelsesperioderne,
der er endnu en pengemaskine ud over kirkeskatterne.
Ved den respektfyldte og empatiske handling med gravstederne bliver kirkegården til en levende mindepark
for os over dem, der er gået forud.
Efter en mindetur på den fredfyldte kirkegård kan man
gå hjem og søge mere viden. For eksempel er der en
pragtfuld hjemmeside: http://www.gravsted.dk/, og Tim
Panduro har denne: http://timpanduro.dk/tim-panduro/,
hvor man dér og på andre sider kan tilbringe megen
god tid med at dykke ned i forfædrenes liv og levned.
Med tak til Tim Panduro, Kulsviergården og
alle deltagere for en fyldig dag.
Hans Torben

23

Famile FDF
Familie FDF" er et tilbud for familer med børn mellem 1 og 5 år som
gerne vil opleve naturen og FDF sammen med andre børn og voksne

Program for 1. halvår 2018
Lørdag d. 13. januar
Lørdag d. 3. februar
Lørdag d. 3 marts
Lørdag d. 14. april
Lørdag d. 26. maj

Fuglekasser
Filtedag
Musik og instrumenter
Find vej-møde i Gribskov
Evt. overnatning i
shelterne på Baunetgården

Dagen er typisk sammensat sådan:
Vi mødes kl. 9.30, hører om dagens aktiviteter og
går derefter i gang at tilberede den fælles frokost
over bål.
Ca. 11.30 spiser vi frokost og har en lille andagt
derefter. Efter frokost laver vi dagens aktivitet.
Dagen indeholder leg, aktiviteter, fælles madlavning
og sang og vi slutter, alt efter vejret og stemningen,
mellem kl. 13 og14.
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Mad:
Programmet indeholder frokost
som vi tilbereder i fællesskab
over bål.
Medbring:
- Tøj der passer til vejret, og
som må blive beskidt, til både
børn og voksne.
- Gummistøvler hvis det er
hensigtsmæssigt i forhold til
programmet for dagen
- Bestik/service til hele familien
med navn på.
Mødested:
Bålhytten på Baunetgården,
Baunevej 16 – medmindre
andet er anført i programmet.
Kontakt:
Maja Alveen:
Maja@FDF.dk ell. tlf.2083 3414

Er dit barn vores
Nørdeweekend
nye Pusling?
for FDF gamere
Kære Forældre

Vi synes, at vi har et godt fritidstilbud til børn fra 5 år
og til og med O.kl. Vi leger sammen, tager på små løb
og ture i skoven, laver bål, hører historier, synger, hygger, tager på overnatning m.m.
Vi mødes tirsdage i lige uger kl. 17.30 – 19.00.
Dit barn er velkommen til at prøve at gå til FDF. Man
kan gratis være med 3 gange før man melder sig ind –
så man kan bare komme. Man må gerne tage sin mor
eller far med første gang.
Da vi nogle gange tager ud af huset, er det en god idé
at ringe til Susanne inden mødet. Ring på tlf. 48286715
eller mobil 29627642.
Du kan læse meget mere om FDF på www.FDF.dk og
du finder program for FDF Alsønderups møder m.m. på
www.fdf.dk/alsonderup
Vi glæder os til møde jer!
Med FDF-hilsner fra Puslinge-lederne
Mette Bjørn og Susanne Sandholt
PS. Alle børn er velkomne i FDF – også i andre
aldre end Puslinge. Se vores hjemmeside!

