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Livets gang i Uvelse
Forår står på spring, kig jer omkring. Alt spirer frem, fuglene kvidrer, og ja for tidligt kan man
mene, men det er en anden snak. Der er meget at glædes over og glæde sig til.
I en lille by som vores, Uvelse - byernes by, er det vigtigt, vi bakker op om lokale aktiviteter der tilbydes og foregår. Vi ses i flere sammenhænge, og det er med til, at vi alle trives og kommer hinanden ved. Socialt netværk er bevist vigtigt for den menneskelige race.
Tidligere har vores drenge spillet fodbold flere gange om ugen her i byen. Vi har haft hold med
håndboldpiger, tennisbane, skaterbane, ungdomsklub og meget andet. Ja, nu tænker du måske,
at tilbageblik fra en gamling ikke er vejen frem, men måske kan nogle unge iværksættere i byen,
gribe handsken og skabe nye initiativer for andre og også sig selv. Det at være med til at sætte
noget i gang er også en glæde. Jeg lægger mange timer i mit arbejde i Uvelse Menighedsråd,
forhåbentlig til glæde for i hvert fald en del af byen, men også en glæde for mig selv.
Folkekirken har fornyet sig meget gennem de seneste årtier, og det er min vision, at vi også fornyer
os. Det nuværende Menighedsråd har været med til at føre traditionen videre med interessante
foredrag, musik i kirkerummet, alternative gudstjenester, sogneture, og som noget nyt børnekor
med familiegudstjenester, hvor man følges ad til Sognegården og spiser sammen. Vi er også med
til at udgive NUVEL!, der beretter om, at mulighederne i byen er mangfoldige.
Menighedsrådet har planer om en udvidelse af den eksisterende konfirmandstue (Sognegård),
og det vil være af stor værdi, at byens stemmer bliver hørt, for det er de yngre, der vil få glæde af
en større Sognegård. Der er år imellem, vi får sådan en chance.
Tilbygning til eksisterende sognegård – fra telt til højhus
Vi arbejder med skitser til tilbygningen af Sognegården. Vi vil så gerne have at andre kommer og
giver os gode råd (se omtale af orienteringsmødet d. 12. maj andet sted i NUVEL!).
Skal Uvelse kirke være en grøn kirke?
Ja, siger vi i rådet! Til dette spørgsmål, og i øvrigt også mange andre, vil vi gerne involvere hele
byen. Er der noget vi kan gøre bedre, så det bliver et sjovere sted at bo? Er der noget i kirkerummet ifm. gudstjenester, der skal drøftes? Og mange andre spørgsmål - ja vi venter på at høre jeres
mening.
En skøn årstid venter forude, så grib det og nyd livet, vi har alle muligheder for at få det bedste ud
af det liv, der er os givet.
Hilsner Bente Præstiin

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. august 2020
Deadline: 10. juli 2020
Hvad er glæde, eller det at være glad?
Det er, i sandhed at være sig selv nærværende;
REDAKTION
men dette at være sig selv nærværende,
Malene Selbach (Ansvh.), Bente Præstiin, Edda Phipps,
det er dette ”I dag”,
Niels Adamsen, Kim Fisher Nielsen m.fl.
dette, at være i dag,
Annoncer: Torben Swensson - 4038 2002
i sandhed at være i dag.
Søren Kierkegaard
OPLAG
800 eksemplarer, husstandsomdelt i Uvelse og Lystrup
LAYOUT OG PRODUKTION
UniDeko - 4738 6070
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Gudstjenester

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

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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SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE

Torsdag 9. april kl. 17.00 i Nr. Herlev kirke
Aftengudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Nr. Herlev
Sognegård.
Menuen er grillet lammekølle
og kamsteg med tilbehør. Pris for
voksne er 100 kr. og for børn 0. – 7.
klasse 30 kr. Børn under skolealderen er gratis.
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Prisen er inkl. drikkevarer. Alle er
velkomne.
Tilmelding til Charlotte Chammon
chch@km.dk senest den 3. april.
Der er plads til 80 spisende – så
tøv ikke for længe med tilmeldingen.

LITURGISK LANGFREDAGSGUDSTJENESTE
Fredag 10. april kl. 10.00 i Uvelse kirke
Liturgisk Langfredagsgudstjeneste med læsninger, salmer og
ekstra musik. I dagens anledning
leveret af vores egen Allan Jarmer
og klarinettist Thomas Lund Jensen fra Livgardens Musikkorps.

LEV FOR DET HALVE - OG FÅ FAMILIELIV,
FORBRUG OG ARBEJDE I BALANCE
Tirsdag 21. april kl. 19.00 i Sognegården
Går du også og drømmer om at
knække koden til en klimavenlig
hverdag med balance i familieog arbejdslivet?
Foto: Jesper Voldgaard

Denne aften giver Nanna Hyldgaard Hansen praktiske hverdagsråd og enkle sparetips, så du
kan leve for mindre og få mere tid
til det, der er vigtigt.

Nanna Hyldgaard Hansen har
skrevet bogen »Lev for det halve«
(2019) om sine erfaringer med at
skære forbruget ned for at arbejde mindre uden at gå på kompromis med f.eks. gode råvarer og
børnenes fritidsinteresser.
Du får også en halv kop kaffe/te
med en halv hjemmebagt bolle til
det halve… kr. 10,-

AFTENGUDSTJENESTE

Søndag 26. april kl. 19.30 i Uvelse kirke
Afslut weekenden med ord om at
høre til og være kendt i denne forårsaftengudstjeneste – nænsomt
tilpasset tidspunktet.

APRil - JULI 2020
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KIRKE- & kULTUR kalender!
VOKSENKLUBBEN SÆSONAFSLUTNING
Tirsdag 28. april kl. 10.00 i UFC
Kom til herligt forårsbanko. Her får
du også potbanko, samt lotteri
med mange flotte præmier!
Forårsfrokosten kl. 13.00 er afslutningen på endnu en dejlig sæson.

Du melder dig til ved at indbetale
130 kr. via MobilePay eller sende
en mail til voksenklub@gmail.com
senest tirsdag den 21. april 2020,
kl. 16.00.
Drikkevarer til rimelige priser betaler du i baren.Kom og vær med!

GENERALFORSAMLING BRUGSENS VENNER
Tirsdag 28. april kl. 19.30 i UFC

UVELSE BRUGS
ER TIL FOR DIG
Indrykket af Brugsens Venner

Brugsens venner er en forening
der har til formål at støtte Dagli’Brugsen i Uvelse, og forsøger
dermed, at sikre butikkens overlevelse.
Alle borgere er velkomne til generalforsamlingen, men det er na-

turligvis kun medlemmer, der har
stemmeret.
Vil du meldes ind inden generalforsamlingen, så kontakt kasserer
Henning Thorsen ingahenntho@
email.dk - det koster kun 50 kr. pr.
husstand.

SOGNEMØDE:
GEMTE BØRN UNDER 2. VERDENSKRIG
Onsdag 29. april kl. 14.30 i Uvelse kirke
75 år efter 2. verdenskrig får vi besøg af en af de overlevende gemte børn - Tove Udsholt – som kommer og fortæller sin historie.
Kom og hør det spændende foredrag om Tove, der blev gemt på
et høloft i Gilleleje, hvorfra hun
med sin mor i 1943 skulle flygte

fra nazisternes jødeforfølgelse til
Sverige. Efter 4 nætter på et høloft
kom Toves mor med en båd. Hvad
der skete med Tove, vil vi alle blive
klogere på og om, hvordan familiens liv blev præget af flugten.
Vi beder om kr. 20 for kaffe og
kage.

