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Foråret har lært os, at planer for fremtiden må tages med et vist forbehold.
En sommerfest får vi ikke i Uvelse i år, så derfor ser denne udgave anderledes ud
end andre august-numre. Men alligevel er vi stolte over dette 7. nummer af NUVEL!
NUVEL! er bladet om og for store og små i Uvelse og Lystrup. Man kan i bladet se,
at her sker meget, her er stort engagement og mange muligheder. Uvelse har en
kirke med et rigt liv trods den lille størrelse. Uvelses Brugs har haft en blomstrende
omsætning i foråret. Uvelse Idrætscenter er en god ramme om UIF’s aktiviteter,
vi har en rigtig god Voksenklub, Uvelse-Lystrup Lokalråd, Styrk din krop, skole og
meget mere! Alt det kan du læse om i dette nummer af NUVEL!, - ikke mindst er
vi glade for at læse om det gamle Uvelse og Lystrup. Derfor prioriterer vi igen to
siders nostalgi med sjove detaljer fra den gang Uvelse og Lystrup kun var bitte
små landsbyer. Stor tak til Knud Andreasen og Erik Hansen for det store arbejde
der lægges i at finde frem til sjove billeder og fortællinger.
God fornøjelse!
Kim Fischer Nielsen
Sogne- og hospitalspræst

Forsidefoto af nogle af Uvelse Kirkes korbørn, der var samlet for at ønske god sommer.
Til de der ikke kunne være med, ønsker vi rigtig god sommer og på gensyn.

NUVEL!
NUVEL! kirke- og lokalbladet, der fortæller om Uvelse-Lystrup, som det levende samfund vi er, med
en aktiv kirke, Uvelse Idrætsforening UIF, Lokalråd, 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 2020
Deadline: 10. november 2020
REDAKTION
Malene Selbach (Ansvh.), Bente Præstiin, Edda Phipps,
Niels Adamsen, Kim Fisher Nielsen m.fl.
Annoncer: Torben Swensson - 4038 2002
OPLAG
800 eksemplarer, husstandsomdelt i Uvelse og Lystrup
LAYOUT OG PRODUKTION
UniDeko - 4738 6070
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KIRKE- & kULTUR
kalender!

VOKSENKLUBBEN: SÆSONSTART

Sæson 4 starter tirsdag den 18. august 2020, kl. 10.00.
Vi er jo så heldige, at byen har fået nye tilflyttere. Til jer vil
vi gerne sige: “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. For tiden har vi
følgende aktiviteter:
• Foto
• Vandregruppe
• Kortspil og terningespil
• Skak og Bobspil, samt andre brætspil
• Håndarbejde (broderi, hækling, strikning)
• Tegning/Maling
• Hyggehjørnet
• Fælles frokost
• Slægtsforskning
• Repair Café (virker kaffemaskinen ikke - så kom med den)
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.
Kom med på vores mailingliste, så du kan følge med i
alt nyt. Send en mail til voksenklub@gmail.com med dit
navn og adresse, samt måske forslag til
nye tiltag.

Husk, at der er klubdag
tirsdag kl. 10 i lige uger
i UFC, og du er altid
velkommen!

Tirsdag 18. august kl. 10.00 i UFC
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.

GENERALFORSAMLING UVELSE IDRÆTSFORENING
Tirsdag 18. august kl. 19.00 i UFC
Læs mere side 14.

SOGNEMØDE: EN NABOSTRID

Onsdag 26. august kl. 14.30 Sognegården
Vi har allerede sæsonstart på
sognemøder i august. Det bliver
vores egen sognepræst Kim Fischer Nielsen, der sommerlet og
humoristisk vil tale over emnet:
En Nabostrid. Nabostridigheder

kan bliver ved i årevis, og det kan
til sidst være nærmest umuligt at
huske, hvorfor det lige begyndte.
Som altid vil der være kage og
kaffe til en god snak over bordene.

HØST OG HØJREB

Søndag 6. september kl. 16.00 i Uvelse kirke
Vi tager alle forholdsregler, når vi
genoptager sidste års succes med
høstgudstjeneste efterfulgt af fællesspisning med grillede højrebsbøffer. I Sognegårdshaven sætter
vi telt op! Til gudstjenesten spiller
vores egen Allan Jarmer, garneret

med Peter Eget og Steffan Søgård
Sørensen, som også giver nogle
numre ved spisningen.
Det koster kr. 75,- at spise med
(mad og drikke), og der er tilmelding til kfn@km.dk eller på 5185
8287.

STYRK DIN KROP: SÆSONSTART
Torsdag 10. september kl. 9.30 i UFC
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.

4

Læs mere på side 10.
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VALG TIL MENIGHEDSRÅDET

Tirsdag 15. september kl. 19.00 i Sognegården
Deltag i valget af nyt menighedsråd, og giv din mening til kende.
Valget af det nye råd gælder for to
år, og de fleste fra det ”gamle” menighedsråd genopstiller. For at være
opstillings- og stemmeberettiget,
skal du bo i sognet og være med-

lem af Folkekirken – eller have løst
sognebånd hertil.
Som menighedsrådsmedlem er du
med til at sikre gode rammer for kirkens liv!
Læs mere side 25.

GRØN FAMILIEGUDSTJENESTE MED BØRNEKORET
Torsdag 24. september kl. 17.00 i Uvelse kirke
Vi håber og be’r til, at vi forsvarligt kan gennemføre en familiegudstjeneste med vores dejlige
børnekor under kyndig ledelse af
Kor Ole! Præsten har en grøn kirke i kufferten, gad vide hvad det

betyder?
Vi håber også, at det kan blive
med fællesspisning bagefter!

SOGNEMØDE: DENNIS GJORDE EN FORSKEL!
Onsdag 30. september kl. 14.30 i Sognegården
I sensommeren 2018 poppede en
reklame op på Dennis Tobiasens
computer. Overskriften lød: Gør en
forskel! Dennis kunne mærke krop
og sjæl reagere: Tanken om at hjælpe andre.... tanken om at gøre en
forskel... han måtte forfølge det...

Hør og se familiefar og bedemand
Dennis Tobiasens fortællinger og billeder om livet på Vestbredden, om
at bo i en flygtningelejr, om opture
og nedture, påsken i Jerusalem og
ikke mindst en ærlig beretning om
følelser undervejs og bagefter.

GENERALFORSAMLING UVELSE-LYSTRUP LOKALRÅD
Torsdag 8. oktober kl. 19.30 i UFC
Læs mere side 11.

BRÆTSPILSAFTEN I SOGNEGÅRDEN
Fredag 23. oktober kl. 19.00 til cirka 21.00
Elsker du at spille brætspil, eller
har du lyst til at prøve det? Til
brætspilsaften får du mulighed for
at opdage nye spil, genspille dine
favoritter og lære fra dig!
Vær med til brætspilsaften i Sognegården i Uvelse. Tag en ven

med, eller komme alene og spille
med os andre. Vi har nogle brætspil, men du er også velkommen til
at medbringe dit eget.
Vi sørger for popcorn, pizza, sodavand og kaffe – du medbringer
evt. spil og godt humør!