FDF Alsønderup afholdt weekenden 10-12. november
”NørdeWeekend”, hvor rafter og topografiske kort
for en stund blev byttet ud med computere/andre
spillemaskiner og internet.
Væbnere og Seniorvæbnere (7 drenge samt 1 sej
pige) samt deres ledere deltog.
Arrangementet startede kl. 20.00 om fredagen, hvor
skærme i alle størrelser hurtigt blev tilsluttet rundt
omkring i rummene på Baunetgården.
Kl. 01.35 blev natmaden serveret til de, der stadig
var oppe og friske.
Lidt almindeligt FDF skulle der dog også være plads
til. Et ”lille” løb rundt omkring i området for at løse
tre poster, hvor de skulle tage gruppe/svæve-og-fjolle
selfies, samt finde en pose med skumfiduser, og et
andet sted finde den godt gemte rulle Marie kiks.
Til sidst skulle alle lugte lidt af røg, så hurtigt blev
et stort bål stablet på benene således at de kunne få
grillet skumfidus med kiks til.
Aftensmaden lørdag stod på mexicansk; wraps og
taco-skaller med kødsovs og hvad der ellers hører til.
Søndag kl.10 var det desværre ved at lakke imod
enden. Efter morgenmaden blev spillemaskiner og
andet udstyr pakket ned efter en velgennemført
spilleweekend med masser af hygge på kryds og
tværs af maskiner, spiltyper og andet godt...
Martin H C
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ANNONCER

VVS
VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS
Aut. gas, vand- og
fjernvarmemester

ENTREPRENØR

20 49 07 97

M L

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

KLOAKMESTER

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

48 28 62 40
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kontakt@ml.kloak.dk
www.ml-kloak.dk

Kirkerne...

Fastelavn
Fastelavnsgudstjeneste
og tøndeslagning
Søndag den 11. februar
kl. 13.00 i Alsønderup kirke
Selv om julen står for døren skal vi ikke glemme at
minde om den næste fest, nemlig fastelavn.
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.

Prædikengruppe ved Alsønderup kirke

Pris 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn

Livet og
Bøgernes Bog
Kan søndagens bibeltekster tale ind i dit liv?
I prædikengruppen er samtalen fri og åben
- med udgangspunkt i tekstens temaer.
Den eneste forkundskab du behøver er nysgerrighed!
Er der noget ved teksten, vi godt kan lide - eller som
provokerer os?
Måske noget, vi finder vanvittig smukt - eller helt
urimeligt?
Kalder tekstens temaer oplevelser og minder frem
fra vores liv?
Prædikengruppen ledes af sognepræsten, som
forsøger at lade samtalen udfolde sig ad et livsnært
spor på vej mod en forståelse af ugens bibeltekster.
Alle er varmt velkomne!

Vi mødes tirsdage i Smedens Hus
ved Alsønderup kirke fra 13.00 -14.30
Datoer forår 2018:

20. februar
20. marts
17. april
22. maj
27

Kirkerne...

Sogneindsamling: Hjælp
medmennesker i nød!
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er
altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder,
der gør dem mere robuste.

Søndag den 11. marts 2018
deltager Tjæreby og Alsønderup
sogne igen i Folkekirkens Nødhjælps
årlige husstandsindsamling

Sæt allerede nu kryds ved 11. marts 2018 – og lad os
mødes til en hyggelig indsamlingsdag.
Det tager kun nogle få timer af din tid at gøre en stor
forskel for mennesker, der har brug for håb om en
bedre tilværelse.

Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognenes borgere får mulighed for at give
mennesker i nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, at verden er ved at
koge over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed
og katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne; men for mange af os er det heldigvis
en umulighed at vende ryggen til - for det handler jo
om mennesker!

Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler (både for Tjæreby og Alsønderup) hos Susanne Sandholt på mobiltlf: 2962 7642 eller
mail: sandholt@fdf.dk allerede nu – det nytter!

Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden
på tværs af grænser. I vores sogne bliver det muligt at
omsætte sin næstekærlighed til konkret hjælp ved at gå
en rute søndag den 11. marts 2018, når Folkekirkens
Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går
værst ud over, når kloden hærges af katastrofer. I kraft
af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens
Nødhjælp helt derud og styrker de svageste; men der
må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet
med klima, flygtningestrømme og befolknings-tilvækst.

Ved sidste års Sogneindsamling nåede begge sogne et
samlet indsamlingsresultat på 14.970 kroner
(plus Mobile Pay ca. 2.100 kr.).
På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner ind til
verdens mest udsatte. Det er fx nok til at give 80.000
ekstremt fattige familier en køkkenhave.
Man kan også tilmelde sig som indsamler på:
blivindsamler.dk. Så kontakter jeg dig!

Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i
gang, hvor udvalgte flygtninge, flest kvinder, i Kakumalejren i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter
er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre
ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fåre-kyllingerne avles
i store bokse og males til insektmel, som kan bruges til
blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at
dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække med huller
i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer.
Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble
sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og
sælge af.
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Susanne Sandholt
Indsamlingsleder

Kirkerne...
Vertikale
køkkenhaver

Manirakiza på 28 år har boet i Kakumalejren siden flugten fra Burundi for seks år siden. ”Med den vertikale have kan jeg give mine tre børn grøntsager, og jeg kan sælge af dem og købe salt, sæbe, olie og løg.”
Fotograf: Mathilde Berg Utzon

Fårekyllinger til at spise

Christine Aketch på 23 år dyrker fårekyllinger i flygtningelejren Kakuma. De næringsrige insekter dyrkes,
males til mel og spises i supersunde kiks.
Fotograf: Mathilde Berg Utzon
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Nyt fra Alsønderup-Tjæreby

Menighedsråd
Hvad er det, der gør
HER til noget særligt?
Birgit Brogaard
- næstformand i menighedsrådet

Sådan er det bare: Alle steder er noget særligt!
Alle steder har deres særpræg –selvfølgelig. Vi synger
jo lige nu om at julen er noget særligt--- og vort sogn
HER er også noget særligt.Vi sætter selv dagsordenen.
På denne tid af året tænker mange på sogne hvor de
kommer fra - sogne hvor de har boet en tid i deres liv
- og det gør for det meste godt selvom dårlige minder
ikke kan undgås.Alle disse sogne er også noget særligt.
På forunderlig vis især her i julen!
Der er meget, der gør vort sogn til noget særligt som i
den nye julesang: Hvad er det der gør jul til noget særligt. HER i sognet mødes vi mange steder – heldigvis!
Oftest er vi folk med samme interesser, der mødes:
Gymnastik - Sport - Lokalhistorie - Brug Skolen Vor lokale skole Hillerød Vest - Ungdomsklubben Kulminen og Guldminen - Kulsvierklubben - Seniorklubben - Jagtforeningen - Lokalrådet - FDF på Baunetgården, Rønnehuset Alsønderup og Børnehuset i
Tulstrup. - Alle generalforsamlingerne!
Og de større steder i mange sammenhænge:
Kulsviergården, Tjæreby Kirke og Alsønderup Kirke
- og sandelig Wissums Pizzeria!
Wissum: Vi savner den lille kiosk/dagligvareforretning!
Men godt du klarer pizzeriaet!
Og så har vi Bussen 380R med stoppestederne!
Og hundelufterne mødes tit og dem med musik i ørene
mødes overalt!
Det er jo det med at mødes og udveksle meninger og
synspunkter! Det er i disse møder vort sogn også er
noget særligt. Vi skal huske at give os tid til at udveksle
synspunkter.
Fra Alsønderup-Tjæreby Menighedsråd er der mange
ting vi arbejder med:
Ved vore møder debatterer vi kirkens ve og vel - og
selvfølgelig: Muren-alterskranken-gudstjenester og
aktiviteter i den forbindelse - og meget mere.
Først i 2018 skal vi have Visionsdag for Menighedsrådet
ang. nye ideer til livet i vore to kirker.
Kære Beboere: I er meget velkomne til at komme med
input og ideer til dagliglivet i vore kirker – sig det til os

