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velse Idrætsforening er en forening, hvor vores målsætning er, at tilbyde
idræts- og kulturelle aktiviteter, der tilgodeser alles ønsker og behov.
I foreningen arbejder vi målrettet på, at skabe en ramme og et miljø, der giver
borgerne i Uvelse/Lystrup lyst til at deltage, og at være en del af fællesskabet.
Tilbuddene fra de omkringliggende foreninger er mange, og de seneste år
opleves det som vanskeligt at fastholde det niveau vi havde engang. Det giver
selvfølgelig anledning til at overveje om de aktiviteter vi tilbyder, er de rigtige.
En forudsætning for, at opretholde en lokal idrætsforening i et lille samfund
som vores er, at der er nogen der har lyst til at deltage. Det forudsætter også,
at vi tilbyder de aktiviteter I efterspørger, hvilket vi gerne høre fra jer om.
Vi vil gøre hvad vi kan for at støtte et hvert tiltag.
I år kan Uvelse Idrætsforening fejre 75. års jubilæum.
Foreningens historie startede d. 15. september 1944, hvilket vil blive fejret med
et lille arrangement d. 15 september 2019.
I den forbindelse vil vi gerne lave et jubilæums-skriv, der fortæller historien om
Uvelse Idrætsforening gennem tiden.
Vi er flere, der efter vores egen opfattelse, har været med længe, men vores
historier dækker kun de seneste 10 - 15 år.
Jeg vil derfor opfordre alle, der har været en del af Uvelse Idrætsforening, om
at dele deres historier og minder med os, så vi kan bevare disse for fremtiden.
Formand for Uvelse Idrætsforening
Anders Andskov Thorsen

NUVEL!
NUVEL! kirke- og lokalbladet, der fortæller om Uvelse-Lystrup,
som det levende samfund vi er, med en aktiv kirke, Uvelse
Idrætsforening UIF, Lokalråd, Kulturforening KUL, Voksenklubben,
Brugsens Venner, skole, børneinstitution og erhvervsdrivende.
Stoffet leveres og finansieres af menighedsråd,
foreninger og annoncører.
NUVEL! er upolitisk, understøtter lokalsamfundet,
og er henvendt til alle borgere i Uvelse-Lystrup.
Næste udgivelse: 1. december 2019
Deadline: 10. november 2019
REDAKTION
Malene Selbach (Ansvh.), Bente Præstiin, Edda Phipps,
Niels Adamsen, Kim Fisher Nielsen m.fl.
Annoncer: Torben Swensson
OPLAG
700 eksemplarer, husstandsomdelt i Uvelse og Lystrup
LAYOUT OG PRODUKTION
UniDeko - 4738 6070
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Bagsiden
Gudstjenester

Sæson 3 starter tirsdag den 20. august 2019, kl. 10.00.
Den nye sæson byder på et super spændende foredrag
om Det Gamle Ægypten v/Hannibal. Det foregår tirsdag
den 24. september 2019, kl. 10.00.
Der arbejdes aktuelt på en udflugt i starten af marts 2020,
men meget mere herom senere, når vi har alle aftaler
på plads. Det bliver en bustur med kultur og frokost. Vi
glæder os allerede.
Ellers fortsætter vi, hvor vi slap i grupperne inden
sommerferien.
Vandregruppen er stadig meget aktiv. Foto viser en tur i
Frederiksborg Slotspark. Kom og vær med!
Sæsonens første fotokonkurrence, hvor du kan vinde en
fin præmie, har emnet: Sommerferie. Der kommer en
mail rundt med dato for indsendelse af billeder til Torben.
Kom selv med forslag til nye aktiviteter, eller du kan
deltage i dem, der allerede er i gang. Hvis du bare gerne
vil sidde og snakke med nogen, er der “Hyggehjørnet”.
Ellers kan vi godt bruge nogle flere kortspillere.
Husk, at der er klubdag tirsdag kl. 10 i lige uger i UFC, og
du er altid velkommen!
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SOMMERTILBUD FRA

FREDERIKSBORG CATERING –
MESTERSLAGTEREN I UVELSE

Vi starter sensommeren med
GODE dagstilbud

TIRSDAG

Kyllingefileter (ferske eller marinerede).
Stor hjemmelavet leverpostej 500 g

ONSDAG

Skinkemedister
Rørt fars (klar til frikadeller)

TORSDAG

Ferske svinemørbrad (afpudsede)
4 lag pålæg.

FREDAG

Oksefilet bøffer (velhængte)
2 stegte rødspættefileter (med hjemmerørt remoulade)

LØRDAG

Nystegt Flæskesteg
Skinkesalat 200 g
Friskhakket tatar 200 g

Ta’ 4 stk kr
Pr stk kr

49,29,-

Ta’ 1 kg kr
Ta’ 1 kg kr

59,49,-

Ta’ 2 stk kr
Frit valg kr

89,79,-

Ta’ 2 stk kr 110,I alt kr 49,Ta’ 4 skiver kr
I alt kr
I alt kr

49,35,49,-

Husk ... At vi hver dag har friskhakket kvalitetskød
Hakket oksetykkam, 8-10 % fedt
Pr kg kr KUN 95,Ved køb over 1 kg er prisen
Pr kg kr KUN 85,Hakket kalv og flæsk, 7-10 % fedt
Pr kg kr KUN 90,Ved køb over 1 kg er prisen
Pr kg kr KUN 85,Hakket flæskekød, 10-12 % fedt
Pr kg kr KUN 69,Ved køb over 1 kg er prisen
Pr kg kr KUN 59,Hakket skinkekød, 5-7 % fedt
Pr kg kr KUN 78,Ved køb over 1 kg er prisen
Pr kg kr KUN 68,-

Vi hakker kødet på kølehakker mens du venter.
Det er DIN garanti for altid friskhakket kød.

Gørløsevej 13 Uvelse 3550 Slangerup. Tlf: 3026-7373. E-mail: info@frbcatering.dk & www.frbcatering.dk

AUG - NOV 2019

5

KIRKE- & kULTUR
kalender!
SOMMERKONCERT MED JOAKIM KNOP
Onsdag 14. august kl. 19.30 i Uvelse kirke
Joakim Knop, kgl. operasanger og
musical solist, der bl.a. er kendt
som Peter i filmene om Anja og
Victor.
Billetter i forsalg i Byens Bedste
Brugskunst. Resterende billetter

sælges forud for koncerten.
Billetpris: 150 kr. og børn under 16
år betaler halv pris.
Kom i god tid, så får du en bedre
plads.
Se side 27.

BYFEST I UVELSE

Onsdag 14. - lørdag 17. august
UIF, KUL og hele byen holder sommerfest – kom - vær med – deltag!
Se midtersiderne i NUVEL!

VOKSENKLUBBEN: SÆSONSTART
Tirsdag 20. august kl. 10.00 i UFC
Sæson 3 starter tirsdag den 20. august 2019, kl. 10.00.
Den nye sæson byder på et super spændende foredrag
om Det Gamle Ægypten v/Hannibal. Det foregår tirsdag
den 24. september 2019, kl. 10.00.
Der arbejdes aktuelt på en udflugt i starten af marts 2020,
men meget mere herom senere, når vi har alle aftaler
på plads. Det bliver en bustur med kultur og frokost. Vi
glæder os allerede.
Ellers fortsætter vi, hvor vi slap i grupperne inden
sommerferien.
Vandregruppen er stadig meget aktiv. Foto viser en tur i
Frederiksborg Slotspark. Kom og vær med!

VOKSENKLUBBEN er for voksne i
Uvelse-Lystrup området, der af en
eller anden grund går hjemme i
dagtimerne. I klubben skaber vi
aktiviteter, der giver godt humør,
ligesom vi lærer nye mennesker

at kende.
Klubdag er tirsdag kl. 10.00 i lige
uger i UFC.

Sæsonens første fotokonkurrence, hvor du kan vinde en
fin præmie, har emnet: Sommerferie. Der kommer en
mail rundt med dato for indsendelse af billeder til Torben.
Kom selv med forslag til nye aktiviteter, eller du kan
deltage i dem, der allerede er i gang. Hvis du bare gerne
vil sidde og snakke med nogen, er der “Hyggehjørnet”.
Ellers kan vi godt bruge nogle flere kortspillere.
Husk, at der er klubdag tirsdag kl. 10 i lige uger i UFC, og
du er altid velkommen!

HØST OG HØJREB

Søndag 8. september kl. 16.00
Høstgudstjeneste i kirken med folkemusik, der ledsager os til Sognegården, hvor grillene er tændt op
til fællesspisning.
Kr. 50,- for højreb på grill og lækre
salater.

Tilmelding til spisning senest 2.
september til kfn@km.dk eller på
tlf. 4827 8287.

VOKSENKLUBBEN: FOREDRAG
Tirsdag 24. september kl. 10.00 i UFC
Den nye sæson byder på et super spændende foredrag om Det
Gamle Ægypten v/Hannibal.
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KIRKE- & kULTUR kalender!
SOGNEMØDE: 100 SALMER I SOGNEGÅRDEN
Onsdag 25. september kl. 14.30
100 salmer

Vi skal ikke synge helt så mange,
men nogle af salmerne fra vores
nye salmebog bliver præsenteret
af sognepræst Kim Fischer Nielsen. Vores organist Allan Jarmer vil
spille til, så vi får lært lidt nyt. Tid til

100 salmer

kaffe og kage og en snak er der
som altid.
Ingen tilmelding, men vi beder
om kr. 20,- for kaffe og kage.

3 ÅR MED SIRIUSPATRULJEN

Torsdag 26. september kl. 19.00 i Sognegården

22/01/2016 08.43

Slædepatruljen SIRIUS under Arktisk Kommando, er Danmarks
militære tilstedeværelse i den
ubeboede grønlandske nationalpark, der dækker hele Nordøstgrønland. Patruljen overvåger
kyststrækningen i en strækning
på ca. 2.100 km i fugleflugtslinje
og ca. 16.000 km langs kysten. Siriuspatruljens patruljering foregår
med hundeslæde, men Forsvaret

patruljerer også med skibe, fly og
helikoptere. Kom og hør Andreas
Hjort Rasmussen fortælle sjove
røverhistorier om isbjørnes kærlighed til Nutella og hans egen
hus-moskus, der kun forsøgte at
slå ham ihjel 2 gange.
Menighedsrådet byder på en øl
og lidt snack under foredraget.
Foredraget er GRATIS.