SOGNEMØDE: LEV FOR DET HALVE - OG FÅ FAMILIELIV, FORBRUG OG ARBEJDE I BALANCE
Tirsdag 27. oktober kl. 19.00 i Sognegården

Foto: Jesper Voldgaard
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Foredragsholder og journalist
Nanna Hyldgaard Hansen har
skrevet bogen ”Lev for det halve”
om egne erfaringer med at skære
ned på forbrug og uden at gå på
kompromis.
Kom og hør hvordan det kan lade

sig gøre, hvordan man får indflydelse på sit eget liv – Nanna giver
hverdagsråd og sparetips, så du
kan leve for mindre og få tid til det,
der er vigtigt.
Vi serverer en halv bolle og en
halv kop kaffe til halv pris 10 kr.
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ÅRETS JULEKLIP

Onsdag 28. oktober kl. 10.00 i Sognegården
Der er tradition for at kirken uddeler et juleklip til alle, som er i kirke
juleaften sammen med ønsket
om en glædelig jul. Derfor indbydes både trofaste og nye frivillige
til at klippe årets julepynt.

Mød op i Sognegården, første
gang onsdag den 28. oktober kl.
10, og de følgende onsdage, hvor
vi hver gang starter med en kop
kaffe og et stykke brød.
Ulla Reipur er koordinator.

GEMTE BØRN UNDER 2. VERDENSKRIG
Onsdag 28. oktober kl. 14.30 i Sognegården
Tove Udsholt blev som helt lille
gemt på et høloft i Gilleleje, hvorfra hun i 1943 sammen med sin
mor skulle flygte videre til Sverige
fra nazisternes jødeforfølgelse.

Efter 4 nætter på loftet kom Toves
mor med en båd. Hvad skete der
med barnet? Kom og hør hvordan familiens liv blev præget af
flugten.

SOGNEMØDE:
HALLOWEEN

Lørdag 31. oktober kl. 16.00 i Uvelse kirke
Halloween er gru og gys, uhygge
og forskrækkelser.
Men forinden kan du komme med
til en festlig og fornøjelig familiegudstjeneste i børnehøjde med
masser af lys – og glade toner fra

Uvelse kirkes børnekor, Thor Cramer ved orgelet og sognepræst
Kim Fischer Nielsen. Hvem ved,
hvordan det bliver i år?
Hold øje med opslag!

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

Søndag 1. november kl. 16.00 i Uvelse kirke
Allehelgens dag mindes vi vore
døde med oplæsning af navne
på de, som er døde eller begravet
fra Uvelse kirke det seneste år.
Sognepræst Kim Fischer Nielsen
prædiker og organist Allan Jarmer sidder ved orgelet flankeret

af violinist Louise Kjær Hyrup. 250
året for Beethovens fødsel præger gudstjenestens musikindslag.
Efter gudstjenesten byder vi på
en kop suppe i våbenhuset, ligesom vi har tradition for at sætte
lys på gravene for vore kære.

FYRAFTENS-ANDAGT

Torsdag 5. november kl. 17.00 i Uvelse kirke
Er du til et kort ophold i hverdagen? Så kom til fyraftens-andagt i
kirken! Her er plads til tanker, der
kan vandre med inspiration fra
ord, der taler til dig.

Der er toner fra salmesang og musik, der klinger til velbehag. Et kort
ophold i ugen.

FILM & FROKOST

Lørdag 7. november kl. 11.00 i Sognegården
Først ser vi film. Derefter fordøjer vi
filmen over nogle stykker smørebrød.
At grine er sundt! Derfor skal vi
denne gang se det britisk komedie-drama The Best Exotic Marigold Hotel fra 2012. Sognepræ-
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sten indleder filmen med nogle
betragtninger.
Frokosten koster 50 kr. som betales
i døren - og der er tilmelding efter
først-til-mølleprincippet til sognepræsten på kfn@km.dk - eller på
5185 8287.
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BRÆTSPILSAFTEN I SOGNEGÅRDEN

Fredag 13. november kl. 19.00 til cirka 21.00
Elsker du at spille brætspil, eller har du lyst til at prøve det? Til
brætspilsaften får du mulighed for
at opdage nye spil, genspille dine
favoritter og lære fra dig!
Vær med til brætspilsaften i Sognegården i Uvelse. Tag en ven

med, eller komme alene og spille
med os andre. Vi har nogle brætspil, men du er også velkommen
til at medbringe dit eget.
Vi sørger for popcorn, pizza, sodavand og kaffe – du medbringer
evt. spil og godt humør!

KONCERT MED JASMIN GABAY

Tirsdag 17. november kl. 19.30 i Uvelse kirke
Jasmin Gabay bagte sig i Den
Store Bagedyst ind i de danske
hjerter.
Vi kender hende som sprudlende
og farverig. Nu får hun lov til at
vise, hvad hendes rigtige talent er,
når hun synger julen ind i Uvelse
kirke.
Jasmin fortryller publikum med en

stor stemme og et glimt i øjet.
Jasmin er nu klar til at udgive sit
eget album og glæder sig til at
vælte landet med poppede latinrytmer og store smil.
Der er fri entré og døren åbnes kl.
19.00. Læs mere på side 26.

PÅ MED NISSEHUEN OG KOM TIL UNDERHOLDNING TIL ÅRETS JULESOGNEMØDE
Onsdag 25. november kl. 14.30
Vi tilbyder underholdning med
sangerinden Lise Nees, der kommer og giver os en god start på
julemåneden.
Ind imellem sangene fortæller Lise
små sjove julehistorier, og naturligvis er der flere syng-med-sange.

hedsrådet vært ved en middag
med drikke og i anledning af julen er det gratis. Af hensyn til maden er det rart, hvis I vil tilmelde
jer hos Bente inden d. 23. november enten på mail toben@mail.dk
eller mobil 20669474.

Efter underholdningen er Menig-

Vi glæder os til at se jer.

1. SØNDAG I ADVENT: FAMILIEGUDSTJENESTE
MED BØRNEKORET
Søndag 29. november kl. 15.00
I Uvelse indledes advent og jul
på bedste vis med hyggelig juletræstænding ved Brugsen. Før
træet tændes holder vi i kirken en
familiegudstjeneste, hvor børne-

koret deltager, hvorefter vi i samlet
flok går over til Brugsen. Alle er velkomne - det er både en hyggelig
og en livsbekræftende indledning til advent og jul!

LAV DIN EGEN JULEDEKORATION

Torsdag 3. december kl. 16.30 - 19.00 i Sognegården
Christine Løgstrup instruerer os
i, hvordan vores juledekoration
kommer til at se fantastisk ud.
Der er gran, lys, ler mm, så du skal
blot møde op. Hvis du har bånd
og pynt, er du velkommen til at

AUGUST - NOVEMBER 2020

tage det med.
Vi smører en sandwich, hvis nogen bliver sultne.
Det koster ikke noget, og alle aldre er meget velkomne, også børn.

7

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

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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SET &
SKET!

•

I starten af juni samlede vi en
del af korbørnene efter adskillelse i lang tid - vi har valgt at vente
med at starte korsang til august.
Men denne dag i juni spiste vi is og
drak juice og legede gemmelege. Vi
fangede nogle af børnene som gerne lige ville stille op til et foto, mens
de sagde appelsiiin – vejret var med
os. Vi i Menighedsrådet glæder os
til, at børnene igen kan starte til kor.

•

Stemning i Sognegårdshaven med
sang af Emil Vestergaard Klausen og
på et enkelt nummer Laura Ritsmar,
ved aftenandagten den 5. juli.
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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.

nr. 6

Garanti for sommerstemning og
højt humør.