dvs vor præst Anja Worsøe Reiff, til formanden for
Tjæreby-Alsønderup Menighedsråd, Jens Martinus Høybye Andersen og til Grethe R. Egerup og alle os andre.
I kan selvfølgelig også maile til os.
Der sker iøvrigt meget i vore to kirker. Jeg vil fortælle
noget derom:
Gudstjenesten den 19. november var Rockgudstjeneste
med gode sange af Gnags, bl.a. "Når jeg bliver gammel" og "Danmark dit indre ocean". Fornemt fremført
af Bakary Mbengue,Turf Okkels, Verner Kruse Petersen,
Elisabeth Nærum, Tine Matthewa, Finn Hegelund, Henrik Bregnhøj og Lars Linderod.
Mange tak til jer og til Anja!
Der var samtidig fernisering af konfirmand-ikonerne i
Smedens Hus. Meget spændende!
Og et sognebarn Kevin var lige kommet forbi med
superlækre kager til drinkene. Fornemt arrangeret og
mange tak!
Vi myldrede rundt og fik også præsenteret tre af ikonerne. Tak! Alle ikonerne er nu udstillet i våbenhuset i
Alsønderup kirke.
OG selvfølgelig mange tak til konfirmanderne og Anja
og Mette og instruktøren. Giv jer selv glæden ved at
kigge på de fremtidige konfirmanders ikoner.
Det var en meget festlig søndag med masser af god
mening for rigtig mange!
Næste gudstjeneste jeg vil berette om er den 3. december: Herligt Luciaoptog og med ekstrasang, nemlig Shubidua: Josef! Den kunne luciadrengene og luciapigerne
god lide at synge!
Den giver såmænd også grund til eftertanke. Der er jo
altid en god grund til at børnene holder af en sang og
synger den med godt humør!
Tak til luciadrengene og luciapigerne!
Samme søndag blev Anton døbt og vi fik sunget mange
gode salmer og fik lyttet til en dejlig prædiken fra Anja.
En god søndag - det var jo første søndag i advent!
Og så er der det sidste Luther-arrangement:
Min krop - min tro - Reformationsjubilæet 1517-2017
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Kirkerne...
"Krop og Kristendom". Godbidder fra Luthers bord
lørdag den 25.november kl. 18.30. Alsønderup Kirke
og Kulsviergården med 10 forskellige retter fra Luthers
tid og en hel del øl! Og en del musikalske indfald samt
indslag om Luther ved Anja.
Øleksperten Carsten Berthelsen forestod ølsmagningen
med sædvanligt godt humør - og gode smage!
Kulsviergården stod for den spændende mad fra Luthers
tid og Anja læste godbidder fra Luthers bordtaler og
andet godt! Igen kom mange og alle var glade for
arrangementet! Som en deltager sagde: "Jeg lærte mere
om Luther den aften end jeg troede muligt". Sådan!
Til slut skal nævnes de dejlige koncerter med Arken og
med Kulsvierkoret. Mange tak!
Der er jo mange mange flere møder af mange slags –
hvor vi mødes i Tjæreby kirke og Alsønderup kirke og i
Smedens Hus. Og alle disse møder er noget særligt!

Tag en engel
med hjem

Inden længe bliver det jul 2017 - og de dage mødes
mange! Glæd jer alle og få så meget som muligt ud af
disse møder. Det er vigtigt!

1. søndag efter Helligtrekonger
7. januar kl. 10.30 i Alsønderup

På gensyn her og der – vi er heldige i vort sogn at vi
har så mange steder, vi kan mødes!

Ved helligtrekonger tager vi julepynten ned, både
derhjemme og i kirken.

Glædelig Jul og Godt Nytår!
Venlig hilsen fra Birgit Brogaard
- næstformand i menighedsrådet

Sognets børn og deres forældre inviteres til gudstjeneste, hvor vi hører om de tre vise mænd.
Efter gudstjenesten kan børn, der har hængt en
engel på kirkens juletræ, tage den med hjem.
Arbejdsløse engle, der er til overs, flyver hjem med
interesserede kirkegængere - håndlavet unika fra
sognets børn.

Menighedsrådsmøder
Kl. 18.30 til ca. 20.30
I Smedens hus ved
Alsønderup kirke
Onsdag d. 24. januar 2018
Torsdag d. 1. marts 2018
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Dansegudstjeneste i
Alsønderup kirke

Cirkeldans i
en engelsk kirke

”Dans er meditation i bevægelse,
en vandring ind i stilhed, hvor hver
bevægelse bliver til en bøn”
Bernhard Wosien (1908–1986)
Bernhard Wosien var balletdanser og koreograf og
fader til det vi kalder ”cirkeldans” – eller som han selv
kaldte det ”sakraler tanz”. I balletten savnede han en
åndelig dimension og søgte derfor tilbage i de levende
europæiske folkedanstraditioner, på jagt efter dansens
spirituelle dybder.
Bernhard var overbevist om, at mennesket ikke kun
danser for at skabe en smuk eller underholdende forestilling, som på teateret. Ej heller bare for at more sig
eller slå sig løs. Nej for ham var dansen i sin kerne et
udtryk for menneskets inderste liv.
Som citatet siger: En ordløs bøn i bevægelse.

