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BYENS STEMME
‘’Hus til salg i en lille landsby meget tæt på allerød station.’’
Ja, sådan lød en annonce fra en Allerød mægler, som vi reflekterede på i 1974. Vi boede i et 1 plans lejet
rækkehus i Kgs. Lyngby tæt på dyrehaven. Men som lejen efterhånden steg nærmede tiden sig , hvor vi
næsten følte os tvunget til at søge efter ejerbolig.Nødvendigheden var at søge nord for Lyngby (pris etc.)
og heldigvis inden vi nåede ‘’en husbåd på vandet i Nordsjælland’’ faldt vi over ovenstående annonce Vi
satte mægleren stævne i Allerød, og da diverse formalitetet var overstået, skulle vi besigtige huset. Mægleren havde lidt at ordne og bad os køre i forvejen med diverse henvisninger i bagagen. Vi kørte ud af
Allerød og straks var der åbne marker – man så et enkelt hus, inden man skulle dreje over Kollerød ( vejen
tværs over var endnu ikke anlagt) . 2 små sving på vejen og efter mødet med 4 huse ( som udgjorde
landsbyen Kollerød) fortsatte ‘’markvejen’’ mod Brødeskov, som var en skole med tilhørende idrætsanlæg.
Man skulle iht. anvisning dreje til venstre, hvorefter man mødte ‘’en storby’’ nemlig Nørre Herlev. Et par sving
og du var ude af byen igen, hvorefter markerne igen overtog det samlede billede af ‘’en lille landsby
meget tæt på Allerød station’’. På trods af den korrekte afstand mellem Allerød og Uvelse, ja så var følelsen
lige der, at vi havde kørt over 20 km og brugt uanet af tid. At komme fra Kgs. Lyngby og til Uvelse var en
mundfuld lige der. Transport til og fra arbejde ( en bil) gjorde, at vi sagde nej. Men som tiden gik, kunne vi
ikke helt glemme Uvelse, så året efter var atter et hus til salg, og der slog vi til ( med 2 biler ellers kunne det
ikke lade sig gøre pga. de offentlige transporter, vi havde dengang).Men hvorfor tog vi den relative store
ændring i vores tilværelse alligevel. Jo byen havde printet sig ind i vores bevidsthed som en charmerende
lille enhed med både børnehave / skole en brugs samt et lille mejeriudsalg.Børnene kunne gå i skole næsten uden følgeskab, da der næsten ikke var nogen befærdede veje, der skulle krydses.
Vi flyttede ind en lørdag og søndag formiddag kunne jeg fra sportspladsen lige overfor os høre lidt ‘’larm’’
samt en fodbold, der blev losset til etc. Ny som jeg var i byen, tog jeg hunden i snor og vandrede over på
banen. Straks jeg viste mig i kanten af banen, blev jeg råbt an ( tror faktisk at det var Helge Frederiksen
–‘’vandværket’’) ...’’ du der med hunden, kan du spille fodbold?? – Lidt vagt men højt svarede jeg ja. Fint så
gå hjem og efter dit fodboldtøj og kom så op her og vær med til at spille. Som anmodet om så gjort (lynhurtigt da jeg var vild med bold). Med sådan en velkomst bliver man glad og opmuntret. Da jeg senere
deltog i alle idrætsgrene fik jeg at vide, at man forventede, at når man havde børn i børnehave og skole,
så var det naturligt at deltage i det frivilligbe arbejde samt at påtage sig formandsskab i Idrætsforeningen,
som vanligt gik på skift hvert 2. år. Med mine drenge som nyder også, var det en klar melding. Det blev så
siden til 30 år som formand for UIF (regelmæssig udskiftning gik lidt fløjten).
Denne imødekommenhed til nytilflyttere er/var een af årsagerne til, at vi følte os ‘’hjemme’ , og vi erfarede,
at det var meget let at knytte venskaber og andre sociale relationer, som vi har sat stor pris på siden vi
flyttede til Uvelse. Vi følte det som drøm, idet jeg var selvstændig Auth. Skibsmægler samt partner i et Rederi
og havde rigtig mange rejsedage, idet jeg havde kontor i Rotterdam/Houston/Singapore samt Dubai,
hvormed var min kone ladt meget alene med 3 drenge, hvoraf den ene var handicappet. Men pga. den
varme velkomst samt de rigtig mange venskaber/bekendskaber var det muligt med en fornuftig hverdag.
Det er vi meget taknemmelig for og dermed al mulig grund til at blive ‘hængende’.
Alle er mere end velkomne og man behøver ikke at ‘’sidde lårene af hinanden’’ hvis man ikke har lyst man er altid accepteret uagtet hvad. Det er netop denne sociale mulighed samt byens reelle beliggenhed (udkant af Hillerød kommune) som formodentlig appelerer til nytilflyttere, og byen som samtidig har
alle væsentlige institutioner for børn (børnehave/skoler/idrætsfaciliteter.) Netop dette med idrætsfaciliter,
så er vi begunstiget med et fantastisk kultur og idrætscenter (UFC), som er lidt unikt for et relativt lille samfund, men som igen viser, hvad sammenhold og fælles indsats kan resultere i. Ydermere har vi været og
bliver igen begunstiget med et indkøbscenter, som igen klart medfører en forbliven og mulig øget tilflytning
af nye borgere.
Der hersker ingen tvivl om, at ovenstående ‘’goder’’ samt det utrolige velfungerende sociale sammenhold
gør fremtiden lys for Uvelse. Det er utrolig vigtigt, at vi alle bidrager til vores velfungerende lokale samfund
En stor hilsen til hele byen og specielt til nytilflytterne – VELKOMMEN
Mvh Jan Bjarnested
(form. UFC)
Teksten er efter aftale direkte kopieret, og er
ikke redigeret af redaktionen på NUVEL!
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KIRKE- & kULTUR
kalender!
LUCIA

