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BYENS STEMME
Jeg er Uvelse fan
– hvad fan er du?

S

om det vil være mange bekendt, så har jeg boet i Uvelse
i mange år og har aldrig fortrudt,
at jeg som gammel københavner
snude flyttede via Farum fra København til Uvelse, for at få mere
plads til den virksomhed jeg drev
på pågældende tidspunkt. I de
senere år er jeg nok mere kendt
som ham med de store biler. Men
jeg har altid været glad for området og tænker på den gang, at vi
var en hel gruppe fra Uvelse som
sad i Byrådet i Slangerup. Alligevel
var jeg en af dem, som arbejdede
for, at vi skulle til Hillerød i stedet
for at blive i Slangerup. Det gav
lidt støj i Uvelse, da vi bestemt ikke
var enige, og Venstre foreningen
var nærmest ved at blive opløst.
Det er alt samme historie. Nu gælder det kampen for at bevare en
lokal butik i Uvelse. Det lød så rosenrødt, da vor lokale Claus Brandenborg meldte ud fra sin bestyrelsespost i Slangerup Brugs, at vi
kunne købe vor Dagli Brugs med
bygning og det hele for 1 kr. Det
var vi straks nogle stykker, der var
meget positive overfor. Det viste
sig at være ønsketænkning. Pludselig skulle den koste kr. 500.000,og inden vi fik set os om, så var
det 600.000,-. Senere fandt vi så
ud af, at der lå en belastende udgift på over 400.000, så pludselig
var den ene kr. blevet til en million. Vi følte os ikke helt godt behandlet af Slangerup Brugs. Men
det kølnede ikke interessen for at

bevare en daglig butik i Uvelse.
Claus samlede en investor gruppe, som kunne danne grundlag
for en seriøs forhandling. Som bekendt fik vi en overvældende positiv respons, da vi gik ud til alle de
lokale borgere og bad om støtte
til projektet. Rigtig mange støttede
op, og det lykkedes at rejse over
2, 5 million. Alt skulle således være
klar til at renovere den bestående
butik og lejligheden ovenpå, som
i flere år havde stået i forfald: Men
et Søndagsmøde med vore lokale
håndværkere ændrede planlægningen totalt. De sagde, at når
man alligevel skulle lægge nyt
tag på den gamle bygning, ville
det være uhensigtsmæssigt ikke
at indrette lejligheder på den lave
del af bygningen! Det satte mange tanker i gang, og flere af os
fandt at det helt rigtige ville være
at nedrive det hele og opføre en
helt ny bygning.
Men indledende forhandlinger
med kommunen viste sig at sætte
en stopper for det. Det ville udløse en masse nye regler, og man
kunne risikere, at det ville udløse
krav om en ny lokalplan, hvilket
som bekendt kan tage flere år. Vi
må derfor bide i det sure æble
og starte en gennemgribende renovering. Der skal også findes en
Købmand, så rigtig mange ting
skal falde på plads.
Vi sidder i en investor gruppe med
Claus Brandenborg, repræsentanter for Uvelse Brugs Venner og
nu senest med flere lokale håndværkere, som kan tilføre os ekspertise. Et arkitektfirma er i gang med

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. august 2021
Deadline: 10. juli 2021
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at udarbejde plantegninger, flere
firmaer har udarbejdet tilbud på
både nybygning og renovering,
så der er mange gode kræfter,
som gør en indsats for, at vi igen
skal få en meget samlet dagligvarebutik. I øvrigt har vor lokale slagter udvidet sortimentet for at hjælpe med lokale køb, vidste I det?
Det triste er, at tiden går. Til trods
for at mange bruger både kræfter og tid og arbejder ihærdigt,
så må vi nok se i øjnene, at det er
optimistisk at tro på, at vi får en ny
butik i dette år.
Men heldigvis er der da også noget godt nyt. Vi har fået en Shell
tank, som desværre også har haft
flere ”børnesygdomme”. Såfremt
alle slutter op om tanken og tænker på, at foruden gode rabatter
så giver det også indtægter til
Uvelse Byvej 1, hvor de fleste af os
er aktionærer.
Vi bor i en dejlig by, hvor man
kommer hinanden ved. Den triste Corona tid har godt nok gjort
det sværere for os at mødes, - de
ihærdige kan ikke komme i hallen,
de troende kan ikke komme i kirken. Alle vore foreninger har det
svært og savner samværet med
medlemmerne. Men vi må se lyset for enden af tunnelen. Flere
og flere bliver vaccineret, foråret
kommer og alt bliver bedre. Jeg
tænker på Thor Pedersen, der ofte
sagde: Hvis du er træt af livet, så
tænk på alternativet! Og det er
vi ikke i Uvelse, selv om det varer
længe, så glæder vi os til en ny
dagligvarebutik og vil støtte op
omkring den, når den kommer.
Med venlig hilsen
Niels Frølich Nilsson

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: Byens nye tankstation
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24
Gudstjenester

KIRKE- & kULTUR
kalender!
PÅSKE 2021

Der har indtil nu været plads til
alle de gudstjenester, vi har holdt
i Uvelse kirke.

dag eller Påskedag, hvor vi holder
gudstjenester kl. 10 med afstand
og foreløbig uden fællesang.

