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

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

v/ Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

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

- hele døgnet -

48 26 08 05

Annette Rieva
Dit lokale
medlem af
Hillerød
byråd
Lokalt
Nyt
mellem
Arresø og Hillerød
ønskerTAK!
alle vore læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår
Støtter lokalt- Handler globalt

Salg til private, institutioner og private af:

Stor tak til alle, der stemte på mig eller hjalp mig
i valgkampen.
rrr Vejskilte
Jeg ser i frem til at
eee Honda Generatorer og Vandpumper
repræsentere vort
rrr Afspærringsmateriel
lokalsamfund i Byrådet.
Jeg vil arbejde for bedre
lll Værktøj
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv,
borgerinddragelse
jjj Lagerreoler samt øget livskvalitet for
borgerne. I er velkommen til at kontakte mig,
Fritidsartikler
hvisrrrder
er sager der kræver politisk fokus.
rrr Engangsartikler

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

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

engrosPriser ApS

Tlf.: 70 70 25 65

www.engrospriser.dk

CVR: 31770009

Bank: Nordea 2230 7561641638

Holmevej 48

DK-3400 Hillerød

info@engrospriser.dk

Swift: NDEADKKK

IBAN-nr.: DK1420007561641638
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REDAKTØREN

Velkommen til
årets sidste nummer - som altid
det 6. i rækken.
Bladets 32 sider
bærer tydeligt
præg af, at årsskiftet står for
døren og at foreningernes mange vinter-aktiviteter
er i fuld gang.
Kulsvierscenen forbereder sig på premiere lørdag den 19. januar. Det skal
nok blive spændende!
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.
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!

KOLOFON

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

14. årgang · Nr. 6 - 2018 		
Oplag: 1.550 eksemplarer.
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Peter Windum, tlf. 2337 9788,
e-mail: red@lokaltnyt.dk
Forsidefoto: Halloweenfest
i klubben.
Fotos til bladet sendes til: foto@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: 		
Videbæk Bogtrykkeri A·S
Oplysninger om redaktionsgruppen,
bestyrelse m.m. for Foreningen »Lokalt
Nyt« kan ses på: 		
www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 6 2019. Sidste frist for indlevering af
materiale/artikler er fredag den
28. december 2018 på mail: red@
lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

Halloweenfest

| Klubben |

for børnene

Da tilmeldingsfristen var
nået og 28 børn var tilmeldt, havde vi næppe
forudset den fredag aften
vi endte med, hvor Halloween festen blev gennemført med stor succes.
Over 70 børn i alderen
8-13 år deltog med hjælp
fra en håndfuld forældre og HFO personale,
der havde overnatning
i klubben samme aften.
Vi havde et køkkenhold,
der var uundværligt og
som lavede både edderkopper, rotter og bloddressing, så selv det mest kræsne barn måtte lade nysgerrigheden vinde og prøve at smage.
Vi festede med drinksbar og nåede frem til, at vi havde
lavet ca. 400 drinks i løbet af aftenen. Humøret OG musikken var høj, og børnene snakkede på tværs af aldre og
interesser. Det lod til at aldersintegrationen, som skolen
understøtter, også
trækker tråde ind i
fritiden, hvilket var
en fornøjelse at opleve.
Vi takker for opbakningen og glæder os til næste
Halloween.
Kærlig hilsen
Nadja Nordmaj og Annette Rieva
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AT ALSØNDERUP IDRÆTSFORENING
OGSÅ HAR EN SKYTTEKLUB?
I forårs og sommersæsonen skyder
vi på vores 50 m bane som ligger
bag skolen på Baunevej 10. Her har
vi 12 baner at skyde på. Derudover
har vi også her vores eget klubhus,
hvor der er mulighed for at hygge
med andre klubkammerater.
Om sommeren er der ligeledes mulighed for at skyde på vores 200 m
bane, på Hanebjerg skyttecenter.
At du ingen riffel har, er ikke en
undskyldning for ikke at komme og
prøve at skyde. Skytteafdelingen har
nemlig rifler som kan lånes på træningsdagen.

Faktisk startede Alsønderup Idrætsforening som en skyttekreds i 1885.
I dag er der både mulighed for at
skyde indedørs og udendørs. For
i Alsønderup Idrætsforenings skydeafdeling, er vi så heldige at have
både 15 m, 50 m og 200 m baner.
I vintersæsonen skyder vi på 15 m
banen i kælderen under Alsønderup
skole.

Vi har også dygtige instruktører,
som kan hjælpe såvel nye og mere
erfarne skytter med alt fra håndtering af rifler til indstilling af sigte, så
du også kan ramme ’Bulls eye’.
I løbet af sæsonen deltager vi også
i flere skydestævner rundt i landet,
hvor der er mulighed for at konkurrere mod andre skytter.
Kom ned i klublokalerne under Alsønderup Skole og prøv at skyde
med riffel.

15 M 2018/19
ptember
Star t tirsdag 4. se
age 18.30 - 19.30
Børn & Junior: tirsd
.15 - 21.45
Senior: tirsdage 19

50 M 2019
april 18.30
Børn & Junior: 9.
.30
Senior: 9. april 18
50 M
15 M
Kontingent:
60 kr.
60 kr.
Børn & Junior:
85 kr.
85 kr.
Senior:

200 M
-------150 kr.
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FODBOLD
ÅRGANG 11/12/13

Denne årgang består for tiden af omkring 9 drenge fra årgang 11/12/13.
En dejlig, dynamisk gruppe fra Alsønderup og Tulstrup der efterhånden kender hinanden rigtig godt, for
godt til tider (så er det godt der stadig er tid til lidt fis og ballade).
Gruppen har udviklet sig meget i
udesæsonen, hvor træningen nu
bærer præg af mere teknik og strategi. Drengene er virkelig ved at få
øjnene op for at det er et holdspil,
hvor man selvfølgelig skal score
mål, men hvor man også skal spille
hinanden gode og hjælpe hinanden,
både fremad og bagud på banen.

Dette viste sig også da vi var afsted til stævne i Frederiksværk inden sommerferien. Ikke nok med at
drengene vandt sin aller første kamp
nogensinde. De endte med at vinde
alle sine kampe med ret god margin
og indtage en flot førsteplads. En rigtig stor dag for alle, store som små.

I kan rette henvendelser til trænerne
Nynne Bakkevig (nynneras@gmail.
com) eller Benjamin Ammentorp
(benjaminammentorp@hotmail.
com), eller bare komme og prøve
det af sammen med os.