SOGNEUDFLUGT - UD I DET BLÅ
Søndag 3. maj kl. 9.00

Vi indleder dette års sogneudflugt
med en kort gudstjeneste i vores
dejlige kirke, og straks efter kører vi
ud i det blå, hvor der venter skønne
og kendte forsommerlandskaber,
hyggelig frokost, en tur i kirke igen,
hvor der venter os en gribende beretning.

Traditionen tro venter ”Erlings lagkage”, inden vi forventer ankomst retur
til Uvelse mellem 17.30 og 18.00.
Tilmelding til præsten kfn@km.dk
eller 5185 8287. Pris kr. 150 som
betales i bussen.

MENIGHEDSMØDE

Tirsdag 12. maj kl. 19.00 i Sognegården
Menighedsmøde med bl.a. planer om udvidelse af Sognegården og efterårets valg til Menighedsråd på dagsorden.
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Alle er velkomne.
Læs mere på side 24.
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KIRKE- & kULTUR kalender!
FÆLLES 2. PINSEDAGSGUDSTJENESTE
Mandag 1. juni kl. 11.00 ved Posen i Hillerød

Sammen med andre sognekirker i
Hillerød, holder vi fælles udendørs
gudstjeneste. I år finder gudstjenesten sted ved Posen ved slotssøen i Hillerød. Se mere i ugeaviserne!

SOMMERSANGAFTEN

Onsdag 10. juni kl. 19.30 i Uvelse kirke
Kom og syng med, når vores kirkesanger Johanne Møller Sørensen
med kyndigt vid, og underfundige
anekdoter, præsenterer sange fra
højskolesangbogen.

Organist Allan Jarmer akkompagnerer fællessangen.
Garanti for sommerstemning og
højt humør.

PØLSE OG BÅL - GUDSTJENESTE

Torsdag 18. juni kl. 17.00 i Uvelse kirke
Familiegudstjeneste om det vigtigste vi har i livet, og forhåbentlig en spændende overraskelse!
Selvfølgelig medvirker byens dygtigste børnekor under ledelse af
Kor - Ole.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen fra grillen i Sognegårdshaven med vegetarisk alternativ og
snobrød ved bålet!
10 kr. pr næse.

SOMMERANDAGT

Søndag 5. juli kl. 19.30 i Sognegårdshaven
Med Uvelses eget nye – næstenverdensnavn, EMIL, afholder vi
sommeraftenandagt i Sognegårdshaven, om vejret holder.
Emil Vestergaard Klausen bor i
Uvelse og klarede sig utrolig flot i
det danske melodi Grand Prix i år.

APRil - JULI 2020

Det blev til en plads i top 3 blandt
de 10 finalister. Grand Prix sangen
”Ville ønske jeg havde kendt dig”
handler om Emils farfar, og mon
ikke vi kommer til at høre den
også?!
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Uvelse Petanque Klub

Af 2002
  
  
Uvelse  Petanque  Klub  er  åben  for  nye  medlemmer  
  

	
  

Hver torsdag kl. 17 starter vi det udendørs petanque spil på banen ved UFC, og vi spiller i ca. to
timer. Sæsonen burde starte torsdag den 2. april 2020 men er udsat, indtil vi igen kan mødes.
Kom da og prøv at spille petanque	
  før	
  en	
  eventuel	
  indmeldelse	
  i	
  klubben	
  og	
  vær	
  med	
  i	
  vores	
  

sociale	
  fælleskab.	
  Det	
  årlige	
  kontingent	
  er	
  kr.	
  300.	
  
	
  
Nuværende	
  Uvelse	
  Petanque	
  Klub	
  blev	
  stiftet	
  16.	
  januar	
  2002.	
  
	
  
For	
  første	
  gang	
  i	
  klubbens	
  historie	
  vil	
  vi	
  starte	
  vintersæsonen	
  2020	
  med	
  indendørs	
  
petanque	
  i	
  Uvelse	
  Fritids	
  Center	
  (UFC)	
  til	
  oktober.	
  	
  
	
  
Petanquespillet	
  har	
  været	
  en	
  aktivitet	
  med	
  mange	
  deltagere	
  ved	
  de	
  to	
  seneste	
  års	
  byfester.	
  
Den	
  første	
  kuglebane	
  i	
  Uvelse	
  blev	
  anlagt	
  og	
  indviet	
  den	
  2.	
  august	
  1995,	
  hvor	
  den	
  ligeledes	
  
blev	
  brugt	
  under	
  byfesten	
  samme	
  år.	
  Dengang	
  lå	
  aktiviteten	
  under	
  Uvelse	
  Multicenter.	
  
Derfor	
  kan	
  Petanque	
  klubben	
  i	
  Uvelse	
  fejre	
  25	
  års	
  jubilæum	
  i	
  august	
  i	
  år.	
  
	
  
Vi	
  vil	
  gerne	
  have	
  flere	
  medlemmer.	
  Du	
  kan	
  låne	
  petanquekugler	
  de	
  første	
  gange,	
  inden	
  du	
  
beslutter	
  dig	
  for	
  at	
  blive	
  medlem.	
  Så	
  har	
  du	
  lyst	
  til	
  at	
  være	
  med,	
  så	
  kontakt	
  formand	
  Steen	
  
Vindahl	
  Nielsen	
  tlf.	
  2047	
  8035.	
  

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

Få en vurdering af din bolig
– den kan være mere værd, end du tror!
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•

Første søndag i Advent afholdt vi familiegudstjeneste i kirken med korbørnene. Efter gudstjenesten gik vi
i samlet flok med lygter til Brugsen
og var med til at tænde juletræet. Forrest gik byens brandmajor.

•

I et hjørne i kirken er der indrettet et
børnehjørne, hvor der i bænken gemmer sig børnebøger og tegnehæfter.
Møblerne er genbrug og er restaureret af et medlem af menigheden. De
er holdt i samme stil som det øvrige
inventar i Uvelse kirke.

•

Krybbespil og Lucia den 12. december.
Eleverne fra 4. klasse med lærer
Sandra Bindesbøll Ohsten og præsten i et flot fremført krybbespil.
Børnekoret gik Lucia, og en meget
stemningsfuld eftermiddag sluttede
med risengrød i Sognegården.

•

Årets nytårskoncert den 5. januar med
festlig deltagelse af New Orleans Gospel Jazz med Blå Mandag.

•

Fælles foredrag i Uvelse Sognegård
med Rushy Rashid den 21. januar – en
spændende aften med stor spørgelyst.

•

På Sognemødet den 29. januar, var
der foredrag om Verdens Børn, hvor en
lille hjælp kan gøre en stor forskel.

•

Koncert den 4. februar med en ung
lovende sanger Andreas Langvad i
Uvelse kirke.

•

Søndag den 1. marts deltog Gospelkoret fra Nr. Herlev i aftengudstjenesten – det blev både festligt og stemningsfuldt.