Læg derfor gerne vejen forbi Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfre-

GÅ GENNEM PÅSKENS DAGE!
Palmesøndag - 2. Påskedag

Der findes en gammel katolsk
tradition for at gå Via Dolorosa
igennem Jerusalems gader og
genopleve påskens fortælling. Det
kan man ikke i år.
Men fra Palmesøndag til og med
2. påskedag vil der på kirkegården i Uvelse ligge en 22 meter
lang påskedug, som er et forsøg
på at lave netop den vandring: At
man med sine fødder kan opleve

hele påskens historie, fra palmesøndag til påskemorgen.
Der vil være en guide – både på
skrift og som lydfil, som du kan
downloade på stedet. Med den
kan du blive guidet gennem palmegrene, omkring bordet, hvor
Jesus spiste sit sidste måltid, ud i
Getsemane have og til den tomme grav påskemorgen!

AFFALDSDAG

Søndag 18. april kl. 10.00 - 12.00
Lokalrådet for Uvelse-Lystrup arrangerer i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og
Hillerød Forsyning en “Affaldsdag”.
Frivillige vil på dagen indsamle det
affald der ligger på offentlige are-

aler i Lokalområdet.
Støt op om initiativet og anvend et
par timer på formålet. Du behøver
ikke at tilmelde dig på forhånd.
Læs mere på side 7.

4. MAJ GUDSTJENESTE

Tirsdag 4. maj kl. 17.00 i Uvelse kirke
Man kan blive befriet på rigtig
mange måder.

Nu tænker vi, at vi skal befries fra
noget andet.

Befrielse 4. maj forbinder vi med
budskabet om afslutningen af 2.
Verdenskrig i 1945.

Gør dig selv en gudstjeneste på
en – forhåbentlig – befriende dejlig
maj-tirsdag.

FAMILIEGUDSTJENESTE

Tirsdag 15. juni kl. 17.00 i Uvelse kirke
Vi får se, hvad vi kan!
Ambitionerne fejler intet – måske
med børnekor og fællesspisning
og masser af flag – for på den dag
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er det 802 år siden, at Dannebrog
faldt ned fra himlen under et af Valdemar Sejrs korstog!
Hold øje med uvelsekirke.dk
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KIRKE- & kULTUR kalender!

UDENDØRS SOMMERANDAGT MED CELLO I
SOGNEGÅRDSHAVEN
Søndag 27. juni kl. 19.30 i Sognegården

Medbring din stol og et tæppe
til en dejlig udendørs sommerandagt i Sognegårdshaven.

Nørregaards Guldsmedje

Vi har til lejligheden booket cellist
Ida Riegels.

Fællesportalen Uvelse-Lystrup

Det sker i Uvelse-Lystrup!

Gammel Kurreholmvej 1a 3330 Gørløse
Tlf: 3110 4788 / mail: mathias@noerregaardsguldsmedje.dk
Guldsmedearbejde til værkstedspriser
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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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•

SET &
SKET!

6. december 2020 var der børnegudstjeneste i kirken – det var dejligt
igen at se korbørn i kirken.
Emil Vestergaard, vores lokale musiker
og sanger deltog også i underholdningen i kirken.
Efterfølgende var der små julegaver
på træet udenfor kirken.

•

Til julesognemødet var der det antal
i Sognegården, vi måtte være. Der
var underholdning af Lise Ness, - en
munter eftermiddag med gløgg og
hyggeligt samvær.
Efter musik og sang var der julefrokost, som frivillige havde lavet.
Der var trængsel i det lille køkken.
Vi ser frem til en udvidelse af både
sognegård og køkken.

•

Der var kø for at få ordnet de sidste
indkøb i en butik, der den sidste tid
fremstod mere og mere tom.
Et farvel og tak til souschef Claus og
uddeler Arne.
Så ærgerligt, at vi ikke kunne holde
liv i vores lokale Dagli Brugs.