Da drengene er ved at være store
nu, skal vi til at spille 5-mands kampe, så kommende sæsoner har de
nye udfordringer i vente.

Kom frisk

Kender I nogle børn, drenge såvel
som piger, der gerne vil spille fodbold, er de mere end velkomne. Her
er altid plads til flere og drengene er
gode til at tage imod dem.

Vi spiller på Kulsviergården mandage fra 16.30-17.30.
Mvh
Nynne Bakkevig
Nejedevej 2a, Tulstrup
3400 Hillerød

| Alsønderup Sogns Lokalråd | Harløse Forsamlingshus |
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GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 30. oktober 2018 var der generalforsamling i Alsønderup
Sogns Lokalråd på Kulsviergården. Ca. 35 personer var mødt op for at
høre om det forgangne år, godkende regnskabet, behandle indkomne
forslag og vælge nye medlemmer til bestyrelsen.
Beretningen tog udgangspunkt i de 7 indsatsområder, Lokalrådet havde
organiseret sit arbejde efter det seneste år. Blandt de gennemførte opgaver kan nævnes et velbesøgt vælgermøde forud for kommunalvalget,
fællesmøde med lokalrødder og byrødder, en succesfuld affaldsindsamling i samarbejde med Borgerforeningen og stor fokus på de trafikale forhold i lokalområdet. Regnskabet
viste et overskud på 6.879 kr., som til dels kan tilskrives, at hovedparten af medlemmerne af Erhvervsklubben donerede resten af deres kontingent til Lokalrådet, da Erhvervsklubben blev nedlagt.
Der var indsendt et forslag til generalforsamlingen om at nedlægge lokalrådet og i stedet lade opgaverne
løses i et åbent forum på Borgerforeningens hjemmeside. Der var en god dialog med mange argumenter
både for at bevare og for at nedlægge lokalrådet. Et klart flertal besluttede, at Lokalrådet skal fortsætte sit
virke, men der var et udtrykt ønske om, at Lokalrådet i nært samarbejde med Borgerforeningen, i det næste
års tid afdækker muligheder for et øget samarbejde.
En række af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke at fortsætte arbejdet, og det var derfor nødvendigt at vælge nye. Referat af generalforsamling inkl. beretning kan findes på lokalrådets hjemmeside på
www.alsonderup.dk

EN NY BESTYRELSE
Lokalrådets nye bestyrelse består af: Carlo Medici, Henrik Østergaard, Klavs Jørgensen, Leif Thomsen,
Tine Bøjer Jørgensen og Mette Jannes Larsen, der pt. har barselsorlov. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig ved redaktionens deadline, så fordelingen af poster kan ikke vises her, men kan ses på Lokalrådets hjemmeside.
Kontaktinformation til bestyrelsen findes på hjemmesiden: www.alsonderup.dk

HARLØSE FORSAMLINGSHUS
Vi har på nuværende tidspunkt ikke fastlagt programmet for næste år.
Men vi vil som sædvanlig afholde fællesspisninger den sidste tirsdag i måneden, og
i forbindelse med det vil vandværket og forsamlingshuset afholde deres ordinære
generalforsamlinger. Der bliver sikkert afholdt et par loppemarkeder, og hertil modtager/afhenter vi gerne effekter.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

| Alsønderup Fester |
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50 ÅRS

JUBILÆUMSFEST
Som frivillig i forbindelse med Alsønderup Fester - allerede frivillig
eller hvis du har lyst til at melde dig
til at deltage i 2019, får du lidt information om Alsønderup Fester lidt
tidligere i år.
Det skyldes, at vi vil sikre os, at du
og din afdeling får sat dagen af til
50-års jubilæumsfesten lørdag
d. 1. juni 2019.
Festudvalget har besluttet, at fejringen af vores 50-års jubilæum først
og fremmest skal være for de aktive
- ikke kun dem, der har været aktive
i år og i 2019, men også alle dem,
der har været aktive i løbet af de
sidste 50 år. At festen ligger lørdag
betyder, at det ikke er i forlængelse
af Alsønderup Fester, som bliver afviklet, bl.a. med din afdelings hjælp
30. maj 2019. Det betyder også, at vi
vil prøve at lave en særlig fest ud af
det, og når vi ikke fortæller mere er
det ikke fordi vi vil være hemmelighedsfulde, men fordi, vi ikke har alle
planer og aftaler på plads endnu.
Men husk nu at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 1. juni 2019 og
få sendt dit festtøj, og her tænker vi
ikke på Alsønderup Fester trøjen, til
rensning.
En anden grund til at få startet nu er,
at adskillige afdelingsledere på evalueringsmødet konkluderede, at de
har brug for flere medhjælpere, og
helt ærligt ... den første fugl får den
største orm, og det er ikke sandsynligt, at festudvalget alene kan skaffe

så mange ekstra hjælpere, som blev
efterspurgt, så det er om at aktivere
venner og naboer så tidligt som muligt. Dette er samtidig en opfordring
til at melde sig, hvis du har lyst til
at hjælpe med at få en endnu bedre
fest ud af det. Du kan finde kontakter i form af både telefonnumre og
e-mails på hjemmesiden: alsonderupfester.dk
Derudover kan vi fortælle dig, at
vi åbner for indlevering af lopper
i Koldhallen allerede lørdag d. 12.
januar 2019, kl. 10-12, og derefter
hver lørdag til 14 dage før Alsønderup Fester den 30. maj 2019.
Den første loppebil afhenter lørdag
d. 2. marts, og vi ringer rundt for frivillige d. 22. januar 2019.
Aktivitetsoversigten ligger nu på
hjemmesiden, så du kan få alle datoer i kalenderen. Husk løbende at
se efter, om der er ændringer.
I år fik vi en fantastisk omsætning på
410.000 kr., så der blev et pænt overskud til fordeling mellem Idrætsfor-

eningen og Kulsviergården.. Lad os
nu trække vejret rigtigt dybt og se,
om vi kan overgå det i jubilæumsåret 2019!
På forhånd tak for din indsats.
Med venlig hilsen
Festudvalget

ANNONCER
ANNONCER
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Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence
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Mind
& Emotion

v/ Betty Andersen
Psykoterapeut
4. års studerende (under supervision)
Dansk NLP Institut
Tlf. 22 34 21 75 · betty@stenbjerghus.nu
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| Kirken | Happy Days |

EKSISTENSSAMTALER

på Herrens mark

Hvad får os mennesker til at miste troen? Hvorfor tror vi kun på Gud når
livet går godt, men tænker, at der ikke er nogen Gud, når vi møder modgang? Hvad er det for en forestilling vi har om Gud, hvis hans opgave bare
er, at gøre os alle sammen tilfredse - og hvornår bliver vi i øvrigt tilfredse?