Søndag 12. december kl. 10.00
Gudstjenesten på 3. søndag i advent bliver i år krydret med vores
skønne spire- og juniorkor, der
vil gå Lucia under ledelse af vores organist og korleder Annette
Gamst Høiberg.

KRYBBESPIL

Torsdag 16. december kl. 17.00 i Uvelse kirke
Skolens 4. klasse har øvet sig.
Sammen med dem glæder vi os
meget til at kunne præsentere til
dette års version af Krybbespillet.
Vi kan allerede nu afsløre, at krybbespillet indeholder både hyrder
og engle, og handlingen foregår

i og omkring Betlehem for mere
end 2000 år siden. Der bliver også
lejlighed til at synge et par af julens velkendte salmer.
Efter krybbespillet i kirken byder
menighedsrådet på risengrød!

NYTÅRSKONCERT

Søndag 9. januar kl. 16.00 i Uvelse kirke
Vi har atter bedt Blå Mandag Jazz
Band om at skabe stemning med
god musik, og også på den måde
at ønske jer godt nytår.

Blå Mandag er et orkester, der kan
underholde, improvisere, spille flot
jazzmusik, og så oven i købet råder over en af Danmarks bedste
sangerinder.
Se omtalen side 24.

FILM & FROKOST

Lørdag 22. januar kl. 11.00 i Sognegården
Kan man vælge sin familie? Og
kan der findes situationer, hvor det
er moralsk i orden at stjæle? Sådan nogle spørgsmål berøres, når
vi skal se Guld-Palme-vinderen fra
2018, japanske Shoplifters.
Først ser vi filmen, der varer knap 2

timer, og derefter fordøjer vi sammen filmen over et par stykker
smørrebrød.
Det koster kr. 50,- at deltage. Tilmelding senest: 20. januar til Kim kfn@
km.dk / 5185 8287.

SOGNEMØDE: EN STJERNESTUND MED JEANETT ULRIKKEHOLM - SANGE OM TRO, HÅB OG KÆRLIGHED
Onsdag 26. januar kl. 14.30 i Uvelse kirke
Vi åbner døren til kirken fra kl.
14.00 og håber, at mange vil finde vej til en festlig eftermiddag.
I pausen serverer vi kaffe med lidt
brød til, og sædvanen tro beder vi
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om 20 kr.

Koncerten vil med pausen vare til
kl. ca. 16.30.
På glædeligt gensyn!
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KIRKE- & kULTUR kalender!
PRÆST FOR GUD, DRONNING OG FÆDRELAND
Tirsdag 1. februar kl. 19.30 i Nr. Herlev Sognegård
Erik Norman Svendsen var biskop
i Københavns stift i perioden 19922009. Han har været præst for kongehuset, Kongelig Konfessionarius,
og han virker stadig som hjælpepræst ved Garnisons Kirke i København. Vi har sammen med Nørre

Herlev kirke indbudt ham til Nørre
Herlev Sognegård for at høre ham
tale om et spændende liv som
præst for Gud, Dronning og fædreland.
Der er gratis adgang, men til gengæld bliver det godt!

SANGEFTERMIDDAG

Onsdag 9. februar kl. 14.30 i Sognegården
Det er videnskabeligt bevist, at det
frigør lykkebringende endorfiner,
når du synger sammen med andre.

gram af årstidens sange fra Højskolesangbogen. Organist Annette
Gamst Høiberg sidder selvfølgelig
ved klaveret.

Kom derfor og syng med, når vores
præst Kim har sammensat et pro-

Vi beder om kr. 20,- for kaffe og
kage.