PØLSE OG BÅL - GUDSTJENESTE

Torsdag 18. juni kl. 17.00
5 i Uvelse kirke
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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 – næsten-

Det blev til en plads i top 3 blandt

9

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 33 kvinder og mænd fra Uvelse, Lystrup og Nr. Herlev, hvoraf den ældste er 96 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 10. september 2020 til 22. april 2021.
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. 10. september 2020 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
Bestyrelsesmedlem Ove Moesgaard, tlf. 4144 4287 /
ovemoesgaard@hotmail.com
Suppleant Winnie Adeltoft, tlf. 4827 8656 / winnie@adeltoft.dk
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Nyt fra
Uvelse-lystrup
Lokalråd
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Generalforsamling - Uvelse - Lystrup Lokalråd
Ny dato – efter Corona krisen
Torsdag d. 8. oktober 2020, kl 19:30 i UFC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Aflæggelse af regnskab og budget
*) Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Valg af en revisor og én revisorsuppleant
Eventuelt

*) Evt. indkomne forslag vil fremgå af lokalrådets hjemmeside http://www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/lokalraadet/ Forslag fremsendes til formanden Aksel Hauge Pedersen akselhauge@
gmail.com senest 20. september 2020.
Benyt lejligheden til at høre om lokalrådets
arbejde, og til at gøre din indflydelse gældende på de fremtidige arbejdsopgaver Lokalrådet skal beskæftige sig med.

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

AFFALDSDAG
Fælles indsats for et pænere Lokalområde
Grundet Corona måtte vi desværre udsætte den årlige affaldsindsamling i foråret.
I stedet for en forårsrengøring bliver der nu
tale om en efterårsopsamling, og derfor
indbyder Lokalrådet - i et samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning - til ”Affaldsdagen”.
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 19. SEPTEMBER 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

AUGUST - NOVEMBER 2020
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Sidste nyt i sagen omkring nyt postnummer for Uvelse-Lystrup
Den 24. februar 2020 sendte Lokalrådet for Uvelse-Lystrup brev til trafikminister Benny Engelbrecht,
med indsigelse over Post Nords afslag på vores anmodning om at få ændret vores postnummer
fra 3550 Slangerup til et nyt postnummer f.eks. 3410 Hillerød Syd eller 3410 Uvelse (3400 Hillerød
kan desværre ikke anvendes da 5 vejnavne i lokalområdet Uvelse-Lystrup har navne sammenfald
med veje i det nuværende postområde 3400 Hillerød).
I NUVEL! nummer 6 er gengivet lokale borgeres og Lokalrådets argumenter for skift af postnummer.
Den 26. marts 2020 modtog vi brev fra trafikministeren, om at vores klage er videresendt til Trafikstyrelsen, som ville kontakte Post Danmark/Nord med henblik på at få en afklaring.
Vi har endnu ikke hørt fra Trafikstyrelsen. Danmark har også nærmest været lukket ned siden
medio marts, men er dog så småt på vej til at blive åbnet igen. I skrivende stund har Lokalrådet
derfor sendt en påmindelse til Trafikstyrelsen om vores postnummer sag, så vi kan få det nye postnummer, og få klaret den sidste hurdle omkring følelsen af, at høre til Hillerød Kommune.

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

12
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Fortovene bliver fortsat ”glemt” i kommunens
vedligeholdelsesplaner
Lokalrådet har årligt gennem de seneste 10 – 15 år indrapporteret til Hillerød
Kommune om tilstanden for lokalområdets veje, fortove og stier. De seneste 3 - 4 år specielt påpeget problemstillingen med de offentlige fortove. Et
er grundejernes pligt til at renholde fortovet og klippe hækken - og her er
kommunen på det seneste begyndt at reagere med påbud til de relevante
grundejere - men hvad angår kommunens egen pligt til at vedligeholde
fortovene står det ganske miserabelt til. Der sker overhovedet intet.
Resultatet er et stadigt voksende problem for den gående trafik, der i visse
tilfælde må tage kørebanen i anvendelse. Der er tale om ”bløde” trafikanter,
så hvad effekten heraf kan blive, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig.
Der er specielt tale om gangbesværede med rollator, barnevogne, børn på
barnecykler m.v. Hvad venter kommunen på? Skal der ”lig på bordet” før
man reagerer?
Som sagt er udfordringen af Lokalrådet rejst adskillige gange overfor kommunen, men nye henvendelser til Lokalrådet har på det seneste gjort problemstillingen endnu mere udtalt. Der er tale om et reelt problem, der anstændigvis må gøres noget ved – NU.
Spørgsmålet blev af Lokalrådet rejst i en artikel til Frederiksborg Amts Avis i
foråret 2020, uden at dette gav anledning til en reaktion fra kommunal side.
En ny strategi kunne være, at alle lokalområdets beboere – når de møder
en fortovsflise der er knækket, eller ligger skævt – tager et billede af dette
og sætter det ind på https://www.hillerod.dk/borger/trafik-og-veje/veje/
borgertip/. Forhåbentlig kan en massiv forbrugerklage her skabe den nødvendige kommunale opmærksomhed.

Byens Bedemand

Billede - Fortov, Bøllemosevej
Uvelse - ikke tilgængelig for
barnevogne, rollatorer m.v.

Medlem af brancheforeningen

Slangerup og omegn
Kongensgade 11, Slangerup

4733 3077

Træffes hele døgnet
www.byensbedemand.dk
AUGUST - NOVEMBER 2020

Suzan Jensen Dennis Tobiasen Christian Have
Indehaver
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UVELSE IDRÆTSFORENING
D

anmark er med små skridt ved at komme
tilbage til en mere normal tilstand efter covid-19 pandemien, og i Uvelse Idrætsforening
er en enkelt aktivitet så småt startet op.
For vores vedkommende har alle aktiviteter
været lukket ned, så det er lidt agurketid her
på UIF-redaktionen.
Vi håber på, at sommerferieperioden ikke giver ubehagelige tilbagefald og regner med,
at starte op med vores forskellige aktiviteter til
efterårssæsonen.
Vi indkalder til generalforsamling, tirsdag den
18. august kl. 19.00 i Uvelse Fritids Center.
Generalforsamlingens dagsorden
indtil videre følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

omfatter

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Evt.

Forslag til dagsordenen sendes til formanden
senest 14 dage før, og skulle der komme ændringer til dagsordenen vil en revideret dagsorden blive offentliggjort senest 8 dage inden
generalforsamlingen.

Floorball
Tirsdag 20.00 til 22.00
Torsdag 20.00 til 22.00
Kom og spil med! Vi har tilmeldt et hold til næste sæsons Danmarksturnering. Vi spiller i laveste serie, mod modstandere som eks. Allerød
og Ganløse, og er alle i alderen 16-60 år. Alle
er velkomne.
Ud over almindelige spillere, kunne vi godt
bruge en person eller to der har lyst til at være
målmand.
Derudover kunne vi også godt bruge lidt hjælp
til vores dommerbord (når vi spiller kamp). Så
hvis du har lyst til at bruge en torsdag aften
(eller 2), på at se floorball og drikke kaffe, så
giv et pip til undertegnede.
Mvh,
Morten Kvistgaard, formand
morten@kvistgaard.org

Badminton
Onsdag
Onsdag
Onsdag

19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

Vedtægter for Uvelse Idrætsforening findes
på vores hjemmeside http://www.uif.dk/pages/4/Vedtaegter

GYMNASTIK
Gymnastikafdelingen har fået ny formand, og vi takker den afgående formand Camilla Jensen
for den store indsats.
Ny formand er Paw Petersen, der i en lang årrække har været aktiv i vores gymnastikafdeling som
udøver og træner.
Programmet for efterårssæsonen er følgende, med forbehold for ændringer, hvis haltider bliver
ændret:
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Nr.