Spørgsmål som disse kan, vi finde på at tale om i vores »Eksistenssamtaler« men på forhånd ved vi aldrig rigtig hvilken vej det går.
Vi tager udgangspunkt i søndagens bibeltekster og præsten giver en appetitvækker. Men som vi ved, går det ikke altid som præsten prædiker! Det er
derfor vi siger, at vi er på Herrens mark: Vi ved ikke hvor vi kommer hen,
men vi tror på, at det ender godt.
Hvis store spørgsmål er noget for dig, er du er velkommen til at være med:
tirsdag den 11. december og 5. februar kl. 13.00-14.30 i Smedens
Hus.

HAPPY DAYS
I ALSØNDERUP

SÆT KRYDS I KALENDEREN
DEN 25. - 27. JANUAR 2019.
HER VIL DER KOMME TIL AT SKE
SJOVE TING. GLÆD DIG!
BEDSTE HILSNER FORSKELLIGE AKTIVE GRUPPER
I ALSØNDERUP SOGN
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JÆGERSPRIS SLOT
i 1000 ÅR
på udflugt
Alsønderup Seniorklub

Hele 46 medlemmer havde tilmeldt
sig udflugten den 26. oktober til Jægerspris; derfor blev vi delt i to hold
med hver sin omviser, der viste sig
at være meget kyndige og noget
humoristiske indimellem. Vi skulle
høre om slottets tusindårige historie,
hvor det først hed Abrahamstrup,
om de mange kongelige, der havde
beboet det, om museet fra Frederik
VII og Grevinde Danners tid og om
Stiftelsen for hjælp til nødstedte pigebørn gennem mere end hundrede
år samt lidt om parken med de 54
mindestene over danske hædersmænd.
Da Grevinde Danner havde fået
slottet af Frederik VII og arvede alt
personligt fra ham ved hans død i
1863, stod hun da med en betydelig
formue af gods og midler. Hun kom
selv fra ubemidlede kår, havde som
helt ung danset ballet, senere haft
egen forretning og kom i forbindelse
med Johan Carl Ernst Berling, der
var ungdomsven med Frederik VII,

som forelskede sig i Grevinde Danner. Berling blev privatsekretær for
Frederik VII, etatsråd, kammerherre
og hofmarskal. Da Carl Berling havde et eminent økonomisk talent og
udnyttede det til udvikling af hans
egen Berlingske Tidende, var han en
uvurderlig støtte for både Frederik
VII og Grevinde Danner, hvorved
deres og statens økonomier blev varetaget dygtigt.
Med formuen og fortiden for Grevinde Danner udviklede sig hos hende
den idé, at anvende det hele til en
fond for ubemidlede pigebørn i nød.
Den påbegyndte hun på slottet i de
sidste år af hendes levetid, og hun
lod også deres bolig på Jægerspris
Slot indrette til museum, som skulle
bevares til minde om Kong Frederik VII og deres hjem. Stiftelsen rev
efterfølgende de omkring den store
gårdsplads stalde og lader ned og
lod de karakteristiske bygninger fra
slutningen af 1800-årene opføre til
skole- og pigehjem opdelte i familier.

Seniorklubben blev i de to hold hver
for sig ført rundt i mindestuerne,
som for en stor dels vedkommende
står, som de stod, ved kongeparrets
død i hhv. 1863 og 1874. Derfor er
mange optaget af, at det er dette
kongepar, der har betydet mest for
Slottet. De har med mindestuerne
og Stiftelsen sat sig mange og varige
spor gennem halvandethundrede år
lige til vore dage, og det er især deres virke, vi kan se ved besøg. Det er
ikke hele slottet, der er tilgængeligt
for publikum, idet nordfløjen med
den ældste middelalderdel anvendes
af Stiftelsen.
Det er væsentligt at medtage, at en
lang række konger og dronninger
har ejet og tilvirket slottet fra begyndelsen som en middelalderfæstning i
1000-årene og krongods til bolig for
kongelige slægtninge og landsted
for omfattende jagter i Hornsherred.
Christian IV lod bygningen med den
nuværende bolig- og museumsbyg-
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ning bygge. Christian V’s hofjægermester ejede slottet en kort tid og
fornyede og forbedrede meget overalt, hvorefter Christian V købte slottet og omdøbte det til Jægerspris.
Kronprins Frederik V blev gift med
engelske Louise, som havde slottet indtil sin tidlige død i 1751. De
havde fem børn, herunder Christian
VII. Kong Frederik V blev efterfølgende gift med Juliane Marie, og de
fik en søn, Frederik, der blev kaldt
Arveprinsen. Kong Christian VII
forærede sin halvbroder Arveprins
Frederik Jægerspris i 1773. Han var
een af de mange, der har sat meget
stort præg på Jægerspris Slot, Park
og omegn. Han lod omfattende fornyelser udføre i Slottet, foretog udgravninger af gravhøje i omegnen
og lod med assistance af billedhugger Johannes Wiedewelt opføre 54
stenskulpturer til en belærende min-

depark over betydningsfulde danske
mænd efter Struenses tyskinspirerede tid og hans fald.
Den efter Wikipedia meget lidt betydelig og sinkede Arveprins Frederik
fik først tre dødfødte børn med sin
smukke og godt begavede hustru
Sophie Frederikke. Arveprins Frederik fik ny adjudant og hofchef, Frederik von Blücher, og så fik ægteparret
to drenge og to piger mere, der ikke
lignede nogen af de andre slægtninge i kongehuset. Den ældste af
de to drenge blev senere Christian
VIII, som blev far til Frederik VII.
Hermed er vi fremme ved den tid, vi
kommer til at kende gennem besøg
på Jægerspris, museet og den store
park.
Seniorklubben sluttede af med en
behagelig frokost i een af Stiftelsens
bygninger i Café Danner, og nogle

benyttede sig bagefter af lejligheden
til en tur i parken med de mange belærende mindesten og gravstedet for
Grevinde Danner. Hendes jordiske
personlighed kom ligesom Prins
Henriks ikke til at ligge ved siden af
sin ægtefælle gennem et både varmt
samliv og af omverdenens stormfulde og misundelige anslag.
Alsønderup Seniorklubs lille bestyrelse arbejder videre med næste års
udflugtsmuligheder; der er mange
idéer i spil, og inden længe udsendes anmodninger om fortsættelse
af medlemsskab for 2019. Er man
interesseret i at blive medlem for at
deltage i klubbens kulturelle udflugter og samvær, kan man bare henvende sig til een fra udvalget, der så
vil sørge for optagelse, der ikke kræver nogle andre forudsætninger end
positiv deltagelse.
Hans Torben

| Kulsvierscenen |
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HODJA FRA PJORT
EFTER OLE LUND KIRKEGAARDS BOG
Drengen Hodja bor i landet Bulgislav
sammen med sine forældre Solejma
og Mustafar. Hodja bryder sig ikke
meget om at gå i skole og lære at
læse og skrive. Og han har bestemt
ikke lyst til at blive skrædder som sin
far, der har syet så længe, at han er
blevet helt skeløjet af det. Hodja vil
meget hellere ud og se verden.