SET &
SKET!
APRil - JULI 2020
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Udflugt til Folketeatret og Svane Pub
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 9 drog VOKSENKLUBBEN
med 34 medlemmer af sted med bus til Folketeatret i
København.
Der var truffet aftale med en omviser, som viste sig at
være en ung kvinde, som sprudlede af glæde og interesse for sit spændende job på teatret. Det er et gammelt
teater fra 1857, men som er renoveret løbende, hvor man
dog har bibeholdt så meget af den oprindelige indretning,
at bygningen stadigvæk er autentisk.
Bygningen strækker sig over et meget stort område, og
rigtig mange trapper i alle retninger forbinder de mange
lokaler og scener, f.eks. Snoreloftet og Hippodromen.
Undervejs fik vi sjove og spændende fortællinger om livet
på teatret, og vi fik endda et kig ind til Preben Kristensen,
som var ved at sminke sig. Vi så også dragter, og det sted,
hvor scenetæpperne blev malet. Det var en meget spændende oplevelse, men for folk, der kan gå på trapper.
På foto nr. 3 kan man se advarselsskiltet med forholdsregler i forbindelse med Covid-19.
Efter rundvisningen kørte vi til Svane Pub på Strandvejen,
hvor vi spiste en dejlig frokost og fik et godt glas øl.
Torben var vores kyndige guide under turen. Han havde
også sørget for håndsprit i bussen, så vi ikke slæbte bakterier med tilbage til Uvelse.
Repair Café
Som noget nyt har Aksel og Ove stillet sig til rådighed
for en Repair Café, hvor man kan komme og få foretaget
småreparationer af fx elektronik, knækkede ledninger, et
punkteret cykeldæk. Man skal selv medbringe de reservedele, der skal udskiftes.
Husk, at der er klubdag tirsdag kl. 10 i lige uger i UFC, og
du er altid velkommen!
voksenklub@gmail.com

10

NUVEL! | 2. årgang nr.5

Byens Bedemand

Medlem af brancheforeningen

Slangerup og omegn
Kongensgade 11, Slangerup

4733 3077

Træffes hele døgnet
www.byensbedemand.dk

APRil - JULI 2020

Suzan Jensen Dennis Tobiasen Christian Have
Indehaver
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Nyt fra
Uvelse-lystrup
Lokalråd
Skal vi have en ny Landsby vision?

Landsbyvision 2020
Uvelse-Lystrup

L

okalrådet for Uvelse/Lystrup afholdt i 2011 en række lokale møder
med henblik på en egentlig landsby vision. Herunder et stort og
velbesøgt fælles møde – med ”stegt flæsk og persillesovs” (det var
dengang man havde råd til den slags) – i november 2011. Resultatet blev en Landsbyvision 2020 for Uvelse/Lystrup, som de fleste sikkert
har glemt alt om. Visionsplanen kan ses på kommunens hjemmeside
https://www.hillerod.dk/media/258261/landsbyvision_uvelse-lystrup.pdf

I maj 2020 skal Lokalrådet for Uvelse/Lystrup, sammen med Hillerød
Kommune, i UFC være værter for et samlet møde for alle kommunens
lokalråd og byrådets politikere. I samarbejde med Hillerød Kommune
har vi derfor besluttet, at hovedtemaet denne gang skal være ”landsbyvisioner”.
Vi skal derfor i gang med at udforme en ny vision for lokalområdets
udvikling over de kommende 5 – 10 år. Den tidligere vision indeholdt en lang række emner som
betragtninger omkring udviklingen på: Det trafikale område, bolig- og erhvervsområdet, naturen,
børn og ungdom, ældre og foreninger, fritid og indkøb.
Uvelse-Lystrup Lokalråd
December 2011

1

Hillerød Kommune

Køreplanen for den nye vision bliver, at lokalrådet internt diskuterer sig frem til en foreløbig skitse
for indholdet, og præsenterer denne til nævnte møde med de andre lokalråd samt byrådspolitikkerne i maj 2020. Det forventes, at politikkerne som resultatet af dette møde indstiller, at der
skal udføres reviderede landsbyvisioner, og Lokalrådet for Uvelse/Lystrup vil derfor indkalde til et
fællesmøde i 2. halvår af 2020 for alle borgere i Uvelse/Lystrup. Her vil hovedtemaet være en
fælles drøftelse af ”Visionsplan 2030 for Uvelse/Lystrup”. Den endelige plan burde herefter kunne
foreligge sidst i 2020.

Skal vi have nyt postnummer?

Ved de senere åbne møder i Lokalrådet, er spørgsmålet om nyt postnummer for Uvelse/Lystrup
blevet rejst ved flere lejligheder. Lokalrådet har derfor i slutningen af 2019 og starten af 2020, haft
en dialog med Postnord om sagen.
Forhistorien er den, at Slangerup kommune, som
Uvelse/Lystrup hidtil havde været en del af, ved
kommunalsammenlægningen 1. januar 2007, blev
indlemmet i Frederikssund kommune. Ved et par
lokale afstemninger inden da, viste det sig imidlertid, at der i Uvelse/Lystrup var flertal for et fremtidigt
kommunalt tilhørsforhold til Hillerød Kommune. Indenrigsministeriet valgte at følge dette flertal. Men
der blev ikke ved samme lejlighed draget samme
konklusion vedr. postnummer – det skulle fortsat
være 3550 Slangerup – og ikke 3400 Hillerød.
Årene er gået og der har vist sig at være visse
ulemper ved at vi fortsat har postnummer 3550.
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3410
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Eksempelvis :
• Eksempler på, at lokale håndværkere fravælges af kunder i Hillerød, da disse foretrækker
en lokal håndværker, i stedet for en fra postnummer ”3550 Slangerup”.
• Tilhørsforholdet for Uvelse kirke, er efter 2007
skiftet fra at være en del af Slangerup provsti,
til nu at være en del af Hillerød provsti, og med
samarbejde mellem Uvelse Sogn og Nørre
Herlev Sogn (postnummer ”3400 Hillerød”).
• P.g.a. lokalområdets nuværende postnummer 3550, henvises ejendomsmægler kæder
til kontorer i Slangerup/Frederikssund for salg
at huse i lokalområdet Uvelse/Lystrup – og ikke
til kontorer i Hillerød – hvilket alt andet lige kan
være til ugunst for lokalområdets sælgere.
• Materialer vedr. aftenskoleundervisning fordeles efter postnumre, d.v.s. Uvelse/Lystrup
borgere henvises til aftenskoleundervisningen
i Slangerup/Frederikssund/Skibby – og ikke i
Hillerød.
• Eksempler på, at patienter med postnummeret 3550 (fra Uvelse/Lystrup), henvises til
Frederikssund sygehus, på trods af, at Hillerød
hospital ligger tættere på.
• Lokalområdets unge mennesker benytter fortrinsvis skoler og fritidsundervisning i Hillerød
Kommune.

Dette udviklede sig til en længere dialog med
Postnord, hvor den af Postnord dragne konklusion, kan ses nedenstående (citat):

”

Som nævnt ved vi af erfaring, at ændringer
af postnummergrænser forårsager væsentlige problemer i leveringskvaliteten i lang tid
efter at ændringen er sket. Dertil kommer, at
en postnummerændring vil indebære ikke
ubetydeligere omkostninger til eksempelvis
systemændringer og adresseændringer, ikke
alene for os, men også for alle andre.
Sammenfattende må vi desværre konkludere,
at de rent almennyttige hensyn ikke opvejer
ulemperne for de berørte borgere ved at gennemføre ændringen. Derfor er PostNord Danmark ikke indstillet på at ændre postnumrene
i de anførte områder.
Som tidligere nævnt, er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsynsmyndighed for PostNord Danmark, som I kan kontakte, hvis I er uenige i vores afgørelse.”
Lokalrådet har - foranlediget af dette svar per
25. februar 2020 - anket afgørelsen direkte til
trafikminister Benny Engelbrecht, der er øverste
ansvarlige for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Vi venter med spænding svar på dette.