301

Hold

Alder

Tumlingerne m.
forældre

Dag

Kl.

Hvor

0-3 år

Torsdag

16.00-16.50

Hal

Træner

Sæson

Nina Fogh-Andersen
Jonas F. Christensen

Kontingent

Efterår 2020/
Forår 2021

290 kr
290 kr

303

Sjov & leg
gymnastik

3-5 år

Tirsdag

16.00-16.50

Hal

Louise Broby
Nina Kirstein Jørgensen

Efterår 2020/
Forår 2021

290 kr
290 kr

314

Spring

6-8 år

Onsdag

16.00-16.50

Hal

Sofia Ø. Hansen
Ditte Jørgensen

Efterår 2020/
Forår 2021

290 kr
290 kr

316

Uvelse Kids
Spring

9-16 år

Onsdag

17.00-17.50

Hal

Anja Ø. Hansen
Jesper Hansen
Paw Petersen

Efterår 2020/
Forår 2021

308

Mandagsgymnastik

Voksne

Mandag

17.30-18.45

1. sal

Kate Rasmussen

Efterår 2020/
Forår 2021

500 kr
500 kr

306

Stram op- fitness

Voksen

Onsdag

18.00-19.00

Hal

Nee Reipur

Efterår 2020/
Forår 2021

500 kr
500 kr

You-Turn forløb
(12 uger)

Voksen

Mandag

20.00-21.30

1. sal

317

Styrke, sjov og
sved

16 +

Onsdag

21.00-22.00

Hal

Jesper Hansen
Louise Broby

Efterår 2020/
Forår 2021

500 kr
500 kr

320

Vinyasa Yoga

16 +

Søndag

08.30-9.30

Skolen

Andrea Zander Holm

Efterår 2020/
Forår 2021

500kr.
500kr.

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte:
Formand for Gymnastikafdelingen, Paw Petersen
på mail gymnastik@uif.dk
Formand for Floorballafdelingen, Morten Kvistgaard, på tlf: 23271135 eller skrive ham en mail på
floorball@uif.dk eller morten@kvistgaard.org
Formand for Badmintonafdelingen, Jan Erik Andersen, på tlf: 24474393 eller skrive ham en mail på

Karina Skov Jensen

badminton@uif.dk
com

eller

Efterår 2020

290 kr
290 kr

800 kr.

janerikandersen@gmail.

Næstformand for Uvelse Idrætsforening Julie Elgeti,
på tlf: 20765211 eller skrive hende en mail på naestformand@uif.dk eller jelgeti@yahoo.dk
Formand for Uvelse Idrætsforening Anders Andskov
Thorsen på tlf. 29678382 eller skrive ham en mail på
formand@uif.dk eller a_thorsen@hotmail.com

UVELSE BRUGS
ER TIL FOR DIG
Indrykket af Brugsens Venner

AUGUST - NOVEMBER 2020
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FREDERIKSBORG
CATERING

JUBILÆUM
2000-2020

Frederiksborg Catering
fejrer 20 års jubilæum
LØRDAG DEN 15. AUGUST 2020

Vi vil hermed invitere alle i Uvelse samt alle vores kunder til
hyggeligt samvær. Kom og fejr det med os. Vi tænder grillen og
steger 2 pattegrise og griller pølser. Grisene og pølser vil være klar
til servering fra kl. 13.00 og frem til kl. 17.00.
Vi glæder os til at se jer alle
Henriette & Jon Espensen
Helstegt Pattegris med lækker tilbehør kan købes på dagen
til favorable jubilæumspriser.

Voksen: 100,- Børn under 12 år: 50,Grillpølse med brød og tilbehør: 20,Alt dette kan nydes i vores have, hvor vi dækker op og byder på et glas:
Vin, øl, sodavand eller Slush ice.
Helstegt Pattegris og grillede pølser, kan også tages med hjem som Take Away.

SE FREM TIL GODE JUBILÆUMSTILBUD
HELE AUGUST MÅNED
Gørløsevej 13, Uvelse, 3550 Slangerup
Tlf. 30 26 73 73 · info@f rbcatering.dk
Facebook: Mesterslagteren i Uvelse
www. f rbcatering.dk
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BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG 10:00 - 17:30
FR EDAG 10: 00-18 00 · LØR DAG: 9: 30-15: 00
SØNDAG, MANDAG OG HELLIGEDAGE LUKKET
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Sæson 4 starter tirsdag den 18. august 2020, kl. 10.00.
Vi er jo så heldige, at byen har fået nye tilflyttere. Til jer vil
vi gerne sige: “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. For tiden har vi
følgende aktiviteter:
• Foto
• Vandregruppe
• Kortspil og terningespil
• Skak og Bobspil, samt andre brætspil
• Håndarbejde (broderi, hækling, strikning)
• Tegning/Maling
• Hyggehjørnet
• Fælles frokost
• Slægtsforskning
• Repair Café (virker kaffemaskinen ikke - så kom med den)
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.
Kom med på vores mailingliste, så du kan følge med i
alt nyt. Send en mail til voksenklub@gmail.com med dit
navn og adresse, samt måske forslag til
nye tiltag.

Husk, at der er klubdag
tirsdag kl. 10 i lige uger
i UFC, og du er altid
velkommen!

AUGUST - NOVEMBER 2020
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
”Nogle skaber lykke hvor de går, andre når de går”

S

iden marts har Danmark og
dermed også Uvelse kirke
været nedlukket. Det havde vi
ikke set komme ved årsskiftet.
Tænk at man som gammel
kone skulle opleve det med.
Ja, krig som min endnu ældre
mor siger, og ja den covid-19
skal overvindes.
Danmark og dermed også kirken er så småt ved at åbne, så
gudstjenester og andre tjenester bliver gennemført. Vi i Menighedsrådet tager små bitte
skridt og med alle forholdsregler. Derfor vil de arrangementer vi havde i forsommeren/
sommeren, også være aflyst
på nær aftenandagten, som
er udendørs om vejret tillader.
De øvrige arrangementer vi
annoncerer, vurderer vi, når
de er nært forestående. Børnekoret har ikke sunget siden
en dag i marts! Men vi regner
med at børnekoret kan gå til
kor igen efter skolesommerferien (se side 21). Det bliver hverdag i Danmark og Danmark
frit, og ja vi glæder os.
Sommeren er her, og jeg hå-