JAZZ-GUDSTJENESTE I NØRRE HERLEV KIRKE
Søndag 29. september kl. 16.00
Efterårets fælles gudstjeneste
med Nørre Herlev kirke, står i Jazzens tegn. Vores egne musikere
og sangere, bliver til lejligheden
suppleret med bas og trommer,
og sammen med sognepræster-

ne Charlotte og Kim, kædes gudstjenesten og salmer sammen til
swingende jazz-rytmer.

KUL: OKTOBERFEST
Lørdag 5. oktober i UFC

Det er 3. gang vi holder oktoberfest, og vi glæder os til at gentage
denne succes. Sæt X i kalenderen, få booket en sitter til børnene
og glæd dig til endnu et brag af
en fest. Konceptet er masser af øl,

rustik forplejning og virkelig muntert selskab. Og ja, man må gerne
komme i lederhosen.

AFTENGUDSTJENESTE

Søndag 20. oktober kl. 19.30 i Uvelse kirke
Efterårsferien kan rundes af med
en stemningsfuld aftengudstjeneste i Uvelse kirke. Vores organist Allan Jarmer har til lejligheden indskrevet sin brorsøn Morten Jarmer,
der vil krydre gudstjenesten med
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tonerne fra sin altsaxofon.
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KIRKE- & kULTUR kalender!

KONCERT MED EFTER SKOLETID

Torsdag 24. oktober kl. 19.30 i Uvelse kirke
Det lokale band Efter Skoletid har
tidligere spillet til stor begejstring
for de fremmødte.
Kom og hils på bandet og få en
dejlig musikoplevelse.

Efter koncerten byder vi på et lille
glas.
Gratis adgang.
Se side 27.

SOGNEMØDE: DEMENS RAMMER ALLE FAMILIER
Onsdag 30. oktober kl. 14.30 i Sognegården
Demenskonsulent Sussie Dyrbing,
fra Hillerød kommune, Ældre og
Sundhed, fortæller om demenssygdomme og om, hvordan man
kan hjælpe et menneske, der har
fået sygdommen. Der bliver plads

til både spørgsmål, dialog, sange,
kaffe og kage.
Ingen tilmelding, men vi beder
om kr. 20,- for kaffe og kage.

ÅRETS JULEKLIP

Onsdag 30. oktober kl. 10.00 i Sognegården
Det tager tid at forberede årets
julepynt, så derfor inviteres alle
trofaste frivillige, som vil klippe
årets julepynt. Julepynten er der
tradition for, at vi udleverer med et
glædelig jul efter hver af gudstjenesterne juleaften.
Vi håber også nye juleklippere
har lyst at være med. Der er plads
omkring bordet og god stemning.

Så mød op i Sognegården, første
gang, onsdag den 30. oktober kl.
10, og de følgende onsdage, hvor
vi hver gang starter med en kop
kaffe og et stykke brød.
Ulla Reipur er som sædvanlig koordinator, og vi glæder os til at se
jer.
Følgende gange: 6., 13., 20., og
27. november kl. 10.00.

HALLOWEEN - FAMILIEGUDSTJENESTE
Torsdag 31. oktober kl. 17.00 i Uvelse kirke
Allehelgen i børnehøjde til gudstjeneste, hvor børnekoret er med.
Det bliver sjovt, godt og trygt. Men
efter gudstjenesten lover vi, at du
kan møde både gru og gys – HVIS
DU TØR!!!

Til fællesspisning i sognegården
serveres orme i klistret mudder –
for kun 10 kr. pr. næse
Alle er velkomne til at klæde sig
ud – store og små - også i kirken!

ALLEHELGENGUDSTJENESTE

Søndag 3. november kl. 16.00 i Uvelse kirke
Ved gudstjenesten mindes vore
døde med oplæsning af navne,
og ved at vi sætter lys på deres
grave. Navne som ønskes læst
op meddeles til præsten forud for
gudstjenesten.

Efter gudstjenesten bydes på en
kop varm suppe i våbenhuset.

KUL: FOREDRAGSAFTEN V/HENRIK JENSEN
Torsdag 7. november i UFC

Forfatter Henrik Jensen vil på en
humoristisk, hyggelig og inspirerende måde forsøge at komme
lidt rundt om det, pludselig at
være forfatter.
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KIRKE- & kULTUR kalender!

FILM OG FROKOST

Lørdag 9. november kl. 12.00 i Uvelse Sognegård
Ja, egentlig frokost og film. For vi
begynder med frokost – sognepræsten lægger op til den film,
som vi skal se.
Efter filmen er der kaffe og en snak.

Frokost til kr. 50,Tilmelding til KFN@KM.DK – eller
på 4827 8287.

KONCERT: ANDREA LYKKE OEHLENSCHLÆGER
Torsdag 21. november kl. 19.30 i Uvelse kirke
Det store talent Andrea Lykke Oehlenschlæger har blandt andre
sunget sammen med Stig Rossen,
Simon Kvamm fra Nephew, Mads
Langer og The Antonelli Orchestra.

Kom og bliv begejstret - og få et
strejf af jul.
Gratis adgang.
Se side 27.

JULESOGNEMØDE

Onsdag 27. november kl. 14.30 i Sognegården
Der er julestemning, julesalmer
og hyggeligt samvær med gløgg,
Ullas æbleskiver og lidt godter.
Tænk hvis vi kunne overtale julemanden til at komme en tur forbi.
Vi lover ikke noget, men kom selv

og se.
Alle er velkomne, som sædvanligt
koster traktementet kr. 20,-

Home Allerød
Tlf.: 38403700
Mail: alleroed@home.dk

Få en vurdering af din bolig
– den kan være mere værd, end du tror!
AUG - NOV 2019
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Ole Vinther-Nielsen
Telefon: 3027 2060
e-mail: Ole@OleVinther.dk

Humletoften 3
3550 Slangerup
www.OleVinther .dk

Fællesportalen Uvelse-Lystrup

Det sker i Uvelse-Lystrup!

www.uvelse-lystup.dk
Information om næsten ALT,
hvad du har brug for om vores lokalområde.
Mangler du en oplysning, så kontakt webmaster.
Mail: info@uvelse-lystrup.dk
Web: www.uvelse-lystrup.dk

•
•
•
•

Sportsfysioterapi
Fysioterapi
Sportsmassage
Genoptræning

•
•
•
•

Holdtræning
Graviditetsmassage
Ultralydsscanning
EMS træning

•
•
•
•

Laser
NMES
AlterG
Såler

www.nordsjællandsportsfysioterapi.dk
Lynge Bytorv 8, 3540 Lynge, Tlf. 52355000
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SET &
SKET!
•

Årets konfirmander!

•

Mange deltog i familiegudstjenesten
den 13. juni med opsendelse af balloner
med pinsehilsner og efterfølgende grill i
sognegården. I kirken hørte vi, hvor dygtige alle i koret er blevet.

•

I år gik sogneturen til Kalundborg, hvor
vi fik en guidet rundtur i Vor Frue Kirke,
Kalundborg Højby samt museet. En dejlig
dag i strålende sol.

•

Sommerens musikgudstjeneste blev pga.
ustadigt vejr flyttet til kirken. Men det
gjorde absolut ikke lyden fra den fantastisk velspillende violinist Michala Høj
dårligere.

•

Gospel workshop lørdag den 6. april - en
fantastisk dag med korleder Nina Luna.
Der blev sunget, klappet, danset og alle
ydede deres bedste. Alle, som ikke havde
sunget før, fik en fornemmelse af, hvad
det vil sige at synge i et kor.

AUG - NOV 2019
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Nyt fra
Uvelse-lystrup
Lokalråd
Affaldsdagen 2019 - Denne gang for de hårdføre
Igen i år havde Lokalrådet for Uvelse/Lystrup – i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning – arrangeret affaldsindsamling i lokalområdet.
Det foregik søndag d. 31. marts, og igen var vejrguderne os venligt stemt hvad angår solskin –
men – men – en strid hård blæst og en temperatur på 4-5 gr. C, satte sit tydelige præg på fremmødet. Kun 10 -12 voksne, børn (og en enlig hund), hvilket var under halvdelen af fremmødet fra
tidligere år. Det lykkedes dog på et par timer at indsamle ca 20 sække med brændbart affald +
et par sække med glas og metal. Hele lokalområdets veje og stier blev støvsuget for affald.