Til gengæld får kroppen plads til at udtrykke sig, vi
fordyber os i salmerne og musikken og lægger opmærksomheden i kroppens bevægelser.
Det er vores håb, at dansegudstjenesterne vil skabe enkel og æstetisk mulighed for bevægelse i et rummeligt
fællesskab. At denne gudstjenesteform vil skabe glæde
og plads til dig, der måske ikke har fået så meget ud
af at sidde stille på kirkebænken. Eller til dig, der bare
elsker at bevæge dig til musik. Og ikke mindst til dig,
der ikke tør danse, men hemmeligt længes efter det.

Vores første dansegudstjeneste
Onsdag den 7. februar kl. 18.00-20.15
i Ullerød kirke

Ved dansegudstjenesterne sparer vi netop på ordene,
dem har vi så tit i overflod, så her får de lov at ligge lidt
på hylden.

Mens vi venter på, at arkitekten og den kongelige bygningsinspektør bliver enige om, hvordan den flytbare
alterskranke i Alsønderup kirke skal udformes, låner vi
husly i nabosognet.
I centrum denne aften står evangeliet til fastelavnssøndag, Matthæusevangeliet beretning om Jesu dåb.
Med enkle cirkeldanse skal vi arbejde med dåbens
betydning. Vi skal danse til kendte salmer og til klassisk
musik.
Vi øver dansene først, derefter spiser vi et let måltid,
inden vi går ind i kirken og sætter det hele sammen til
en gudstjeneste.
Medbring bløde sko eller varme sokker til at danse i.
Ved sognepræst og danseleder Anja Worsøe Reiff
Pris 30 kr. for aftensmad.
Datoer for dansegudstjenester i første halvår
– Se www.alsonderupkirke.dk for sted!
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7. marts
4. april
2. maj
6. juni

Kirkerne...

Søndag den 24. december
Juleaften
Tjæreby kirke
kl. 14.00
Alsønderup kirke kl. 12.30
og kl. 15.30

Mandag den 25. december
Juledag
Tjæreby kirke kl. 10.30

Tirsdag den 26. december
2. juledag
Alsønderup kirke kl. 10.30

Alsønderup kirke
Mandag den 1. januar 2018
kl. 16.00
Traditionen tro fejrer vi nytåret med
en gudstjeneste på årets første dag.
Efter gudstjenesten siger vi
Godt Nytår med champagne og
kransekage i våbenhuset
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1 Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

4 Årene skifter af gru for ælde,
skjaldene giver dem ret,
fuglene alle hvert år må fælde,
ellers de fløj ej så let:
Derfor bære blus vi med glæde!

7 Salmerne klinge og klokker kime,
spotter med sneen ved jul,
vinteren må sig med våren rime,
smelte for solen i skjul.
Derfor bære blus vi med glæde!

2 Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visner i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivner af kuld.
Og dog bære blus vi med glæde!

5 Fuglene flyver som vind på vinger
let over vildene hav,
skjaldene flyver, som rimet klinger,
glat over slægternes grav.
Derfor bære blus vi med glæde!

8 Troende hjerter i vinterløbet
føder den liflige vår,
trykker den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

3 Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren endes,
lærkerne synger i sky.
Derfor bære blus vi med glæde!

6 Hjerterne vakler, når højt de banke,
drages til fuglenes spor,
lyset dog sejrer, den mørke tanke
flygtende synker i jord.
Derfor bære blus vi med glæde!