Check
www.uvelselystrup.dk
Lokalrådets hjemmeside og
læs mere om lokalrådets
arbejde.

Vi har derfor anmodet Postnord om, at vurdere mulighederne for, at lokalområdet skifter til
eget postnummer 3410 Uvelse, eller 3400 Hillerød (sidstnævnte vil dog kræve, at fem vejnavne skal ændres).
Støt Lokalrådet – også økonomisk
Støt vores arbejde for lokalsamfundet med et økonomisk bidrag. Lokalrådet har brug for midler til tryksager, udstillinger, leje af lokaler
m.v. Store og små tilskud modtages med tak.
Disse kan indbetales på: Reg. nr 5358 - Konto 0247766 – Arbejdernes
Landsbank, Hillerød
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Besøg på Hanebjerg Skyttecenter

på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 21.00, på lørdage
fra kl. 9.00 til kl. 20.00 og på søndage fra kl. 9.00
til kl. 18.00. 25 meter pistolbane (nord, A, lille)
kan dog på mandage anvendes til kl. 22.00.
Efter den spændende historiske gennemgang, kom vi til punktet på dagsordenen, som
drejede sig om støj fra centret. Her startede så
en livlig debat. På trods af de forskellige tiltag
med skydesluser, lyddæmpere på enkelte våbentyper samt de forhøjede støjvolde, er der
stadig klager over støj fra anlægget.
Dette gælder for så vidt også efter, at der er
etableret en ny støjmur på anlægget, som
blev etableret i forbindelse med det nye byggeri i Uvelse Nord. Her må den maksimale støj
ikke overstige 62dB.
På trods af dette nye
støjværn, er man stadig
generet af støjen. En del
mente, at den større aktivitet på hverdage, hvor
politiet bruger centret, er
medvirkende til mere støj.
Per Munk informerede
om, at der på baggrund

der trænes.
Hanebjerg Skyttecenter blev i 1999 miljøgodkendt af Hillerød Kommune som et skydecenter, og er registreret som en forening, hvorfor
der bl.a. gælder specielle og mere lempelige
regler i forhold til støj, end hvis det havde været en erhvervsvirksomhed.
For centret gælder, at den maksimale støjbelastning for de omkringboende ikke overstiger
75 dB.
I 2011 startede centret på at bygge højere
støjvolde, som skulle nedsætte støjen til de
maksimale 75dB. Kommunen dikterede, at der
især skulle fokuseres på volde omkring riffelbanerne.
Voldene er nu anlagt, dog mangler der en del
beplantning på disse.
Hanebjerg Skyttecenter anvendes af ca. 75
medlemsforeninger, Forsvaret, Politiet og Hjemmeværnet. I henhold til den nuværende miljøgodkendelse, kan anlægget i dag anvendes

af det offentlige pres på skydningen samt støjen, er indgået aftale om køb af nabojord til
anlæggelse af flere støjvolde, således, at anlægget får et samlet voldanlæg næsten hele
vejen rundt. Dette mener man vil reducere støjen væsentligt.
Der er på den baggrund indgivet ansøgning
til en lokalplan til Hillerød Kommune. Der er
dog pt. ca. 2 års behandlingstid. Endelig var
vi alle en tur rundt på anlægget for bl.a. ved
selvsyn, at se den nye støjmur som HHM har
finansieret, og som skulle begrænse støjen
fra skydebanen på den geografiske lokalitet
Åparken – til 62 dB.
En meget interessant dag hvor alle blev meget klogere på hvad støj er for en underlig
størrelse, og hvor svært det kan være at begrænse den.

Lokalrådet havde søndag den 19. januar - en
solbeskinnet
eftermiddag – sammen med
Hanebjerg Skyttecenter,
inviteret til informationsdag. Ca. 30 personer
inkl. et par børn, mødte
op på skyttecentret.
Formanden for centret, Per Munk, gav os
en glimrende gennemgang af centrets historie.
Vi hørte en del om krudt og kugler, udviklingen
af geværer, lige fra slaget
ved Dybbøl med for- og
bagladere og til i dag,
hvor der bruges automatiske våben, med og
uden lyddæmpere.
Det er dog ikke alle våbentyper, som det er
hensigtsmæssigt at bruge lyddæmper på når
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Uvelse-Lystrup Lokalråd vil følge udviklingen.
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Uvelse Byvej som 2-1 vej

Mange har sikkert undret sig over, at Uvelse
Byvej, efter at have fået ny asfaltbelægning,
endnu ikke er opstribet? Årsagen er, at Hillerød
Kommune – og vi andre med - afventer en opstribning, så en del af vejstykket konverteres til
en 2-1 vej. Først skal projektet dog godkendes
af politiet, men projektet forventes udført denne sommer.
Og hvad er så en 2-1 vej?
Som angivet på billedet, er det et vejstykke

hvor der er lavet ekstra plads til specielt cyklister, så det er mere trygt for de bløde trafikanter, at færdes på vejen. Vejene giver dermed
en bedre oplevelse specielt for cyklister, der
undgår den smalle stribe der i dag er at køre
på. Det forventes at eksisterende fortove fastholdes som for den eksisterende Uvelse Byvej.
Kantbanerne kan også bruges som vigeareal, når to biler møder hinanden. Som bilist bør
man sænke farten og være opmærksom på,
om der er bløde trafikanter, så man først passerer den modkørende bilist, når der er plads
til det.

Gode råd til bilister på en 2-1 vej:
Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Sæt
farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister
og fodgængere – især hvis du skal passere en modkørende bilist.

AFFALDSDAG
MotoCross Bane til Uvelse

Som omtalt i NUVEL
nr. 4, har Hovedstadsrådet tidligere
planeret
ressourceudvinding (grusgravning) i området
umiddelbart
øst for Uvelse. Bl.a. som følge af indsigelser fra
Hillerød Kommune samt Lokalrådet, er disse
planer nu opgivet, men nu er den gal igen.
Per 1. april, 2020 har Lokalrådet modtaget information om, at der i stedet skal etableres
motocross bane på arealet. Planerne er allerede godkendt, så i løbet af sommeren vil beboerne på Bøllemosevej, fra deres østvendte
terrasse, kunne nyde motocros’sens lyksaligheder på første hånd. Efter sigende lidt støjende og støvende, men jvf. formanden for Lokalrådet Aksel Hauge Pedersen en enestående
ny attraktion for Lokalområdet.

Fælles indsats for et pænere Lokalområde
Lokalrådet for Uvelse-Lystrup arrangerer igen
i år - i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning - en
”affaldsdag”.
Frivillige vil på dagen indsamle det affald
der ligger på offentlige arealer i lokalområdet.
Støt op om initiativet, og anvend et par timer
på formålet. Du behøver ikke at tilmelde dig
på forhånd, blot mød op:

søndag 26. april 2020 kl. 10-12
ved dagli brugsen
Vi sørger for affaldssække, plastichandsker og giver øl/vand/is når vi er færdige kl 12:00.
Mvh Lokalrådet for Uvelse-Lystrup
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UVELSE IDRÆTSFORENING
D

anmark er stort set lukket ned som en konsekvens af udbruddet med coronavirus
COVID-19, og alle aktiviteter i Uvelse Idrætsforening er enten aflyst eller udskudt.
Mest smerteligt er, at vores gymnastikopvisning i Uvelse Fritidscenter er blevet aflyst. Vores
gymnaster og deres trænere havde forberedt
sig på, og set frem til denne begivenhed, der
markerer afslutningen på gymnastiksæsonen.
Det er en noget brat og mat afslutning, og
ærgerligt, at vi i år kun fik oplevelsen af jeres
forpremiere i Hillerød.
Vores generalforsamling er udskudt til en, på
nuværende tidspunkt, ikke fastsat dato. Datoen vil blive kommunikeret ud, når myndighederne ændrer deres anbefaling om, at vi skal
undgå at samles.