Hillerød Forsyning stillede op med containere til affaldet, og Lokalrådet sponserede is, øl og sodavand til alle deltagerne. På billedet ses et udsnit af indsamlerne, der godt pakket ind (med en
enkelt undtagelse af en ”viking” i et par korte bukser) trodsede vejrliget og gav deres bidrag til
at vi fortsat kan have et ”rent” lokalområde. Selvfølgelig var der en del affald, der skulle samles
op, men til deltagernes store tilfredshed, kunne det endnu engang konstateres, at lokalområdets
stier og veje synes ”støvsuget” for de hundeposer, der blot for år siden blev smidt på stier og veje.
Årsagen er frivilliges opstilling af dertil indrettede beholdere på de mest befærdede ”hundeluftnings-arealer”. En ”ikke-kommunal” - frivillig ordning - der nu til alles tilfredshed har eksisteret i fem
år med usædvanligt positivt resultat (til efterfølgelse for alle andre lokalområder, der måtte lide
under problemet med efterladte hundeposer).
Dialogmøde med Hillerød Kommune. Kollektiv transport, flex trafik m.v.
Hillerød kommune havde den 22. maj indkaldt alle kommunens 11 lokalråd til et dialogmøde,
hvor lokalrådene kunne få lejlighed til en direkte dialog med repræsentanter fra byrådet.
På forhånd skulle hvert lokalråd udpege et hovedtema, som man herefter kunne lede diskussionen af.
Check
www.uvelselystrup.dk
Lokalrådets hjemmeside og
læs mere om lokalrådets
arbejde.
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Fra Uvelse/Lystrup var udpeget hovedtemaet
kollektiv transport. Dette tema blev diskuteret
med flere byrådspolitikerne, herunder også
Dan Riise (formand for arkitektur, byplan og
trafikudvalget).
Fra Uvelse/Lystrup blev fremhævet den markante forringelse i de muligheder for at anvende kollektiv transport, der er sket over de
seneste 5 – 6 år. Tidligere havde vi lokalt hele
to gennemkørende buslinjer med muligheder
for at komme såvel til Slangerup/Frederikssund som til Lynge/Allerød, herefter en buslinje (337) fra Allerød/Lynge over Uvelse til Hillerød Station. Nu alene en buslinje til Slangerup
og ”ad bagvejen” til Hillerød Station (+ en skolebus).
Lokalrådet argumenterede kraftigt for at få
den gamle direkte linjeføring for busrute 337
- via Nordstensvej - til Hillerød station tilbage.
Den nuværende linjeføring over Hammersholt
tillod ikke, at man uden at skifte bus på Hillerød Station, kunne stige af og handle i Hillerød bymidte, Slotsarkaderne m.v. Skal Uvelse/
Lystrup borgere købe stort ind og anvende
kollektiv transport, er løsningen nu Slangerup
som mål. Utilfredsstillende for såvel lokalbefolkningen, som de handlende i Hillerød.
Dan Riise henviste lokalrådene til at tage de
fremhævede eksempler med til en årlig dialog med kommunens ”trafikplanlægger” – og
samtidigt, at disse trafikplanlægningsmøder
med lokalrådene BLEV afholdt. Lokalrådet ser
herefter frem til at den kommunale trafikplanlægger indkalder til dette møde.
Dan Riise og Susanne Kristensen fremhævede endvidere et nyt tiltag fra Hillerød Komunes
side med ”flex-trafik” fra 1. august 2019 – til fast
pris mellem 24 – 36 kr/tur (for de første 10 km).
En ordning som hidtil har været tilbudt i alle
Hillerøds omegnskommuner, og som Hillerød
nu tilsluttes. Jf. byrådsmedlemmerne vil der
blive et varsel på min. to timer, og transport
kunne i en vis udstrækning foregå på tværs af
kommunale grænser. Byrådspolitikkerne blev
anmodet om at markedsføre flex-trafik ordningen noget bedre, så alle borgere var blev bekendt med ordningen.
Afslutningsvis blev diskuteret den nye ”puljeordning” – en pulje på 50.000 kr/år - med
økonomisk tilskud til de 11 lokalråd i Hillerød
Kommune. Uvelse/Lystrup har for 2019 opnået
et tilskud på 7900 kr til bl.a. udarbejdelse og
trykning af informationsmateriale om sprøjtehus og brandsprøjte, tilskud til artikler i Nuvel,
affaldsindsamling, lokale møder m.v.. Et tilfredsstillende resultat, set i lyset af, at Lokalrådet tidligere alene blev støttet økonomisk via
frivillige bidrag fra lokalområdet. Kun 6 ud af
11 lokalråd havde ansøgt puljen, men dette
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tilskrives dels, at det var første gang puljen
kunne ansøges, og dels usikkerhed om hvilke
konkrete formål der kunne ansøges om. Sidstnævnte burde der nu være rådet bod på med
de eksempler der blev fremhævet under mødet. Alle eksempler der havde til formål at øge
interessen borgerinvolvering i lokale forhold.
Partshøring - Råstofplan 2020. Nyt interesseområde øst for Uvelse
Hovedstadsregionen har udpeget et nyt ”interesseområde” for udvinding af råstoffer i
området øst for Uvelse, mellem Højlundevej
og Uggeløsevej (se det med gult skraverede
område på kortet), og havde af samme årsag
indkaldt til et høringsmøde om sagen d. 9. maj
på Regionsgården i Hillerød.
Alt andet lige vil udpegning af ”interesseområde” betyde, at Hovedstadsregionen fra vedtagelsen af ressourceplan 2020 – hvilket vil
ske 22. august, 2019 – båndlægger området
til udvinding af ressourcer (sand, grus m.v.).
I første omgang vil Hovedstadsregionen foretage boringer i området, og så efterfølgende
– måske indenfor et par år – løfte området til
egentligt ”graveområde”. Det betyder at lodsejerne opnår en ret til – selv eller via eksterne
firmaer – at udvinde grus og sand. Dette sker
via udvindingstilladelser på 10 år udstedt af
Hovedstadsregionen.
I forbindelse med at området – måske om et
par år - skal ophøjes til decideret ”grave”område, vil naboer blive hørt. Dette sker dog ikke
på nuværende tidspunkt, hvor området kun er
”interesseområde”. Her høres alene de direkte
lodsejere (ejerne af området) og lokalrådet –
som repræsentanter for naboerne.
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Lokalrådet har fremsendt nedenstående
til partshøringen fra Hovedstadsregionen:
1. Det udpegede ”interesseområde” grænser
umiddelbart op til bymæssigt område, hvilket
synes meget uheldigt. Årsagerne er muligheden
for evt. fremtidig grusgravning tæt op mod bymæssig bebyggelse med heraf følgende gener
i form af støj- og støvforurening. Interesseområdet bør derfor afsætte en ”bufferzone” – hvor der
ikke må graves - til nærmeste naboer (der ikke
direkte ligger i interesseområdet).
2. Det bemærkes at kørsel med tunge køretøjer –
til/fra arealet – ikke kan ske via Højlundevej, hvor
færdsel med lastbiler > 3500 kg – ikke – er tilladt.
D.v.s. ”tung” trafik til/fra området skal ske via Lyngevej (Uggeløsevej kunne evt. anvendes, men
det vil give problemer med ”tung” trafik gennem
Lynge).
Under alle omstændigheder bør lastbiltrafik fra/
til evt. fremtidigt graveområde ledes udenom byområderne i Uvelse/Lystrup. Byerne har tidligere
oplevet at store lastbiler med jord til et jorddepot
ved Gørløse fandt at kørsel gennem Uvelse/Lystrup kunne spare lidt tid, til umådelig stor gene
for den lokale trafiksikkerhed, og byens borgere
generelt – dette scenarie må ikke gentages.
3. Regionen skal sikre/dokumentere at de lokale
drikkevandsinteresser ikke bliver truet. De grundvandslag, som vandværket borer i lige på den
anden side af Uvelse (vest), løber fra øst mod
vest, og derfor kan der være risici, der her skal
tages højde for.
4. Såfremt Uvelse på et tidspunkt skal udbygges
yderligere vil det ikke være unaturligt, at dette
vil kunne ske på arealet mellem Bøllemosevej,
Højlundevej og Lyngevej – som er en del af råstofplanens ”interesseområdet”. Udbygningsmuligheden bør ikke blokeres af at en del af området er ”interesseområde” for regionens råstoffer.

Status for sprøjtehus og brandsprøjte, Kirkestræde i Uvelse
Emnet er tidligere omtalt i NUVEL nr. 2, december 2018. Siden da har Hillerød Kommune isat
nye porte i sprøjtehuset og de gamle beslag er
blevet genbrugt for at gøre vedligeholdelsen
så autentisk og rigtig som muligt. Bygningen
skal endvidere udvendigt have en overhaling
med kalk/maling og tagstenene renses for alger, hvilket på foranledning af Lokalrådet bliver
igangsat af Hillerød kommune senere på året.
Der er endvidere fra Lokalrådets side, udtrykt
ønske om at få sat en rude i døren, så man
kan se ind i huset og få et blik af sprøjten og
noget af tilbehøret, ligesom det er overvejet at
få lagt brosten derinde. Lokalrådet vil endvide-
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re foranledige at der i – og udenfor sprøjtehuset - bliver ophængt information med beskrivende tekst og historie omkring brandsprøjten
og huset.
Og det er virkeligt et lokalt bevaringsværdigt
klenodie. Den nuværende bygning blev opført
i 1878, men brandsprøjten blev lavet allerede
i 1866 , og hentet til byen af 2 udvalgte personer, der red til staden og hentede den. De første 12 år stod sprøjten i et træskur lidt længere
inde på Kirkestræde, men da det hus ikke var
særlig solidt, skulle der bygges et nyt og mere
solidt sprøjtehus. Den daværende ejer af Bøllemosegård tilbød, at det kunne bygges udfor hans gård og på et mindre stykke af hans
grund, og der har sprøjtehuset nu ligget i 141
år.
Lokalrådet’s intentioner er, at det fremover
skal være muligt for skoleklasser og andre interesserede, at komme ind i sprøjtehuset, og
få hele historien på ”åstedet”. Til formålet har
Lokalrådet af Hillerød Kommune, fået tilskud
til produktion af informationsmaterialer om
sprøjtehus og brandsprøjte. Man kan kontakte
en fra Lokalrådet og lave en aftale om at se
sprøjtehuset.
Skal Uvelse/Lystrup have en brandmajor?
Nu har vi gennem de seneste 141 år haft
en brandsprøjte med tilhørende sprøjtehus
(brandstation). Men har vi nogensinde haft
en brandmajor? Ikke – så vidt erindres – derfor vil vi ved byfesten – lørdag d. 17. august –
udstille vores brandsprøjte på festpladsen ved
UFC, og i samme anledning udnævne årets
”Brandmajor”. Brandmajortitlen, med tilhørende beføjelser samt udklædning, tildeles en
person der gennem det seneste år har gjort
en speciel indsats for at udviklingen af vores
lokalområde.
Udstilling af brandsprøjte samt udnævnelse af
årets ”Brandmajor” vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed ved årets byfester. Hvem
får mon titlen i år? Kom og se med lørdag d.
17/8 kl. 12.00 på festpladsen ved UFC.
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Hanebjerg Skole afd. Uvelse