Oscar Wilde

ber alle vil nyde den i fulde
drag med og uden restriktioner.
Det går fremad med skitsen
over udbygningen af Sognegården. Vi håber en del af jer
vil give jeres besyv med, så vi
i fremtiden har en Sognegård,
der kan kommer os alle til glæde.
Når de gamle faldt er der nye
overalt. Det glæder vi os til i
Menighedsrådet. Der er valg i
september til Menighedsrådet,
og en del af rådet genopstiller.
Det vil være dejligt, hvis den
yngre generation har mod på
at påtage sig et arbejde for kirken og dermed os alle. Det er
som et firma. Nogen er gode
til noget med personale, og
nogen er gode til bygninger,
og andre gode til at finde på
aktiviteter. Som vi siger: der er
højt til loftet hos os - så kom
og vær med til at skabe et
Menighedsråd hos os, der er
levedygtigt - også om nogle
år. Hvis du vil snuse til det, kan
det blive som suppleant uden
egentligt ansvar og ”møde-

pligt” men med mulighed for
at deltage i møderne og se,
hvad det hele går ud på. Det
vil glæde mig og de øvrige i
Menighedsrådet at se jer.
Vi har måttet aflyse og udsætte en del arrangementer, som
vi prøver at finde plads til hen
over efteråret, og det er næsten lykkedes. Kirkens koncert i
august er i lighed med Uvelse
sommerfest aflyst, men vi udsætter den blot, så det bliver
en overraskelse til næste år,
glæd jer!
Lad os mødes hen over efteråret og nyde samværet og
oplevelserne - sammen - men
nok fortsat med afstand. Vi
glæder os til at se jer og indtil
da ønsker vi i Menighedsrådet,
god sommer.
Bente Præstiin,
Formand

Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00
Søndag/helligdage 10.00 - 14.00 mail: blomster.galleriet@dlgmail.dk
18
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MALERIUDSTILLING - INGE HOLM HANSEN
Grundet Corona-tiden blev der ikke skiftet
malerier i Sognegården i april. I stedet håber
vi, at det vil lykkes i begyndelsen af august
at ophænge Inge Holm Hansens smukke
malerier således, at der vil være noget nyt
at betragte og nyde ved besøg i Sognegården. Måske inviteres der til fernisering i
forbindelse med en gudstjeneste i august.
Hold øje med kirkens hjemmeside.

Rederne og KFUK’s
Sociale Arbejde
…er det gode formål vi samler ind til i kirken i
efteråret 2020.
Rederne og KFUKs Sociale Arbejde’s andre
tilbud, hjælper hver dag nogle af vores samfunds allermest udsatte mennesker.
Rederne hjælper mennesker, der lever i et belastet miljø med misbrug, psykiske problemer,
fattigdom og hjemløshed. Der tilbydes basal
omsorg: mad, et bad og en varm seng at sove
i, samt rådgivning og vejledning i forhold til
kommunen og andre instanser. Du kan være
med til at støtte arbejdet for nogle af de mest
udsatte mennesker i Danmark.

Fællesportalen Uvelse-Lystrup

Det sker i Uvelse-Lystrup!
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

Du kan støtte i kirken i august til november
2020 på MobilePay 93549 eller direkte på MobilePay 27467.

Humletoften 3
3550 Slangerup
www.OleVinther .dk

AUGUST - NOVEMBER 2020

Ole Vinther-Nielsen
Telefon: 3027 2060
e-mail: Ole@OleVinther.dk
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NYT FRA HANEBJERG SKOLE, AFD. UVELSE

S

å er endnu et skoleår gået. Et helt særligt
skoleår, hvor Corona i høj grad satte en ny
dagsorden og udfordrede vores evne til omstilling og nytænkning. Fra den ene dag til den
anden lukkede skolen, og hverdagen blev
markant ændret for alle. På Hanebjerg Skole
samlede vi alle elever i nødpasning på afd.
Brødeskov, netop for at skabe mulighed for, at
de få elever, der benyttede tilbuddet om nødpasning, kunne være sammen med hinanden
og stadig lave aktiviteter med mening.
Da skolen endelig blev åbnet for, at elever fra
0.-5. klasse kunne vende tilbage til skolen, var
det til helt nye forhold og retningslinjer. Håndvask, afspritning og afstand blev det nye mantra, og selvom det i opstarten skulle trænes
med eleverne, gik der ikke mange dage før
alle var helt med på de nye retningslinjer. Generelt har der været en kæmpe positivt fokus
på at følge retningslinjerne fra både børn, forældre og de voksne på skolen.
Med denne nye hverdag blev nytænkning af
undervisningen også et spændende projekt.
De traditionelle skemaer med forskellige fag,
blev erstattet med undervisning i projekter eller med udgangspunkt i temaer.
Hver lærer, pædagog og medhjælper har arbejdet benhårdt for at udnytte de gode muligheder, der ligger i denne nye struktur, hvor det
ikke er skemaer, der styrer dagen, men i stedet
projektet eller temaet. Disse positive erfaringer
tager vi med videre i vores planlægning, for
under Coronaen har vi i den grad oplevet nye,
spændende og positive måder at undervise
på.
Ikke engang Corona
fik sat en stopper for
at invitere de kommende 0. klasser og deres
forældre til picnic på
græsset. Det blev en
helt utrolig hyggelig
aften, hvor fællesspisning blev omdannet
til picnic i det fri - sam-

men, men med afstand. Vi tror på fællesskabet, og selvom denne periode kan udfordre
det fællesskab, vi altid har kendt, finder vi alligevel nye veje, hvorved vi kan fastholde et fællesskab til gavn for afdelingen, elever, forældre
og personale.
På afdeling Uvelse har vi selvfølgelig altid en
spændende og varierende undervisning, og
det har vi selvfølgelig også haft under nødundervisningen.
I 0.-1.U og de nye kommende 0. klasses elever har været delt op i hold, men har alligevel
haft mange fælles aktiviteter, hvor der bl.a. er
blevet tegnet store
motorikbaner op i
skolegården, som
der er blevet trænet og øvet på. Det
har været en fornøjelse at være vidne til, hvordan den
motoriske træning
er blevet leget ind på sjove og kreative måder.
2. klasse har hver dag haft et modul, der hed
krea, hvor der er arbejdet med alt muligt forskelligt. Der er bl.a. blevet produceret lysestager af metaldåser, lavet tabeltræning på en
særlig kreativ måde, arbejdet med Ole Lund
Kirkegaards forfatterskab, naturbingo og meget meget mere. 2U har stort set hver dag spist
frokost uden for, mens de har fået læst historie.
3.-4.U har arbejdet med et stort Harry Potter
tema, hvor der bl.a. er blevet lavet levende
billeder, eliksirer og botanik. Skolens stakit ved
terrassen er også blevet malet i fine billeder
og farver, og klasserne har også prøvet kræfter
med menneske-bordfodbold.
Så på trods af Corona har afdeling Uvelse virkelig formået at få det bedste ud af denne
særlige periode. Det har givet gode refleksioner og stof til eftertanke hos det pædagogiske personale, som vil blive taget med videre
til næste skoleår, hvor vi helt sikkert vil prøve at
fortsætte så mange som muligt af de gode
tiltag.
Vi går alle en velfortjent sommerferie i møde.
På afdelingens vegne
Trine Pihl
Daglig leder afd. Uvelse
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PROVSTESYN & KOR

Provstesyn i kirke, sognegård og præstegård
I april på en våd forårsdag var en del af Menighedsrådet på kirkesyn sammen med en bygningskyndig og provsten.
Udover vedligehold af kirkemuren, kalkning af koret, maling af tårnluger og andre mindre opgaver,
fik vi ros for vedligeholdelse af kirken samt kirkegården.
Når der er provestesyn gennemgår man også præstegården, hvor der også kun var mindre opgaver, hvoraf nogle skulle løses her og nu og andre
kunne tages om 1 eller 2 år.
Så er der 4 år til provestesyn. Det giver både tid og
økonomi til at få udbedret manglerne.
Hilsner formanden

HURRA FOR UVELSE KIRKES BØRNEKOR!