Ingen tager hans ønske alvorligt,
bortset fra den gamle El-Faza, som
han tilfældigt møder en dag. Af ham
låner Hodja et flyvende tæppe.
Først øver Hodja sig lidt i at bruge
det, men snart drager han ud i verden for at se sig lidt om. Han kommer til hovedstaden Petto, hvor
sultanen, den rigeste og mægtigste

FORESTILINGER
Lørdag den 19. januar 2019 kl. 15.30 (premiere)
Søndag den 20. januar 2019 kl. 14.30
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 14.30
Søndag den 27. januar 2019 kl. 14.30
Lørdag den 2. februar 2019 kl. 14.30
Søndag den 3. februar 2019 kl. 14.30
Kom og nyd den gode historie og de smukke sange
Forestillingen varer ca. 2½ time inkl. pause og spilles på
Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød.

BILLETTER
bestilles på billetten.dk
Voksne 120 kr.
Børn under 13 år 60 kr.
Børn under 5 år 0 kr.
Grupper (min. 15 pers.)
90 kr. pr. billet
Gebyr til billetten.dk
10 kr. pr. billet.

OBS
- GRUPPER
Hvis du bestiller gruppebilletter på billetten.dk, skal de
betales med det samme, og
der vil ikke være mulighed
for at ændre bestillingen.
Find os også på
www.Kulsvierscenen.dk
og på Facebook

mand i landet bor sammen med den
skønne prinsesse Amira og med sine
234 koner.
Hodja går på markedet og er meget
betaget af den store by. Men skumle
folk er ude efter tæppet, og til sidst
bliver det stjålet fra ham. Heldigvis
møder Hodja nogle af El-Fazas venner, og med deres hjælp får han tæppet tilbage.

MAD
& DRIKKE
Ønsker I at spise, kan vi
tilbyde 3 stykker lækkert
smørrebrød til 90 kr. Maden
serveres 1½ time før forestillingen, dvs. kl. 13.00.
Til premieren den 19/12018 vil der i stedet være
spisning og hygge efter
forestillingen, og her kan
bestilles en platte til 150 kr.
pr. voksen og 75 kr. pr. barn
under 13 år.
Derudover kan der til alle
forestillinger bestilles kaffe/
te og kage til 40 kr. Dette
serveres i pausen.
Bestilling af mad, kaffe/te
og kage foretages samtidig
med billetbestillingen.
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NÅR TEATERTID

er familietid

Klokken er 17.30, de sidste småting
er ved at blive pakket, og Cecilie og
jeg er klar til at tage afsted. Det er
søndag og endnu en hyggelig teater
øveaften venter på Kulsvierscenen.
Ude på Kulsviergården er min mor
og far, Lillian og Per, allerede mødt
ind. De er godt i gang med at lave
kulisser og er også altid med til at
sørge for at forscenen, lyd og lys er
sat op og klar til os andre.
I år har vi også fået lokket svigermor
og svigerfar med. Peter er nemlig
ferm med en pensel, og Birthe kan
noget med en symaskine, og hænder
og hjælp er der altid plads til på Kulsvierscenen.
Det er efterhånden omkring 20 år siden at min familie startede med at
være en del af Kulsvierscenen. Jeg
selv var med i et par af børne/ungdomsteaterets opsætninger, og min
mor og far blev lokket til at medvirke
bag scenen.
Derefter har det grebet om sig. Min
mor og far har i mange år brugt

uanede mængder tid på at sørge for
kulisser og rekvisitter til både børne- og voksenteater, og der gik ikke
mange år før min far også røg ud
på de skrå brædder og var en del af
skuespillerholdet, og sammen var vi
med til at par af voksenteaterets opsætninger. Undervejs har også både
min søster og onkel været med bag
scenen.

Da børn og familie meldte sin ankomst i mit liv, blev teateret lagt på
hylden nogle år, men da min mor så
kom sidste år og sagde at Kulsvierscenen ville lave forestilling med
både børn og voksne, skulle der ikke
meget betænkningstid til. Min datter Cecilie havde noget tid snakket
om, at hun gerne ville prøve at være
med, så svaret var klart. Det skulle vi
da helt sikkert være med til!
Nu står vi så her en sæson senere,
og Kulsvierscenen laver igen i denne sæson en forestilling med både
voksne og børn, så selvfølgelig er vi
med. Øvetiden både derhjemme og
på Kulsviergården er lig med kva-

litetstid sammen med min datter,
min mor og far, og svigermor og svigerfar. Vi får en masse fælles historier og glæden af at opleve magien
sammen; for det at være med og
se udviklingen fra de første spæde
øvegange – hvor man står og fumler rundt i rollehæftet, mens man
prøver at høre efter, når intruktøren
fortæller, hvor man skal komme ind,
hvor man skal stå, og hvad man skal
gøre – og så frem til den endelige
forestilling, hvor alt bare spiller, er
ret magisk.
At spille teater med familien er en
unik mulighed for at lære hinanden
bedre at kende og se lidt mere til
hinanden, end man måske ellers ville gøre i en travl hverdag. Vi griner
og hygger os sammen hver evig eneste søndag, mens vi alle laver noget
vi kan lide.
Maia Hejlesen
(har mange roller, en af dem er som
Solejma, Hodjas mor)

| FDF |
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Coming Home 2 Charly (CH2C)
er et udfordrende 24 timers løb
for de større FDF’ere, dvs. fra 11
år og opefter. Løbet starter og
slutter et på forhånd ukendt sted
i hovedstadsområdet. Holdet får
indledningsvist udleveret en kode
der skal knækkes for finde startstedet. Ved start udleveres et kort
og 1. posts position. Ved hver post
udleveres nye oplysninger, dvs. at
holdet ikke kender ruten, hvor de
skal sove, hvor mange poster der
er eller hvor løbet slutter.