På Hanebjerg Skole afdeling Uvelse har vi haft
et fantastisk forår frem mod sommerferien. Lærere og pædagoger har i fællesskab skabt
nogle helt igennem spændende undervisningsforløb og aktiviteter, der understøtter elevernes læring og dannelse.
Afdeling Uvelse har haft flere musikalske indslag, hvor eleverne bl.a. har lyttet til Østeuropæisk musik, da gruppen East, Wind and Fire
gæstede afdelingen og optrådte med deres
musik for eleverne. Vi har også haft besøg af
tre lærere fra afdeling Brødeskov, som kom og
spillede melodien til Hanebjerg Skoles nye skolesang. Eleverne skal efterfølgende arbejde
med selv at skrive vers og komme med input
til vores nye skolesang, der er færdig og klar
efter sommerferien. Vi glæder os meget til at
høre den endelig version.
På Hanebjerg Skole er vi alle klimatosser – Vi
var derfor med i den store nationale affaldsindsamling, hvor eleverne i 0.-1. U var udstyret
med handsker og poser og gik på jagt efter
affald på skolen og i lokalområdet. Faktisk blev
der i løbet af 30 minutter samlet ikke færre end
653 cigaretskodder ind. Vi vil fortsat have fokus
på klima og miljø, da vi ønsker at skabe en social bevidsthed hos eleverne om, hvor vigtigt
det er at passe på vores miljø.
Vi arbejder altid med elevernes trivsel. Det er
vigtigt, at alle børn trives og er glade for at gå i
skole. Det er en del af det sociale arbejde, der
altid foregår på skolen, i klasserne og i HFOen. I
år afsluttede vi A-ugen (anderledes uge) med
en trivselsdag, hvor børnefællesskaberne var
omdrejningspunkt for de aktiviteter og samtaler, som eleverne blev udfordret med i løbet af
trivselsdagen. Som afslutning på trivselsdagen
deltog hele Hanebjerg Skole i Team Rynkebys
børneløb ”Børn løber for Børn”, hvor alle elever
på Hanebjerg Skole løb for det gode formål at
samle ind til Børnelungefonden. Skolen samlede hele 42128 kroner ind, som går ubeskåret til
Børnelungefonden. Vi er stolte af, at være med
til at hjælpe andre. Det skaber nye perspektiver for vores elever og understøtter den brede
dannelse, der er en af skolens værdier.
A-ugen bød desuden også på påskefrokost
for 0.-1. U, og et besøg fra mellemtrinnet fra afdeling Brødeskov, der arbejdede med emnet
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udvandring. Generelt er vi ret glade for vores
A-uger, der altid byder på anderledes læring
og aktiviteter på tværs af alder og matrikler.
På Hanebjerg Skole har vi i dette skoleår også
søsat nogle nye projekter til gavn for eleverne. Det ene projekt er i samarbejde med pædagogerne, der på udvalgte dage i løbet af
året, overtager undervisningen en halv dag,
og underviser eleverne i forskellige temaer,
der alle har for øje at understøtte elevernes
trivsel, dannelse og det brede fællesskab. I
foråret var temaet digital dannelse, og selvom
vi har mange unge elever, der stadig ikke har
mobiltelefoner og lignende, så er det utrolig,
hvilken viden eleverne allerede har om den digitale verden. Emnet er derfor yderst relevant
for at skabe gode digitale vaner helt fra start.
I kommende skoleår vil vi fortsætte med samarbejdet, og der er allerede nu nogle super
spændende forløb i støbeskeen.
Et andet nyt tiltag er vores Kulturcafeer. På Hanebjerg Skole vil vi rigtig gerne åbne dørene
op, og vise alt det eleverne arbejder med og
lærer hver dag. Kulturcafeerne erstatter den
traditionelle skole-hjem samtale, og i stedet
inviteres forældre til spændende undervisning
og fremvisning af eleverne selv, der stolt viser
deres produktioner af forskelligt arbejde, der
er lavet gennem skoleåret. Vi beholder fortsat
den traditionelle skole-hjem samtale i efteråret, og Kulturcafeen vil blive afholdt i foråret.
På den måde får eleverne mulighed for at få
meningsfulde evalueringer og vise deres læring frem.
Op mod sommerferien blev der som bekendt
udskrevet valg. Når dette sker, er det også et
oplagt emne at arbejde med i skolen. Interessen fra elevernes side var stor, og der blev talt
og debatteret på kryds og tværs i klasserne,
og hvem ved, måske sidder der en kommende minister eller to blandt eleverne.
Den sidste skoledag inden ferien blev fejret
i højt solskin med morgenmad i klasserne,
vandkamp og selvfølgelig feriesang rundtom
træstubben i skolegården. Det er altid en helt
særlig dag for både børn og voksne, men i år
blev den ekstra særlig for personalet på afdeling Uvelse. Samtlige forældre havde lavet en
overraskelse til alle de voksne. Alle medarbejdere fik en gave og en personlig hilsen. Den
opbakning og anerkendelse af det arbejde
der hver dag foregår på skolen og i HFOen er
helt unikt og har en utrolig stor betydning for
personalet på afdelingen.
På vegne af afdelingen
Trine Pihl
Daglig leder afd. Uvelse
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- Som bekendt har Uvelse Brugs skiftet uddeler
Vores butikschef gennem de seneste fire år trængte efterhånden til nye udfordringer, og vi måtte derfor i maj tage
afsked med Nikolaj, som i stedet er blevet tilbudt ansættelse
i SuperBrugsen i Jægerspris

D

en nye uddeler er startet
1. juni
Arne Petersen er gammel i
gårde som ansat i Coop. Han
startede som 15-årig som flaskedreng og har blandt andet
været uddeler i DagliBrugsen
på Snerlevej, Roskilde i 17 år,
og senest i DagliBrugsen Hjortekær i Lyngby.
Selvom det er ærgerligt at
skulle sige farvel Nikolaj, så er
det også kærkomment med
nye øjne på butikken. Arne er
fuld af gå-på-mod og vi kan
allerede konstatere, at han har
mange gode ideer til, hvordan
kvaliteten af vores lille butik
kan højnes, og hvordan driften
kan få yderligere et skub i den
rigtige retning.
Det har været nogle vanskelige, men også positive år, hvor
butikkens drift i hænderne
på Nikolaj, er blevet markant
forbedret. Vi har allerede en
god fornemmelse af, at Arne
vil være i stand til at give vores
lille DagliBrugs endnu nogle
skub i den rigtige retning, og
at vi hen ad vejen dermed kan
få al snak om lukning af butikken til at forstumme helt.
Arne er ved at lære butikken
og kunderne at kende. Som
det første ændres på måden
varerne er sat op på. De elektroniske prisskilte fjernes til fordel for tydeligere skiltning på
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hylderne. Prisskiltene kommer
til at skifte farve når varerne er
på tilbud, til gavn for kunderne. Det giver større arbejde for
personalet, med bedre overblik for kunderne, og der er flere idéer i støbeskeen.
Arne håber på opbakning fra
byen, håber på at vi er nysgerrige og, at vi tager godt imod
de ændringer og tiltag der
løbende vil ske, så ”projektet”
lykkes.
Kom og hils på Arne i butikken,
kom med ris, ros og gode idéer
som kan gøre butikken bedre.

”

Vil du have
din lokale
butik i
morgen,
så brug
den i dag!

MEN Arne kan ikke gøre
det uden vores vilje til at
handle lokalt!”

Uvelse Brugs Venner vil fortsat
opfordre til, at alle i byen handler bare lidt mere i Brugsen og
dem der ikke handler der nu,
begynder at handle i Brugsen.
Hvis vi alle bruger nogle få
hundrede kroner mere pr. husstand i Brugsen hver måned,
ser butikkens regnskab meget
bedre ud.
I skrivende stund er omsætningen under budget – se opslaget ved kassen i butikken – det
skal vi vende, så årsregnskabet kommer til at se bedre ud.
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UVELSE
BYFEST

TAG MID
TERSI
SÅ DU N DERNE UD,
E
HAVE PR MT KAN
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!

14. - 17. AUGUST 2019
ONSDAG

Sommerkoncert med Joakim Knop

TORSDAG
Banko i hallen - UFC

FREDAG

Hoppeborge
Øl & pølser
Ungdomshjørne
Fredagsgrill på terrassen
Kaffe- og pandekagebod
Livemusik i teltet

HUSK KONTANTER
- ELLER BETAL MED

LØRDAG

Børneaktiviteter
Loppemarked
Straffesparks turnering
Petanque-turnering
Lørdagsgrill for hele familien
John Mogensen Show Band

ONSDAG
Uvelse Kirke
Kl. 19.30 – 21.30 Sommerkoncert med Joakim Knop
		
TORSDAG
Uvelse Fritids Center (UFC)
Kl. 19.00 – 22.30 Banko i hallen, dørene åbner kl. 18.00

PROGRAM

FREDAG		
Kl. 16.00		
Kl. 16.00 – 20.00
Kl. 16.00 – 20.00
Kl. 16.00 – 00:00
Kl. 16.00 – 00:00
		
Kl. 17.00 – 20.00
Kl. 17.00 – 20.00
Kl. 17.00 – 20.00
Kl. 18.00 – 20.00
		
		
Kl. 21.00 – 23.00

Uvelse Fritids Center (UFC)
Pladsen åbner
Børneboderne er åbne
Hoppeborgene er åbne
Øl- & pølsevogn er åben
Ungdomshjørnet er åbent. Hyggekrog for de unge, med mulighed		
for at hænge ud med kammeraterne
Forskellige spil på boldbanen
Kaffeboden er åben
Pandekageboden er åben
Fredagsgrill i teltet på terrassen, for hele familien m/pattegris, 		
pølser og tilbehør. (Ingen forudbestilling nødvendig)
Pris, voksne kr. 125,00 & børn kr. 75,00 (til og med 11 år)
Livemusik i teltet på terassen v/Lokalt Univers

LØRDAG
Kl. 10.00		
Kl. 10.00 – 15.00
		
		
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 20.00
Kl. 10.00 – 20.00
Kl. 10.00 – 20.00
Kl. 10.00 – 00:00
Kl. 10.00 – 00:00
		
Kl. 11.00 – 12.00
Kl. 11.00 – 14.00
Kl. 11.00 – 15.00
		
		
Kl. 11.00 – 20.00
Kl. 12.00		
Kl. 13.00 – 15.00
Kl. 18.30 – 20.30
		
		
Kl. 20.30 - 22.30
Kl. 22.30 – 00.00

Uvelse Fritids Center (UFC)
Pladsen åbner
Keramikmaling i KREAmik caféen, hvor du kan male sjove figurer,
krus, skåle o.a. Dine ting glaseres og brændes og dit mesterværk kan hentes ca 1 uge efter. Priser fra 50,-		
Børneboderne er åbne
Loppemarkedet er åben. Book en gratis stand på 2967 8382
Kaffe- & kageboden er åben
Kaffeboden er åben
Hoppeborgene er åbne
Forskellige spil på boldbanen
Øl- & pølsevogn er åben
Ungdomshjørnet er åbent, hyggekrog for de unge, med mulighed		
for at hænge ud med kammeraterne
Straffesparksturnering
Ponytræk
Hundeaktivitetsbane & adfærdsrådgivning for hunde og deres
ejere. Få råd og idéer til træning og aktivering af din hund
v/Exam. Dyreadfærdsterapeut Rikke L. L. Adamsen, Dyretrivsel.dk
Pandekageboden er åben
Kåring af årets brandmajor v/Lokalrådet
Petanque-turnering v/eventudvalget
Lørdagsgrill i teltet på terrassen, for hele familien.
(Ingen forudbestilling nødvendig)
Pris, voksne kr. 125,00 & børn kr. 75,00 (til og med 11 år)
John Mogensen Show Band
DJ Nicklas spiller op i teltet på terrassen