Vi bestræber os på, at gennemføre en byfest
i weekenden 14. - 15. august, men det bliver
måske i et lidt andet format. Vi forventer selvfølgelig, at alt er blevet normalt når vi kommer
frem til august, men at booke og planlægge
er vanskeligt, og kan blive en bekostelig affære, hvis der fortsat er restriktioner der skal tages
forbehold for.
16. december 2019, indgik Kulturforeningen
Uvelse Lystrup (KUL) og Uvelse Idrætsforening
(UIF), aftale om sammenlægning af de to foreninger. Sammenlægningen betyder i praksis,
at KUL nedlægges som selvstændig forening,
og at aktiviteterne i KUL drives videre i Kulturafdelingen i UIF. Det er på nuværende tidspunkt
ikke muligt, at fastlægge et program. Når situationen ændres, vil de arrangementer, der
kan gennemføres, blive publiceret.

Da det er overordentligt vanskeligt, at forudse
hvordan forløbet af den situation vi er i, kommer til at forløbe, er der er derfor ingen sikkerhed for, at vi kan gennemføre byfesten på
samme måde som vi har gjort de seneste år.

Der er ansøgt om hal-tider hos Hillerød Kommune for efterårs sæsonen, men indtil vi har
deres godkendelse af vores ønsker, kan vi ikke
oplyse de endelige hold og tider.

Er du interesseret i at høre mere, kan du
kontakte:

Skulle vi få alle vores ønsker opfyldt, vil de
forskellige afdelinger have følgende tider:

Formand for Gymnastikafdelingen
Camilla Jensen, på tlf: 42710494 eller skrive
hende en mail på gymnastik@uif.dk /
camilla.m.jensen@gmail.com

Gymnastik

Formand for Floorballafdelingen,
Morten Kvistgaard, på tlf: 23271135 eller
skrive ham en mail på floorball@uif.dk /
morten@kvistgaard.org

Mandag
Tirsdag		
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

Formand for Badmintonafdelingen
Jan Erik Andersen, på tlf: 24474393 eller
skrive ham en mail på badminton@uif.dk /
janerikandersen@gmail.com

Floorball

Næstformand for Uvelse Idrætsforening
Julie Elgeti, på tlf: 20765211 eller skrive hende
en mail på naestformand@uif.dk /
jelgeti@yahoo.dk

Badminton

Formand for Uvelse Idrætsforening
Anders Andskov Thorsen på tlf. 29678382 eller
skrive ham en mail på formand@uif.dk /
a_thorsen@hotmail.com
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Tirsdag		
Torsdag

Onsdag
Onsdag
Onsdag

17.30 - 18.45
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
21.00 - 22.00
16.00 - 17.00

20.00 - 22.00
20.00 - 22.00

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
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Kærstykket 28 · Uvelse · 3550 Slangerup
lauec@mail.tele.dk

Humletoften 3
3550 Slangerup
www.OleVinther .dk

Ole Vinther-Nielsen
Telefon: 3027 2060
e-mail: Ole@OleVinther.dk

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
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MALERIUDSTILLING - INGE HOLM HANSEN
I forlængelse af Birthe Nielsens malerier i
Sognegården, ophænger vi i begyndelsen
af april, Birthes lærers malerier. Den tidligere Uvelseborger, fra 1989 til 2016, Inge Holm
Hansen, underviser stadig en lille flok i maleriets kunst. Inge begyndte, ligesom Birthe,
med at male på porcelæn. I en ganske ung
alder lærte hun at male hos Erna Gravenhorst, der var datidens kapacitet på området. Her lærte Inge ligeledes at undervise,
hvilket hun senere gjorde brug af gennem
AOF og LOF i henholdsvis Hørsholm og Slangerup. I dag bor Inge i Lions Park i Hillerød,
hvor hun naturligvis er formand for og meget aktiv i stedets kunstforening.

Fællesportalen Uvelse-Lystrup

Det sker i Uvelse-Lystrup!
Information om næsten ALT,
hvad du har brug for om vores lokalområde.

UVELSE BRUGS
ER TIL FOR DIG

Mangler du en oplysning, så kontakt webmaster.
Mail: info@uvelse-lystrup.dk
Web: www.uvelse-lystrup.dk

Indrykket af Brugsens Venner
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NYT FRA HANEBJERG SKOLE, AFD. UVELSE

D

ecember måned er altid en traditionsrig
måned, og på Hanebjerg Skole afd. Uvelse sluttede vi kalenderåret på fineste vis med
at fylde Uvelse kirke med familiemedlemmer,
der kom for at se 4U opføre krybbespil og børnekoret gå Lucia. Klassens lærer har i samarbejdet med Uvelse kirkes præst Kim, arbejdet
sammen om krybbespillet, og det var en helt
utrolig hyggelig og stemningsfyldt aften, der

sluttede af med fælles risengrødsspisning i
Sognegården.
På Hanebjerg Skole afd. Uvelse er vi kommet
rigtig godt ind i det nye år. I januar måned
havde vi besøg af borgmester Kirsten Jensen,
som både fik en rundvisning på afdelingen og

var med i en undervisningstime, for at afslutte
besøget af med en kop kaffe i vores HFO. Det
var en spændende oplevelse for eleverne at
møde Hillerøds borgmester.
Elevernes stemme vægtes højt på Hanebjerg
Skole, og derfor arbejdes der gennem elevrådet med elevernes ønsker til deres skole og
skolegang. Alle elevrådsrepræsentanter fra de
tre afdelinger har været samlet, hvor et stort
ønske har været at arbejde mere med og for
vores klima. Der har været arrangeret en dag
for elevrødderne med oplæg og gruppearbejde om tiltag, der kan gøre vores skole mere
klimavenlig. Der er flere ting i støbeskeen, og

elevrådet har mange ønsker, ideer og planer
for en mere klimavenlig skole.
Vi har altid fokus på elevernes trivsel, og der
arbejdes kontinuerligt med alle elevernes trivsel og dannelse ind i fællesskabet. Vi arbejder
alsidigt sammen med eleverne om at skabe
de bedste trivsels- og læringsmiljøer. HFOen
har arbejdet rigtig meget med elevernes digitale dannelse og forståelse, så eleverne fra
start af lærer at færdes på en ordentlig og fornuftig måde i den digitale verden. Vi har på
afdelingen haft en trivselsdag, hvor eleverne
har arbejdet med skolens antimobbestrategi,
og frem til midten af marts tager alle elever
trivselsmålingen, som er med til at hjælpe os
med at målrette vores trivselsindsatser.
På afdelingens vegne
Trine Pihl
Daglig leder afd. Uvelse
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KONCERT & KONFIRMATION

