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BYENS STEMME
Når præsten, revisoren, smeden og sygeplejersken forenes….
Det er fantastisk, hvad der kan lade sig gøre, når mange folk går sammen om at løse udfordringer
i fællesskab.
I sommeren 2020 kom der en udmelding fra Slangerup Brugs, at vores lokale butik i Uvelse endegyldigt skulle lukkes senest ved udgangen af juni 2021 – byen var i chok – det var jo netop
begyndt at gå bedre.
Efter mange forhandlinger og et par borgermøder, senest 2/11, har det vist sig, at borgerne i
Uvelse-Lystrup stadig står sammen, når det gælder: Vi vil ikke finde os i, at nogen skal lukke vores
lokale indkøbsmulighed! Allerede 10 dage efter borgermødet var der samlet mere end 2,5 mio.
kr. sammen blandt borgerne, og der var yderligere tilsagn om 1,2 mio. kr. Den fantastisk store opbakning gør, at der allerede er lavet aftale om at købe ejendommen Uvelse Byvej 1, og at der vil
åbne en ny moderne butik i starten af det nye år.
Dagligvarebutikken i Uvelse er byens nerve. Uden dagligvarebutikken vil byen være mindre attraktiv at bosætte sig i for børnefamilier, hvilket vil betyde, at der vil være færre købere til de huse, der
skal sælges, og der vil være færre børn til daginstitutionerne og skolen, som på et tidspunkt også
vil blive lukningstruet. Indenfor en kort årrække kan man miste både butik, børneinstitutioner og
skole, og så går det for alvor ned ad bakke for byens liv.
I Uvelse-Lystrup behøver vi heldigvis ikke bekymre os om de dystre fremtidsudsigter, for her i byen
står vi sammen, når det gælder, og det er en fornøjelse at være en del af dette fællesskab!
Min opfordring til alle borgere i byen skal være fortsat at handle lokalt, deltage i lokale arrangementer, og støtte de lokale foreninger og institutioner. Der er altid nogle få ildsjæle, der driver det
hele, men de forbliver kun ildsjæle såfremt de møder opbakning fra borgerne.
Claus Brandenborg

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. april 2021
Deadline: 10. marts 2021
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

Forsidefoto: Uvelse Byernes By
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Gudstjenester

KIRKE- & kULTUR
kalender!

JULEAFTENSGUDSTJENESTER I UVELSE KIRKE
Torsdag 24. december kl. 13.00, 14.00 & 15.00

Tilmelding nødvendigt! Tilmeldingen åbner tirsdag d. 15. december kl. 17 via et link på hjemmesiden www.uvelsekirke.dk og på
vores facebookside. Har man
brug for teknisk hjælp til at booke,
kontakt da Kim!

OBS! TV2 lorry sender en juleaftensgudstjeneste optaget i Nr. Herlev og Uvelse kirke, tidpunktet vil
kunne ses på hjemmesiden, ligesom gudstjenesten også vil kunne
ses på hjemmesiden og på vores
facebookside.

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Nytårsdag 1. januar kl. 14.00 i Uvelse kirke
Kom godt ind i året med en gudstjeneste og ønsk Godt Nytår til de
andre i kirken.
Kirkekaffen er denne dag erstattet
af et glas bobler.		

NYTÅRSKONCERT MED BOBO MORENO
Søndag 10. januar kl 16.00 i Uvelse kirke
Et brag af en nytårskoncert venter
i det nye år med solisten Bobo
Moreno.

Dørene åbner ½ time før koncerten, bemærk begrænset deltagerantal!
Se side 31.

BRÆTSPILSAFTEN I SOGNEGÅRDEN
Fredag 15. januar kl. 19.00 - 21.00
Vi spiller videre på kendte og nye
brætspil med popcorn, sodavand
og pizza.

Der er plads til de 28 første!

Medbring gerne dit yndlingsspil og
lær fra dig.

SOGNEMØDE: FRA CAPE TOWN TIL KØGE
Onsdag den 27. januar kl. 14.30 i Sognegården
Der venter en levende fortælling i ord
og billeder om de 8 år sognepræst
Julie Aaboe tilbragte i det smukke
og sceneriske Cape Town. Mens Sydafrikas dramatiske historie og teologi
var omdrejningspunktet for hendes
ophold, fik hendes egne oplevelser
en stadig større rolle for hendes Ph.d.
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studie. Følgerne af Apartheid må de
svageste i samfundet stadig leve og
kæmpe med. Julie Aaboe giver os
først og fremmest et historisk rids af de
faktorer, der er med til at tegne Sydafrika i dag. Måske vi også får et bud på,
hvordan vi kan lære af andres historie.
Vi beder om kr. 20,- for kaffe og kage.
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FYRAFTENSANDAGT I KIRKEN
Torsdag 4. februar kl. 17.00

Det har netop været kyndelmisse.
Dagen der fra gammel tid markerer
at vinteren vender!

Her vil være moderne salmer, samt
ord og toner til eftertanke.

Har du brug for et kort ophold i hverdagen, så gør dig selv en halv times
(guds)tjeneste.

KONCERTFORTÆLLING MED CELLIST IDA RIEGELS
Søndag 7. februar kl. 16.00 i Uvelse kirke
Oplev Idas egne kompositioner
opført på en cello hun selv har
bygget. Den særlige form er udarbejdet med den hensigt at fremme de dybe overtoner og en blød
klang. Ida krydrer sin musik med

sjove fortællinger fra sine cykelture med celloen på ryggen.
Der er med nuværende lovgivning plads til 72 i kirken og vi åbner dørene ½ time før.
Se side 31.

FASTELAVN

Søndag 14. februar kl. 10.00 i Uvelse kirke
Hvem ved, hvilke begrænsninger vi
lever med til februar?
Hold øje med hjemmeside og
Facebook.

SOGNEMØDE: MORDGÅDEN I SKOVEN
Onsdag 24. februar kl. 14.30

Med Asger Berg, dansk forfatter, der
skriver under pseudonymet Lars Kanit.
I 1944 fandt nogle skovarbejdere liget
af en ung mand skudt og nedgravet
i Gribskov nær Nødebo. Den dræbtes
navn kom aldrig frem – ikke før i 2019,
da foredragsholderen opklarede sa-

gen og skrev en artikel om den. I sit
foredrag fortæller Asger Berg om det
glemte drab, baggrunden for det, og
den unge mands historie. Samtidig vil
Asger fortælle, hvordan han kom på
sporet af kilderne til beretningen og fik
løst gåden. Kaffe med brød 20 kr.

BRÆTSPILSAFTEN I SOGNEGÅRDEN
Fredag 5. marts kl. 19.00 - 21.00
Vinterens sidste brætspilsaften
– med popcorn, sodavand og
pizza!

KONCERT MED COPENHAGEN HARMONISTS
Tirsdag 9. marts kl. 19.00 i Uvelse kirke
En skøn aften med nye og gamle
udgaver af Bellmans viser, fremført
af kvartetten Copenhagen Harmosnist.

Der er gratis adgang til koncerten,
og plads til de første 72 fremmødte, døren åbnes ½ time før koncerten.
Se side 31.
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS LANDSINDSAMLING
Søndag 14. marts

Vi er med på den ene eller anden facon,
når der samles ind til mennesker i verdens fattigste lande, der bliver hårdest
ramt af klimaforandringerne.

tørke og uforudsigeligt vejr betyder alt
for mange mennesker på flugt. Derfor
samler vi ind, og vi kan gøre en stor forskel med en lille indsats.

En 20’er eller 50’er i en indsamlingsbøsse
betyder forskellen mellem liv og død for
en familie. Flere oversvømmelser, mere

Vil du være med i Uvelse og Lystrup?
Hold øje med Facebook og hjemmeside
til hvordan!

FAMILIEGUDSTJENESTE I KIRKEN
Torsdag 18. marts kl. 17.00

Mon der er en vaccine til marts?
Nok ikke!
Men med de 36 første tilmeldte
kan vi holde en familiegudstjeneste før påske.

Fællesspisningen er byttet ud
med en ”to-go” i kirkedøren!
Tilmelding til Kim på kfn@km.dk
eller 5185 8287.

FILM OG FROKOST

Lørdag 20. marts kl. 11.00 i Sognegården
Denne gang ser vi den Oscar-vindende og anmelderroste film: Darkest Hour.
Filmen om hvordan den ikke særligt populære Winston Churchill bliver premiereminister i begyndelsen af 2. Verdenskrig.
Selv kongen var angiveligt bange for
Churchill, der går fra at være frygtet og
upopulær til at stå som en populær red-

ningsmand i front for, at Storbritannien
skulle holde sig fri af det omsiggribende
sammenbrud i Europa.
Vi ser filmen, og spiser frokost med mulighed for en snak over frokosten!
Det koster 50 kr. at deltage, og der er tilmelding til Kim på kfn@km.dk eller 5185
8287.

SOGNEMØDE: §§ LOV OG RET: ARV OG TESTAMENTE
Onsdag 31. marts kl. 14.30 i Sognegården
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Hvem arver dig? Hvordan får du
mest indflydelse på dit bo?

Bagefter er der mulighed for at
stille spørgsmål.

Advokat Jakob Saabye-Brøndum
fra Advokathuset i Birkerød fortæller om arv og testamente.

Der bliver serveret kaffe og kage,
og vi beder om 20 kr.
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FREDERIKSBORG
CATERING

ÅRETS NYTÅRSMENU
2020

JUBILÆUM
2000-2020

MESTERSLAGTEREN I UVELSE 7 ÅR

Starter

Stegt dansk frilandsand

MUSLINGEVELOUTÉ

3,6 kg. Fyldt med æbler og svesker.
Samt 1 liter af vores hjemmelavede
andesauce.

med Citrontimian, Artiskok-ravioli med
ricotta, cherrytomat-chutney,
basilikumolie & frisk basilikum.