SØNDAG
Kl. 10.00 –
18

Uvelse Fritids Center (UFC)
Fællesoprydning på pladsen, her er alle velkomne
Der tages forbehold for fejl/ændringer i programmet
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SPONSORER
Tlf. 45 93 19 49 • www.alphavvs.dk
Soft Design A/S · Tlf. 39 66 02 00
Rosenkæret 13 · 2860 Søborg

Lindows
Beslagsmedje
Aps

Din lokale leverandør af:
Husk hvis du/I har lyst til at deltage i planlægningen af
næste års byfest, så er I velkommen til at sende os en
mail på formand@uif.dk, vi har altid brug for hænder!
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STORFORMAT PRINT - BILDEKORATION
SKILTE - GRAFISK DESIGN - TRYKSAGER

Banegraven 26 - Slangerup
www.unideko.dk - Tlf.: 47 38 60 70
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SPONSORLISTE
Allans Murerservice			
ad@allansmurerservice.dk		
www.allansmurerservice.dk/

47 34 06 01

Casadana A/S			
info@casadana.dk 		

43 96 73 73
www.casadana.dk/

OxyGuard Internaional A/S		
45 82 20 94
pp@oxyguard.dk			www.oxyguard.dk
Slangerup Dæk & Trailercenter		
47 38 47 11
info@daekogtrailer.dk		
www.daekogtrailer.dk

CP Pavilonner			
47 33 32 27
en@cp.dk				www.cp.dk

Smedemester Palle Jensen		
palle@smede-mester.dk

40 26 78 70

Entreprenør Michael Andreasen		
klip@michael-andreasen.dk 		
www.michael-andreasen.dk

T.S. URE				
toben@gmail.com

40 38 20 02

48 27 84 20

Hansen & Søgart A/S			
70 22 87 88
jh@hsel.dk				www.hsel.dk

Tømrer- & Snedkermester Ole Vinther
30 27 20 60
ole@olevinther.dk			www.olevinther.dk

Hollsteins Multiservice		
multiservice@hollstein.dk		

21 26 93 28
www.hollstein.dk

Uvelse Fritids Center (UFC)		
48 27 88 44
ufc@ufc.dk			www.ufc.dk

Holte Vinlager			
hillerod@holtevinlager.dk		

48 70 26 27
www.holtevinlager.dk

Valcore A/S			
70 22 14 64
thomas@valcore.dk			www.valcore.dk

K.B. Jørgensen Oliefyrsservice ApS
48 27 72 72
info@kbjoliefyr.dk			www.kbjoliefyr.dk

MH Kran & Transport ApS		
30 30 56 97
info@mhkran.dk			www.mhkran.dk

Limousine Service & Business Kørsel
48 27 83 02
niels@limousinen.dk			www.limousinen.dk
Murermester Lau Ellegaard		
lauec@mail.tele.dk
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48 27 94 25
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Vi vil igen takke alle for deltagelse og opvisning lørdag d.30.3 2019. Det var en succes
og vi håber, at alle havde en hyggelig eftermiddag, med underholdning, kage og lotterigaver.
Næste gymnastik opvisning bliver lørdag d. 28.3.2020 og vi håber, at mange igen vil støtte
op om opvisningen.

D

e sidste forberedelser til byfesten den 14. – 17. august er så småt ved at være på plads, og
du finder programmet på midtersiden af denne udgave af NUVEL!
I forbindelse med afviklingen af byfesten, har vi brug for din assistance. Vi skal have etableret
byfestpladsen torsdag, passet de forskellige aktiviteter og boder fredag og lørdag og sidst, men
ikke mindst, skal det hele pilles ned igen søndag. Vagtplan hvor man kan skrive sig på, er publiceret på Facebook og Google docs.
Vi håber I vil hjælpe til en time eller to i løbet af weekenden, så vi får en fantastisk byfest.
Programmet for efterårssæsonen 2019/2020 er klar, og kan ses på de næste sider.
Som noget nyt, forsøger vi ydermere at etablere et multi-hold, hvor der fra uge til uge kan arrangeres forskellige aktiviteter. Følg med på hjemmesiden, www.uif.dk.
Vedr. fodbold, er der er i øjeblikket ingen fodboldhold, men vi har et stort ønske om at få gang i
noget fodbold igen.
Det kunne være motionsfodbold, børne/ungdomsfodbold eller hyggebold en aften om ugen.
UIF vil støtte et hvert tiltag der kan få lidt fodbold op at køre, og du/I kan henvende jer til formanden for Uvelse Idrætsforening, Anders Andskov Thorsen på tlf. 29678382 eller på formand@uif.dk/
a_thorsen@hotmail.com.

Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00
Søndag/helligdage 10.00 - 14.00 mail: blomster.galleriet@dlgmail.dk
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UVELSE IDRÆTSFORENING
Vi glæder os til at jer til en ny sæson. Tilmelding/betaling før start på www.uif.dk
Børnegymnastikhold slutter sæsonen med opvisning den 28. marts 2019.
Der er ingen træning i ugerne 42, 51, 52, 7 samt 15 og ved evt. sygdom.
Gymnastiktrænerne er medlem af DGI og bliver løbende opdateret med relevante kurser.
”Mandagsgymnastik”, voksne:
Velkommen til tidligere som nye deltagere. Vi arbejder
med stræk- og vejrtrækningsøvelser, callanetics og styrketræning med små håndvægte samt af og til andre redskaber. Du må gerne medbringe eget underlag og vægte,
men det er ikke et ”must”.
Tumlingerne 0-3 år (med forældre!):
På dette hold lægges der vægt på motorisk udvikling
igennem, musik, sjov og leg. Der benyttes redskaber som
er alderssvarende.
Sjov & leg-gymnastik 3-5 år:
På dette hold skal vi hoppe og springe, rulle og kravle.
Vende os selv og verden på hovedet og fylde rummet
med masser af leg og glæde. Vi skal lære kroppen at kende ved at både at bevæge den en masse, men også ligge
stille. Forældrene er meget velkommen til at være med
på dette hold og da vi garanterer at de også kommer til
at røre sig, så er det en fordel at være iført tøj til formålet.
Spring 6-8 år:
I år er holdet i aldersgruppen 6 - 8 år, hvilket betyder
der vil være masser af lege, men også en hel del springgymnastik. Der er både plads til nybegyndere, og børn
som har gået til springgymnastik før. Der vil blive lagt
vægt på blandt andet styrke og balance, så vi får nogle
super stærke børn, som kan lave springende sikkert. Vi
forventer at børnene er aktive, så træningen bliver sjov
for både børn og trænere. Vi glæder os til at sku have
nogle sjove og hyggelige timer, med en masse energi
fyldte børn. Vi forventer at forældre hjælper med opsætning af redskaber + står ved opstillinger mm. efter
behov.
Uvelse Kids 9-15 år:
Uvelse Kids er for dig, der har lyst til at lave en fed gang
gymnastik med vægt på spring, men hvor der også kommer en masse rytme. Holdet er for de lidt øvede. Vi skal
bl.a. lave salto, flik-flak, kraftspring og diverse akrobatiske elementer. Ud over spring og rytme skal vi også arbejde med styrke- og smidighedstræning, men frem for
alt skal vi have det sjovt! Vi forventer, at du kan lave en
vejrmølle, en kolbøtte og stå på hænder op ad væggen,
er fyldt 9 år når sæsonen starter og at du deltager aktivt
på holdet. Sæsonen sluttes af med én opvisning i Uvelse
og evt. én udenbys. Velkommen til endnu en sæson med
sved på panden!
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Stram op, Fitness, voksne:
STRAM OP henvender sig såvel til nye, som "gamle"
medlemmer og unge som ældre uanset køn. STRAM
OP er for alle, der ønsker at styrke/opstramme kroppen
særligt mave, baller, lår og overarme. Der arbejdes med
redskaber, så som vægtstænger, elastikker, håndvægte
og stepbænke, der varierer træningen, ligesom det giver mulighed for at øge belastningen i takt med, at den
enkelte bliver stærkere. Der korrigeres individuelt for at
sikre korrekt udførelse og tempoet er moderat og uden
svær koreografi.
Performance training, voksne:
Styrke- og konditions træning inspireret af crossfit funktionelle træningsmønstre, for dig der vil lave træning,
som er intensiv, alsidig og sjov og hvor træningen kan
tilpasses den enkelte. Formålet er, at lade kroppen arbejde under maksimal intensitet i kortere perioder og
de funktionelle bevægelser hjælper til at opnå den høje
intensitet og øger fedtforbrænding og iltoptagelse.
Træningen er alsidigt, dynamisk og bruger flere muskelgrupper samtidig med de 3 principper; vægtløftning,
cardio og gymnastik, så der opnås både styrke, kondition og smidighed. Træningen vil være varierede øvelser
fra workout til workout, og bevæge sig igennem fitness
domæner, der varierer meget både i varighed, bevægelser, gentagelser samt vægt, der gør, at man får trænet
hele kroppen igennem, og at man opnår en god generel fitness. Det er uvist hvad der dukker op til ved træningen, hvilket er en motivationsfaktor, idet man bliver
udfordret på en ny og sjov måde. Det betyder at man
bør vælge alsidigt fodtøj. Er vejret til det kan træningen
foregå udendørs. Dette vil løbende blive introduceret og
varslet.
Badminton, voksne:
Badminton voksen er selvtræning. Man tilmelder sig
blot den tid, der passer en. Man er selv sætter selv bane
op og piller ned igen, når man er færdig med at træne.
Badminton, børn:
Børnebadminton med træner hver fredag fra kl. 16.0017.00.
Floorball + 16 år:
Mandag er der Åben Bane, hvor vi byder alle der har
lyst til at prøve at spille floorball velkommen til gratis
træning. Torsdag er træningen fokuseret på forberedelse til kampe i Sjælandsserien samt vores hjemmekampe.
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PROGRAM FOR SÆSON 2019-2020
GYMNASTIK
Nr.