BÆredygtig konfirmand

Foto: Liselotte Risell

ÅRETS SOMMERKONCERT I AUGUST
Onsdag, den 12. august
kl. 19.30

Genbrug og Grøn kirke i Uvelse giver
god mening
Derfor har vi i Menighedsrådet diskuteret om det på sigt kan være en idé, at
konfirmander donerer tøj til kommende
konfirmander i lighed med andre kirker.
Hvis og når vi kommer godt i gang, håber vi, således at der er nogen i byen, der tilbyder at være
syersker. På den måde kan kjoler mv., tilrettes og evt. syes om.
Tænk miljøbevidst og bliv konfirmeret i helt unikt genbrug og
eget design.
Hvis der er nogen, der har kjoler, jakker, benklæder hængende, som I vil aflevere, så vi kan komme godt fra start – om ikke
før, så til næste år - kan I kontakte mig pr. mail eller telefon.
Tænk at komme i smart genbrug og få lov at sætte sit eget
præg på tøjet. Til gengæld sparer vi på klima, miljø og også
konfirmationsbudgettet.
Uden input, meninger og i den sidste ende tøj, kommer vi ikke
videre, så nu er bolden givet videre.
På vegne af Uvelse Menighedsråd
Bente Præstiin, 20669474/toben@mail.dk

Vi kan nu afsløre solisten, der
vil synge for os til den årlige
sommerkoncert i kirken i forbindelse med Uvelse byfest. I år er
solisten Bobo Moreno, og koncerten finder sted d. 12. august
2020 i Uvelse kirke.
Siden slutningen af 1980’erne,
har Bobo Moreno sunget sig
længere og længere ind i hjerterne på musikelskere i hele
landet. Moreno er nemlig først
og fremmest kendt som sanger
med stort S, og det som en af
Danmarks bedste!
Alsidigheden er Bobo Moreno’s
varemærke. Gennem tiden har
han optrådt med alle tænkelige
typer af orkestre, og sunget utallige sange.
Billetterne sælges i år fra Uvelse
Brugs (der er lange åbningstider) og i Byens Bedste Brugskunst, og man kan betale enten
kontant eller med MobilePay fra
01.05.2020. Billetterne kan ikke
reserveres, og det er først til mølle-princippet. Billetpris som sædvanlig kun 150 kr. og halv pris for
børn/unge helt op til 18 år.
Hilsner Menighedsrådet
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KÆRE KONFIRMANDER I UVELSE 2020
Tillykke med konfirmationen den 6. og 20. juni 2020.
Byens Flaglaug har i den anledning lejet flag til
opsætning på byens indfaldsveje, samt ved kirken.
Hilsner Menighedsrådet

KONFIRMANDER 2021
Det er tid til tilmelding til konfirmationsforberedelse
i Uvelse for unge, der efter sommerferien går i 7.
klasse. Konfirmationen bliver på Bededag, fredag
den 30. april 2021. Tilmelding skal ske snarest til byens præst på kfn@km.dk.
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GRILL BUFFETER
HELSTEGT PATTEGRIS
Pr. kuvert kr.(Min 25 kuv.) . . . . .

19900

GRÆSK GRILL BUFFET

I UVELSE. V/ FREDERIKSBORG CATERING

med lammespyd, marineret kyllingebryst, og
grillpølser.
00
Pr. kuvert kr.(Min 12 kuv.) . . . . .

199

ITALIENSK GRILL BUFFET

med porchettasteg af Augustus Gourmet Gris,
og grillpølser.
00
Pr. kuvert kr.(Min 12 kuv.) . . . . . .

195

SOMMER GRILL BUFFET

med oksefiletbøffer, spareribs og grillpølser.

WEEKEND MENU

Hver uge tilbereder vi en lækker weekendmenu,
som kan købes både fredag og lørdag så du kan
slippe for at stå i køkkenet og bare nyde weekenden. Du kan altid se og bestille denne og de
kommende ugers menu på vores hjemmeside.

Pr. kuvert kr.(Min 12 kuv.) . . . . .

Alle vores buffeter leveres med
masser af hjemmelavet tilbehør.
Se det hele på hjemmesiden.

SÆLGES FRA 1 KUVERT.
TIRSDAG

FRISKHAKKET
OKSEKØD

8-10 %
Ta’ 1 kg KUN kr. .

89

00

ONSDAG

RØRT FARS EL.
MEDISTER

Ta’ 1 kg KUN kr. .

21000

7900

FREDAG & LØRDAG

BØF AF
OKSEFILET

Mør og saftig
Pr. 250g kr. . . . .

9900

SE VORES LAMMEKØD OG
ANDRE LÆKKEIER TIL PÅSKEN
PÅ HJEMMESIDEN.

TORSDAG

WIENERSCHNITZEL

af kalvekød
Pr. 250g kr. . . . . .

5900

Gørløsevej 13, Uvelse, 3550 Slangerup
Tlf. 30 26 73 73 · info@frbcatering.dk
Facebook: Mesterslagteren i Uvelse
www. frbcatering.dk
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BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER

TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG 10:00 - 17:30
FR EDAG 10:00-1800 · L ØR DAG: 9:30-15:00
SØNDAG, MANDAG OG HELLIGEDAGE LUKKET

Se påskens åbningstider på www.frbcatering.dk
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NYT FRA PRÆSTEN

VORES HVERDAG ER FORANDRET
Af sognepræst Kim Fischer Nielsen

Det har været helt uvirkeligt,
og virussen har i den grad udstillet, hvor sårbare vi mennesker er.

D

ette forår har om noget sat
vores sårbarhed på spidsen. Når det går godt, kan vi
hurtigt bilde os ind, at vi har
alting under kontrol, og vi nærmest selv kan bestemme over
liv, død og hele livet derimellem.
Men Corona virussen har
bredt sig blandt os hurtigere,
end nogen kunne have drømt
om. Virussen er ikke i sig selv
særlig dødelig, men den er
enormt smitsom og farlig for
alle med et svækket helbred.
Med lynets hast, blev vores
samfund og hverdag, sat på
den anden ende i forsøget på
at forsinke virussens spredning.
Store dele af Danmark lukkede
ned, inklusiv kirken, og vores
hverdag blev forandret.

Vi har måttet holde os fra fællesskaber, berøring og aktiviteter. Hvorfor, ja, måske ikke for
vores egen skyld, men for at
vores hospitaler vil kunne følge med antallet af mennesker,
som virussen gør alvorligt syge.
Måske er vi ikke selv i risiko,
men alligevel er vi næsten alle
ramte, for vi kender alle nogen,
som risikerer at blive alvorligt
syge. Dermed er virussen anderledes end mange andre
af de virusser, som med jævne mellemrum dukker op. Det
kunne være Sars, Ebola eller
Hiv. Alle virusser som pludselig
er dukket op, og som vi mennesker efter nogen tid finder
løsninger på.
Det udstiller vores sårbarhed,
for i bund og grund kan vi ikke
stille meget op, når sygdomme truer os på vores liv.
Nogle bliver skræmte og meget bange, og ikke alle har reageret lige hensigtsmæssigt,

mens andre har kunnet bevare roen. Det er forståeligt nok,
for sådan reagerer mennesker
forskelligt, når vi bliver skræmte.
Når NUVEL er på gaden, er de
første uger med nedlukning
gået. Det er blevet meget tydeligt for os, at vi for det fælles
bedste skyld, har måttet tage
ekstra meget hensyn. Paradoksalt nok er det sket ved at give
afkald på fællesskaber, som vi
har kendt dem.
Så lidt kan vi gøre for at afbøde virussen, som vi ikke kan
kontrollere, selvom vi gerne ville.
Men jeg er sikker på, at der
også findes løsninger på Corona. Vores velkendte hverdag vil
på et tidspunkt komme igen.
Det kan blive hårdt for de, som
bliver alvorligt syge, så ind til
virussen klinger af, må vi gøre,
hvad vi kan for at passe på
alle, som er særligt udsatte.
Gudstjenester i kirken og aktiviteter i Sognegården har været lukket ned, men vi vender
helt sikkert tilbage.
Hold øje med kirkens hjemmeside og facebook.