599,-

Pr. stk. kr. . . . . . . . . . . . .

Fersk dansk frilandsand
Friskslagtet. Vægt fra 3,0-3,6kg.
Pr. 1/2kg. . . . . . . . . . . . . .

SEAFOOD TAPAS

57,50

Røget laks og rygeostcreme.
Hvidløgsstegte tigerrejer. Torskerillette
med frisk dild. Marinerede tyttebær,
maltcrumble og kuvertbrød.

Julemiddag

Stegt 1/4 Frilands and med æbler/svesker. Stegt
flæskesteg med sprøde svær fra Augustus Gourmet
Gris. Ekstra flæskesvær. Hjemmelavet rødkål og
agurkesalat. Brune og hvide kartofler. Lækker brun
julesauce. Samt Ris ála mande med kirsebærsauce.

Pr. kuvert . . . . . . . . . . . .

Hovedret

345,-

VÆLG MELLEM

MAD TIL JULEAFTEN AFHENTES 23/12

Julebuffet 1

• Marinerede hvide sild, karrysalat, dild og rødløg.
• Rugmelspaneret stegt sild i eddike, dild og rødløg.
• Æg og rejer, med citron, mayo og frisk dild.
• Fiskefilet, remoulade, citron og frisk dild.
• Roastbeef med remoulade, ristede løg og høvlet peberrod.
• Flæskesteg med sprød svær, agurkesalat og rødkål.
• Vores hjemmelavet leverpostej med bacon & champignon.
• Ostfad med 3 slags af torvets lækre oste, frugt og grønt.

Pr. kuvert . . (ex moms kr. 160,-)

Julebuffet 2

200,-

• Marinerede sild, karrysalat, dild og rødløg.
• Chili-marinerede sild med dild og rødløg.
• Fiskefilet, remoulade, citron og dild.
• Røget laks med grønne friske asparges tomat og røræg.
• Hønsesalat med asparges, tomat, karse og sprød bacon.
• Glaseret røget skinke, brunede kartofler og grønlangkål.
• Æbleflæsk: Stege æbler og løg med letsaltet sprød flæsk.
• Flæskesteg med sprød svær, agurkesalat og rødkål.
• Ostfad med 3 slags af torvets lækre oste, frugt og grønt.

Pr. kuvert . . (ex moms kr. 200,-)

Julebuffet 3

250,-

• Marinerede sild, karrysalat, dild & rødløg.
• Chili-marinerede sild med dild og rødløg.
• Rugmelspaneret stegt sild i eddike, dild og rødløg.
• Pocheret rødtunge svøbt om røget laksemousse, rejer og
krydderurte creme.
• Røget laks med friske grønne asparges tomat og røræg.
• 2 stk. tarteletter med høns i asparges flødesauce.
NB. tarteletter og fyld skal lunes før servering.
• 2 stk. buffet frikadeller med Dijon sennep og rødbeder.
• Stegt and og rødkålsalat med appelsin, nødder og dadler.
• Flæskesteg med sprød svær, agurkesalat & rødkål.
• Ostfad med 3 slags af torvets lækre oste, frugt og grønt.

Pr. kuvert . . .(ex moms kr. 240,-)

AMERIKANSK OKSEFILET
ELLER OKSEMØRBRAD

med braiseret nakkefilet af spansk Iberico sortfodsgris. Stegte blandede svampe med valnødder.
Smørsauteret rød & grønkål.
Creme af violette gulerødder.
Hertil pommes anna og rødvinssauce.

Dessert

MOUSSEKAGE

med hasselnød, kokos og mango, serveret
med passionsfrugtis parfét, og sprød crumble.
Fra Mark Hermann Økologisk Chokolate.
P R. KU V E RT K R.

469.-

350,-

RIS ÁLA MANDE MED HJEMMELAVET KIRSEBÆRSAUCE. TILKØB TIL JULEBUFFET 25,- PR. KUVERT.

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

S E M E R E O G B E S T I L PÅ VO R E S H J E M M E S I D E

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER

TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG 11:00 - 17:30
F REDAG 11:00-1830 · L ØRDAG: 9:00-14:00
SØNDAG, MANDAG OG HELLIGEDAGE LUKKET
Se julens åbningstider på www.frbcatering.dk
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SET &
SKET!

•

Årets konfirmationer blev gennemført trods de mange restriktioner.
Det glemte man helt, når man så
alle de smukke unge mennesker. Tillykke skal der igen lyde til dem alle.

•

Vejret var heldigvis så godt hen over
sommeren, at kirkekaffen efter gudstjenesten kunne drikkes udenfor, og
det var stadig muligt i november. En
dag efter kirkekaffen inviterede præsten på sightseeing i præstegårdshaven, som er blevet rigtig dejlig.

•

Ved sognemødet i oktober hørte vi det
gemte barns medrivende historie fra
jødernes flugt via skjul i Gilleleje for dernæst at komme med båd til Sverige.

•

I oktober fortalte journalist og forfatter Nanna Hyldgaard Hansen
om at skrue ned for forbrugsblusset, få mere tid til familie og interesser og samtidig gavne miljøet.

•

Ved brætspillet i Sognegården i oktober var der chance for at møde
nye mennesker og afprøve spil
man ikke kendte i forvejen. I januar og marts er der plads til dig.

•

Der var god tilslutning til høstgudstjenesten, hvor vi efter gudstjenesten gik med spillemænd og præst
i front til Sognegården. Her spiste vi sammen delvist i opsat telt.
Tak til Ole og Torben for at grille.

•

Dennis Tobiasen tog os med på en tur
til Vestbredden, hvor han boede i en
flygtningelejr og holdt påske i Jerusalem - en spændende fortælling og
ikke helt uden drama.

NUVEL! | 2. årgang nr. 8

SET &
SKET!
•

Juleklip i Sognegården er i fuld
gang og snart færdigt, så årets
pynt kan udleveres til de gudstjenester, der foregår hen over julen.
I år skulle der ikke klippes helt så
mange eksemplarer af Årets Julepynt, der uddeles efter juleaftensgudstjenesterne. Men hyggeligt var
det stadig at være med til at klippe,
folde og klistre. Tak til alle som har klippet med i år, og særlig tak til Ulla for
igen at være en sikker primus motor!

•

Ulla Reipur og Anne Lise Eliasen har i
år måtte kreere flere kostumer til krybbespil! Krybbespillet opføres af skolens ældste klasse og er i år lidt anderledes end sidste år, for i år vil man
møde både en Kejser Augustus og
den grusomme Kong Herodes, hvis
kåbe her ses. Desværre kan vi pga.
Corona ikke opføre krybbespillet i kirken. I stedet opføres krybbespil på sidste skoledag i UFC, hvor hele skolen
kan samles på én gang! Godt vi har
fundet en løsning, så det alligevel kan
blive jul! Tak til Anne Lise og Ulla for kostumer – og til 5. klasses lærer Marco!

•

Tirsdag d. 17.11.2020 gav Jasmin
Gabay og guitarist Dennis Flacheberg koncert. Jasmin sang forrygende både gospel, julesange og evergreens – mange nynnede med, da
Dennis optrådte med et solonummer.
En rigtig dejlig aften, der grundet restriktionerne ikke kunne rundes af med
et glas i kirken, men et marcipan brød
i hånden til aftenkaffen derhjemme.
De, der mødte op, var glade for at
komme ud og deltage i livet, kulturen og samværet, og musikerne
var glade for at optræde for os. Vi
ser frem til flere koncerter og arrangementer i det nye år i Uvelse kirke..
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”VORES LOKALE BUTIK DE NÆSTE 115 ÅR”
- Vi bevarer gennem forandring

U

velse Brugsforening blev
grundlagt i 1906, og hvis
man har set gamle fotos fra
byen, så husker man sikkert
tydeligt den sparsomt bebyggede bymidte med Brugsen,
den nye skole, samt få andre
omkringliggende
bygninger.
Også dengang var der lokale
ildsjæle, som kunne se fordelene i en nærbutik, og det har
utvivlsomt været en stor ting for
et lille bysamfund at få etableret en moderne brugsforening,
hvor lokale bønder, frugtavlere
eller andre producenter kunne
afsætte og handle deres varer.
Nu kunne områdets beboerne
handle lokalt uden at skulle
tage ”dagvognen” til Slangerup eller selv transportere sig
med hest og vogn, for at købe
de nødvendigheder, som ikke
kunne dyrkes, avles eller på anden vis fremstilles lokalt.
Nu, knap 115 år senere, har verden ændret sig. Da supermarkederne gjorde deres indtog i
Danmark så langt tilbage som i
første halvdel af 50’erne, forandredes vores måde at handle
på, og det er ikke længere kun
såsæd og koks, man køber i
den lokale butik. Vi har vænnet os til at kunne købe varer
fra hele verden, fremfor bare fra
de omkringliggende landsbyer.
Globaliseringen har på godt
og ondt ændret vores opfattelse af, hvad der er ”lokalt”, og
hvilke varer vi forventer at kunne se i butikken til priser, hvor
man spørger sig selv, om det
virkelig afspejler de reelle omkostninger med transport fra
fjerne egne og en rimelig indtjening for producenterne.
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Øget bevidsthed om det
lokale
Men den grundlæggende idé
med at have en lokal butik har
ikke ændret sig. Vi oplever her
i 2020, en bevægelse tilbage
mod det lokale, og en øget
opmærksomhed på nye ting
som Fairtrade, dyrevelfærd og
klimaaftryk. Vi kommer aldrig tilbage til 1906, hvor kød, mel og
grøntsager kom fra nabobyerne, og hvor ingen nogensinde
havde set en banan, men vi
oplever en klar tendens til, at
hvis man ikke kan købe danske
hvidløg, så kan man da i hvert
fald vælge dem fra Spanien
frem for dem fra Kina, og man
kan vælge mælkeprodukter fra
Øllingegaard og Thise frem for
produkter, som er produceret
meget længere væk.
I det små oplever vi også, at
folk bliver mere og mere bevidste om, at det koster for miljøet
(og i sidste ende også pengepungen), at starte bilen for at
køre til Hillerød og handle, for
måske blot at spare 50 øre på
en liter mælk. I forbindelse med
at Slangerup Brugsforening
har besluttet ikke at videreføre
driften af vores Dagli’Brugs, så
har der været fremført mange
fornuftige og rimelige argumenter for, hvorfor det er en
god idé at kæmpe
for at have en lokal
butik, men hvis man
ikke går i salgstanker, så er huspriserne måske ikke særlig interessante i sig
selv. Hvis man har
ganske små (eller
slet ingen) børn, så
er muligheden for,
at de kan tjene lidt