•
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Nedrivning af ejendommen,
Bøllemosevej 7, hvor der tidligere har
været en brand, der opstod i køkkenet. Spændende, hvad der kommer
på grunden.
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Nyt fra
Uvelse-lystrup
Lokalråd
Støt Lokalrådet - også økonomisk

Uvelse-Lystrup Lokalråd blev stiftet den 16. maj
2006. Alle borgere og grundejere, der er fyldt
18 år i Uvelse-Lystrup valgdistrikt, er automatisk
medlemmer af Lokalrådet.
Lokalrådets primære formål er:
•
•
•
•

At følge og medvirke til udviklingen i
området med henblik på at bevare dette
som et levende lokalsamfund
At medvirke til en rimelig og passende
udbygning af områdets tekniske, sociale,
kulturelle og servicemæssige faciliteter
At varetage borgernes fælles interesser i
forhold til bl.a. offentlige myndigheder og
institutioner
At medvirke til et godt sammenhold og
en god kontakt mellem områdets borgere

Lokalrådet for Uvelse/Lystrup er en upolitisk
organisation, og blandt de primære opgaver
Lokalrådet har påtaget sig kan bl.a. nævnes:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Det årlige syn af områdets offentlige veje
og stier og den medfølgende dialog med
de kommunale myndigheder om emnet,
herunder skærpede hastighedskrav
Høringspart omkring lokalplaner m.v. (udvidelse af J. Jensen, regionens ressourceplan, udstykningen af Uvelse Nord, støjforhold ved Hanebjerg Skyttecenter),
Visionsplan for landsbysamfundet Uvelse/
Lystrup
Tilsynet med den gamle brandstation – årlig udnævnelse af en brandmajor
Den årlige affaldsindsamling
Den kollektive transport til og fra lokalområdet
Nyt postnummer
Rekreative områder i lokalområdet
Indlæg/artikler i NUVEL!

Det koster 6-8.000 kr om året at drive Lokalrådet. Heraf ca 5.000 kr/år som betaling for Lokalrådets indlæg i NUVEL!. Lokalrådet har intet
medlemsbidrag, men klarer økonomien via
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AFFALDSDAG

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

søndag 18. april 2021 kl. 10-12
ved SHELL TANKEN
Vi sørger for affaldssække, plastichandsker og giver øl/vand/is når vi er færdige kl 12:00.
Mvh Lokalrådet for Uvelse-Lystrup
private tilskud og div. sponsorater. Der findes
ydermere en kommunal ”lokalrådspulje” på i
alt 50.000 kr./år til de 10 lokalråd i kommunen.
Hillerød Kommune vil imidlertid ikke længere
give tilskud til bl.a. Lokalrådets indlæg i NUVEL!
og ej heller lokaleleje ved f.eks generalforsamling borgermøder m.v., så nu er vores kasse
ved at være tom.
Derfor denne opfordring til at du støtter vores
arbejde for lokalsamfundet med et økonomisk
bidrag. Store og små tilskud modtages med
tak.
Økonomiske bidrag kan indbetales på:
Reg. nr 5358 - Konto 0247766 – Arbejdernes
Landsbank, Hillerød.
Check
www.uvelselystrup.dk
Lokalrådets hjemmeside og
læs mere om lokalrådets
arbejde.
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Sæson 4 er ved at være slut. Havde vi haft ”normale” tider, ville vi nu gå og glæde os til Banko
og Sommerfrokost den sidste klubdag i april – men sådan er det desværre ikke.
Initiativgruppen håber dog på, at Sæson 5 kan starte som planlagt sidst i august. Med lidt held
er vi alle blevet vaccineret på dette tidspunkt.
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 skøn og solrig sommer til jer alle!
voksenklub@gmail.com

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.
Home Allerød
Meld dig til mailinglisten på voksenklub@gmail.com, så du på den måde kan følge med i, hvornår
Tlf.: 38403700
klubben åbner igen.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et Corona frit Nytår til jer alle!
Mail: alleroed@home.dk
voksenklub@gmail.com

Få en vurdering af din bolig
– den kan være mere værd, end du tror!
8
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TAPAS ANRETNING
Til 2 personer.

I UVELSE. V/ FREDERIKSBORG CATERING

WEEKEND MENU

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

Vi sammensætter en spændende anretning af udvalgte: Salmier, pølser, tørret/røget skinke, røget
okse/krondyr, læker pate, torvets oste og 2 Lune
uspecificeret retter fra TAPAS køkkenet. Anrettet
med lækkert varieret tilbehør.

249,. . . . . 269,-

2 Pers. Anretning uden brød: . . . . . . .
2 Pers. Anretning med brød.

SÆLGES FRA 1 KUVERT.