MED FOR FØRSTE GANG
I år deltog FDF Alsønderup i
CH2C for første gang. Holdet var
et seniorhold med Mads som leder, og Erik, Oscar og Mathias
som deltagere. Holdet havde løst
startopgaven, og vidste at startstedet var Kokkedal station lørdag
formiddag kl. 10:30.
Første post var i Hørsholm svømmehal, derefter gik turen til Rungsted, videre til Esbønderup og sluttede på Birkerød skole. I alt nåede

Post 1: Hørsholm svømmehal. Alle fra holdet skulle bjærge en dukke på bunden. En
deltager skulle bjærges en bane, og førstehjælp skulle gennemgås. Der var også 1m
spring og rutsjebane konkurrence.

holdet 16 gode poster og ca. 30 km
vandring med oppakning. Drengene nåede frem til Birkerød skole kl.
00:15 natten til søndag, hvor teltet
skulle sættes op for natten. Søndag
morgen vågnede de op til sne!
Alle syntes det havde været en god
tur, men også ret hård på grund af
at det blæste og regnede meget og
var pænt koldt. Kun 57 ud af de 66
startende hold gennemførte, så vi
er stolte over at vores drenge klarede hele turen hjem.

Post 2: Holdet skal lave en tegneseriestribe med kostumer,
talebobler m.m.

Post 3: Holdet får udleveret 3 levende krabber. Disse skal tilberedes og præsenteres, hvorefter de skal spises
af deltagerne.
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Post 4: Rungsted havn. Holdet skal hente vand, og flytte vandet mellem 3 spande vha. tragte, hullede spande og andre remedier.

Post 6: Klatrepost. Holdet skal op i toppen 5 gange og ringe
med en klokke.

Post 12: En fra holdet får et bibelcitat.
Dette skal fremføres som skyggespil. Resten af holdet skal gætte citatet.

En STOR tak!
To aftener i september måned var ledere, forældre og børn rundt i hele sognet for at sælge FDF-lodsedler – og
vi blev rigtig godt modtaget. Vi solgte 809 lodsedler på disse to aftener. Det vil vi gerne sige rigtig stor TAK
for. Vi håber, at der er nogen, der har vundet på de købte lodsedler!
Desuden solgte vi lodsedler i forbindelse med vort 25-års jubilæum, og mange af vores FDF-børn har efterfølgende været i gang med at sælge lodsedler til familie og venner. I alt har vi solgt 1619 lodsedler i løbet af
årets salgsperiode.
Det er vigtigt, at børnene lærer at deltage i indtjening af penge til kredsens arbejde. De penge, vi får ind gennem lodseddelsalget, skal bruges til forbedringer og reparationer på Baunetgården. Der er også til stadighed
behov for indkøb af telte og grej til ture og lejre. F.eks. er mastesejlet og traileren købt for penge, som vi har
tjent ved salg af lodsedler.
Derfor en STOR TAK fra FDF Alsønderup
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HJÆLPER FATTIGE I GAMBIA

Vi indsamler alt, bl.a. sko, støvler, al slags tøj, samt skole- fodbold- og handicapudstyr.
Vi er også interesseret i andre ting, så som legetøj, gamle mobiltelefoner og meget mere.

Fordi SUNRISE OVER GAMBIA ikke har nogen økonomi, men er baseret på frivillige
donationer, søger vi økonomisk hjælp til containerfragt.
Så hvis du har lyst til, at støtte vores container forsendelse, er du meget velkommen til,
at indsætte et beløb på vores konto i Jyske Bank 5064 - 0001506147.
Hvis du vil du vide mere om projektet, kontakt venligst:
Erik Nielsen - 91 97 72 24 - ebnebn51@hotmail.com

| Idrætsforeningen |
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NYT FRA

Sommeren er slut og banerne er lukket ned.

Tirsdag den 25. september holdt vi afslutning med juniorerne og de forældre der havde lyst til at være med.
Vi startede med spil på banerne. Klubben har indkøbt en lille boldmaskine, den blev flittigt brugt. Laurits, som
har været træner de sidste 2 år, satser på at komme ud at rejse til næste sommer. Laurits har lovet at være
behjælpelig med at finde en ny træner.
Vi sluttede dagen med at spise sammen i klubhuset. En hyggelig dag.
Vi siger tak for sommeren og ønsker alle en god vinter.
Som noget nyt har medlemmerne mulighed for at spille bordtennis i klubhuset lørdag – søndag. Der er hængt
et skema op i klubhuset, her skriver man sig på. Prisen er 10 k. pr. pers. Betales via Mobile Pay. Der skal være
en voksen ansvarlig tilstede.
Onsdag den 24. oktober blev der afholdt generalforsamling i klubhuset. Referatet kan læses på hjemmesiden
- asgi.dk
Bestyrelsen består fortsat af: Formand: Margit Enevoldsen • Kasserer: Lis Asmussen • Referent: Rikke
Jensbøl • Medlem: Merete Klem Andersen
På bestyrelsens vegne
Margit Enevoldsen

| Kulsviergården |
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NYT ANSIGT I KULSVIERGÅRDENS BESTYRELSE
Inden jeg præsenterer det nye ansigt, skal der lyde en kæmpe tak til
Rene Holm Hansen, der med kæmpe engagement har lagt et uvurderligt stykke arbejde i Kulsviergårdens
bestyrelse gennem de sidste mange
år.
Rene har støttet op igennem mange
år med hans klare holdninger og
hårdtslående handelstalent. Mange
tak Rene!

En velkomst og
tak fordi du vil
bruge din tid på
frivilligt arbejde
på Kulsviergården skal lyde til
Lene Riis, som
har haft andre
ansvarsfulde poster i lokalsamfundet og som vi er superglade for at få
indlemmet i bestyrelsen.
Lene Riis besidder nogle kvalifikationer som vi, i den samlede besty-

relse 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
RIGTIG GOD JUL
OG GODT NYTÅR

JULETRÆSFEST
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Igen i år inviterer vi børn og voksne til juletræsfest søndag den 2. december fra kl. 14.30 - 16.30.
For tredje år i træk arrangerer Kulsviergården hyggelig juletræsfest for børn og
voksne i lokalsamfundet. Alle er hjertelig velkomne!
PRIS FOR DELTAGELSE:
Børn 40 kr. (inkl. godtepose og saftevand og æbleskiver)
Voksne 60 kr. (inkl. kaffe og æbleskiver)
Gløgg og andre drikkevarer kan tilkøbes til meget rimelige priser.
Der vil blive danset omkring juletræet sammen med julemanden
og der er mulighed for at få taget billeder sammen med ham.
Tilmelding nødvendig og sker ved at kontakte Kulsviergården på
Kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk eller 48286540
Betalingen skal ske ved tilmelding på MobilePay: 75462
Vi glæder os til at se mange af jer.
De bedste hilsner
Kulsviergårdens Personale
& Bestyrelse

| Arken |
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JULEFRED
- eller hvad?
Jesus blev født i et besat land og måtte som ganske
spæd flygte med livet som indsats. Fra starten af var
Julefreden ikke en »fred med en tryllestav« men snarere fred på trods. Og mon ikke mange af os kender
det der med at kæmpe for julefred på trods?

ske, der længes og leder efter den. Enhver der med
mod og kærlighed tør se livet i øjnene. Uden filter,
som det møder os bag guirlander og kunstig julesne.