lommepenge ved at arbejde
lige om hjørnet måske ikke særlig interessant lige nu. Hvis man
er sund og rask, er muligheden
for at kunne hente medicin lige
om hjørnet ikke særlig interessant, indtil man har behovet,
og hvis man alligevel arbejder
i Hillerød eller længere væk, så
virker muligheden for at kunne
købe mælk lige om hjørnet, og
måske give 50 øre mere, måske
heller ikke særlig relevant. Men
hvis vi alle sammen kigger lidt
ud over næsetippen, så bliver
”hele pakken” virkelig interessant og afgørende for dynamikken og livet i et lokalområde, og det er derfor meget
glædeligt, at mærke den utrolig store opbakning til planerne
for videreførelse af vores butik.
Afsked med Dagli’Brugsen
Som det er fremgået af både
dagspresse, mail og Facebook,
så er det ikke længere muligt
at forsætte driften af vores lokale dagligvarebutik i Coop-regi.
Der er flere grunde til det, men
den primære grund er det meget høje kædebidrag, en slags
”kontingent”, som alle butikker
skal betale for at være med i
Coop. Her bliver særligt de allermindste butikker ramt hårdt,
da kædebidragets størrelse for
dem ofte er forskellen mellem

Uvelse Brugsforening, ca. 1920. Foto: Arkiv.dk
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sorte og røde tal. Således også her i Uvelse. Det er slutningen på en epoke, men samtidig begyndelsen på noget
nyt. Det er naturligvis også en trist dag for de voksne fastansatte i butikken, og fra foreningen Uvelse Brugs Venner
vil vi gerne sige en stor tak til dem alle 3, Lotte, Arne og
Claus, for virkelig at have knoklet for at få enderne til at nå
sammen, hvilket desværre ikke lykkedes til sidst på grund
af udefrakommende faktorer.
Fokus på en spændende fremtid
Herfra hvor vi står, ser vi nu fremad i fællesskab. Fremad mod en moderne, nyrenoveret og velassorteret købmandsbutik, hvor en mindre del af varesortimentet ganske vist skiftes ud, men hvor mange ting stadig er som vi
Uvelse Brugsforening, 1975. Foto: Arkiv.dk
kender dem: et stort udvalg af økologiske varer, men også
gode, konventionelle varer til en god pris, som til stadighed vil blive matchet op mod discountbutikkerne. En arbejdsplads for vores unge. Et sted, hvor vi kan hente pakker, medicin og aflevere
biblioteksbøger. Et sted, som vil videreføre vores traditioner med juletræstænding, fastelavn, grillaften og Halloween. Og ikke mindst et sted, hvor vi kan møde hinanden, og få en god snak om
løst og fast, mens vi foretager vores daglige indkøb.
Men også en butik, som udvikler sig, ser mere fremad og forankrer sig mere i det lokale. Flere
glutenfri og allergivenlige varer. Og tænk hvis vi kunne forhandle lokalt produceret kød, hvad
enten det er gris, okse eller fjerkræ. Kartofler gravet op på de nærliggende marker. Frugt og grøntsager fra nærliggende plantager. Det er kun fantasien, som sætter grænser, og derfor har det
også være vigtigt for initiativgruppen, at sikre det lokale engagement i projektet. Både i form af
reelt ejerskab, men også muligheden for stadig at kunne være med til, at hjælpe og rådgive en
ny købmand gennem bestyrelsesarbejde i købmandsforeningen.
Vi minder om, at der i hele november måned stadig er mulighed for at købe aktier i det ejendomsselskab, som skal stå for istandsættelse af bygning og efterfølgende udlejning til en dygtig
købmand.
Inden længe går arbejdet med at istandsætte bygningen i gang, og så bliver det for alvor synligt,
at der kommer til at ske store forandringer. Inden længe venter kun at Uvelse Brugs Venner skifter
navn på forårets generalforsamling, så det kommer til at afspejle vores nye virkelighed. Her vil vi i
foreningen gerne stille et par flasker god rødvin på højkant, for det bedste navneforslag.
Uvelse Brugs Venner

Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00
Søndag/helligdage 10.00 - 14.00 mail: blomster.galleriet@dlgmail.dk
DECEMBER 2020 - MARTS 2021
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Nyt fra
Uvelse-lystrup
Lokalråd
Nyt lokalområde udpeget som ”interesseområde” for regionens
fremtidige grusgravning
En massiv modstand via protestskrivelser fra Lokalrådet og Hillerød Kommune
havde tilsyneladende effekt på Hovedstadsregionens planer for at udnævne
et område øst for Uvelse som ”interesseområde” for grusgravning. Det er i hvert
fald taget ud af planen, men i stedet er
området syd/øst for Lystrup nu kommet
ind som nyt planlagt ”interesseområde”.
De lokale beboere har derfor igangsat
en underskriftindsamling imod projektet.
Også Hillerød Kommune har vedtaget
at ville protestere, og anvender i deres
høringssvar som hovedargument, at
den lokale infrastruktur ikke kan håndtere den øgede trafikbelastning med tunge køretøjer, som vil blive en følgevirkning af at placere et grusgravningsområde ved Lystrup.
Lokalrådet vil også gå ind i sagen, og vil også protestere mod at få mere tung trafik ind på vores
i forvejen belastede infrastruktur, og i øvrigt supplere protesten med argumenter der taler for at
fastholde den eksisterende natur. En natur der selv af Hovedstadsregionen er udnævnt til at være
bevaringsværdigt.

J. Jensen sagen nu i høring
Hillerød Byråd har onsdag den 28. oktober 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 449 for
Upcyclingcenter Nordsjælland (J. Jensen) i 8 ugers offentlig høring.
Baggrunden for at udarbejde et nyt plangrundlag for området er, at nedrivningsaktieselskabet J.
Jensen ønsker at udvide virksomhedens eksisterende aktiviteter på Højlundevej 8 i Uvelse.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at virksomheden kan udvide deres aktiviteter
og etablere et genanvendelsesanlæg for byggeaffald med henblik på øget genanvendelse.
Dette indebærer, ud over den primære aktivitet med håndtering og sortering af byggeaffald, bl.a.
aktiviteter som nedknusning af byggeaffald, neddeling af have- og parkaffald, håndtering og
rensning af forurenet jord og afrensning af materialer forurenet med bl.a. PCB. Derudover vil der i
et mindre omfang forekomme detailsalg af genbrugsmaterialer.
Hvad der ikke står i lokalplan-forslaget er, at en vedtagelse af projektet vil afstedkomme betydelige fremtidige gener for de nærmeste naboer, i form af støj, støv og væsentlig øget transport med
tunge køretøjer til og fra adressen.
Lokalrådet og de nærmeste naboer har tidligere påklaget nævnte udvidelse og vil selvfølgelig
gøre det igen. Høringsfristen udløber 2. januar 2021.
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Affaldsindsamlingen 2020 i Uvelse/Lystrup - aldrig kedelig - men der
var for lidt affald
Igen i år havde Lokalrådet for Uvelse/Lystrup – i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning – arrangeret affaldsindsamling i lokalområdet.
Årets første indsamling var
udsat p.g.a. Corona, men
lørdag d. 19. september
lykkedes det endeligt at
gennemføre projektet. Et
gennemgående træk var
dog, at der var meget mindre affald at indsamle end
de foregående år. Om det
skyldes Coronaperioden,
hvor mange gik hjemme,
og måske af den årsag
har brugt tid på at indsamle affald på offentlige
gader og veje, skal være
usagt, men det var tydeligt, at affaldsmængden var reduceret.
De mange indlæg bl.a. i nyhedsmedierne og på Facebook om, at folk smider deres Corona
mundbind i naturen, når de forlader offentlig transport, holder ikke helt stik for Uvelse/Lystrup. Der
blev kun fundet 7 stk. brugte mundbind. På trods af det lave antal kunne det konstateres, at ikke
alle busholdepladser er udstyret med affaldsspande - så hvor skal man gøre af mundbindet, når
man forlader bussen? En lille ting som er blevet aktualiseret af påbuddet om mundbind i offentlig
transport.
Det lykkedes på et par timer at indsamle ca. 15 sække med brændbart affald + et par sække
med glas og metal, og hele lokalområdets veje og stier blev støvsuget for affald.
Hillerød Forsyning havde opstillet containere til affaldet, og Lokalrådet sponserede is, øl eller sodavand til deltagerne. På billedet ses et udsnit af indsamlerne, hvor det særligt positive i år var
deltagelsen af de relativt mange småbørnsforældre. Ungerne (og forældrene) blev ”luftet” og
børnene oplært med, at i Uvelse/Lystrup holder vi naturen ren.
En på alle måder rigtig god dag, som vi selvfølgelig gentager næste år.