FROKOST ANRETNING

Påsken nærmer sig...

Friskslagtet dansk lammekød.
Bestil i god tid, se alle udskæringer
på vores hjemmeside.

Kan bestilles til afhentning fra:
Lørdag den 27/3 2021 til og
med påskelørdag den 3/4 2021.
Gørløsevej 13, Uvelse, 3550 Slangerup
Tlf. 30 26 73 73 · info@frbcatering.dk
Facebook: Mesterslagteren i Uvelse
www. frbcatering.dk
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TIL 4 PERSONER
• Karrysild med frisk æble, rødløg og ½ kogte æg.
• Hønsesalat med 2 slags asparges og bacon.
• Æg og rejer med krydder mayonnaise og citron.
• Leverpostej med bacon og ristede champignon.
• Ålerøget Skinke med røræg og grønne asparges.
• Augustus Ribbensteg med sprød svær i 1 helt
stykke til 4 personer, rødkål og agurkesalat.
Kan spises kold eller varmes op efter vores
anvisning.
Anretningen er smukt pyntet med tilbehør, af
frisk grønt og krydderurter.
Brød til anretning kan bestilles hvis man ønsker
dette. Hjemmebagt Softkerne rugbrød og
Rustik surdejsbrød med sprød krumme.
Kuvertpris uden brød: . . . . . . . . . . . .
Kuvertpris med brød: . . . . . . . . . . . . .

139,159,-

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER

TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG 10:00 - 17:30
FRE DAG 10: 00- 1800 · LØRDAG: 9: 30- 15: 00
SØNDAG, MANDAG OG HELLIGEDAGE LUKKET

Se påskens åbningstider på www.frbcatering.dk
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UVELSE IDRÆTSFORENING
C

OVID-19 pandemien trækker desværre ud, og det er vanskeligt at forestille sig, at indendørsaktiviteter kommer i gang på denne side af sommerferien.

Vi vil bestræbe os på at gennemføre de aktiviteter, som restriktioner og retningslinjer tillader under
hensyntagen til, hvad vi vurderer, er muligt og forsvarligt.
Mvh. Anders Andskov Thorsen, formand UIF
Tlf: 29678382 Mail: a_thorsen@hotmail.com

GENERALFORSAMLINGEN
Vi forventer at indkalde til vores generalforsamling, så snart forsamlingsrestriktionerne
tillader det.
Generalforsamlingen vil blive afholdt efter den
i vedtægterne beskrevne dagsorden.
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4.
Fremlæggelse af budget
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af bestyrelse og suppleanter
7.
Valg af revisor samt revisorsuppleant
8.
Evt.

GYMNASTIK
“Det har kriblet & krablet i alle for at komme
igang - og UIF’s trænere har virkelig savnet at
se, og være sammen med alle medlemmer.
Vi har ventet tålmodigt og håbet på en åbning af det indendørs idrætsliv.
Men desværre ser det ikke ud til at blive lige
foreløbigt.
Det betyder, at resten af sæsonen (som oprindeligt var sat til at slutte sidst i marts) ikke vil
blive gennemført. Det er vi rigtig kede af, men
vi lover at være klar til alle, når vi starter en
ny sæson op i september. Gymnastik afdelingen takker, trods restriktioner, for en god efterårssæson og har man tilmeldt og betalt til et
forårshold, vil beløbet blive refunderet.
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NYHED!!
Vi må nu godt træne udendørs, og den chance skal vi ikke lade gå os forbi.
Derfor tilbyder vi to udendørshold henholdsvis
mandag og onsdag.
YOU TURN starter op
mandag 22. marts kl. 20.00 ved hallen.
UDE FITNESS starter op
onsdag 10. marts kl. 20.00 ved hallen.
Du skal være klædt på efter vejret, da vi ikke
har mulighed for at benytte omklædningsfaciliteter samt toiletterne i hallen.
Der forbeholdes ret til at aflyse med kort varsel,
såfremt vejret er meget imod os.
Følg med på UIF.dk og tilmeld dig:)
Skulle I have spørgsmål, er I altid velkomne til
at kontakte formanden for gymnastikafdelingen, Paw Petersen på mail: gymnastik@uif.dk

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
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Fodbold

Badminton

Vi undersøger mulighederne for at komme i
gang, når fodboldbanen tillader det.

Vi vender tilbage, når det igen bliver muligt at
afholde indendørsaktiviteter.