Ja hvis man føler sig modig, så kan man jo simpelthen se dybt i julespejlet dette år.
Acceptere at julen simpelthen
forstørrer det hele og er et tydeJulefreden skal der måligt spejl for det, der nu engang
ske arbejdes på, men hvis er.

Paprika Steens nye film »Den tid
på året« tager netop dette emne
op. Filmen udspiller sig i løbet af
juleaften hjemme hos ægteparret
ingen ændrer sig, så kan
Katrine og Mads, der traditionens
Og ud fra hvad spejlet viser, kan
vi være sikre på, at intet
tro samler hele familien i håb om
man jo overveje, hvad man selv
en stille og hyggelig aften, men
ændrer sig.
kan gøre? Er der noget, der kalintet går som planlagt. Indbyrdes
der på én? Andre kan man jo ikke
intriger og nag får hurtigt ødelagt
ændre,
men
måske
du selv kan gøre en forskel?
julefreden, og snart er hele familien uvenner, men ingen kan komme hjem, da en snestorm raser udenfor. Er der relationer du kunne give mere, eller mindre
Og mon ikke det for mange ligner lidt af et mareridt:
Tanken om at være sneet inde med hele den sammenbragte familie julenat?
Filmen fortæller meget morsomt om, hvordan julen
aldrig bliver bedre end vores liv ellers er. Julen kan
aldrig være andet end et spejl af familien og dens
relationer, lige meget hvor meget gran og brune kartofler vi tilsætter.
Der er hende, der går op i at det hele er så perfekt.
Der er ham, der altid får for meget at drikke. Der er
de forkælede unger, som knap kan finde noget at ønske sig. Nå ja og hende, der nægter at gå med om
juletræet, fordi hun hader at synge og i øvrigt »ikke
tror på det dér«.
Julefreden er i mange familier stadig ikke fred med
en tryllestav, men fred på trods. Sådan var det år 0
og sådan er det i dag. Men julen giver et løfte om, at
freden findes og at den vil finde hvert eneste menne-

tid? Forhold, du har lyst til at styrke? Og er der måske nogen, du har brug for at tilgive?
Julefreden skal der måske arbejdes på, men hvis ingen ændrer sig, så kan vi være sikre på, at intet ændrer sig.
Jeg oplever, at der er et tidspunkt i julen, hvor den
store fred med garanti daler stille ned. Hvor den aldrig svigter. Det er julemorgen den 25. december.
Når alle gaverne er pakket ud og anden er spist hvad enten den var tør eller perfekt.
Nyd den morgen med en stille stund. Tænd et lys
eller spis resterne af ris al a manden.
Kirken er åben kl. 10.30 og du er velkommen. Og om
du kommer eller ej, så bed for og tro på, at freden
en dag vil finde dig, dem du elsker og alle de andre.
Glædelig jul!
Anja Worsøe Reiff
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FIND 5
FEJL

KONKURRENCE
Vinder af
Find 5 fejl
i nr. 5-2018
blev:
Hanne fra A
lsønderup.
Hanne vind
er vin.

VIND 2 FLASKER
RØDVIN ELLER
SODAVAND
Af alle korrekte
besvarelser vil der i
hvert blad blive trukket lod om 2 flasker
god rødvin eller 1
kasse sodavand.

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

BESVARELSEN
SENDES TIL
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Lyngbakken 1, Alsønderup
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelsen skal indsendes
senest 28/12 2018.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Adresse

Tegnet af: Lena Heegaard

Navn

klip
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Jens Martinus
Mob. 40 18 08 26

Høgevej 3 • 3400 Hillerød • Telefon 77 34 52 62
jmha@live.dk
• MartinusDyreklinik.com
Jens
Martinus
Jens
Jens Martinus
Jens Martinus
Martinus

Mob.
Mob.
40 40
18 18
08 08
26 26
Mob. 40
40 18
18 08
08 26
26
Mob.

Høgevej
Høgevej 33 •• 3400
3400 Hillerød
Hillerød •
Telefon 77
77 34
34 52
52 62
62
• Telefon
jmha@live.dk
MartinusDyreklinik.com
•
jmha@live.dk • MartinusDyreklinik.com

00
Hillerød
77 77
34 34
52 52
62 62
3400
Hillerød• •Telefon
Telefon
.dk• •MartinusDyreklinik.com
MartinusDyreklinik.com

CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
CLAUS
LARSEN
AUT.GAS
- VAND - SANITET
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 36,
Hillerød
Brunebjerg
Tulstrup
3400 Hillerød

TLF. 4828 6500
TLF. 4828
6500
MOBIL
4040
8290
MOBIL 4040 8290

Foreningen
Foreningen
Lokalt Nyt
for Alsønderup
Lokalt
Nyt
Tjæreby Sogne
forog
Alsønderup
og Tjæreby Sogne

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
afholder generalforsamling
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Torsdag den 11. januar 2018
vedtægterne.
kl.Dagsorden
19.15 i jvf.
Smedens
Hus, Alsønderup
Forslag til behandling skal være undertegnede
Dagsorden
vedtægterne.
skriftlig ijvf.
hænde
senest 2 uger før
Forslag
til
behandling
skal være undertegnede
generalforsamlingen.
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Peter
Windum,
Med
venlig
hilsen bestyrelsesformand
Peter Windum, bestyrelsesformand
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KIRKELIG KALENDER
DAG