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

DECEMBER 2020 - MARTS 2021
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AFSLutning på postnummer-sagen i Uvelse-Lystrup
Den 3. august 2020 modtog Lokalrådet endeligt afslag fra Trafikstyrelsen på anmodningen om, at
skifte det eksisterende postnummer (3550 Slangerup) til et postnummer, som kunne indikere, at
området er en del af Hillerød Kommune. Som argumentation anvender Trafikstyrelsen:
Postnummersystemet har ingen sammenhæng med landets administrative opdeling i kommuner og regioner mv. De kvalitetsmæssige konsekvenser for postbefordringen ved ændring af postnummer kan i nogle tilfælde stå på i årevis. Enhver postnummerændring koster Post Danmark i
gennemsnit 100.000 kr. til programmering af OCR/sættemaskiner og øget manuel håndtering på
grund af fejl i postnummer. Det koster erhvervslivet, borgere og offentlige myndigheder at opdatere deres databaser, brevpapir, firmavogne etc.
Afslaget afrundes med: ”Styrelsens afgørelse – der er i overensstemmelse med fast administrativ
praksis på dette område – kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jfr. § 32 i bekendtgørelse nr. 1525 af 13.december 2019”. Altså ingen muligheder for at anke afgørelsen.
Lokalrådet beklager denne afgørelse, men må erkende at slaget er tabt – vi får ikke et andet
postnummer.

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

Få en vurdering af din bolig
– den kan være mere værd, end du tror!
14
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Vejsyn 2020
Den 6. september gennemførte Lokalrådet det årlige syn af lokalområdets
offentlige veje, fortove og stier, og afrapporterede efterfølgende de observerede mangler til Hillerød Kommune.
Siden sidste års vejsyn er der jo sket en del på vort lokale vejsystem, specielt
noteres med stor tilfredshed den nye vejbelægning ad Lystrupvej mod Slangerup, samt tilhørende cykelstier både mod Slangerup og mod Åparken.
Endvidere at der er etableret ny asfaltbelægning på stien mellem Damtoften og Kornvænget. Tak for det – flot arbejde.
Lokalrådet ser frem til lignende vedligeholdelsesarbejder det kommende år
på hovedfærdselsåren gennem Uvelse (Gørløsevej og Lyngevej) samt en
række offentlige veje, hvor asfaltbelægningen på specielt Skolelodden og
Kildetoften er af så ringe kvalitet, at disse veje bør have særdeles høj prioritet m.h.t. kommunens renovering af vejbelægning.
I 2019 havde vi som opfølgning på vejsynsrapporten fra 2018 et møde med
trafikudvalgsformanden Dan Riise og embedsmænd fra Hillerød Kommune.
Vi håber selvfølgelig på en gentagelse af dette med reference til rapporten
for dette års vejsyn. Bl.a. affødt af dette møde blev der - i 2019 - lovet et nyt
kommunalt initiativ om vedligehold af offentlige fortove. Se nedenstående
citat fra mail korrespondance fra Hillerød kommune af 15/7 2019:
”- forvaltningen igangsætter kampagne for grundejernes forpligtelser før sommeren og kommunen vil, med henblik på kommunens
konstaterede manglende vedligehold af lokalområdets fortove gennemgå disse. Lokalrådet anbefalede her at vedligeholdet startede
på Bøllemosevej”

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

Nu er vi nået frem til november 2020.
Måske har kommunen påklaget manglende vedligehold hos visse borgere, men Lokalrådet må
konstatere en total mangel på initiativ fra kommunens side hvad angår kommunens - egen - pligt
til at vedligeholde de lokale fortove. Til at understrege hvor slemt det står til vedlægges et billede
fra et såkaldt ”fortov” på Bøllemosevej, hvor der flere steder efterhånden ikke er et fortov. Mange
andre af de offentlige fortove lider under knækkede og skæve fliser og er i en så dårlig stand, at
de ikke kan benyttes af gangbesværede, barnevogne m.v., og almindeligt gående, der ofte også
foretrækker at gå på kørebanen. Hillerød Kommune er endnu engang blevet gjort opmærksom
på dette – og en dag må det da skabe opmærksomhed i de kredse.
Hvis der er spørgsmål til vejsynsrapporten står Lokalrådet selvfølgelig til disposition for en nærmere detaljering af denne.

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

DECEMBER 2020 - MARTS 2021
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UVELSE IDRÆTSFORENING
C

ovid-19 pandemien har på ingen måde
sluppet grebet, og vi må fortsat leve med
restriktioner og nye retningslinjer for hvordan vi
kan afholde vores aktiviteter.
På trods af det er vi kommet godt i gang med
efterårssæsonen og selvfølgelig med fokus
på, at vi passer på hinanden.
Vi vil gerne takke alle frivillige i UIF, der med deres indsats har gjort det muligt at gennemføre
vores aktiviteter.
Ved denne tid sidste år, havde vi en forventning om at gennemføre de sædvanlige arrangementer i 2020.
Nytårskur, generalforsamling, gymnastikopvisning, byfest - og vi luftede endda tanker om, at
vi ville finde på noget nyt.
Jeg håber vi snart kommer tilbage til en mere
normal hverdag, hvor vi igen kan afholde vores arrangementer.
Om det bliver i 2021, er der vist ingen der kan
garantere for på nuværende tidspunkt, men vi
vil bestræbe os på at gennemføre det, der er
muligt og forsvarligt.
Mvh. Anders Andskov Thorsen, formand UIF
Tlf: 29678382 Mail: a_thorsen@hotmail.com

GENERALFORSAMLINGEN
Vi afholdt, som annonceret i sidste NUVEL,
generalforsamling tirsdag den 18. august kl.
19:00 i Uvelse Fritids Center.
Generalforsamlingen blev, grundet Covid-19,
afholdt ca. 6 måneder efter, den rettidigt skulle være afholdt.
Der var ingen fremmødte medlemmer eller øvrige tilhørere.

4.
5.
6.
7.
8.

Formanden fremlagde regnskabet, og
regnskabet blev godkendt.
Fremlæggelse af budget
Budgetter for de enkelte afdelinger blev
diskuteret.
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand og næstformand var på valg
og de modtog genvalg
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt
Evt.

Vi tog afsked med Leif Jørgensen som bestyrelsesmedlem. Leif har været med i UIF’s bestyrelse i over 40 år som afdelingsformand for
fodbold. Fremadrettet har Lejf tilkendegivet, at
han er frisk på at hjælpe bestyrelsen med forskellige opgaver.
Vi takker Leif for den indsats han har ydet
igennem de mange år, og mon der ikke dukker nogle opgaver op, hvor vi har brug for Leifs
assistance.

Bestyrelsen i UIF
Formand: Anders Andskov Thorsen
Næstformand: Julie Elgeti
Kasserer: Maj-Brit Pedersen
Formand for gymnastikafdelingen:
Paw Petersen
Formand for floorballafdelingen:
Morten Kvistgaard
Formand for badmintonafdelingen:
Jan Erik Andersen
Formand for fodboldafdelingen:
Michael Piil Milwertz

Generalforsamlingen blev afholdt efter den i
vedtægterne beskrevne dagsorden.
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Michael Piil Milwertz blev valgt til dirigent
og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
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GYMNASTIK

Floorball

I UIFs gymnastikafdeling er vi kommet rigtig
godt fra start. Vi er utroligt glade for den store opbakning vi har fra byens børn, unge og
voksne, som møder op hver uge til gymnastik
i hallen. Vi er også så heldige at have mange børn og voksne fra vores nabobyer, som
tiltrækkes af det ”hyggelige” miljø i UIF.

•
•

Vi tilbyder - igen i år - hold for alle aldersgrupper og niveauer.
Holdene kan ses på vores hjemmeside
www.uif.dk.
Vi tager alle hensyn til de Corona restriktioner,
der er udstukket fra DGI. Vi oplever, at alle er
gode til at spritte hænder og passe på hinanden.
Søndag d. 21.marts 2021 skal I sætte et stort
kryds i jeres kalender. Der afholder vi vores årlige gymnastikopvisning. Vi håber vi får lov til at
vise jer alle, hvad de dygtige gymnaster har
lært i løbet af sæsonen. Skulle dette ikke blive
muligt i forhold til Corona, så giver vi selvfølgelig besked herom.