Hold

Alder

Dag

Kl

Hvor

Træner

301

Tumlingerne
m.forældre

0-3 år

Torsdag

16.00-17.00

Hal

303

Sjov & leggymnastik

3-5 år

Onsdag

16.00-17.00

Hal

Louise Broby
Silas Jonsbo

314

Spring

6-8 år

Tirsdag

16.00-17.00

Hal

Mischa ThordahlJensen
Sofia Ø. Hansen

316

Uvelse Kids
Spring

9-16 år

Onsdag

17.00-18.00

Hal

Anja Ø. Hansen
Jesper Hansen
Paw Petersen

308

Mandagsgymnastik

Voksne

Mandag

17.30-18.45

1. sal

Kate Rasmussen

306

Stram opfitness

Voksen

Onsdag

18.00-19.00

Hal

Nee Reipur

317

Performance 16 +
træning

Onsdag

21.00-22.00

Hal

Sæson

Kontingent

Efterår 2019/
Forår 2020

290 kr
290 kr

Efterår 2019/
Forår 2020

290 kr
290 kr

Efterår 2019/
Forår 2020

Efterår 2019/
Forår 2020

Efterår 2019/
Forår 2020

Efterår 2019/
Forår 2020

Efterår 2019/
Forår 2020

290 kr
290 kr

290 kr
290 kr

500 kr
500 kr

500 kr
500 kr

500 kr
500 kr

FLOORBALL
Floorball

16 +

Tirsdag
Torsdag

20.30-22.00
20.00-22.00

Hal

Morten Kvistgaard

Efterår 2019/
Forår 2020

1000 kr

BADMINTON
Badminton

18+

Onsdag

19.00-20.00

Hal

Uden træner

Badminton

18+

Onsdag

20.00-21.00

Hal

Uden træner

Badminton

18+

Onsdag

21.00-22.00

Hal

Uden træner

Efterår 2019/
Forår 2020

Efterår 2019/
Forår 2020

Efterår 2019/
Forår 2020

500 kr
500 kr

500 kr
500 kr

500 kr
500 kr

Tilmelding er i gang på: (www.uif.dk), og vi glæder os til at se en masse børn og voksne til gymnastik
sæsonen 2019/2020. Men da vi stadig mangler trænere tages der forbehold for ændringer.
AUG - NOV 2019
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Foreningen "Styrk din krop" i Uvelse
Fysisk træning og hyggeligt samvær for ældre 60+

Gymnastikken er især beregnet for de borgere, som ikke kan finde andre træningstilbud i nærheden. Træningen er for alle, også selvom du ikke har gjort
gymnastik før, måske du har fået nyt knæ/hofte eller har andre skavanker.
Træningen indeholder alsidig fysisk aktivitet af forskellig art. Der arbejdes
med grundtræning, som omfatter både træning af styrke, balance, smidighed
og kondition og vi slutter af med lidt afspænding, i alt 1½ time.
Derefter er der hyggeligt samvær over en kop kaffe/te.
I sidste sæson var vi 28 kvinder og mænd fra Uvelse, Lystrup og Nr. Herlev,
hvoraf den ældste er 95 år og yngste 66 år.
I Hillerød kommune bliver der undervist 6 steder af frivillige, ulønnede
instruktører.
Her i Uvelse mødes vi torsdage kl. 9.30 i Uvelse Fritids Center.
Sæsonen går fra 5. september 2019 til 23. april 2020.
Vores undervisere er seniorinstruktører Tove og Bent Høholt, som har undervist os siden sæson 2007/2008.
Vi ser frem til at møde dig torsdag d. 5. september 2019 kl. 9.30 i UFC.
Tilmelding til:
Formand Ruth Nielsen, tlf 2360 3503 / ruth.uvelse@gmail.com
Kasserer Arne Allentoft, tlf 2010 0807 / arnena@os.dk
Sekretær Inge-Lise Østergård, tlf 2042 0436 / inge-lise@newmail.dk
Suppleant Winnie Adeltoft, tlf 4827 8656 / winnie@adeltoft.dk
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sms til
nteret en

”

Svend Nøddegaard
NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Derudover er vi så heldige at anonyme sponsorer
støtter byfesten.

Smilet er den korteste vej mellem 2 mennesker”

e og
avner

M

Victor Borge

ine bonderoser er for længst afblomstrede, men flotte var de. Jeg håber, I har haft
en dejlig sommer og nydt de lyse aftener. Heldigvis siger kalenderen stadig, at der er sensommer tilbage - forhåbentlig med flere solrige dage, som skal nydes.

ale
else-Lystrup

I menighedsrådet kan vi se tilbage på en – synes vi selv – vellykket sognetur til Kalundborg,
sangaften i kirken, fantastisk gospel workshop,
familiegudstjenester med korpigerne bl.a.
med grill i sognegårdens have, aftenandagt
og hjælpere
spændende sognemøder.
Vi har som noorer og
- som
get nyt afholdt aftengudstjeneste som et alternativ
til den sædvanlige gudstjeneste kl. 10.
at holde
byfest!

god fornøjelse!
Har I ønsker og forslag til kommende arrange-

t

ne

menter i både kirke og sognegård, så sig dem
til os.

Vi har søgt og fået en bevilling på en skitse og
et økonomisk overslag til en tilbygning til Sognegården. Derfor får vi i efteråret besøg af en
arkitekt, der vil hjælpe os med opgaven.
Ønsker til budget 2020 er afsendt, og vi har
Groule
til51
27 05
• Karin
Thorsen 
ønsker
en90
mindre
udvidelse
af budgetrammen. Dette skal gøre os i stand til at komme
med nye tiltag og forhåbentlig få endnu mere
liv i kirke og sognegård.

Kor-Ole har nye tilbud om kor (se Oles skriv på
side 26), og vi ser frem til, at endnu flere børn
får glæde af at synge sammen med kor-Ole
og for os i den kommende sæson. Ole har
som noget nyt også undervist i musik og sang
i nogle uger i børnehaven for de lidt større
børn. Noget vi gerne vil gentage.
Som I sikkert har bemærket, er der hele 3 koncerter i kirken hen over efteråret. Den første
sommerkoncerten i forbindelse med byens
sommerfest. Vi håber rigtig mange finder vej
til koncerterne. Traditionen tro afholder vi høst
gudstjeneste. I år hedder det: HØST og HØJREB, se omtalen i Kirke- og Kulturkalenderen og
husk tilmelding til spisning!
Der bliver endvidere et aften foredrag (Sirius
Patruljen), som menighedsrådet håber vil få
rigtig mange op af sofaen og over i Sognegården for at høre.
Vi i menighedsrådet ønsker jer alle en god
sensommer, og vil blot sige på gensyn i kirke
og Sognegård!

26
14 11 31
Hilsner

Bente Præstiin
Formand for menighedsrådet

Kærstykket 28 · Uvelse · 3550 Slangerup
lauec@mail.tele.dk
AUG - NOV 2019
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NYT FRA BØRNEKORET

“U

velse kirkes børnekor”,
som har været 10 piger
fra 2.-4. klasse, har nu kørt i 1 år
med stor succes. Jeg er utrolig
glad for at arbejde med koret.
De har udviklet sig flot og har
sunget til 3 familiegudstjenester i kirken. Vi arbejdede os
ind på at synge i flere stemmer, og næste år skal vi i gang
med at kigge på noder.
Jeg havde også 0.-1. klasserne, som understøttende underviser på skolen, men måtte
sande, at det fungerer allerbedst, når børnene selv vælger at gå til kor.
DERFOR starter vi også et spirekor op i Sognegården efter

sommerferien. Det bliver med
børn fra 0.-2. klasse. Det bliver
hovedsageligt med sanglege
og musikalsk udvikling med
rytmer og bevægelser. De skal
også være med til arrangementer i kirken.
Repertoiret bliver en blanding
af kirkelige, såvel som verdslige
sange :-) Lige efter sommerferien finder vi den dag, det passer bedst for dem, der melder
sig til, men det bliver sandsynligvis tirsdag eller onsdag for
begge kor.
De mindste bliver hentet og
bragt fra og tilbage til skolen
af de kære “kortanter”, hvis koret ligger før de bliver hentet i

Byens Bedemand

HFO’en. I pausen serveres drik,
frugt og/eller kiks.
Hvis der er spørgsmål vedr. korene er man velkommen til at
kontakte mig på mobil: 2721
7066 eller mail: skrivtilole@
gmail.com.
Hilsner
Ole Håndsbæk
Menighedsrådet håber, at rigtig mange børn får lyst til at
synge videre eller starte til kor. I
august vil vi uddele en lille folder omkring koret. Undervisningen er som tidligere gratis.
Hilsner Bente

Medlem af brancheforeningen

Slangerup og omegn
Kongensgade 11, Slangerup

4733 3077

Træffes hele døgnet
www.byensbedemand.dk
26

Suzan Jensen Dennis Tobiasen Christian Have
Indehaver
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FANTASTISKE KONCERTER I UVELSE KIRKE

fra alle os til alle jer

SOMMERKONCERT
MED JOAKIM KNOP

KONCERT MED
EFTER SKOLETID

Kgl. operasanger og musical
solist, der bl.a. er kendt som
Peter i filmene om Anja og
Victor.
Billetter til årets sommerkoncert kan købes i Byens Bedste Brugskunst eller betal på
MobilePay på nr. 93549 (angiv navn og antal billetter).
Eventuelle resterende billetter sælges forud for koncerten.
Har du spørgsmål: ring til formanden på tlf. 20669474 eller 48278041.

Om bandet udtaler Freddie
Franck: ”Vi er fire gamle drenge, der alle spillede rockmusik i de glade tressere, hvor
hver en lille flække havde et
band eller to, der optrådte i
den lokale ungdomsklub. Efter en laaaaang pause blev
vi gendannet i 2004, og har
siden spillet til mange festlige lejligheder, hvor repertoiret har været dansevenlig
tresserrock. Vi har de sidste
par år også spillet i forskellige kirker og optrådt i viseklubber.”

Billetpris: 150 kr. og børn under 16 år betaler halv pris.

Gratis adgang – forfriskning
efter koncerten inkluderet!