Uvelse kirkes børnekor har nu eksisteret i 3 år. Først
var vi ét kor, men det fik vokseværk, så nu er der
to. Når vi begynder efter sommerferien, bliver det
igen om tirsdagen efter skoletid. Først de yngste
og dem der kun kan fra kl. 14.10 - 15.10, bagefter
de lidt mere øvede som synger fra 15.20 - 16.30.
På det første hold læres der gode og sjove sange med bevægelser og fagter, og på hold to
arbejdes der også med kanons og node- og rytmelæring.
Det hele ender op med, at vi deltager i børnegudstjenester, såsom høst-, halloween- og adventsgudstjenester, og her viser, hvad vi kan.
Det er alle stemningsfulde stunder.
Jeg glæder mig til at fortsætte efter sommerferien og ryste den kedelige og sangfattige covid-tid af os.
Som tidligere vil de skønne kortanter hente og bringe børnene
til og fra HFO’en. Sidste hold skal dog hentes af familie i sognegården kl. 16.30.

Tilmelding og spørgsmål
hos Kor Ole:
Mail: skrivtilole@gmail.com
Mobil: 27217066

KONCERT-UPDATE!
Opdatering af kirkens bidrag til Uvelse sommerfest:
I år er der ingen Uvelse sommerfest, og derfor heller
ingen koncert i kirken. Koncerten med Bobo Moreno er dog ikke aflyst, men udsat.
Koncerten annonceres i næste NUVEL! som en
overraskelse – glæd jer!

AUGUST - NOVEMBER 2020
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NYT FRA PRÆSTEN

VORES HVERDAG ER FORANDRET
Af sognepræst Kim Fischer Nielsen

for dyrt? Hvad er det rigtige
at gøre? Ville vores hospitaler
været kollapset, hvis ikke…?
Det er spørgsmål som uden
tvivl vil blive diskuteret og analyseret i mange år fremover,
mens vi genfinder fodfæstet
i en hverdag, som ikke i første omgang kommer til at ligne den hverdag, vi havde før
corona.

V

ores hverdag blev lavet om

… men ud af en krise, kan der
opstå nyt!
Det utænkelige skete! Det blev
besluttet fra allerhøjeste sted,
at også kirkerne skulle lukke ned i dette forår for at begrænse den virus, der stadig
spreder kaos og død i lande
ude i verden. Var det virkelig
nødvendigt?
Det kan være svært at forestille sig, hvor ”billigt” vi som samfund i første omgang er sluppet gennem krisen. Men der
er omkostninger. Det gælder
både de økonomiske omkostninger, som vi kun begynder at
ane konsekvenserne af, og der
er menneskelige omkostninger. Mange unge har oplevet
at måtte sætte alt til side, ikke
for deres egen skyld men for
de udsattes skyld og de gamles skyld. Sådan som der også
har været, og stadig er, store
omkostninger for alle dem,
som er blevet isoleret – og ikke
har kunnet modtage besøg
på hospitaler, plejehjem og institutioner.
Det kan være svært at vide
med sikkerhed hvilken strategi, der er den rigtige. Var det
rigtigt at lukke helt ned? Skulle man hellere have fulgt en
svensk model? Har det været
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Men det utænkelige skete.
Også kirkerne blev påbudt at
lukke og låse dørene. Kun bisættelser, begravelser og nødvendige dåb og vielser måtte
gennemføres med stærkt begrænsede deltagerantal. Som
mange nok ved, har vi igen
åbnet dørene og vi kan holde gudstjenester. I Uvelse har
vi heldigvis en rummelig kirke
i alle forstand, så vi har god
plads til alle, der har søgt til
gudstjenester - også hvis flere
skulle have lyst til at deltage.
Du er i øvrigt aldrig alene i kirke, for vores kirkegang er som
regel rigtig god!
At være kirke er at være fælles.
Fælles om hver vores tro på
Gud. At være kristen kirke kan
også betyde, at vi til enhver
tid skal møde det menneske,
der har behov, den, der lider
eller den, der er ensom eller
syg. Derfor kunne ordren om
at måtte lukke og låse kirkedøren stride mod den kristne fordring, der byder os at stille op
især i krisetid.
Det var, og det er stadig en udfordring, hvordan vi kan være
fælles.
Det har været ekstra svært, for
alle de som i forbindelse med
bisættelser og begravelser,
ikke har kunnet gennemføre
en afsked, sådan at alle kun-

ne komme med. Mange har
tilsvarende besluttet at udsætte dåb og vielse, mens nogle
har gennemført med stærkt
begrænsede deltagere. Også
årets konfirmationer er blevet
udsat i flere omgange. I skrivende stund håber vi meget,
at kunne gennemføre så tæt
på normalt som muligt. Men
det bliver nok ikke med en
propfyldt kirke.
Særligt vores familiegudstjenester med vores skønne og
dygtige børnekor under ledelse af Ole Håndsbæk Christensen har med at trække fulde
huse i Uvelse kirke. Vi afventer
forholdsregler. Vi håber ikke, vi
skal lave alt for meget om på
de nye gode traditioner, vi først
er ved at grundlægge. Men
vi får se - følg med på opslag,
hjemmeside og kirkens facebook!
Under nedlukningen holdt
præsten ikke fri. Dels har sognepræsten i Uvelse også hospitalet i Hillerød at virke på. Dels
fandt jeg sammen med Nørre
Herlevs sognepræst Charlotte
Chammon på, at producere
små videogudstjenester.
Videogudstjenesterne var i første omgang tiltænkt de, som
plejer at gå i kirke. Men det
viste sig hurtigt, at mange flere har set med. Vi ved, at cirka
30% af alle visninger har set videoerne til ende!!! Videoerne
kan stadig findes på kirkens
hjemmeside.
Vi synes selv successen var så
god, at vi det kommende år vil
producere små video-gudstjenester til højtiderne. Den første
vil have haft præmiere lige før
udgivelsen af dette blad!
Sådan kan nyt opstå ud af en
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nedlukning og en krise.
Det er en kristen pointe, at ud af intet opstår der nyt. Ud af mørke kommer lys, ud af døden opstår
liv. Sådan gælder det også en krise. En krise er den tilstand, man er i oven på en dramatisk, tragisk
eller traumatisk begivenhed. Kriser vil vi helst undgå, for der findes jo også de kriser, der knækker
os.
Kriser kan vi ikke komme udenom, men vi kan komme igennem de fleste. Ganske ofte kan vi også
komme styrket igennem, sådan, at der venter nyt på den anden side af krisen. Ikke med det gode
liv som det var kendt før krisen, men med mulighed for liv på ny, og en ny form for godt liv.
Mens vi er på vej gennem en krise, kan det være hjælpsomt at huske på de gamle grækeres
forståelse af ordet krise. For dem var krise betegnelsen for det afgørende vendepunkt, nemlig, det
tidspunkt, hvor feberen begyndte at falde for den, der var ramt af lungebetændelse! Altså, krise
var en betegnelse for fremgang!
I den forstand skal krisen simpelthen til - for at der igen kan blive liv.
Nok kan kristentroen fordre kærlighed, respekt og hensyn til næsten, det, som forhåbentlig er med
til at udgøre kirkens rummelighed. Men hvordan vi specifikt forholder os, når vi er ved at finde fodfæstet igen gennem en corona-krise, det står der vist ikke noget om i bibelen. Nogle gange vil vi
komme til at træde forkert, det ved vi nok først, når det er for sent. Men når vi så snubler, fortæller
troen os, så er der én, som i sidste ende er klar til at samle os op, med budskabet om nyt liv, nye
muligheder og en ny hverdag!
Vi ses! 						