Tirsdag 20.00 - 22.00
Torsdag 20.00 - 22.00

En lille hilsen fra Uvelse Floorball.
Kom og spil med! Vi har tilmeldt et hold i denne sæson, i laveste række, hvor vi spiller mod
modstandere som Allerød og Ganløse.
Vi ligger pt. i midten af rækken. (Så, vi har ikke
tabt alle vores kampe!) Alle er velkomne. Vi er
i alderen 16-60.
Info til tilskuere og nye ansigter: Vi kører i disse
dage på Corona-regelsæt. Det kræver ofte lidt
ekstra instruktion. (Som skifter fra dag til dag.)
Kontakt mig gerne, for mere info.
Mvh. Morten Kvistgaard, Formand for Floorballafdelingen, morten@kvistgaard.org

Badminton
Voksen badminton, selvtræning +18 år

Skulle I have spørgsmål, er I altid velkomne til
at kontakte formanden for gymnastikafdelingen, Paw Petersen på mail: gymnastik@uif.dk

•
•
•

Fodbold

Der er stadig ledige baner man kan booke på
vores hjemmeside http://www.uif.dk/
Man sætter selv bane op og piller ned igen,
når man er færdig med at træne

Vi har forsøgt af få etableret noget fodbold
her i Uvelse.
Der var i foråret en del, der spillede noget hyggebold om onsdagen, og der har også været
vist interesse for at etablere et seniorhold.
Indtil videre er status, at der ikke rigtigt er kommet noget op at køre, og det kan der selvfølgelig være mange gode grunde til.
Som situationen er lige nu, vil vi ikke igangsætte flere aktiviteter før Covid-19 reglerne tillader,
at vi må samles flere end 10.
Mvh. Michael Piil Milwertz, formand for fodboldafdelingen

DECEMBER 2020 - MARTS 2021

Onsdag 19.00-20.00
Onsdag 20.00-21.00
Onsdag 21.00-22.00

Børne badminton med trænere + 8 år
•

Mandag 17.00 - 18.00

Der er stadig plads til flere børn. Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte formand
for badmintonafdelingen.
Mvh. Jan Erik Andersen, formand for badmintonafdelingen, janerikandersen@gmail.com
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Sæson 4 i VOKSENKLUBBEN har indtil videre alene afholdt 2 klubdage.
På grund af Covid-19 smittefaren har vi været nødt til at lukke klubben midlertidigt ned. Vi håber,
at det bliver muligt at fortsætte i 2021.
Meld dig til mailinglisten på voksenklub@gmail.com, så du på den måde kan følge med i, hvornår
klubben åbner igen.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et Corona frit Nytår til jer alle!
voksenklub@gmail.com

18

NUVEL! | 2. årgang nr. 8

EN HILSEN FRA UVELSE BØRNEHUSE
V

i har det godt i Uvelse Børnehuse. Efteråret er kommet og vi oplever bladene falder af træerne,
fuglene flyver sydpå mod varmere himmelstrøg. Hvis bare man var fugl og kunne komme ud
og opleve verden og suge til sig af nye indtryk og se verden lidt fra oven. Vi har vist alle brug for
at få nye indtryk i en tid med Covid-19. Vi er selvfølgelig også ramt af alle restriktionerne omkring,
hvordan vi skal forholde os til smittetryk, opsporing af smitte osv.

I Uvelse Børnehuse, er alle børn opdelt i egne
grupper mellem kl. 9-15. I ydertimerne blander
vi os, men vi holder stadig afstand. Vi
har et stort fokus på hygiejne, med
håndvask, af-spritning af flader
osv. Vi vasker vores legetøj dagligt, og har delt legetøjet op
så vi ikke bruger det hele. Børnene er så meget ude som
muligt og forældrene støtter
godt op om det, ved at give
deres børn ekstra varmt tøj
på osv. Ligeledes må forældrene ikke komme ind i huset.
De har fået et lille område, hvor
de kan give deres børn tøj på eller af. Når forældrene kommer ind i
huset til møder, skal de bære mundbind.
At arbejde i en institution med Covid-19 i
verden sætter også personalet på arbejde, mange arbejdsrutiner skal gøres på en
anden måde. Alle arbejder hårdt for at give
børnene en så tryg hverdag som muligt og

Humletoften 3
3550 Slangerup
www.OleVinther .dk
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stadig beholde fokus på pædagogikken og
det enkelte barns trivsel og udvikling. Ikke for
at prale, men det er vi gode til i Uvelse
Børnehuse.
I øjeblikket har vi fokus på efteråret, vi går ture i Uvelse og samler blade, kastanjer osv. som vi
bruger i aktiviteter med børnene. Vi har fokus på sprog,
vi læser bøger, synger sange
og taler meget om de ting vi
gør. Som altid har vi fokus på
relationerne børnene imellem, især i en tid hvor vi er meget opdelt.
Vi har mange søde børn og voksne i Uvelse Børnehuse og vi har en
forældregruppe der støtter godt op omkring vores arbejde i Uvelse Børnehuse.
Hilsen
Mie Winther Olsen
Daglig leder

Ole Vinther-Nielsen
Telefon: 3027 2060
e-mail: Ole@OleVinther.dk
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HJERTELØBERE I UVELSE OG LYSTRUP

’TRYGFONDEN HJERTELØBER’,

er en ordning af frivillige, som stiller sig til rådighed for at hjælpe ved
hjertestop.
Som hjerteløber kan du gøre en afgørende forskel ved at starte hjertelungeredning og tage en hjertestarter i brug, inden akutlægebilen
og ambulancen kommer frem til et hjertestop.
Formålet med hjerteløber-ordningen er, at flere borgere overlever
hjertestop.

Du er ikke alene om opgaven

Som hjerteløber downloader du en app på din smartphone og tilmelder dig. Hvis der så sker et
hjertestop i nærheden af dig, får du en alarm. Accepterer du opgaven, bliver du sendt afsted til
den ene af to forskellige opgaver:
Enten skal du begive dig hen til adressen med det formodede hjertestop og begynde hjertelungeredning, eller også skal du hente en hjertestarter, tage den med til adressen og anvende den
på patienten.
- Du behøver hverken at være fagperson eller hurtigløber for at blive hjerteløber. Alle over 18 år
kan melde sig.
Det anbefales dog, at man tager et kursus i hjertelungeredning og får genopfrisket teknikken
med jævne mellemrum. Men det er ikke en forudsætning for at kunne melde sig som hjerteløber.
Når du er på en mission som hjerteløber, er der allerede slået alarm, og den professionelle hjælp
er på vej. Så du er ikke alene om opgaven. Du kan få anvisninger fra appen eller fra fagfolk i telefonen, hvis du når først frem til stedet og er i tvivl om noget.
Er akutlægebilen eller ambulancen nået frem, når du ankommer, afgør mandskabet, om der er
brug for din hjælp, eller om du blot skal forlade stedet igen.
Du er ikke forpligtet til at sidde på spring som hjerteløber. Der bliver altid kaldt flere hjerteløbere til
et hjertestop for at øge sandsynligheden for, at der er mindst én, som har mulighed for at nå frem.
Så du skal ikke have dårlig samvittighed, hvis du ikke kan reagere på en alarm. Måske er du alene
med små børn eller optaget af arbejde, så du ikke kan løbe afsted.
- Hvis du ikke havde appen, var du jo heller ikke løbet afsted. Og selv hvis du kun løber en enkelt
gang, kan det jo gøre forskellen og redde liv.
Hvis du ikke vil alarmeres, kan du slå alarmen fra eller sætte telefonen på lydløs.

Der kan komme en reaktion

Det kan være en overvældende oplevelse at
være på mission som hjerteløber. Det handler
om liv og død, og det hele sker på kort tid. Det
er helt normalt, at man bagefter kan føle sig
utilstrækkelig og tvivle på, om man gjorde det
rigtige.
Som hjerteløbere får du altid en opfølgnings-sms med et spørgeskema, hvor du blandt
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andet bliver spurgt om, hvor påvirket du er af situationen. Hvis du er meget påvirket, har du mulighed for at blive ringet op og tale forløbet igennem med en sundhedsfaglig person.
Du må gerne snakke om dine egne oplevelser og følelser med din familie eller andre personer.
Men oplysninger om patienten må du ikke dele med andre – her har du tavshedspligt. Du får
heller ikke oplysninger om, hvordan det efterfølgende er gået med patienten.
TrygFonden står bag hjerteløber-projektet.

Blandt de bedste i verden

”Danskerne er gennem de seneste år blevet blandt de bedste i verden til at træde til ved hjertestop, så markant flere end tidligere får hjælp, når de falder om med hjertestop. I dag træder folk til
i 66 pct. af tilfældene med hjertestop mod 19 pct. i 2001. I samme periode er overlevelsen steget
fra 4 pct. til 13 pct.,” siger Freddy Lippert, direktør i Den Præhospitale Virksomhed, Akutberedskabet, i Region Hovedstaden, og fortsætter:
”Men vi har stadig et stort potentiale for at redde flere, særligt i private hjem, hvor 75 pct. af hjertestoppene sker, og kun ganske få overlever. Populært kan man sige, at man helst skal få hjertestop
i det offentlige rum, for i private hjem er der ofte ikke personer nok til stede, som både kan ringe
1-1-2, yde livreddende førstehjælp og hente en hjertestarter. Så her forventer vi, at hjerteløberne
vil være til stor gavn.”
I TrygFonden har man i mange år arbejdet for at uddanne danskerne og få flere til at træde til,
og her mener man, at danskerne er klar til en hjerteløberordning.
”Det at træde til med livreddende førstehjælp er efterhånden blevet helt naturligt, og rigtig mange danskere har taget til sig, at det er bedre at gøre noget end ikke at gøre noget. Vi tror derfor,
at danskerne er klar til en hjerteløberordning, hvor man bliver en vigtig ekstra ressource til ambulance og det øvrige akutberedskab. Der hænger 17.000 hjertestartere rundt om i landet, som vi
gerne vil aktivere. Derfor afprøver vi nu effekten af at organisere frivillige hjerteløbere i hele Region
Hovedstaden, og vi håber, at der er rigtig mange, som melder sig for at være med til at gøre en
forskel,” siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Hvordan står det til i Uvelse Lystrup!