TITEL

STED

SÆRLIGT

Alsønderup kirke

Dansegudstjeneste: Advent og forventning

Alsønderup kirke

Torben Ebbesen, Ullerød kirke

Tirsdag 11/12 kl. 9.30

Alsønderup kirke

Jul for de 3-5 årige

Fredag 14/12 kl. 9.30

Alsønderup kirke

Jul for de 0-2 årige

Tjæreby kirke

med Kulsvierkoret

Søndag 16/12 kl. 16.00

Alsønderup kirke

ARKens julekoncert

Torsdag 20/12 kl. 8.30

Alsønderup kirke

Juleafslutning 3. - 6. klasse
Alsønderup skole

Torsdag 20/12 kl. 9.30

Alsønderup kirke

Juleafslutning 0. - 2. klasse
Alsønderup skole

Onsdag 5/12 kl. 18.00
Søndag 9/12 kl. 9.00

Søndag 16/12 kl. 10.30

2. søndag i advent

3. søndag i advent

Søndag 23/12 kl. 10.30

4. søndag i advent

Alsønderup kirke

Mandag 24/12 kl. 12.30

Juleaften

Alsønderup kirke

Mandag 24/12 kl. 14.00

Juleaften

Tjæreby kirke

Mandag 24/12 kl. 15.30

Juleaften

Alsønderup kirke

Tirsdag 25/12 kl. 10.30

Juledag

Alsønderup kirke

Onsdag 26/12 kl. 10.30

2. juledag

Tjæreby kirke

Søndag 30/12 kl. 9.00

Julesøndag

Alsønderup kirke

Sognepræst Torben Ebbesen, Ullerød

Tirsdag 1/1 kl. 16.00

Nytårsdag

Alsønderup kirke

Nytårsgudstjeneste

Søndag 6/1 kl. 9.00

Helligtrekonger

Alsønderup kirke

Sognepræst Torben Ebbesen, Ullerød

Søndag 13/1 kl. 10.30

1. s. e. H3K

Alsønderup kirke

Søndag 20/1 kl. 10.30

2. s. e. H3K

Tjæreby kirke

Søndag 27/1 kl. 10.30

3. s. e. H3K

Alsønderup kirke

Søndag 3/2 kl. 10.30

4. s. e. H3K

Alsønderup kirke

Onsdag 6/2 kl. 18.00

Smedens hus og
Alsønderup kirke,
Ravnsbjergvej 6,
3400 Hillerød

Dansegudstjeneste: Vintertid og hvile

Anja prædiker i Ullerød

Søndag 10/2 kl. 9.00

Sidste s. e. H3K

Ullerød kirke

Søndag 10/2 kl. 10.30

Sidste s. e. H3K

Alsønderup kirke

Søndag 17/2 kl. 9.00

Septuagesima

Alsønderup kirke

Sognepræst Lene Riis-Westergaard, Ullerød

Kirke aftales med
dåbsforældre

Lørdagsdåb

Lørdag 23/2 kl. 11.00
Søndag 24/2 kl. 10.30

Seksagesima

Tjæreby kirke

Det er altid en god idé at se vores hjemmeside www.alsonderupkirke.dk for eventuelle ændringer.
Hvor intet andet er nævnt er prædikant Anja Worsøe Reiff
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I ALSØNDERUP KIRKE

Projekt »flytbar alterskranke i Alsønderup kirke« er
gået ind i en ny fase.
Udformningen af den nye alterskranke er nemlig
stadig ikke helt på plads, men vi har, med Helsingør
Stifts og Nationalmuseets velsignelse, besluttet os
for at fjerne den gamle alterskranke, mens vi arbejder videre med udformningen af den nye.

Og det bliver da egentlig også lidt interessant at prøve! Hvordan mærkes det? Savner vi at knæle? Eller
er det helt rart at stå? Bliver det måske lettere for
nogle, at gå til nadver, når man ikke skal helt ned på
knæ? (Hvad enten det er fysikken eller det indre, der
sætter sig imod) Et interessant eksperiment, synes
vi, for ind imellem ved man jo ikke hvad man har, før
man prøver at undvære det.

Fjernelsen kommer til at ske midt i november, så når
dette blad dumper ned i postkassen er arbejdet afsluttet og vi har en åben plads foran alteret.

Hvad med konfirmander og brudepar, kunne man
jo også spørge?

Først skal vi huske at slå fast at det er midlertidigt. Vi
håber at have den nye, flytbare alterskranke på plads
inden for første halvdel af 2019.

Jo, skulle den nye alterskranke, mod forventning,
ikke være klar til det bliver konfirmations- og bryllupssæson, så må vi huske på, at hvad enten man
knæler eller står når man velsignes, så er vielsen eller konfirmationen lige god af den grund.

Men hvad kommer det til at betyde, at vi i en periode kommer til at undvære alterskranken?
Ja i vores almindelige gudstjenester kommer vi til at
have stående nadver. Og det er værd at bemærke,
at i langt de fleste lande foregår nadveren allerede
stående. Så selv om vi er glade for og fastholder den
danske tradition for at knæle, bliver vi hverken mere
eller mindre kristne af, for en tid, at prøve noget andet.

JULEN 2018
GUDSTJENESTER
Mandag den 24. december
Juleaften
Tjæreby kirke kl. 14.00
Alsønderup kirke kl. 12.30 og 15.30
Tirsdag den 25. december
Juledag
Alsønderup kirke kl. 10.30		
Onsdag den 26. december
2. juledag			
Tjæreby kirke kl. 10.30

Og til slut vil jeg da bare opfordre enhver til at komme forbi til en gudstjeneste og se, hvordan kirken
opleves, når skranken er faldet.
Med venlig hilsen
Sognepræst Anja Worsøe Reiff

| Kirkerne |

25

JUL I ALSØNDERUP KIRKE

- for små og lidt større børn

Traditionen tro kommer sognets børn til Alsønderup kirke i julemåneden
SMÅBØRN
Jul for de 3-5 årige: Børn i børnehavealderen klæder sig ud 			
og leger juleevangeliet.
Tirsdag den 11. december kl. 9.30
Jul for de 0-2 årige: Børn i vuggestuealderen synger fagtesange 			
og får juleevangeliet fortalt med dukketeater.
Fredag den 14. december kl. 9.30
Institutioner, dagplejere, forældre og bedsteforældre er varmt velkomne!
SKOLEBØRN
Julegudstjenester for Hillerød vest skolen,								
afdeling Alsønderup:
Torsdag den 20. december
Kl. 8.30 for 3. - 6. klasse
Kl. 9.30 for 0. - 2. klasse

HUSK: NYTÅRSGUDSTJENESTE
Alsønderup Kirke tirsdag den 1. januar 2019 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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TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
fornøjelse og fortsat held og
KASTANIEVEJ 7 · TULSTRUP · 3400 HILLERØD
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...
ME