Mvh. Michael Piil Milwertz, formand for fodboldafdelingen

Mvh. Jan Erik Andersen, formand for badmintonafdelingen, janerikandersen@gmail.com

Floorball
Vi vender tilbage, når det igen bliver muligt at
afholde indendørsaktiviteter.
Mvh. Morten Kvistgaard, Formand for Floorballafdelingen, morten@kvistgaard.org

Årh, nej, nåede du det ikke...?
Skal din annonce være her i næste nummer 		
af NUVEL!?
Kontakt Torben swensson Tlf. 4038 2002
for at høre mere...
køb en annonce i NUVEL!
- og bliv set i dit lokalområde!

Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00
Søndag/helligdage 10.00 - 14.00 mail: blomster.galleriet@dlgmail.dk
APRIl - JULI 2021

11

I Uvelse Børnehuse er der altid
liv og glade dage!
V

i har i en lang periode sagt velkommen til mange nye børn og deres forældre, og det fortsætter vi med henover foråret og sommeren. Det er dejligt at se, at en lille by som Uvelse har så
mange børn! Vi er lige i øjeblikket 57 børn fordelt på 34 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn.
Det stigende børnetal gør, at vi skal have ansat to nye kolleger, en pædagog og en medhjælper.
Vi håber, vi har fundet vores nye kolleger 1.4.21.
Vi er så heldige, at vi har mange kvm., vi kan boltre os på. I vores hus på Kornvænget er alle vores
børnehavebørn, og i huset på Gørløsevej er alle vores vuggestuebørn.

Vores hverdag er fyldt med sjove og lærerige
aktiviteter. Her er et lille udsnit af det, vi laver!

Humletoften 3
3550 Slangerup
www.OleVinther .dk

12

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

S

kal der være et permanent Tivoli ved den gamle
fodboldbane?
Redaktionen erfarer fra kilde hos Hillerød Kommune,
at der pågår forhandlinger
omkring udleje af den gamle fodboldbane ved UFC for
sommeren 2021 til et mindre
”Tivoli”.
Redaktionen har spurgt
centerdirektør Per Larsen,
om der er noget om snakken. Denne oplyser, at så
længe der pågår forhandlinger, kan han ikke udtale sig.
Man kunne frygte, at unge og andre tiltrækkes fra hele Nordsjælland. Det vil give megen trafik,
støj mm.
Sagen skal efter sigende tages op på byrådsmødet den 24. marts 2021. 1. april 2021 vil der komme noget mere ud om sagen.

APRIl - JULI 2021

13

Byens Bedemand

Medlem af brancheforeningen

Slangerup og omegn
Kongensgade 11, Slangerup

4733 3077

Træffes hele døgnet
www.byensbedemand.dk

Skal du til
lufthavnen
fra Uvelse?
700,-

Suzan Jensen Dennis Tobiasen Christian Have

Limousine Service & Business Kørsel
Bøllemosevej 20, Uvelse
3550 Slangerup

Indehaver

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
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FORÅRSHILSEN FRA UVELSE SKOLE

S

om alle andre steder i verden har hverdagen hos os set væsentligt
anderledes ud end den plejer at gøre. Coronapandemien har i
flere måneder sendt vores dejlige børn hjem til fjernundervisning, og
vi har ikke kunnet være sammen, som vi plejer.
Fjernundervisningen har fungeret rigtig godt på alle klassetrin. Selv
de yngste i 0. klasse har været til onlineundervisning, og vores dygtige
lærere og pædagoger har formået at skabe et socialt og fagligt fællesskab via Teams med børnene på alle klassetrin.
Da børnene fra 0.-4. klasse måtte komme i skole igen i uge 4, kom der
liv og glade stemmer tilbage på gangene og i klasserne igen. Det var
så dejligt!! Afdelingens ældste klasse har vi savnet meget, da de jo er
en del af vores naturlige fællesskab. Vi håber på, at også de snart kan
vende tilbage til fysisk undervisning.
I ugen op til vinterferien trodsede børn og voksne kulden og slog katten af tønden i skolegården. Det var en smuk solskinsdag, hvor frosten
og vinden bed i kinderne, og hvor skolen var fuld af udklædte børn
og voksne. Dagen blev sluttet af med fastelavnsboller og kakao.
Vi holder humøret og fanen højt omstændighederne til trods, men ser frem til at kunne være
sammen igen til undervisning, samvær på tværs i frikvarterne og arrangementer med forældre
og børn.
Vi glæder os også til at forsætte samarbejdet og aktiviteterne i lokalområdet med kirken, idrætsforeningen, kor m.m. og bidrage til det gode fællesskab i byen.
På skolens og medarbejdernes vegne ønskes alle et dejligt forår og en skøn sommer!
Charlotte Mølgård Nielsen
Afdelingsleder, Hanebjerg Skole

APRIl - JULI 2021
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NYT FRA PRÆSTEN

INDRØMMET!