I Uvelse har vi tre hjertestartere, 1 i UFC, 1 ved Brugsen og 1 ved fælleshuset i Uvelse Have. I Lystrup
var vi 1 ved Galleri Hanegal.
Vi er i dag mindst 6 hjerteløbere, der alle er klar til at løbe ud og hjælpe til!
Hvordan står det til med servicen på disse 3 hjertestartere? Der skal tegnes en serviceaftale der
koster fra 153,- til 299,- kr pr. måned ved en årsaftale med Hjerteforeningen. I Lystrup skal vi i gang
med at samle penge ind til dette, og hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe med dette, må de
gerne sende et beløb på MobilePay til 22213480, så sørger jeg for at der bliver tegnet en aftale
for Lystrups hjertestarter!
OBS!
I denne Covid19-tid undervises der ikke i Giv Liv, men interesserede kan kontakte
mig for et fremtidigt Giv Liv kursus.
Geert Krøll-Schwartz
Giv Liv instruktør

Geert Krøll-Schwartz, Lystrup

DECEMBER 2020 - MARTS 2021

Bemærk nøglen til UFC hænger
udenfor når døren er låst

Dorte Pindstrup, Charlotte Eisemann & Peter Dohlmann, Uvelse

Per Larsen, UFC i Uvelse
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Kærlighed er, når jeg ser over på divanen og
opdager, han ligger der endnu efter seksten år

U

den man næsten kan forstå eller acceptere det, er
sommeren gået. Sådan er det
for mig hvert år. Sommer går
over i sensommer, efterår bliver
til vinter. Det er ikke fordi efterår
og vinter er kedeligt, men det
at man er mere indendørs også i disse tider - er lidt mere
problematisk, end da vi kunne
mødes over kaffen udendørs.
Jeg håber, I har nydt sommeren på trods af Covid-19. Nu
passer vi ekstra på igen. I kirke
og i Sognegård følger vi alle
regler og retningslinjer, så vi
kan ses sikkert på trods af tiden.
Valget blev godt overstået, og
vi er 5 fra menighedsrådet,
der har valgt at fortsætte. Vi
siger velkommen til vores nyvalgte medlem, Steen Vindahl,
som præsenterer sig selv andet steds i bladet. Tak til Dorte
Pindstrup som efter 2 år på
kassererposten valgte at gå
ud og i stedet fortsætte som
frivillig og suppleant, - det er vi
glade for. Vi har afholdt konstituerende møde og fordelt poster som det fremgår bagest i
NUVEL!
Der var budgetsamråd i september, hvor provsten oplyste
os om, at Uvelse ikke kunne få
tilsagn til udbygning af Sognegården, og heller ikke gøre sig
håb inden for den nærmeste
fremtid. Menighedsrådet har
valgt at invitere provstiudvalget til dialogmøde først i det
nye år og se, om vi i fællesskab

Suzane Brøgger

kan finde en løsning, så
vi får en større Sognegård, der matcher vores
behov. Vi vil gerne kunne
rumme det antal, der er
plads til i kirken. Vi er i øjeblikket tilbageholdende
med at udvide vore aktiviteter,
fordi Sognegården er for lille.
Så længe vi er nødt til at samles til fællesspisning i telt i forbindelse med familiegudstjenester og høstgudstjeneste, er
vi meget afhængige af vejr og
årstid. Sognegården blev bygget i 1992 som en konfirmandstue, og da kirken fyldes op til
de tilladte 125 ved flere lejligheder om året, er det et stort
problem, at Sognegården kun
kan rumme en brøkdel. Vi har
prøvet at spise i hold, det er
ingen succes, og nogle går
hjem.
Vi har desværre måttet aflyse
familiegudstjeneste i september med børnekoret samt Halloween gr. Covid-19. Det er noget af det, vi har været rigtig
kede af. Vi håber, vi kan afholde familiegudstjenester inden
alt for længe og glæder os
allerede.
En del af de arrangementer,
der blev aflyst i foråret, er gennemført hen over efteråret og
igen efter jul kommer et par af
de koncerter, der blev aflyst. I
kan glæde jer til Bobo Moreno
og Ida Riegels.
Vi starter op med minikonfirmander i det nye år og håber
på at jeres børn vil være inte-

resseret i det. Det skal nok blive
både sjovt og lærerigt.
Kor-Ole valgte at sige op, da
han følte arbejdspresset blev
for stort. Han slog fast, at han
havde været meget glad for
at starte vores børnekor op og
har da også vikarieret, indtil
vores nye korleder Susanna
Elin Gøtz trådte til. Læs om Susanna andet steds i bladet.
Niels Frølich har valgt at fratræde sin stilling som sognegårdsmedarbejder. Vi siger tak
til Niels for den periode, han
har været knyttet til Sognegården.
Menighedsrådet har derfor
ansat en ny medarbejder,
Christine Løgstrup. Christine er
til stede under aktiviteterne i
Sognegården og sørger for, at
vi overholder Covid-19 reglerne. Det er vigtigt, at vi alle kan
være sammen på forsvarlig vis
i denne tid, og at vi passer på
både børn og vi andre gamle.
Christine præsenterer sig andet steds i bladet.
I kirken ser vi frem til at fejre jul
sammen om end med afstand
og håber også at se jer til de
arrangementer, vi har hen over
vintermånederne.
Vi i Uvelse Menighedsråd vil
ønske alle i Uvelse og Lystrup
en rigtig glædelig jul og et
godt nytår!
Bente Præstiin
Formand
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MALERIUDSTILLING - RIE SARAUW

R

ie Sarauw udstiller i Sognegården de næste fire måneder.
Hun siger selv følgende:

- At male billeder er for mig en skøn blanding af en anderledes oplevelse af natur. Jeg arbejder med farver og former, bruger og omformer indsamlede indtryk og ideer i dagligdagen og fra naturen. Jeg
holder af at overskride grænser, har fornøjelse ved at lytte til andres
reaktioner over mine billeder, både i processen og efter. Jeg maler
hjemme, i naturen og på rejser.
Jeg maler med akrylmaling. Billederne starter med at være nonfigurative, med én farveholdning, men ender meget hyppigt ud i noget
naturalistisk i en hel anden farve. I mange af billederne ligger der
andre billeder nedenunder.
Undervisning har jeg bl.a. modtaget af Birger Møller fra Århus Kunstakademi.

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
DECEMBER 2020 - MARTS 2021
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NYT FRA HANEBJERG SKOLE, AFD. UVELSE

L

ivet på Hanebjerg Skole, afd. Uvelse går sin
vante gang, selvom omstændighederne er
noget anderledes end de plejer. Vi var ramt af
nedlukning og hjemmeundervisning i foråret,
men har heldigvis været forskånet for det siden skolestarten den 10. august. Om vi forsat
er så heldige er nok tvivlsomt, men alle gør –
både store og små – hvad vi kan, for at holde
coronaen på afstand ved at afspritte hænder
og holde afstand.

Som en festlig afslutning på dagen fik vi
plantet et nyt, smukt
hjertetræ i skolegården. Træet kom i jorden, mens vi sang
”Livstræet” akkompagneret af tonerne fra
akustisk guitar. Nu står
det i midten af skolegården og udgør et fint
centrum. Det gamle træ havde været savnet
af mange, så det er glædeligt, at der nu er
kommet et nyt. Planen er, at der skal bygges
en bænk rundt om træet til foråret, så man
kan hygge sig i skyggen under trækronen på
varme sommerdage, når de vender tilbage.
Inden længe runder vi 1. december, hvor vi
går ind i en måned med julehygge, juleaktiviteter og arrangementer. Vi sætter stor pris på
samarbejdet med kirken og præsten, så det
årlige krybbespil og juleafslutningen den 18.
december kan blive til noget. Også her tager
vi de hensyn, der skal til for at det bliver sikkert
for alle.
Hanebjerg Skole ønsker alle en glædelig jul
og et lykkebringende nytår
Charlotte Mølgård Nielsen
Afdelingsleder, Hanebjerg Skole

I september havde vi Naturfags-festivaluge,
hvor der blev undervist i astronomi, dyrespor,
vejrfænomener og meget mere. Alle børn arbejdede i små grupper og fik lavet en masse spændende forsøg og kreative ting. Det er
altid spændende for børnene at arbejde på
nye måder og i dybden med faglige områder.
Skolernes Motionsløb foregik traditionen tro i Lystrup
Skov fredag den 9.
oktober, hvor alle
børn og voksne løb
så mange runder
de kunne nå på
to timer. Det blev
til mange kilometer alt i alt, og alle
deltog med gå-påmod og engagement. Det var en
rigtig hyggelig dag,
hvor solen skinnede og humøret var
højt.
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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
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FLAGLAU

Uvelse-Lystrup Flaglau
I 2018 blev det lokale flaglau stiftet. Da vi hørte under Slangerup
havde Uvelse mulighed for at låne flag fra Slangerup Idrætsforening uden omkostninger. Siden vi kom under Hillerød Kommune har byen været uden flag ved diverse festligheder.
Det, var vi et par stykker, der mente, skulle laves om.
Derfor undersøgte vi hvilke muligheder, der var for at fremskaffe
flag, hvad en flagstang og et flag kostede og hvor vi evt. kunne
opbevare det. Efter overvejelse besluttede vi, at løsningen var at
leje flagene og fandt frem til Hillerød Riddere. De kommer med
flag og stænger, og vi sætter op.
Efter hver udlejning har vi en mindre fortjeneste, hvorefter vi går i gang med at etablere nye flaghuller med nedstøbte rør for at kunne opsætte flere flag hen ad vejen. Vi forventer på et tidspunkt også
at få råd til at bore huller til flag i Lystrup.
Som I måske har bemærket, har vi sat flag op i forbindelse med Uvelse sommerfest og konfirmationerne i Uvelse kirke. Hvis nogen skal holde en større fest f.eks. bryllup kan Uvelse Flaglau kontaktes
for aftale om pris og opsætning
Hilsen
Henning Thorsen tlf.: 2571 2945
Torben Swensson tlf.: 4038 2002
Finn Hansen
tlf.: 2239 1688

DIN EKSPERT
I NATUR- OG
LANDSK ABSPLEJE
SIDEN 1988

Børn i Uvelse og Lystrup på
3. klassetrin inviteres til
minikonfirmand i kirken!