YT
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ØD
HILLER
KARAREL
SØ OG
LO
LLEM

NORDMAJ’S SERVICE

Her kunne din
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Det
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annonce
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Det goDe farvel
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• Køkkenopsætning
Markedsføring
& Reklame
• Gulvlægning
Annonceproduktion
• Opsætning af dør og vindue
• Træbeklædning
af huse
Tryksager
til kontoret
• Taglægning
PR & Kommunikation
• Opsætning af vægge - 		
også
spartling, filt og maling
Udstillinger
& Skilte

M ARRE

• Bordplader
Se mere på www.akselg.dk
• Skillevægge
• Carporte
• Skure - redskab, legehus mm.
• Træterrasser
KOMMUNIKATION APS

AkselG
Kastanievej
12 3480 Fredensborg
ALT
I TØMRERARBEJDE!
l

l

MELLE
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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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TJÆREBY SOGN

BISATTE OG
BEGRAVEDE

23.09.18

Luna My Kracunovic

TJÆREBY SOGN

23.09.18

Lilje Tuborg Wiuf-Larsen

06.10.18
01.11.18

ALSØNDERUP SOGN
14.10.18

William Dahl Hansen

Svend Erland Olsen
Bjarne Pedersen
Æret være deres minde!

Tillykke!

VIEDE
ALSØNDERUP SOGN
Luna My Kracunovic

08.09.18
		
		

Pernille Jackline
Skovshoved Østergaard
og Kenneth Palle Hansen

08.09.18
		

Caroline og Magnus
Knorr Clausen
Tillykke!

Pernille Jackline Skovshoved
Østergaard og Kenneth
Palle Hansen

Caroline og Magnus
Knorr Clausen

William Dahl Hansen

KIRKELIG VEJLEDNING
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordemoderen. 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. Er man ikke døbt som lille
kan blive døbt som større barn, ung eller
voksen.

Navngivning foregår ved at udfylde og
aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten. Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor.
Attesten afleveres til kirkekontoret eller
præsten i god tid inden vielsen. Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.
Begravelse eller bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning og
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 9.00-12.30 + torsdag
tillige 16.00-18.00.
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård, Kirkestien 5,
Tjæreby · Tlf. 4821 0416 / 2056 7216
E-mail: awr@km.dk			
Træffes tirsdag-fredag på Kirkestien		
kl. 11-12 eller efter aftale.

27

| Annoncer |

ANNONCER

VVS

Her kunne din
annonce have
stået...

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Efter devisen
»først til mølleprincippet«
tilbydes en
kvart side til
en årlig pris
på 3.300 kr.
excl. moms.

Aut. gas, vand- og
fjernvarmemester
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

ANNONCER

Foreningen20
Lokalt Nyt
ENTREPRENØR

M L

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

49 07 97

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

KLOAKMESTER

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS VVS
- VVS
VAND - SANITET

Allan Allan
Kristiansen
& Sønner ApS
Kristiansen
Brunebjerg
36, Tulstrup
& Sønner
ApS

Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
3400 Hillerød
info@ak-s.dk l www.allankristiansen.dk

TLF. 4828 6500
48MOBIL
28
62 40
4040 8290
18
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afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
kontakt@ml.kloak.dk
kl.
19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

www.ml-kloak.dk

Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand

| Navne & 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
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
40 73 27 16
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

ALSØNDERUP SKYTTE,
GYMNASTIK- &
IDRÆTSFORENING
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Badminton
Jacob Bertelsen, 20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen, 51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Floorball
Finn Jacobsen, 31 24 05 44

LOKALRÅD
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
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

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net

Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

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

Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83

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

Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13

Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen, 40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
s.andreasen3400@gmail.com
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.dk

Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53

Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen, 21 27 24 28
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen, 48 28 75 50
rm@hhm.dk

SKOLER

Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

INSTITUTIONER
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 70
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk
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VANDVÆRKER
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen, 23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
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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

GRUNDEJER
FORENINGER
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, 48 25 26 22
Rørmosevej 5
larssmet@outlook.dk

Grundejerforeningen
Tulstrup Have
Torben Lind
Tulstrup Have 46
25 48 28 60
tol@carl-ras.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com
Grundejerforeningen
Mølledalen
Stefan Myhre Larsen, 71 70 45 90
stefanmyhrelarsen@gmail.com
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

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

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.

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

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk

ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen, 48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com
Ledende graver
Tina Albrechtsen, 30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind,
marie_lindj@hotmail.com

Kirkeværge
Martin Sandholt, 40 28 39 36
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ole@ole-stark.dk

| Annoncer |

SALG og
SALG og
REPARATION
SALG og af
REPARATION af
REPARATION og
af
MOTORSAVE
MOTORSAVE og
MOTORSAVE og
PLÆNEKLIPPERE
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DANSE
GUDSTJENESTER
Vi danser stadig første onsdag i måneden 		
kl. 18.00 - 20.15
Med enkle cirkeldanse lukker vi op for evangeliet,
hjulpet af salmer og musik. Præsten sparer på ordene og vi lader kroppens bevægelser arbejde med
evangeliet.
Her er plads til dig, der måske ikke har fået så meget ud af at sidde stille på kirkebænken. Til dig, der
bare elsker at bevæge dig til musik. Og ikke mindst
til dig, der ikke tør danse, men hemmeligt længes
efter det.
Vi øver dansene først, derefter spiser vi et let
måltid, inden vi går ind i kirken og sætter det hele
sammen til en gudstjeneste. Deltagelse er gratis!
Medbring bløde sko eller varme sokker til at danse i.

DANSEGUDSTJENESTERNE
HOLDER FLYTTEDAG - OG
KOMMER I FAMILIEJOURNALEN
Efter en tid i Ullerød kirke flytter vi nu dansegudstjenesterne til Alsønderup kirke. Det glæder vi os
meget til! Første gang bliver den 5. december,
hvor vi skal danse enkle cirkeldanse til adventsog julesalmer. Desuden skal vi også danse lidt til
Bachs vidunderlige juleoratorium.
Denne gang er lidt speciel, da vi får besøg af en
meddansende journalist og fotograf fra familiejournalen. Hun vil gerne lave en reportage om »et
anderledes julearrangement« til glæde for bladets
læsere.
Som deltager må man derfor være indstillet på, at medvirke på fotos, eller træde ud når fotografen tager billeder.
Vinterens dansegudstjenester
5. december - Advent og forventning
Januar holder vi pause
6. februar - Hvile og vintertid

I see dance being used as
communication between
body and soul, to express
what is too deep to find
words for.
Ruth St. Denis