9 Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!
N.F.S. Grundtvig

Skyerne gråner og løvet falder
Salmebogen er en poetisk og livsfilosofisk guldgrube. I år har denne salme af N.F.S. Grundtvig genlydt for mit
indre øre. Det er en salme, der fortæller om, hvordan lys og mørke brydes i vores liv.
Tale om det blus vi bærer; vores livslyst, eller gejst. Som vi bærer med glæde – eller hvad? Som maniodepressiv
vidste Grundtvig nok bedre end så mange andre, at blusset ikke altid bæres med glæde. Der kan være grunde nok
til at det er svært. Men alligevel insisterer han i salmen, nærmest stædigt: Vi bærer blus med glæde!
Salmen er delt op i to dele og det er forskellen i sidste linje, der viser opdelingen. De 2 første vers slutter med:
”OG DOG bære blus vi med glæde! ” Og de resterende 7 med ”DERFOR bære blus vi med glæde! ”
Ja livslysten flammer af og til i os på trods.
Når vintermørket er tæt. Når fuglene er tavse og sneen kold. Og isen smelter ikke, hverken derude eller indeni,
hvor meget vi så end græder. Lyset synes borte, som den smukke gud Balder, der dør og ikke kan vækkes til live,
om så hele verden græder for ham. Vores vinterdepressioner lader sig heller ikke græde væk. Vi smiler og bærer
blus - så godt vi kan. Men det er på trods og i mørke.
For Grundtvig vinder lyset dog altid. Derfor er der hele 7 vers med alt det, der får vores indre lys til at brænde
stærkt og klart. Alt det, der siger: ”DERFOR! ”
For det første, så ved vi, at lyset vender tilbage. Solhvervet kommer, både i og omkring os.
Og tiderne skifter – heldigvis, siger salmen. Noget forgår, som når fuglene skifter fjer. På den måde flyver de lettere
og på samme måde skal vi lære at give slip, som fuglen på de udtjente fjer. Have fuglens tro på fremtiden.
Og så skal vi turde følge hjertets høje og store længsler, også når vi kan vakle lidt og tænke: Går det nu an?
Poesien løfter og hjælper os, skjaldenes ord, Grundtvigs egne og alle de andres. Sammen med de ringende kirkeklokker griner de af sne, regn, sjap og mørke og siger: Vi tror, at julens budskab om lyset, der kommer til verden,
skal vare hele det nye år. Og netop derfor bærer vi blus, gennem alle tider og med glæde! Lys og mørke skal altid
brydes i vores liv. Sådan er det at være menneske. Men vi tror på at lyset vinder.

Glædelig Jul!
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Kirkelig vejledning:

Sket i kirkerne
siden sidst

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.

Bisatte og begravede fra Alsønderup sogn

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.

19. september 2017
4. november 2017
5. december 2017

Jens Bæk Kammann
Eva Kehler
Esther Henny Nielsen

Bisatte og begravede fra Tjæreby sogn
15. november 2017

Daisy Ellinor Lindstrøm

Æret være deres minde!

Navngivning foregår ved at udfylde og
aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk

Døbte i Alsønderup sogn
17. september 2017
3. december 2017

Sigrid Ørnebjerg Aadal Jensen
Anton Weile Lehm

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.

Døbte i Tjæreby sogn
22. oktober 2017

David Hoffmann Stengaard

Tillykke!

Begravelse eller bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning og
kirketjener.
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
Frederiksværksgade 39 B, 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.
Anton Weile Lehm
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Gudstjenester
Gudstjenesteliste for Tjæreby og Alsønderup kirker dec. 2017 - februar 2018
Dag

Tjæreby kirke

Søndag den 24. december

Juleaften:

Søndag den 24. december

Juleaften:

14.00

Mandag den 25. december

Juledag:

10.30

Tirsdag den 26. december

2. juledag:

Alsønderup kirke
12.30 og 15.30

10.30

Mandag den 1. januar 2018 Nytårsdag:

16.00 Nytårsgudstjeneste
- se omtale

Søndag den 7. januar

Helligtrekonger

10.30 -Tag en engel med hjem

Søndag den 14. januar

2.s.e. helligtrekonger

Søndag den 21. januar

3.s.e. helligtrekonger 10.30

Søndag den 28. januar

Septuagesima søndag

Søndag den 4. februar

Seksagesima søndag

Onsdag den 7. februar

Dansegudstjeneste kl. 18.00 i Ullerød kirke - se omtale

10.30

9.00 Lene Riis-Westergaard,
Ullerød
10.30

Søndag den 11. februar Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 18. februar 1.søndag i fasten

13.00 Se omtale...
9.00 Sognepræst Michael
Thomsen, Skævinge

Hvor intet andet er nævnt er gudstjenesten ved Anja Worsøe Reiff

I kirken kan man nu betale med Mobilepay
Ved indsamling til gudstjenesterne samt ved
kirkens forskellige arrangementer
Nummeret er

20 56 72 16
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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

Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
91 259 521
borger@alsønderup.nu
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
flemming@lyngenielsen.net
Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
graslace.tul@gmail.com
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen
48 28 64 49
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for Nejede og
Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

Hovedforening
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen
48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Badminton
Jacob Bertelsen
20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen
51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

Lokalråd
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Hans Henrik Mortensen
60 43 28 28
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
www.harlose.dk
Søren Kodal
4017 7563
harlose@harlose.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

Skydning
Ole Hansen
48 25 10 83
Tennis
Margit Enevoldsen
40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com
Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen
40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk /
s.andreasen3400@gmail.com
Billetter: 7020 2096/ www.billetten.dk
Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum
23 37 97 88
peter@windum.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen
48 28 75 50
rm@hhm.dk

Alsønderup Skytte,
Gymnastik- & Idrætsforening

www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
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Skoler
Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8
72 32 74 00

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13
Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53
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
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 60
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk

Vandværker
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen
23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Niels Olsson
20 96 84 62
niels_oluf@yahoo.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
29 21 29 66 klit@4klit.dk

Grundejerforeningen Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen
35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl
29 36 51 40
llj@spire.dk
Grundejerforeningen Sandbakken
Lars Schmidt
Rørmosevej 5
48 25 26 22
larssmet@outlook.dk
Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com

Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk
Grundejerforeningen Tulstrup
Have I
Michael Heegaard
48 28 60 56
heegaard3@live.dk
Grundejerforeningen Tulstrup
Have II
Martin Nymann Svendsen
23 61 71 17
martin.n.svendsen@gmail.com
Grundejerforeningen Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05, birkehlers@gmail.com
Hestehavegård Grundejerforening
Jette Kit Nordentoft
23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

Grundejerforeningen Mølledalen
Kim W. Andreasen
3089 3543, kwa.andreasen@gmail.com

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

Korleder Rytmisk voksenkor
Eva Skade Rasmussen
24 62 73 36
eva.s.rasmussen@gmail.com

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk
Organist
Finn Hegelund Nielsen
48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind
20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com
Ledende graver
Jacob Michelsen
30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Kirkeværge
Michael Roland Hamilton
61 62 19 26
misarne@hotmail.com

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk

38

Alsønderup sogn
www.alsonderupkirke.dk

Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26

Tjæreby sogn
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark
48 24 63 61 - ols@hillerod.dk
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Her kunne din
annonce have stået...
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Også i fremtiden kan jeg hjælpe med:

Markedsføring & Reklame
Annonceproduktion
Tryksager til kontoret
PR & Kommunikation
Udstillinger & Skilte
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kt
annonce@lokaltnyt.dk
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Se mere på www.akselg.dk
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Efter devisen
”først til mølle-princippet”
tilbydes en kvart side
til en årlig pris på kr. 4.400
excl. moms
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KOMMUNIKATION APS
Kastanievej 12 z 3480 Fredensborg
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NR. 6

Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Hold dit næste
arrangement
på Kulsviergården!
Her finder du de perfekte rammer til både:
Bryllupper, konfirmationer, fødselsdage,
firmafester, receptioner, møder og
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit
næste arrangement.
Eller send os en mail med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk
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SALG og
REPARATION af
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
VI STØTTER
LOKALSAMFUNDET
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

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