Kim Fischer Nielsen, sogne- og hospitalspræst

KÆRE KONFIRMANDER I UVELSE 2020
Det var ikke lige det vi havde regnet med da vi
satte lykønskning i det sidste NUVEL!
Men nu skulle det være ganske vist, der afholdes
konfirmation d. 29. august og d. 5. september,
og vi vil derfor lykønske jer med dagen.
Byens Flaglaug har på bestilling fra kirken,
lovet at sætte flag op i byen for at gøre det rigtig festligt.
Hilsner Menighedsrådet

AUGUST - NOVEMBER 2020
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GRØN KIRKE

Uvelse kirke og sognegård er blevet Grøn Kirke
Grøn Kirke består af et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer. Netværket blev etableret i 2008 af Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirkers Råd.
Der er på nuværende tidspunkt 250 kirker med i netværket. Uvelse er nu også med ligesom Nr. Herlev kirke er med.
Alle landets Menighedsråd er blevet opfordret af landets biskopper til, at kirken og dens omgivelser
skulle tænke mere miljøvenligt i dagligdagen. Derfor har Uvelse Menighedsråd kigget på de punkter, der er sat op for at kunne tilslutte os Grøn Kirke. Vi skulle opfylde mindst 25 punkter ud af 48 for at
kunne kalde os Grøn Kirke, og vi kunne på nuværende tidspunkt allerede opfylde 28!
Vi har forpligtet os indenfor 6 områder til at bidrage til et bedre klima og miljø:
•
•
•
•
•
•

Kirkens liv
Information og forankring af det grønne arbejde
Indkøb
Energiforbrug
Transport og udearealer
Affald

Kirkens liv betyder, at vi mindst 1 gang årlig afholder en temagudstjeneste med skabervækst, klima,
natur og retfærdighed som tema. Det gør vi allerede til Grøn Familiegudstjeneste den 24. september.
Information og forankring af det grønne arbejde betyder, at vi vil fortælle om, at vi er blevet Grøn
Kirke i NUVEL!, på kirkens hjemmeside og på sociale medier (Facebook).
I forhold til indkøb, vil vi, så vidt muligt, fremover købe mad og drikke, der er økologisk, lokalt produceret og efter sæson. Vi vil begrænse brugen af kemikalier i f.eks. rengøring, vedligeholdelse og på
udearealer.
Energiforbruget er vi godt i gang med at begrænse. Vi sænker allerede temperaturen, når der ikke
er folk i kirken og Sognegården, og vi er ved at undersøge, om vi kan tilslutte os grøn strøm.
I forhold til transport og udearealer har vi allerede sikret os, at der er cykelparkering ved kirken. På
sigt vil vi sørge for, at der vil være levesteder for insekter på kirkens udearealer.
Affaldet vil vi gerne sortere så meget som muligt, men vi kan i øjeblikket ikke få kommunen til at
opstille spande ved Sognegården, så vi kan sortere affald.
Det er ikke de store forandringer, vi kommer til at mærke i fremtiden, idet vi allerede gør meget for at
kunne være en Grøn Kirke. Men vi vil gøre, hvad vi kan!
Niels Adamsen
Uvelse Menighedsråd
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Der er valg til menighedsrådET d. 15. september 2020 kl. 19.00
i Sognegården
Kom og deltag, giv din mening til kende!
Måske er du interesseret i at gå ind i Menighedsrådet de næste 2 år?
De fleste i Menighedsrådet fortsætter, men vi vil så gerne have nye kræfter med, f.eks. som suppleant eller én som ikke er bange for tal. Der venter spændende og overkommelige opgaver, også nu
vi forhåbentlig får lov at udvide Sognegården.
Vi ønsker og håber, at det arbejde de tidligere og nuværende medlemmer af Menighedsrådet har
bidraget med, kan overtages af nogle, der ligesom os brænder for kirken i Uvelse. Vi arbejder hele
tiden for en aktiv kirke, hvor mange har mulighed for at samles i kirke og Sognegård til gudstjenester, korsang, spaghetti gudstjenester, koncerter, foredrag og meget andet.
I et landsbymiljø som vores er det måske endnu vigtigere end i storbyen, at vi holder sammen både
til hverdag og omkring højtiderne og om de traditioner, vi har skabt omkring kulturelle og kirkelige
handlinger i Uvelse kirke.
Uvelse Kirke er over 800 år og en meget hyggelig kirke, som vi i det nuværende råd er meget stolte
af og bekymrer os om. Hvert år til kirkesyn får vi ros for at holde bygninger og interiør ved lige, og det
er også en opgave, når man er med i Menighedsrådet.
Vi kunne rigtig godt tænke os at en eller to fra Lystrup vil stille op til det nye Menighedsråd, alternativt som suppleanter. Det er vigtigt at både Uvelse og Lystrup er repræsenterede.
Kom og hør mere om det og fortæl os om, hvad du kunne have af ønsker for vores lokale kirke i fremtiden.
Vi byder på et lille traktement efter valget.
Vi glæder os til at se dig!
På gensyn og hilsner Uvelse Menighedsråd
PLAN

model med kælder - stueplan 1:100

Arealer
Nybygning:
Ny sal
Mellembygning / trappe
Kælder
Nyt handicap toilet

85 M²
35 M²
90 m²
5 M²

Ombygning:
Ombygning gang
Ombygning sal
Ombygning køkken

12 M²
42 M²
22 m²
Ny sal
70 m²

Mellemrum
10 m²

Eksisterende sal
40 m²

Trapperum
14 m²

H. toilet
5 m²

Ankomst / garderobe
12 m²

Menighedsrådet har fået udarbejdet skitseforslag
til udvidelse af vores Sognegård, som egetlig bare
er bygget som konfirmandstue. Skitsen er nu sendt
til provstiet med ønsket om penge til at bygge for!
Kreditering: Kullegaard
SIDE 6 •
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Uvelse sognegaard

•

IDEO PLÆG

•

Nyt køkken
20 m²

JANUAR 2020 •
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MINIKONFIRMANDER & KONCERT

MINIKONFIRMANDER I UVELSE KIRKE

Først i det nye år indbyder Menighedsråd og
præst børn i 3. klasse fra Uvelse og Lystrup til
minikonfirmand i Uvelse Sognegård.
Det er en sjov og lærerig oplevelse i kirkens og
kristendommens verden. Det kræver hverken,
at man er døbt, eller at man ved noget om
kirken i forvejen.
Vi vil lege, synge og arbejde kreativt i Sognegården og i kirken. Og selvfølgelig bliver der
masser af tid til historier og til at gå på opdagelse og stille spørgsmål, som hvad er et orgel? Hvad bruger vi døbefonten til? Kan man
sende en sms til Gud eller ringe? Hvad skal vi
med kirkeklokkerne?
Mere om tilmelding, tid og praktiske detaljer i
næste nummer af NUVEL!
Mange hilsner fra præst og Menighedsråd

KONCERT MED JASMIN GABAY
Tirsdag, den 17. november kl. 19.30
Jasmin Gabay bagte
sig i de danske hjerter,
da hun i efteråret 2018
kom i finalen i Den Store Bagedyst. Vi kender
hende som sprudlende og farverig. Nu får
hun lov til at vise hvad
hendes rigtige talent
er, når hun synger julen
ind i Uvelse kirke.
Jasmin har mange års live erfaring, og det er
her, hun viser sin styrke og fortryller publikum
med en stor stemme og et glimt i øjet. Jasmin
var frontfigur i disco bandet Le Freak fra 20172019 og sang kor for Mariah Carey i Sverige
og DK på hendes jule-tour i 2018. I 2019 var
Jasmin med Stig Rossen på en stor koncertturné.
Jasmin er nu klar til at udgive sit eget album
og glæder sig til at vælte landet med poppede latinrytmer og store smil. Nu gæster Jasmin
Uvelse kirke.
Der er fri entré og døren åbnes kl. 19.00.