Indsamlingen i kirken fra marts til juli går til Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp yder både nødhjælp i akutte katastrofeområder og langsigtet hjælp til
forandring blandt verdens fattige. Et eksempel kan være, at 200 småbønder i 2017 i det nordlige
Etiopien modtog 200 gram af den nye superafgrøde amarant, som har et højt proteinindhold og
en optimal aminosyresammensætning. Hver
bonde fik et udbytte på ca. 40 kilo. Høsten blev
genopkøbt og uddelt til yderligere 400 bønder.
Når de har høstet, kommer alle 600 småbønder på kursus for at lære, hvordan man bruger
amarant i velsmagende retter.
Forandringer, der virker!
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UVELSES BRANDMAJAOR

V

ibeke Hansen blev
i sommer hædret
med
udnævnelsen
som byens Brandmajor. En hæder der fortjent følger af mange
års engagement i byens foreningsliv.

Hvornår flyttede du
til Uvelse og hvorfor blev det Uvelse?
Min mand Per, datter Jette og jeg flyttede ind
på Enggårdsvej 13 den 15. maj 1966.
Vi havde set på en grund i Værløse, hvor vi havde boet til leje i et rækkehus i 10 år.Vi ville gerne
have vores eget. Grundene kostede den ”horrible” sum af 10.000 kr. Derfor søgte vi længere
ud i alle retninger, og da vi så huset og området i Uvelse i et forrygende snevejr, og kunne
lide det, så måtte der være skønt om sommeren.
Hvorfor er du blevet boende?
Vi blev boende i Uvelse, da vi syntes, at der
var så dejligt her. Vi havde et skønt hus og en
fantastisk udsigt. Vi lærte ret hurtigt vores gode
naboer at kende. Per nød freden på landet i
stedet for larmen fra hans arbejdsplads, lufthavnen, hvor de fleste af hans kolleger boede i
nærheden. Jette gik i skolen og var med i ”Svaneklubben”, så vi slog rødder.
Fortæl om dit arbejdsliv?
Jeg blev sproglig student i Århus, hvor vi begge

var fra, og hvor vi mødtes i gymnasiet. Jeg tog
lærereksamen og arbejdede på Farum Skole
i 3 år, som det krævedes for at blive fastansat.
Derefter var jeg hjemmegående i 8 år, fordi Jette var kommet i en alder, hvor jeg gerne ville
være hos hende. Der blev så et barselsvikariat ledigt på Uvelse Skole, og derefter søgte jeg
til Kulsvierskolen i Hillerød, hvor jeg arbejdede
fra 1970 – 1996. Per havde haft en blodprop i
hjertet, og som 60-årig kunne jeg søge pension, hvilket jeg gjorde. Jeg var meget glad for
at være lærer. Jeg var skolevejleder og havde
tysk på alle klassetrin, samt valgfaget arbejdskendskab.
Du har haft mange tillidsposter som formand
for Uvelse Venstre, i bestyrelsen for Ældre Sagen og dine mange år som formand i menighedsrådet og nu med i arbejdsgruppen,
der startede Voksenklubben. Hvad er det, der
driver dig, og hvor får du din store entusiasme fra?
Jeg kan ikke lade være! Jeg interesserer mig for
de mennesker, der er omkring mig, og vil gerne
tage ansvar og yde en indsats. Jeg synes, at det
er dejligt at sidde i en bestyrelse, hvor vi i fællesskab arbejder for at gøre noget godt for vores
medmennesker, hvad enten det er i grundejerforeningen, Brugsen, Venstre, Ældrerådet eller
Menighedsrådet. Man lærer så mange dejlige
mennesker at kende og arbejder hen imod et
fælles mål. – Da jeg blev 80 år, tænkte jeg, at
nu måtte det holde, men så kom tanken om
VOKSENKLUBBEN. Den måde, vi sammen driver
den på, er så god, og det er en ren fornøjelse
at se folks glæde over at deltage.

Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00
Søndag/helligdage 10.00 - 14.00 mail: blomster.galleriet@dlgmail.dk
APRil - JULI 2020

23

SØGES!

MØDE

Rengøring Uvelse Sognegård

Invitation til
orienteringsmøde i
Sognegården

Uvelse Menighedsråd søger en rengøringshjælp til Sognegården. Behovet er
størst i efterårs-, vinter- og forårsmånederne. I disse måneder skal man regne med
rengøring mindst 1 gang pr. uge og ellers
efter behov.

Tirsdag d. 12. maj
kl. 19.00

Menighedsrådet vil orientere om vores nuværende og kommende opgaver og planer for
fremtiden.
Vi vil komme ind på følgende emner:
•
•
•
•

Udvidelse af Sognegården
Fremtiden i Uvelse kirke
Opgaverne i vores råd
Orientering om det kommende valg

Der er afsat max 90 timer på
årsbasis, og lønnen aftales.
Kortfattet ansøgning sendes til
kontaktperson Niels Adamsen på
mail: langebjerghuset@gmail.com
senest den 15. april 2020.

Vi byder på en kop kaffe med brød til og håber, at rigtig mange har lyst til at komme og
ping-ponge med os.

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
24
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NOSTALGI
og resten
1,7 ha blev
senere
solgt til
Slangerup
Kommune til
udvidelse af idrætspladsen.

Den gamle central – Gørløsevej 13
Ejendommen er et af de få husmandssteder, der er næsten uskadt i bygningsmæssig
henseende. Den er udstykket fra Enggård,
tidl. Loddegård, med et areal på ca. 3,5 ha.
I 1873 hed ejeren Anders Mortensen. Senere
blev den erhvervet af Ole Andersen, der var
ægsamler og havde udsalg af slagterivarer.
Han var gift med Ane, og de havde 4 børn. En
datter, Jensigne, blev i 1908 leder af den første
telefoncentral i Uvelse. Den kom til at hedde
Lindholm Central, formentlig affødt af navnet
på stationen på Slangerupbanen, og den begyndte med 20 abonnenter. Før den tid havde
der blot været en telefonlinje til Uvelse Skole.
Jensigne bestyrede centralen til omkring 1922.
Derefter Jenny og Hans Andersen, og i 1925
Max Nielsen gift med Martha, som nu blev bestyrer af centralen.
Martha blev senere gift med Axel Olsen, som
var vognmand. En dag, hvor han havde hentet
et læs foderstoffer til Brugsen, blev han stoppet
af politiet, fordi han havde kørt for stærkt. En
notits, fra 1931, fortæller:
Axel Olsen var
medlem af Sognerådet 1943-1954
og formand for
Brugsen 19531967. Han var en
meget hjælpsom
og vellidt mand.
Under uddelerens
sygdom, hjalp han
til i Brugsen. En dag
stod han og vejede
hugget sukker af,
men han må have
været lidt for rundhåndet på vægten, for næste dag
vejede den unge
lærling alle poserne
om. Ejendommen
afgav jord til udstykningen Kærstykket,