Onsdag, den 14. august
kl. 19.30

AUG - NOV 2019

Torsdag, den 24. oktober
kl. 19.30

ET STREJF AF JUL
MED ANDREA LYKKE
OEHLENSCHLÆGER

Torsdag, den 21. november
kl. 19.30
Andrea er en af Danmarks
mest lovende unge sangtalenter. Lige siden Stig Rossen
hørte hende første gang, var
det for ham kun et spørgsmål om, hvornår han kunne
få Andrea med på sin turné.
Det kom hun sidste år, hvor
hun optrådte med Stig Rossen til ikke mindre end 30
koncerter.
Efter koncerten byder vi på
et glas Madeira og lidt sødt
til ganen.
Kom selv og bliv begejstret!
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MALERIUDSTILLING
- METTE
GUTTING
med lærred,
maling og pensler, inden
for både
akryl og akvarel
- I Sognegården
august til december
maling. Jeg har ikke lagt mig
fast på fra
bestemte
emner2019.
og teknikJeg er født nysgerrig, med en trang til at afprøve en masse
kreative
emner.
ker, men prøver mig frem.
Jeg er
så absolut autodidakt, men
Jeg er aktiv fototosse, med forhang til portrætter, men glad
har deltaget i en del undervisning
hosemner
bl.a.inden
ViviforAmelung,
for alle fotografiske
rækkevidde. RoIgennem mange år har jeg desuden forfulgt min trang til at
bert Mclean, Mette Lorentzen,
Camilla
Ruus.inden for både akryl og
lege med samt
lærred, maling
og pensler,

akvarel maling. Jeg har ikke lagt mig fast på bestemte emner

Jeg er medlem af kunstnerfælleskabet
hosmig
Createart
Slangeog teknikker, men prøver
frem. Jeg eri så
absolut autodidakt, men har deltaget i en del undervisning hos bl.a. Vivi
Galleri AMG.
rup, hvor vi, i skønt fællesskab,
os og
styrker
detsamt Camilla
Amelung, udvikler
Robert Mclean,
Mette
Lorentzen,
Mette Gutting
mettegutting@gmail.com
kreative islæt.
Tlf. 28256545

Ruus.
Jeg er medlem af kunstnerfælleskabet hos CreateArt i Slangerup, hvor vi, i skønt fællesskab, udvikler os og styrker det
kreative islæt.

Uvelse Fritids Center
Gørløsevej 6 A
3550 Slangerup
Tlf: 48 27 88 44
Mail: ufc@ufc.dk

Hold din næste fest i vore dejlige lokaler
Konfirmationer, fødselsdage, barnedåb, bryllup m.m.
Udlejning af borde, stole og fadølsanlæg
Udbringning-afhentning mod mindre tillæg
Kontakt os for et uforpligtende tilbud
28
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FLERE TILBUD TIL DIG I KIRKERNE I HILLERØD

KONCERTFORTÆLLING OM JOB
Onsdag 18. september kl. 19.30 i Strø kirke

Du møder jøden Mendel Singer, halv Charlie Chaplin, halvt den gammeltestamentlige Job. En fantastisk bevægende fortælling og klezmermusik med Jens Skou på
klarinet og Ander Singh Vesterdal på harmonika. Oplæser Nis Bank-Mikkelsen.
Gratis adgang.

FOREDRAG MED ANNE LISE
MARSTRAND JØRGENSEN

Onsdag 25. september kl. 19.30 i Ullerød
kirke
Anne Lise Marstrand-Jørgensens forfatterskab kredser om de almenmenneskelige
temaer som tro, tvivl, kærlighed og søgen
efter en mening med livet. Denne aften taler hun ud fra sin nyeste bog, ”En flod skal
være i bevægelse”. Samtaler og erindringer om angst og depression.

KONCERTTEATER: ET LATTERLIGT
MENNESKES DRØM

FOREDRAG MED HJERNEFORSKER PETER LUND MADSEN

I skikkelse af skuespilleren Viktor Melnikov
møder vi Dostojevskij’s latterlige menneske,
der har overgivet sig til livets ligegyldighed.
Men får han indsigt i sandheden om mennesket?
Instruktøren Slava Kokorin har bidraget til
den autentiske russiske stemning. Musikken er sammensat og improviseret af accordeonisten Adam Ørvad.

Hvad siger forskeren og lægevidenskaben
og hjernen og angsten?

Entré kr. 50,- der betales ved indgangen

FOREDRAGSRÆKKE OM
DÅBENS BETYDNING

Tirsdag den 5. november kl. 19.30 i Uvelse
kirke

Tirsdag den 19. november kl. 19.30 i Præstevang kirke

Entré kr. 100,-. Biletter kan bestilles på forhånd i Præstevang kirke

17. september - 10. oktober - 13. november
2019 kl. 19.00 - 21.00 i Præstevang kirke
Hent en folder i kirken, eller se mere på
www.uvelsekirke.dk

AUG - NOV 2019
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NOSTALGI

UVELSE SEMINARIUM
Her følger fortsættelsen om tidligere elevers
skolegang i Uvelse skole og livet i landsbyen.
Denne gang skal vi høre Jørgens beretning:

D

en første skoledag kom uden overgang fra
det isolerede liv, vi børn levede. Uvelse var
en fjern by, og vi kendte ikke andre børn end
“fodermesterens unger”, og de måtte kun være
på gården i dagtimerne.
Vi havde imidlertid et helt univers og følte ingen isolation. Vi kunne følge karlene på hestevognene i marken, vi havde hølofterne, rigeligt
med træer at klatre i, dyr i mange udgaver og
sidst, men ikke mindst, var der den store grusbunke i hjørnet af gårdspladsen, hvor vi legede
hver dag sommeren igennem.
En samtidig har udtrykt det godt: “Vi fik lov til at
være børn.”
Mine børn fatter ikke, at selvom jeg havde kunnet, ville jeg ikke bytte min barndom med deres
for en million.

Ole måtte finde sig i, at vi sang:
“OLE BOLE gik i skole i sin søsters røde kjole.”
Værre blev det aldrig, og Ole var stor og stærk.
“Spørge Jørgen” gik heller ikke ram forbi, for der
var en side i bogen med ham.
“Hvorfor dit og hvorfor dat?” Det var ikke morsomt.
Mor terpede med mig - meget bogstaveligt. O
siger o, l siger l, e siger e, siger le, siger Ole.
Simpel logik - for mor, - men jeg kunne ikke se
nogen sammenhæng og fattede ikke en lyd.
Jeg vrælede bare ved synet af bogen og tanken om de skældud, der ventede.
Man så gerne, at vi kunne klokken, og at vi kunne tælle, inden vi kom i skole.
Jeg var helt blank på næsten alle områder.
Klokken kunne jeg, men blokerede ved tallet 19.
Og det, Jørgen ikke ville, kunne selv hans mor
ikke få ham til.

Skolen blev indviet den 21. dec. 1925, så bygningerne fremstod pæne og “nye” i april 1946.
To klasseværelser forneden og to lærerboliger
på 1. sal. I sidefløjen var der gymnastiksal, sognerådslokale og kommunekontor. Over den var
der pedelbolig. Med dette tiltag var fremtiden
sikret for generationer…
Man gik 2 år i første klasse, 2 år i anden og 3
år i tredie klasse. De 7 års skolegang passede
med konfirmationsalderen, for vi var 7 år, inden
vi startede. Derefter stod der et par nye træsko.
Drengene kom til landbruget eller fik en læreplads hos en håndværker. Pigerne kom i huset.
Jeg var den første i sognet, der brød dette mønster ved at gå ud i begyndelsen af 2. klasse.

Ole Bole
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“Vejen”? Man orienterede sig efter gård- og
husnavne. Alle bygninger havde et navn, ikke
et nummer. Vores fulde adresse var således
“Højlunde pr. Lynge.
Bøllemosevej var ikke anlagt. Højlundevejen gik
lige ud mellem Stangegården og kirkemuren.

Ole gik i skole med
bøgerne i et tornyster
på ryggen. Det gjorde
alle, for der var ingen
biler og ingen cykler.
Det var i øvrigt ikke altid lige sjovt at hedde
Ole. Mobning i moderne forstand var ukendt,
men der var naturligvis
hakkeorden og drillerier. Så min gode ven

Jeg havde 11/2 km. grusvej til skole. Vejen blev
asfalteret i 1950 eller 52. Indtil da var der kun
asfalt på vejene til Nr. Herlev og Slangerup.

Stangegården brændte delvis i 1958. Stuehuset og resten af udlængerne blev revet ned,
og det hele udflyttet. Strædet opstod, da “Ingvar Nielsens” rækkehuse blev bygget.
Fortællingen fortsættes i næste NUVEL...

7. oplag af OLE BOLE,
Den mest brugte læsebog.
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NOSTALGI

Uvelse kirke
Læs Erik Hansens vores lokale historiker - spændende
beretning om
diverse ændringer
på kirken gennem
tiden:

T

egningen, dateret 8/9 1856, er udført af
kunstmaler og arkæolog Jacob Kornerup,
som to gange har skildret kirken. Farvebilledet
er fra 15/6 2019, altså ganske nyt.
Hvilke ydre ændringer er der foretaget i de
mellemliggende 160 år? Og hvad er der sket
forinden?

En ting - som ganske vist ikke har med kirken
at gøre - er den mærkelige kiste midt i billedet.
Det er en bundløs kiste, der beskyttede et nyt
gravsted mod ræve, grævlinge og, ikke at forglemme, grise, der kunne være interesseret i,
hvad der befandt sig længere nede.
Noget andet, der også falder i øjnene, ses
helt ude til højre. Det er det gamle stuehus til
Stenbygård, samt lågen, forbeholdt præsten.