Af sognepræst Kim Fischer Nielsen

J

eg er ikke særlig god til at
vente. Slet ikke om foråret,
hvor solens kræfter varmer alt
op, og alting springer ud. Det
kribler simpelthen i mine fingre
efter at komme ud i præstegårdshaven og få gjort alle
sommerblomsterne klar til den
kommende sæson. Det er sket,
at jeg i utålmodighed efter at
se, om planterne gror, er kommet til at trække så meget i en
lille plante, at jeg faktisk har
trukket den op – og dermed
forsinket den yderligere!

I år må vi alle vente. Vi venter
ikke bare på naturens forår og
sommer. I år venter rigtig mange af os på at få livet igen.

på arbejde, ses med venner
og familie, eller gå til sport og
dyrke de aktiviteter og interesser vi har.

Ganske langsomt åbnes der
op, og vi kan vende tilbage
til et liv med færre og færre
restriktioner. I kirken sætter vi
stor pris på at kunne samles
til gudstjenester. Også selvom de er uden fællessang,
kirkekaffe bagefter, og at de
max må vare en halv time. Vi
glæder os meget til færre begrænsninger, og især til at vi
trygt kan synge sammen igen.
For vi har både konfirmationer,
dåb og bryllupper, der venter
forude. Men vi ved også, at kirken nok ikke står i første række,
når der lempes på restriktioner.

I præstegårdshaven får jeg
ventetiden til at gå med at
nyde synet af forårsløg, der
pibler frem. Alle de små uanselige løg, der har ligget i jorden
og ventet på at spire frem. Nu
kommer de. Langsomt men
sikkert folder de sig ud og bliver til med smukke blomster.
Små budskaber om at livet
igen er på vej, sådan som vi
kender det, og snart bliver det
også tid til engletrompeterne!

Vi må vente lidt endnu på, at
livet igen kan folde sig ud, sådan som det giver mening for
os. Om det er ved at gå i skole,

Vi ses!

Kim Fischer Nielsen,
sognepræst

Især når det gælder mine
engletrompeter, har jeg svært
ved at vente. Men engletrompeter tåler slet ikke frost, så det
kræver ualmindelig meget
tålmodighed her i Uvelse midt
i det høje Nordsjælland, hvor
nattefrosten sent kan komme.
Før jeg kom til Uvelse, boede
jeg meget tæt på kysten, hvor
der slet ikke var så meget nattefrost, så jeg har skullet vænne mig til at være ekstra tålmodig her!
Men det er svært, for jeg er
ikke særlig god til at vente.
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Indsamlingen fra marts til juli 2021
går til Folkekirkens Nødhjælp

Med meget små midler kan vi give håb om et bedre
liv til folk i de fattigste lande. Det sker for eksempel ved,
at der skaffes adgang til rent drikkevand, eller ved at
mennesker får hjælp til at lave deres egen køkkenhave. Når vi giver mennesker muligheder og håb om et
bedre liv, hvor de er, vil der være færre grunde til at
flygte.
Uvelse kirke har også en digital indsamling til Folkekirkens Nødhjælp,
som du kan finde på uvelsekirke.dk
Tak for din støtte og hjælp!

DIN EKSPERT
I NATUR- OG
LANDSK ABSPLEJE
SIDEN 1988

APRIl - JULI 2021

... Lykke er:

En professor gav en ballon til enhver
studerende. De skulle puste den op,
skrive navn på den og smide den i et
lokale. Professoren blandede herefter
alle balloner. Eleverne fik 5 min. til at
finde deres egen ballon. Trods hektisk
søgen, fandt ingen deres egen ballon.
Herefter bad professoren eleverne om
at tage den første ballon, de fandt, og
give den til personen, hvis navn stod
på den. Inden for 5 min. havde alle
deres egen ballon.
Professoren sagde til eleverne: ”Disse
balloner er som lykke. Vi finder den aldrig, hvis alle leder efter deres egne.
Men hvis vi bekymrer os om andre
menneskers lykke, finder vi også vores
egen”
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
”Det sande venskab skal man
kende på, at det overvinder
hindringer”
Julius Lange

V

inter med sne, høj sol og nu
forårstegn og højere varmegrader. Naturen er gået lidt
amok, og det er verden også.
Somme tider er det som at
være med i en science fiction
film, når man går i gader, der er
øde og butikscentre, biografer
og teatre samt restauranter er
lukkede.
I kirken blev julen ramt, og efter jul måtte vi aflyse mange
arrangementer, som vi havde
glædet os til at præsentere for
jer. Kirken er åben for gudstjenester, men ak vi må ikke synge, - det er næsten ikke til at
holde ud. Vi må være 19 i kirken til gudstjenester i skrivende
stund.
Heldigvis er nogle blevet vaccinerede, mange ikke. Min datter
siger, at det er nu, vi skal holde
ud, så de fleste af vore børn
og børnebørn ses vi kun med
udendørs. Der er afsavn for os
alle i øjeblikket, vi glæder os til,
at det hele bliver om ikke normalt som før, så næsten.