Minikonfirmand er en mulighed for børn at
lære noget om, hvad der sker henne i kirken.
Det sker ved at vi snakker om nogle af bibelens fortællinger, leger, både ude og inde – og
vi synger og laver noget med vores hænder.
Minikonfirmand er sjovt, for dem, som vil være
med!!!
Minikonfirmandforløbet strækker sig over 4
lørdage, 23. januar, 30. januar, 27. februar og
den 13. marts kl. 10-13. Den 13. marts slutter vi
af med en gudstjeneste kl. 13, hvor familier til
minikonfirmanderne er særligt indbudte.
Der vil også være frokost undervejs, så ingen
skal sulte.
Børn i 3. klasse på Uvelse skole bliver indbudt
direkte – men børn i Uvelse og Lystrup på 3.
klassetrin er også meget velkomne!
Tilmelding sker ved aflevering af tilmeldingsskema til præsten, Kim på kfn@km.dk eller
5185 8287.

DECEMBER 2020 - MARTS 2021
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NYT FRA PRÆSTEN

Har du lagt mærke til, at kirkeklokkerne ringer oftere på lørdage?
Af sognepræst Kim Fischer Nielsen

alt for ofte risikere, at skulle afvise kirkegængere i døren, fordi
der ikke ville være plads.

K

irkens klokker har ringet oftere end sædvanligt det seneste halve år. Det har de bla.
gjort, fordi mange nybagte forældre heldigvis holder fast i at
holde dåb.
For 50 år siden var dåb en
begivenhed, som kun involverede den nærmeste familie.
Forældre, bedsteforældre og
faddere kom til kirken og fik
barnet døbt, hvorefter man gik
hjem og spiste en frokost sammen. Men i de seneste 15-20 år
har dåb ofte været den første
festlige begivenhed et par har
kunnet fejre som familie, for en
del vælger først at blive gift efter, de har fået børn! Derfor er
dåben af den førstefødte også
den første markering af, at nu
er vi en familie. Og måske derfor er det ikke usædvanligt at
invitere hele familien og vennerne med til dåb. Måske de
50-60 nærmeste inkl. børn, hvis
ellers der var plads i kirken.

Siden vi åbnede kirkedørene
igen, er 11 store og små børn
blevet døbt i Uvelse kirke. Det
er glædeligt, for det fortæller
noget om, at selvom det ikke
er muligt med de store fejringer, så vælger forældre alligevel at lade deres børn døbe.
Måske fordi dåben betyder så
meget mere end en hyggelig
familiefest.
Dåben er foruden tradition
også tilhørsforhold til Gud og
kristen identitet. Den er en
gave og et solidt fundament
til livet i frihed, som dem vi er,
selvom ingen af os er perfekte. Dåben er som et kompas
til livet med de ubegrænsede
muligheder, hvor vi får kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse som nogle at de vigtige

værdier med i livet.
Ja, og så er dåben en mulighed for at sige tak. Tak til Gud
for den gave det er at have
fået et barn. En tak, der næsten ikke kan udtrykkes, fordi
glæden over livet næsten ikke
kan udtrykkes med ord.
Måske også derfor vælger
mange forældre heldigvis stadig at holde barnedåb. For
bedre gave kan man ikke give
sit barn fra begyndelsen af livet.
Kim Fischer Nielsen,
sognepræst

Plads har vi i Uvelse kirke haft
masse af. Men nu med coronabegrænsninger kan kirken
kun rumme 36, når vi synger
sammen og skal holde afstand til dem, som vi ikke bor
sammen med.
Det betyder, at vi ofte ikke kan
rumme en dåb i søndagsgudstjenesterne, hvor vi ellers
plejer at holde dåb. For vi ville
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OVERVEJER DU DÅB?
Du er velkommen! Ring til præsten og få en
snak om mulighederne på telefon 5185 8287
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Børnesagens Fællesråd

Er formålet vi samler ind til i kirken i perioden december 2020 til marts 2021.
Børnesagens Fællesråd er paraplyorganisation for en
række mindre organisationer, som blandt andet hjælper med basale fornødenheder til børn i Danmark, så
som mad, briller, tøj og transport. Desuden støttes fattige børn, så de kan gå til fritidsinteresser.
Ved at give børn mulighed for at invitere klassekammerater til fødselsdag, hjælpes de til et bedre
selvværd.
Der laves sorggrupper, samtalegrupper, rådgivning og ferieaktiviteter for børn og unge, der ellers
ikke ville komme på ferie.

ERIKS UDFORDRING!

Flet dit eget julehjerte – de er lidt
svære!
Gør sådan her: Hent skabelonerne
på www.uvelsekirke.dk.
Her kan du printe dem ud direkte
på A4 papir, eller du kan printe og
derefter overføre tegningerne til to
forskelligt farvede papir, som du har
foldet. Husk at tegne skabelonen
med bunden af hjertet langs den
foldede del af papiret.
Og husk: ALDRIG glanspapir i en laserprinter!
Så skal der klippes og flettes!

TAK TIL NIELS

Niels Frølich Nilsson har i godt tre år været ansat som sognegårdsmedhjælper. Mange har derfor
nydt godt af Niels’ hjælpsomhed og beredvillighed i forbindelse med sognemøder, begravelseskaffe og andre arrangementer i Sognegården.
Niels har desuden i ny og næ vikarieret som kirketjener i kirken.
Niels har i dette efterår valgt at stoppe som sognegårdsmedhjælper, og vi siger derfor tak for
indsatsen!

DECEMBER 2020 - MARTS 2021
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NYE ANSIGTER I KIRKE OG SOGNEGÅRD

VELKOMMEN TIL NY KASSERER I UVELSE MENIGHEDSRÅD
Steen Vindahl Nielsen skriver:
Jeg og min kone Birthe flyttede til Uvelse Park i december 2009.
Vi er meget glade for at valget faldt på Uvelse, skøn by og ikke
mindst de nære naturområder. Jeg har arbejdet som chef i henholdsvis DSB og i det tidligere HT i mange år. I Uvelse Park har
jeg været formand for beboerforeningen og er pt. kasserer. Vi er
kirkegængere i Uvelse kirke og sætter stor pris på at deltage i
sognemøderne, som jeg syntes har nogle spændende temaer.

VELKOMMEN TIL NY SOGNEGÅRDSMEDHJÆLP
Christine skriver om sig selv:
Mit navn er Christine og jeg startede i Sognegården i maj måned. Her hjælper jeg med stort og småt og alt praktisk i forbindelse med husets og sognets aktiviteter. I vil bl.a. møde mig til
sogneeftermiddage, foredrag og film - ligesom korbørn, konfirmander og minikonfirmander også møder mig. Jeg står for udlejning af Sognegården og kan ligeledes hjælpe til ved f.eks.
mindesammenkomst, reception eller andet efter en kirkelig handling.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er 51 år og mor til 2 store piger på 17 og 19 år. Jeg er kreativ
og har i mange år drevet eget brugskunst firma. Derudover har jeg i en årrække undervist i bagning og kreative fag på aftenskoler. Udover timerne i Sognegården arbejder jeg også ca. 15 timer
om ugen i en vuggestue, hvor jeg bager og laver mad til 20 børn.
Jeg har i mange år været aktiv i kirke- og sogneliv og kender derfor til arbejdsområder og arbejdsgange. Og har derudover siddet en del år i bestyrelsen for en kulturforening.
Jeg glæder mig til at møde store og små i og omkring Sognegården.

VELKOMMEN TIL NY KORLEDER
Susanna skriver om sig selv:
Jeg er uddannet fra Musikvidenskab på Københavns Universitet, Musikhochschule Lübeck i Tyskland og Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor jeg særligt
blev uddannet i børnestemmer og børnepædagogik. Jeg har
bred erfaring som sanger, sangpædagog, korkonsulent for voksenkor samt børne- og spirekorsleder. Jeg har undervist på bl.a.
Roskilde Kulturskole i Jyllinge og har en fast stilling som 1. alt i DR
KoncertKoret.
I korundervisningen lægger jeg meget vægt på at skabe et
læringsrum med høj faglighed, anerkendelse samt masser af
fantasi og humor. Det er vigtigt for mig, at børnene udvikler og
bevidstgøres omkring en sund stemmefunktion, og at vi understøtter sangen med kroppen bl.a. gennem fagter. Efter opvarmning lærer vi rytme- og sanglege, kanons og salmer med udgangspunkt i årstiderne og kirkeåret. Som barn sang jeg selv i
det lokale børne- og ungdomskirkekor, og jeg ved derfor person-
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ligt hvor stor værdi det har. Glæden ved at synge sammen i dette fællesskab, vil jeg gerne give
videre.
Under korprøven holder vi en lille hygge-pause, hvor vi får en juice og en bolle/frugt. De søde
kortanter henter og bringer til og fra SFO. Vi følger alle Corona-retningslinjerne omkring afstand,
afspritning og udluftning. Pga. Corona er det svært for børnekorene at medvirke i gudstjenester,
men vi øver os til vores egen koncert den 6. december!
Kom og vær med, der er altid plads til flere.
Hold 1 ( 0-2 klasse) øver tirsdag 14.10 - 15.10
Hold 2 (3-4 klasse) øver tirsdag 15.20 – 16:30
Hilsner Susanna Elin Gøtz

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

fra alle os til alle jer

Tak til Biskop Lise-Lotte Rebel

VELKOMMEN TIL VORES NYE BISKOP

Efter mere end 25 år som biskop i Helsingør
stift, går Lise-Lotte Rebel på pension med udgangen af januar 2021. Uvelse deltager i den
fælles gave fra stiftes menighedsråd, et bispekors i guld!
Vi var mange, der havde glædet os til en stor
og fortjent fejring af biskoppen. Men afskedsarrangementet er som alle andre arrangementer blevet stærkt corona-beskåret.
En stor tak fra Uvelse til biskop Lise-Lotte Rebel
for samarbejdet.