Den nye Stenbygård blev bygget 1883, men
det gamle stuehus forblev intakt til godt ind
i 1900-tallet. Præstelågen er nu tilmuret, men
med tydelige spor i muren.
Apsis, den halvcirkelformede afslutning af
koret, har åbenbart haft cirkulære vinduer
i de tre felter. Da alteret, på Chr. IV’s tid, kom
på plads, spærrede det for alt lys. Vinduerne
blev muret til, og sporene forsvandt helt ved
senere restaureringer, antageligt i slutningen
af 1800-tallet.
Et af de oprindelige vinduer i skibet ses tilmuret til venstre for et nyt. Spor af det gamle er
helt forsvundet ved restaureringen.
Et tilsvarende vindue er delvis skjult bag våbenhusets vestside. De nuværende, større vinduer er fra 1838.
De danske kirkers våbenhuse kom til i slutningen af middelalderen. Det var her, præsten
modtog de sognebørn, der kom for at deltage i kirkens ceremonier. Det lyder pænere at
kalde det lille påklistrede skur for et våbenhus,
men reelt var det blandt andet et læskur for
kvinder, der havde født. De var, ifølge Biblen,
urene og karantæneramt i 33 dage, hvorefter
der skulle foretages en renselsesproces ved
kirkens indgang, før de måtte komme indenfor. De stakkels kvinder måtte stå udenfor, hvad
enten det sneede eller regnede, indtil det behagede præsten at få hende “renset”.
Sagnet fortæller at Fru Ingeborg Skeel til Voergård i Vendsyssel i slutningen af 1500-tallet fik
den idé at bygge et læskur, som ganske vist
lænede sig op ad helligdommen, men som
absolut ikke var en del af den. Huset havde
åbenbart ingen vinduer.
Trappetårnet stod på sydsiden, men er nu på
modsatte side.
Tårnet har gennemgået store ændringer. Alt
tyder på, at skibets tag har været ført helt frem
til tårnets vestside, og at der blot har været et
spir op gennem taget. Rester af spiret står fortsat inde i tårnet og bærer gulvet til klokkestabelen.
Der optræder to typer forbandt i tårnet, det
gamle munkeforbandt og et nyere krydsforbandt. Munkeforbandtet består af to sten på
langs, benævnt løbere, herefter én på tværs,
kaldet en binder.
Krydsforbandt har ét skifte af lutter løbere, det
næste af bindere og så fremdeles. Fugerne ligner trapper, der krydser hinanden, deraf navnet.
Fortsættes i næste nummer...
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Til NUVEL, Uvelse
Danmark
Kære Far, Mor, og andre gode Uvelse borgere,
Sommeren er over os. Vi glæder os til sommerferie. Her har du/I et lille postkort fra os.
Tænk sig – så fik vi et tilbud vi ikke kunne sig nej til. ”Kor Ole” kommer hos os – hos de store, kommende
skolebørn. De glæder sig hver gang til han kommer og inspirerer til musik og sang. Faktisk har han noget,
som hedder en stemmegaffel. Den er SÅ spændende. Man kan ikke spise spaghetti med den – Det kan man
altså ikke. Næh… den kan lave lyde, toner kalder han det.
Vi synger ”Jeg ved en Lærkerede” og mange andre. Vi synger også én, hvor man skal bevæge sin krop til,
men vi kan ikke huske, hvad den hedder.
Vi er glade for at må ”låne” Kor-Ole. Vi pjattede med at synge.
PS. Alle de andre – de små og de voksne – har det også godt, skulle vi hilse at sige.
Sommerhilsner fra alle børn og voksne i Uvelse Børnehuse

Hansen & Søgart A/S

Aut. El-installatør
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindalvej 8 · 2610 Rødovre
Tlf. 7022 8788
E-mail: firma@hsel.dk

EL-installationer
Tele/Data installationer
Ejendoms service
Porttelefon anlæg
Nød og panikbelysning
Alarm og overvågning
Energioptimering og Rådgivning
EL-eftersyn

Elarbejde med garanti

www.hsel.dk
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Limousine Service & Business Kørsel
Bøllemosevej 20, Uvelse
3550 Slangerup
Tlf. 48278302 - Mobil 20407240
niels@limousinen.dk
www.limousinen.dk

Kontakt os for et tilbud på netop din kørselsopgave

Hudplejeklinikken
Serviceliste
• Ansigtsbehandling
• Vipper og Bryn
• Eyelash Extensions
• Manicure og Pedicure
• CND Shellac/Farve Gel/Gelé Negle
• Voksbehandlinger
• Kropsbehandlinger
• SkinPen
• OxygenLift

DIN EKSPERT
I NATUR- OG
LANDSK ABSPLEJE
SIDEN 1988

Book i dag! For dit velværes skyld.
www.neescare.onlinebooq.dk
www.neescare.dk
Tlf.: 26 88 60 10
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UVELSE KIRKE &
MENIGHEDSRÅD
Præst Kim Fischer Nielsen

Stenager 12
3550 Slangerup
Tlf.: 48278287 eller kfn@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag,
som er fridag.

Kirkebogsføring

Det fælles kirkekontor: Tlf. 70230393
Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød

Kontakt

Ledende graver Tina Albrechtsen
Tlf. 30318983 / tinal@km.dk

Præst Charlotte Chammon
(Kirkebogsførende)
Lyngevej 12
3400 Hillerød
Tlf.: 48265253 eller chch@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag,
som er fridag.

Leje af Sognegård
kontakt Niels Frølich Nilsson på tlf.
20 40 72 40 eller niels@limousinen.dk
Kirketjener Susanne W. Hansen, tlf.
51437212 / susse@limousinen. dk

Graver Heidi M. Jensen
Tlf. 24 63 21 30

Menighedsrådet
Formand Bente Præstiin, Uvelse
20669474 / toben@mail.dk
Næstformand Ulla Reipur, Uvelse
40136027 / ole.reipur@get2net.dk

Koordinator for ”kortanterne”
Mai Franck, Uvelse
48278888 / mai.franck1@gmail.com
www.uvelsekirke.dk

Kirkeværge Erling Nielsen, Uvelse
21660675 / erling.uvelse@gmail.com
Kontaktperson Niels Adamsen, Uvelse
langebjerghuset@gmail.com
Sekretær Edda Phipps, Uvelse
edda.phipps@gmail.com
Kasserer Dorte Pindstrup, Uvelse
22565313 / dpindstrup@gmail.com
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Menighedsrådsmøder i
Uvelse Sognegård

13. august kl. 17.30
25. september kl. 17 – fælles møde
med Nr. Herlev
23. oktober kl. 17.30
19. november kl. 17.30
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FORENINGER
Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Idrætsforening

Formand
Aksel Hauge Pedersen - tlf: 5197 1644

Formand (formand@uif.dk)
Anders Thorsen - tlf. 2967 8382

Næstformand
Freddy Dichmann - tlf: 6119 1088

Næstformand (naestformand@uif.dk)
Julie Elgeti - tlf. 2076 5211

Kasserer
Henning Thorsen - tlf: 2571 2945

Kasserer (kasserer@uif.dk)
Maj-Britt Pedersen - tlf. 6194 1140

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jan Andersen - tlf: 2447 4393
Claus Hollstein - tlf: 2126 9328

Badminton (badminton@uif.fk)
Jan Erik Andersen - tlf. 2447 4393

www.uvelse-lystrup.dk

Suppleanter
Winnie Adeltoft - tlf: 4827 8656
Kristian Nielsen - tlf: 2241 4111

Uvelse Brugs Venner

www.uif.dk

Floorball (floorball@uif.fk)
Morten Kvistgaard - tlf. 2327 1135
Gymnastik (gymnastik@uif.dk)
Camilla Sejersen - tlf. 4271 0494

Facebook: Uvelse Brugs Venner

Uvelse Petanque Klub

Formand Claus Brandenborg
cba@cbaoptik.dk - tlf: 6162 8880

Formand Steen Vindahl Nielsen
steenvindahl@gmail.com - tlf. 2047 8035

Næstformand Ditte Storm Kronil
ditte@ballerupbowling.dk

Næstformand/Sekretær
Inge-Lise Østergård
inge-lise@newmail.com - tlf. 2042 0436

Kasserer Henning Thorsen
ingahenntho@email.dk - tlf: 2571 2945

Fællesportalen Uvelse-Lystrup
www.uvelse-lystrup.dk
Webmaster
Jette Kirstein Hansen
info@uvelse-lystrup.dk

Kasserer Ritola Koed Hansen
ritola.koed@gmail.com - tlf. 2160 6815

KUL (Kulturforeningen Uvelse-Lystrup)
http://www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/kul/
Bestyrelsesmedlemmer
Susanne Veigert - tlf. 2840 1889
Jonas Frænde Skov - tlf. 4221 2277
Karin Merete Thorsen - tlf. 2671 2868
Martin Nielsen - tlf. 2054 9495
Liseth Nicolaisen - tlf. 6137 2906
Kasserer
Kim Nicolaisen - tlf. 4025 7627

Styrk din krop - Uvelse

Uvelse Fritids Center
www.ufc.dk

Formand Ruth Nielsen
ruth.uvelse@gmail.com - tlf. 2360 3503

Centerdirektør
Per Larsen - tlf: 4827 8844

Kasserer Arne Allentoft
arnea@os.dk - tlf. 2010 0807

Voksenklubben

Sekretær Inge-Lise Østergård
inge-lise@newmail.com - tlf. 2042 0436
Suppleant Winnie Adeltoft
winnie@adeltoft.dk - 4827 8656
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Facebook: Uvelse VOKSENKLUBBEN
Kontaktpersoner
Vibeke Hansen - tlf: 2065 1936
Torben Swensson - tlf: 4038 2002
Jette Kirstein Hansen - tlf. 2370 8232
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GUDSTJENESTER
DATO		KIRKEÅRET			KL.
August		
		
4. august
7. søndag efter trinitatis
11. august
8. søndag efter trinitatis
10.00
18. august
9. søndag efter trinitatis
10.00
25. august
10. søndag efter trinitatis
10.00
27. august
Konfirmandopstarts		gudstjeneste			19.00

September				
1. september 11. søndag efter trinitatis
10.00
7. september Lørdagsgudstjeneste
		med dåb			11.00
8. september Høst og Højreb, læs mere s. 6 16.00
15. september 13. søndag efter trinitatis
10.00
22. september 14. søndag efter trinitatis
10.00
29. september Jazzgudstjeneste,
		
læs mere s. 8 			
16.00

KIRKE			PRÆST

ingen			
Nørre Herlev		
Uvelse			
Uvelse			

Charlotte Chammon
Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen

Uvelse			Begge præster

Uvelse			

Kim Fischer Nielsen

Uvelse			Kim Fischer Nielsen
Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
Nørre Herlev		

Begge præster

Oktober				
6. oktober
16. søndag efter trinitatis
13. oktober
17. søndag efter trinitatis
20. oktober
18. søndag efter trinitatis
27. oktober
19. søndag efter trinitatis
31. oktober
Halloween, læs mere s. 10

10.00
10.00
19.30
10.00
17.00

Uvelse			
Uvelse			
Uvelse			
Nørre Herlev		
Uvelse			

Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
NN
Kim Fischer Nielsen

November
3. november
10. november
17. november
24. november

16.00
10.00
10.00
10.00

Uvelse			
Uvelse			
Uvelse			
Nørre Herlev		

Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
NN

			
Allehelgens dag		
21. søndag efter trinitatis
22. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

KIRKEBIL: Bestil kirkebilen til gudstjenester og arrangementer. Gratis for sognets
beboere og sognebåndsløsere fra området. Henvendelse til sognepræsten.

NUVEL!