•
•
•
•

Sportsfysioterapi
Fysioterapi
Sportsmassage
Genoptræning

•
•
•
•

Vi vil først starte børnekoret op,
når vi har lov, og når vi føler,
det er forsvarligt. En trøst er, at
andre steder er kor og aktiviteter også lukkede. Vi melder ud
om kor-start, så snart vi ved noget, for vi håber at få korundervisning i gang inden sommer,
sådan at vi som sidste år kan
afholde en fin afslutning i kirke
og Sognegård.

Der bliver ikke mange arrangementer de næste måneder
hverken foredrag, koncerter eller sognetur. Der er dog mange planer for efteråret. Vi har
jo også en del aflyste arrangementer, som tænkes afholdt
i efteråret - dog krydret med
nye.
Som en del af en forsøgsordning har vi i Uvelse de seneste
år været en del af Den Fælles
Kirkegårdsdrift i Hillerød provsti.
Ordningen har desværre ikke
levet op til vore forventninger,

Holdtræning
Graviditetsmassage
Ultralydsscanning
EMS træning

•
•
•
•

hvorfor Uvelse har bedt om
at måtte træde ud af samarbejdet her fra årsskiftet. Men
vi venter desværre stadig på
endelig godkendelse af ”skilsmissen”. Vores hidtidige graver
har været del af graverteamet,
og vi forventer efter løsrivelsen,
at hun kan fortsætte som vores
graver i Uvelse. I stedet indleder vi et samarbejde med Nr.
Herlev, som også er trådt ud af
Den Fælles Kirkegårdsdrift.
Ovenpå alle disse nedslående
meldinger kan vi jo alle glædes over, at foråret er hastigt
på vej, og at vi forhåbentlig inden længe kan mødes udenfor og i lighed med sidste forår
og sommer føle, at vi får vores normale liv tilbage. Hvor vi
glæder os til det og også til at
ses med jer.
Indtil da vil vi håbe, at alle kan
holde sig corona frie. Jeg har
selv fornøjelse af at ringe til
venner, facetime, gå ture sammen mm. – det betyder rigtig
meget, at vi sammen forsøger
at holde modet oppe.
Dejligt forår og sommer med
hilsner fra
Uvelse Menighedsråd
Bente Præstiin
Formand

Laser
NMES
AlterG
Såler

www.nordsjællandsportsfysioterapi.dk
Lynge Bytorv 8, 3540 Lynge, Tlf. 52355000

NUVEL! | 4. årgang nr. 9

MALERIUDSTILLING - RIE SARAUW
Ingen ud over menighedsrådet har haft lejlighed til at se Rie Sarauws dejlige billeder i
Sognegården i løbet af vinteren. Vi har derfor fået tilladelse til at forlænge udstillingen i
endnu fire måneder.
Vi håber, at man i dette tidsrum igen kan
mødes til diverse arrangementer i vores Sognegård.

KONFIRMATIONER 2021

KONFIRMANDER 2022

Udsatte konfirmationer og online-undervisning er vilkåret for årets konfirmander.
De fleste bliver efter den seneste plan konfirmeret den 4. september, hvor vi ikke længere
forventer restriktioner.
Men måske der bliver konfirmeret et par stykker allerede i april og juni.

Det er tid til tilmelding til konfirmationsforberedelse for unge i Uvelse og Lystrup, der efter
sommerferien går i 7. klasse.

Tillykke til jer!

Tilmelding skal ske til Kim på kfn@km.dk

APRIl - JULI 2021

Til næste år forventer vi at kunne vende tilbage til traditionen med konfirmation på Bededag, fredag den 13. maj 2022.
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					 NOSTALGI
Knud Andreasen

Brødudsalget - Lyngevej 1

Erik Hansen

Billedet viser egentligt en situation fra smedjen, men et hjørne af Lyngevej 1
er kommet med. Den senere tilbygning eksisterer ikke, men man kan læse
OMA margarine på væggen og vinduet viser også, at der var en butik.
Årstal, ukendt.

Aksel Petersen, 1959
Se næste side...