Martha havde ofte en ung pige til at
passe centralen i dagtimerne, men ikke alle
var lige diskrete.
Min kone var sygeplejerske og havde vagt fra 15.30 til
kl. 12 næste dag.
Når hun træt og
udkørt kom hjem,
trak hun stikket ud
og gik i seng. Men
hvis nogen ønskede at ringe os
op, svarede pigen
blot: De er hjemme, men de har trukket stikket ud! - Tak! Et
andet tilfælde siger lidt om vores lille samfund.
Jeg var netop blevet hjemsendt fra militæret
med fly fra Ægypten med Gazastyrken og stod
nu på gaden en sen aftentime og ville ringe
hjem for at blive hentet. Men Martha svarede:
De er ikke hjemme. De er til selskab hos lærer
Olesens, så jeg stiller dig om til dem!
Den begyndende automatisering blev et problem for Martha. Internt hed Lindholm Central
269 og Hillerød Taxa 26900. Det skete ofte ud
på natten, at Martha blev vækket, hvis nogen
glemte et eller to nuller. Martha sagde efter
næsten 40 år op, og KTAS blev tvunget til at
flytte centralen til Lystrup til Bodil Larsen, Viderødgård, selv om centralen efter kort tid blev
automatiseret med Gørløse.
Efter Marthas død solgte arvingerne i 1990
ejendommen til Henriette og Jon Espensen,
som foretog en tiltrængt modernisering af beboelsen. I 2008 flyttede de efter en gennemgribende renovering af de gamle staldbygninger, deres firma ”Frederiksborg Catering”
til Uvelse, og i august 2013 åbnede de deres
slagterbutik ”Mesterslagteren i Uvelse.”
Knud Andreasen, Rørbrogård
Erik Hansen, Lokalhistoriker Uvelse

Fotos: Lokalhistorisk Forening, Slangerup

APRil - JULI 2020

25

UVELSE KIRKE & MENIGHEDSRÅD
Præst Kim Fischer Nielsen

Præst Charlotte Chammon

Attester, navneændringer o. lign.

Leje af Sognegård
Niels Frølich Nilsson
2040 7240 / niels@limousinen.dk

Uvelse Præstegård
Stenager 12
3550 Slangerup
5185 8287 / kfn@km.dk
Mandag er fridag

bestilles på Borger.dk
Det fælles kirkekontor: Tlf. 7023 0393
Frederiksværksgade 39B
3400 Hillerød

Kirkegård

Ledende graver Tina Albrechtsen
3031 8983 eller tinal@km.dk
Graver Heidi M. Jensen
2463 2130

Menighedsrådet
Formand Bente Præstiin, Uvelse
2066 9474 / toben@mail.dk

(Kirkebogsførende)
Lyngevej 12
3400 Hillerød
4826 5253 / chch@km.dk
Mandag er fridag

Kirketjener
Susanne W. Hansen
5143 7212 / susse@limousinen.dk
Børnekorleder
Ole Håndsbæk Christensen
2721 7066 / skrivtilole@gmail.com
Koordinator for ”kortanterne”
Mai Franck, Uvelse
4827 8888 / mai.franck1@gmail.com
www.uvelsekirke.dk

Næstformand Erling Nielsen, Uvelse
2166 0675 / erling.uvelse@gmail.com
Kirkeværge Ulla Reipur, Uvelse
4013 6027 / ole.reipur@get2net.dk
Kontaktperson Niels Adamsen, Uvelse
langebjerghuset@gmail.com
Sekretær Edda Phipps, Uvelse
edda.phipps@gmail.com
Kasserer Dorte Pindstrup, Uvelse
2256 5313 / dpindstrup@gmail.com

Menighedsrådsmøder i
Uvelse Sognegård
12. maj kl. 16.30
12. maj kl. 19.00 (Orienteringsmøde)
9. juni kl. 18.00
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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

www.uif.dk

Floorball (floorball@uif.fk)
Morten Kvistgaard - tlf. 2327 1135
Gymnastik (gymnastik@uif.dk)
Camilla Sejersen - tlf. 4271 0494
Kulturafdelingen (formand@uif.dk)
Anders Thorsen - tlf. 2967 8382

Uvelse Brugs Venner

Facebook: Uvelse Brugs Venner

Uvelse Petanque Klub

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

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

Næstformand Niels Pedersen
uvelse@gmail.com

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

Suppleant Ditte Storm Kronil
ditte@ballerupbowling.dk

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

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

Fællesportalen Uvelse-Lystrup
www.uvelse-lystrup.dk

Uvelse Fritids Center
www.ufc.dk

Webmaster
Jette Kirstein Hansen
info@uvelse-lystrup.dk

Centerdirektør
Per Larsen - tlf: 4827 8844

Styrk din krop - Uvelse

Voksenklubben

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

Kontaktpersoner
Vibeke Hansen - tlf: 2065 1936
Torben Swensson - tlf: 4038 2002
Jette Kirstein Hansen - tlf. 2370 8232
Axel Hauge Pedersen - tlf. 5107 1644

Kasserer Arne Allentoft
arnena@os.dk - tlf. 2010 0807
Sekretær Inge-Lise Østergård
inge-lise@newmail.com - tlf. 2042 0436

Facebook: Uvelse VOKSENKLUBBEN

Bestyrelsesmedlem Ove Moesgaard
ovemoesgaard@hotmail.com - tlf. 4144 4287
Suppleant Winnie Adeltoft
winnie@adeltoft.dk - 4827 8656
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GUDSTJENESTER
DATO		KIRKEÅRET			KL.

KIRKE			PRÆST

April
n!
5. april		Palmesøndag			10.00 Uvelse			Kim
Nielsen
deFischer
perio
e
n
9. april 		
Skærtorsdag			
17.00 Nørre Herlev		
Begge
præster
æ
t
n
ra
n i ka
		med fællesspisning
eside
m
m
e
10. april
Langfredag			10.00
Uvelse			Kim Fischer Nielsen
og hj
book
e
c
a
f
		liturgisk
å
p
ed
12. april
Påskedag			
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
Følg m
13. april
2. påskedag			
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
19. april
1. søndag efter påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
26. april
2. søndag efter påske		
19.30 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
				
Maj
3. maj		
3. søndag efter påske		
9.00
Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
		sogneudflugt
8. maj 		Bededag			10.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
10. maj
4. søndag efter påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
17. maj		
5. søndag efter påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
21. maj		
Kr. Himmelfartsdag		
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
24. maj		
6. søndag efter påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
31. maj		Pinsedag			10.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
				
Juni
1. juni		2. pinsedag			11.00 Posen			Fællesgudstjeneste
6. juni		Konfirmation			11.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
7. juni		
Trinitatis søndag		
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
14. juni		
1. søndag efter trinitatis
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
18. juni		
Pølser og bål-gudstjeneste
17.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
		med børnekoret
20. juni		Konfirmation			11.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
21. juni		
2. søndag efter trinitatis
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
28. juni		
3. søndag efter trinitatis
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
				
Juli
5. juli		
4. søndag efter trinitatis
19.30 Uvelse
		Sognegårdshave						Kim Fischer Nielsen
		
udendørs med EMIL
12. juli 		
5. søndag efter trinitatis
19.30 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
		udendørs
19. juli		
6. søndag efter trinitatis
10.00 Uvelse			
Charlotte Chammon
26. juli		
7. søndag efter trinitatis		
Ingen			
Ingen
Hold dig orienteret om ændringer på kirkens hjemmeside eller Facebook!

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