Den 31. januar 2021 skal der være bispevielse
i Helsingør Domkirke. Provst Peter Birch vandt
første runde af afstemningen med 53 % af
stemmerne. Det er alle stiftets valgte menighedsrådsmedlemmer og fasteansatte præster, der kunne stemme. Derfor også Uvelses
menighedsråd og præst.
Vi håber at restriktionerne er lettet til januar,
så vores nye biskop kan blive bispeviet efter
alle kunstens regler! Men mon ikke bispevielsen transmitteres
på DR?
Velkommen til
Peter Birch.
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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

Byens Bedemand

Medlem af brancheforeningen

Slangerup og omegn
Kongensgade 11, Slangerup

4733 3077

Træffes hele døgnet
www.byensbedemand.dk
30
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KONCERTER I KIRKEN

NYTÅRSKONCERT MED
SOLISTEN
BOBO MORENO

KONCERTFORTÆLLING
MED CELLIST
IDA RIEGELS

KONCERT MED COPENHAGEN HARMONISTS

Søndag, den 10. januar
kl. 16.00

Søndag, den 7. februar
kl. 16.00

Bobo Moreno har sunget sig
ind i hjerterne på alle musikelskere i hele Danmark. Bobo
Moreno er først og fremmest
kendt som sanger med stort
S og er en af Danmarks bedste.

Cellist, cellobygger og komponist, og vinder af P2 prisen
som Årets Ildsjæl, Ida Riegels
tog i 2019 på en lang Danmarksturné på cykel med
cello fra København til Skagen.

Kvartetten synger nye og
gamle udgaver af Bellmans
viser og sætter dem ind i den
fortælleverden, han skabte.

Bobo Moreno har optrådt
med Tivolis Bigband, Radioens Bigband, Ib Glindemann,
Klüvers Big Band og Monday
Night. Han har turneret med
TCB Band, The Sweet Inspirations og Memphis Boys.

Senere har Ida også været
på turné på en tandemcykel, hvor hun inviterede udvalgte musikere med.

Bobo har medvirket i en bred
vifte af musik- og underholdningsshows og kan desuden
skrive ‘Kongelig Hofleverandør’ på visitkortet, efter en TV
transmitteret optræden på
Christiansborg, i forbindelse
med Kronprinsens bryllup.
Vi havde en aftale med Bobo
Moreno til årets sommerkoncert 2020, og nu er vi glade
for at vi endelig kan tilbyde
koncerten som en nytårsgave til Uvelse Menighed.

Kom i kirken og oplev Idas
egne kompositioner opført
på en cello hun selv har bygget. Den særlige form er udarbejdet med den hensigt at
fremme de dybe overtoner
og en blød klang. Ida krydrer
sin musik med sjove fortællinger fra sine cykelture med
celloen på ryggen.
Der er med nuværende lovgivning plads til 72 i kirken
og vi åbner dørene ½ time
før.

Tirsdag, den 9. marts
kl. 19.00

Niels Moltved fortæller: Vi
glæder os til at fremføre Bellman i Uvelse kirke. For det første er det relativt nyt for os at
synge Bellman som uakkompagneret mandskors-kvartet.
For det andet er sangene en
slags tre-i-en, som tilsammen
gør Bellmans sange til noget
særligt – også i dag.
Også til dette festarrangement bliver alle forholdsregler i forhold til antal, afstand
og afspritning taget i brug,
så alle trygt kan deltage.
Der er gratis adgang til koncerten, og plads til de første
72 fremmødte, døren åbnes
½ time før koncerten.

Fri entré.

Vi åbner dørene ½ time før
koncerten, bemærk
begrænset deltagerantal.
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					 NOSTALGI
Knud Andreasen

BJERGET SOM BLEV FORVANDLET TIL EN SØ

Erik Hansen

P

å vej fra Gørløsekrydset mod Åparken har man på venstre
hånd, en lang række grantræer, der delvis skjuler den lavtliggende Langebjerg Sø.
Søen rækker næsten op til Hanebjergvej og er resultatet af
mange århundreders udgravning af åsen, Langebjerg, et af
istidens efterladenskaber, som på sit højeste punkt var ca. 15
meter over det omgivende landskab. Søen ligger vel 5-10 meter lavere. Åsen har altså indeholdt store mængder sand, grus
og sten. Den har givetvis leveret materialer til mange huse og
gårde i omegnen. De gamle sogneprotokoller fortæller, at der
årligt blev afholdt licitation over kørsel af vejmaterialer fra Langebjerg.
Billedet, til venstre, er fra søens sydende, tæt på vandværket.

Da privatbanen Slangerup-Nørrebro åbnede i 1906, erhvervede DSB brugsretten til grusgraven.
Der blev lagt skinner til Lindholm Station, hvor godsvognene rangerede ind på Slangerupbanens
spor, syd for stationen. Som det fremgår af billedet fra grusgraven (Rangering 02) benyttede man
vogne og lokomotiver med standard skinneafstand.
Ca. 20 år senere blev skinnerne erstattet af det smallere tipvognsspor, der endte på et højt betonfundament på stationens nordside, hvorfra indholdet blev hældt ned i almindelige godsvogne.
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Langebjerg har leveret materialer til de mange broer og dæmninger på Den Midtsjællandske
Jernbane, indtil staten erkendte, at det var et håbløst projekt.
Hovedbanegården og startbanerne i Kastrup
er opført af materialer fra Langebjerg.
Billedet, til venstre, viser betonfundamenterne
set fra Lindholmvej, februar 2020.

På kortet herunder er sporet fra Langebjerg til
Lindholm Station markeret med grønt.

Den gamle sognegrænse mellem Gørløse og
Uvelse løber midt ned gennem Langebjerg.
Åbenbart var der fjernet mest grus i Uvelsesiden, så kommunen lejede brugsretten af
Gørløsesiden for 300 kr. årligt fra 1929 og 15
år frem.
I 1930, hvor transport på lastvogne var blevet
almindeligt, var der stort slid på strækningen
fra Langebjerg, gennem Uvelse til Nr. Herlev.
Uvelse sogneråd havde først en ide om at
søge hjælp fra amtet, men ændrede mening
og optog i stedet et lån på 10.000 kr. til reparationen.
I tidsrummet 1950-1970 var der skydebane for
Uvelse skytteforening i grusgraven.
Grusgravningen ophørte omkring 1970. Brugsretten gik tilbage til Lystrupgård, der ejer åsen/
søen.
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UVELSE KIRKE & MENIGHEDSRÅD
Præst Kim Fischer Nielsen

Præst Charlotte Chammon

Attester, navneændringer o. lign.

Leje af Sognegård
Christine Løgstrup
2947 1262 / christinelogstrup@icloud.com

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
Susanna Elin Gøtz
2680 5576 / susannaelinjensen@outlook.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
2276 3711 / langebjerghuset@gmail.com
Sekretær Edda Phipps, Uvelse
edda.phipps@gmail.com
Kasserer Steen Vindahl, Uvelse
2047 8035 / steenvindahl@gmail.com

Menighedsrådsmøder i
Uvelse Sognegård - se
uvelsekirke.dk for tidspunkt!
21. januar
9. februar
23. marts
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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
Formand Niels Pedersen
uvelse@gmail.com
Ketil Haugan
ketilhaugan@me.com

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 Steen Vindahl Nielsen
steenvindahl@gmail.com - tlf. 2047 8035
Næstformand/Sekretær Inge-Lise Østergård
inge-lise@newmail.com - tlf. 2042 0436

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

Fællesportalen Uvelse-Lystrup
www.uvelse-lystrup.dk

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.
December
6. december 2. søndag i advent		
		Ni læsninger			10.00
13. december 3. søndag i advent		
10.00
20. december 4. søndag i advent		
10.00
24. december Juleaften
		
Tilmelding! Se side 4		
13.00
						14.00
						15.00
25. december Juledag			10.00
26. december 2. juledag			
10.00
27. december Julesøndag 			
10.00
Januar			
1. januar
Nytårsdag			14.00
3. januar
Helligtrekongers søndag
10.00
10. januar
1. søndag e. HTK		
10.00
17. januar
2. søndag e. HTK		
10.00
24. januar
Sidste søndag e. HTK		
10.00
31. januar
Septuagesima			
10.00
				
Februar
4. februar
Fyraftensgudstjeneste		
17.00
7. februar
Seksagesima			
10.00
14. februar
Fastelavn, se side 5 		
10.00
21. februar
1. søndag i fasten		
10.00
28. februar
2. søndag i fasten		
10.00
				
Marts
7. marts
3. søndag i fasten		
10.00
13. marts
Minikonfirmandgudstjeneste 13.00
14. marts
Midfaste med Indsamling
10.00
18. marts
Familiegudstjeneste
		
Tilmelding! Se side 6		
17.00
21. marts
Mariæ Bebudelse		
10.00
28. marts
Palmesøndag			10.00

KIRKE			PRÆST

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

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

Nørre Herlev		
Uvelse			
Uvelse			

Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen
Kim Fischer Nielsen

Uvelse 			
Kim Fischer Nielsen
Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
Uvelse			Charlotte Chammon

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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