I

mange år var der en slags monopol på salg af brød og mælk. I dag finder vi det helt naturligt,
at man henter disse varer i Brugsen, men det kunne man ikke dengang. Derfor blev der i begyndelsen af 1940erne oprettet et mælke- og brødudsalg i huset på Lyngevej 1. Det blev drevet af
Martha Nielsen, som levede af denne forretning. Hun fik leveret mælk fra Borup Mejeri og brød fra
et bageri i Hillerød. Hun solgte også slik og is og havde som regel fået sin første is hjem til 1. april,
når skoleåret sluttede.
I huset boede også en flink og meget speciel ældre mand. Ja, undskyld, men han blev nu kaldt
Tos-Christian, men han var nu god nok. En gang imellem ekspederede han i forretningen, men
ellers sad han oppe i sit værksted på 1. sal. Han var træskomager og var dygtig til faget. Det var
naturligvis kun på træbunde dengang. Når vi så havde fået slidt noget af træklodserne, sømmede vi klamper af cykel – eller bildæk på. Christian havde en masse duer og havde baghaven
fuld af kaniner, som han solgte, og så elskede han at spille på harmonika og synge, når han blev
opfordret til det.

Brødudsalget, eller - som det hed til sidst - Minisuper. Markisen er trukket frem for at give lidt skygge. Årstal, ukendt.
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Ejendommen blev i 1950erne solgt til Ella og Aksel Petersen, og på et tidspunkt ophørte brødmonopolet – nu kunne vi købe det hele i Brugsen.
Men Ella var ikke så nem at slå ud, for hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes. Hun lavede en
tilbygning til forretningen og oprettede Uvelse Minisupermarked. Hendes store fordel var, at hun
også havde kiosk. Måske var hendes udvalg ikke så enormt, men det hjalp med kiosken, som
var åben hver dag. Lukkeloven skulle hun jo overholde, men man kunne nemt smutte om bag
forhænget og hente de småting, man havde glemt i ugens løb.
Aksel Petersen bestyrede Langebjerg Grusgrav. Efter fyraften kunne man tit se ham køre med en
lille trailer efter sin bil med en el-vaskemaskine på. Man lejede den for en dag for nogle få kroner,
og til aften flyttede han den så til en ny kunde, men også han blev overhalet af udviklingen. Aksel
Petersen var i en årrække medlem af Uvelse Sogneråd.
Ejendommen blev i 1967 solgt til Birthe og Mogens Frederiksen, som ophørte med at drive forretning i 1978.
Huset blev solgt til privatbolig, og det har i tidens løb fået et gevaldigt løft, og der er nu en kæmpe
tagterrasse.
Knud Andreasen
Rørbrogård

Billedet er taget oktober 2019

Samme hus i dag, 9/1-2021, set fra øst.
Trods plankeværket, kan man bedre se tilbygningen.
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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

Graver Heidi M. Jensen
2463 2130

Menighedsrådet

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

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

Formand Bente Præstiin, Uvelse
2066 9474 / toben@mail.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!
20. april
25. maj
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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.

KIRKE			PRÆST

April
1. april 		
Skærtorsdag 			
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
2. april 		Langfredag			10.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
4. april		Påskedag			10.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
5. april 		
2. påskedag			
10.00 Nørre Herlev 		
Charlotte Chammon
11. april
1. søndag e. påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
18. april
2. søndag e. påske		
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
25. april
3. søndag e. påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
30. april
St. Bededag			
Se hjemmesiden		
Kim Fischer Nielsen
		Mulig konfirmation			Uvelse						
Maj
2. maj		
4. søndag e. påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
4. maj		
4. maj gudstjeneste		
17.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
9. maj		
5. søndag e. påske		
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
13. maj		
Kr. Himmelfartsdag		
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
16. maj		
6. søndag e. påske		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
23. maj		Pinsedag			10.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
24. maj		
2. pinsedag			
Se hjemmesiden		
30. maj		
Trinitatis søndag		
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
Juni				
6. juni		
1. søndag e. trinitatis		
10.00
12. juni		
Mulig konfirmation		
11.00
13. juni		
2. søndag e. trinitatis		
10.00
15. juni		Familiegudstjeneste		17.00
20. juni		
3. søndag e. trinitatis		
10.00
27. juni		
4. søndag e. trinitatis		
19.30
				
Juli
4. juli		
5. søndag e. trinitatis		
10.00
11. juli		
6. søndag e. trinitatis		
10.00
18. juli		
7. søndag e. trinitatis		
10.00
25. juli		
8. søndag e. trinitatis		
10.00

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

Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen
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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