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

Få en vurdering af din bolig
– den kan være mere værd, end du tror!
26
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					 NOSTALGI
Lyngevej 4, 6 og 8
Nævnte adresser ligger alle på
matrikel 49, Uvelse.
Som det fremgår af kortet fra 1847,
er den ikke stor nok til at blive
kaldt en mark, men blot et vænge, et lille jordstykke.

I slutningen af 1800-tallet blev matriklen delt, en større, matr. 49a, og
en lille, matr. 49b, omkring huset.

Fotografiet er fra ca. 1920. Fotografen har stået omtrent, hvor Enggårdsvej munder ud i Lyngevej.
I højre side ses den stråtækte Bøllemosegård og til venstre et bart område, hvor det meste hørte
til Loddegården, og et mindre, op mod det lange hvide hus i baggrunden, matrikel 49.
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De sidste beboere i det gamle hus var en ældre dame, Marie Hansen, og hendes datter, Jenny.
De flyttede ind 1. november 1930. Den 10. havde de fyret kraftigt op, inden de gik i seng. Så kraftigt at huset brændte, og det var mere end heldigt, at de ikke indebrændte. Lærer Christensen
skrev følgende i skoleprotokollen:

Et nyt hus, Lyngevej 4, blev opført kort efter branden.
Lyngevej 6, matr. 49c, var tidligere en del af 49a. Udstykningen fandt sted i 1968, hvor snedker
Ahlmann opførte et hus til sin far.
Aage Juuls forældre købte matr. 49a, og måske var det også dem, der fik opført den lille murermesterlignende villa, Vængebo, Lyngevej 8, i 1934. Efter deres død overtog Aage Juul huset og
boede der alene. Han havde været tjener, men var nu invalidepensionist, mærket af en tidligere
tuberkulose. Han var en ihærdig frimærkesamler, kom i mange hjem og var ven med alle. Han
havde en lille bil, som han anvendte som taxa. Man kunne leje ham til f.eks. en indkøbstur til
Hillerød eller en tur til lægen, og han kørte en handicappet dreng til og fra skole for kommunen,
hvilket kunne opfattes som en indirekte godkendelse af hans funktion som taxavognmand.
I sognerådets protokol kan man, fra den 17. januar 1968, læse følgende:
Aage Juul forærer sin ejendom matr. nr. 49a, Uvelse, til sognet som tak for god behandling.
Ejendommen er senere handlet flere gange.

Knud Andreasen, Rørbrogård
Erik Hansen, Lokalhistoriker Uvelse
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Fotos: Lokalhistorisk Forening, Slangerup
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Skal du til
lufthavnen
fra Uvelse?
700,-

Limousine Service & Business Kørsel
Bøllemosevej 20, Uvelse
3550 Slangerup

Skal du
hentes i
lufthavnen
800,-

Tlf. 48278302 - Mobil 20407240
niels@limousinen.dk
www.limousinen.dk

Kontakt os for et tilbud på netop din kørselsopgave

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
AUGUST - NOVEMBER 2020
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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
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Menighedsrådsmøder i
Uvelse Sognegård
11. august kl. 17.00
10. september kl. 17.00
15. september kl. 19.00 - opstillingsmøde
21. oktober kl. 17.00
24. november kl. 17.00
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FORENINGER
Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Idrætsforening

Formand (akselhauge@gmail.com)
Aksel Hauge Pedersen - tlf: 5197 1644

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

Næstformand (fdich@hotmail.dk)
Freddy Dichmann - tlf: 6119 1088

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

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

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

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jan Andersen - tlf: 2447 4393
(hanneja@mail.dk)

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

Suppleanter
Winnie Adeltoft - tlf: 4827 8656
(winnie@adeltoft.dk)
Kristian Nielsen - tlf: 2241 4111
(krn1990@outlook.com)

Gymnastik (gymnastik@uif.dk)
Paw Petersen

www.uvelse-lystrup.dk

Uvelse Brugs Venner

Facebook: Uvelse Brugs Venner

www.uif.dk

Floorball (floorball@uif.fk)
Morten Kvistgaard - tlf. 2327 1135

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

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

AUGUST - NOVEMBER 2020
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GUDSTJENESTER
DATO		KIRKEÅRET			KL.
August
2. august
8. søndag efter trinitatis
9.00
9. august
9. søndag efter trinitatis
10.00
16. august
10. søndag efter trinitatis
10.00
23. august
11. søndag efter trinitatis
10.00
29. august
Konfirmation			11.00
30. august
12. søndag efter trinitatis
10.00
				
September
5. september Konfirmation			
11.00
6. september 13. søndag efter trinitatis
		
Høst og Højreb, se side 4
16.00
9. september Konfirmandopstarts-		
19.00
		gudstjeneste
13. september 14. søndag efter trinitatis
10.00
20. september 15. søndag efter trinitatis
10.00
24. september Grøn familiegudstjeneste,
17.00
		
se side 5 og 24
27. september 16. søndag efter trinitatis
10.00
				
Oktober
4. oktober
17. søndag efter trinitatis
10.00
11. oktober
18. søndag efter trinitatis
10.00
18. oktober
19. søndag efter trinitatis
10.00
25. oktober
20. søndag efter trinitatis
19.30
31. oktober
Halloween, se side 6		
16.00
				
November
1. november Alle Helgens dag, se side 6 16.00
5. november Fyr-aftensandagt, se side 6
17.00
8. november 22. søndag efter trinitatis
10.00
15. november 23. søndag efter trinitatis
10.00
22. november Sidste søndag i kirkeåret
10.00
29. november 1. søndag i advent		
15.00
		
Familiegudstjeneste, se side 7

KIRKE			PRÆST
Nørre Herlev		
Andreas Riis Damgaard
Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
Uvelse			Kim Fischer Nielsen
Uvelse			
Kim Fischer Nielsen

Uvelse			

Kim Fischer Nielsen

Uvelse			
Nørre Herlev		

Kim Fischer Nielsen
Begge præster

Nørre Herlev		
Uvelse			
Uvelse			

Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen

Uvelse			

Charlotte Chammon

Nørre Herlev		
Uvelse			
Nørre Herlev		
Uvelse			
Uvelse			

Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen

Uvelse			
Uvelse			
Uvelse			
Nørre Herlev		
Nørre Herlev		
Uvelse			

Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen
Charlotte Chammon
Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen

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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