SOGNEEFTERMIDDAG OM HJEMLØSE
Onsdag 23. februar kl. 14.30 i Sognegården
I kirken samler vi ind til organisationen WeShelter, der med 125 års
erfaring er en af de mest erfarne
aktører herhjemme. WeShelter driver flere herberger og botilbud til
hjemløse. Vi har bedt direktør for
WeShelter Ole Mikkelsen komme

og fortælle om arbejdet, og om
hvorfor det er er problem, som ikke
bare lige kan løses.
Vi beder om kr. 20,- for kaffe og
kage.

FASTELAVN: FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag 27. februar kl. 10.00 i Uvelse kirke
I kirken fejres Fastelavn i år med
en gudstjeneste i børnehøjde. I
gudstjenesten deltager vores dejlige Spire- og Juniorkor under ledelse af vores organist og korleder
Annette Høiberg.

Fastelavn er en glimrende anledning til at klæde sig ud og på, lige
som man har lyst til: Så kom endelig festligt på- og udklædt!

KONCERT MED GUITARIST OG SANGSKRIVER
JENS JEPSEN
Tirsdag 1. marts kl. 19.30 i Uvelse kirke
Velkommen til en vinterkoncert
med en lokal musiker. Jepsen giver
publikum en hyggelig stund med
smil på læberne, varme hjerter og
vuggende fødder. Jepsen glæder
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sig til at optræde i de smukke rammer i Uvelse kirke.
Der er fri entre, og vi byder på en
forfriskning efter koncerten. Dørene
åbnes ½ time før koncerten.
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KIRKE- & kULTUR kalender!
MINIKONFIRMANDGUDSTJENESTE
Lørdag 5. marts kl. 13.00 i Uvelse kirke
Alle er meget velkomne, når vi afslutter dette års minikonfirmandforløb med en festlig gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne
vil vise lidt af, hvad de har lært.

Ved gudstjenesten bliver der også
overrakt diplomer!

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag 13. marts efter gudstjenesten
Du kan være med, når vi sammen med Nørre Herlev deltager
i Sogneindsamlingen til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp. Vidste du
fx, at hver indsamler i gennemsnit
samler 924 kroner ind, og at der ud
af en 50’er kan blive til en lodret
køkkenhave til en familie i Kakuma-flygtningelejren i Kenya?

Du kan gøre en forskel, så meld dig
som indsamler til Kim i Uvelse eller
Charlotte i Nørre Herlev.
Som indsamler bliver du selvfølgelig belønnet med lidt at spise efter
din rute!

FÆLLESGUDSTENESTE

Søndag 27. marts kl. 10.00 i Nørre Herlev kirke
Uvelse og Nørre Herlev hænger
sammen som ét pastorat, ikke kun
af navn, men også af gavn. Derfor
glæder vi os til en fælles gudstjeneste, hvor vores kirkemusikere vil
forkæle os, og præsterne i dagens
anledning har tænkt sig ekstra om.

Efter gudstjenesten samles vi i Nørre Herlev Sognegård til en udvidet
kirkekaffe.

SOGNEEFTERMIDDAG MED ANETTE NYBO
Torsdag 31. marts kl. 14.30 i Sognegården
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Bemærk sognemødet er en torsdag. Men en flytning fra onsdag til
torsdag skal til for, at få vores tidligere sognepræst Annette Nybo
til Uvelse. Anette er kendt som en
fremragende foredragsholder, og
hun vil fortælle os om en af Danmarks stærke kvinder, Grevinde
Danner.

det selvfølgelig både, fordi hendes
liv var helt spektakulært, og fordi
hun som en af de få kvinder indtog en rolle på den nationale scene i en for Danmark kompliceret
periode, hvor frihedsbevægelser
bølgede i Europa. Og hun menes
at være en af Grundlovens fødselshjælpere om end i en perifer rolle.

Når Grevinde Danners eftermæle
er interessant og relevant i dag, er

Der serveres kaffe med kage, og vi
beder om 20 kr.
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Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30 Lørdag 9.30 - 13.00
Søndag/helligdage 10.00 - 14.00 mail: blomster.galleriet@dlgmail.dk

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL…
•
•
•
•

Testamente

•

Generationsskifte

Forældrekøb

•

Familie overdragelse
af fast ejendom

Familielån

•

General fuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Torsten Pedersen
Jakob Saabye-Brøndum
Rebekka Levysohn
Teglporten 3, 1. sal | 3460 Birkerød | 45 81 45 89 | mail@advokathuset.eu

NUVEL! kirke- og lokalbladet, der fortæller om
Uvelse-Lystrup, som det levende samfund vi er,
med en aktiv kirke, Uvelse Idrætsforening UIF,
Lokalråd, Voksenklubben, Uvelse-Købmandens
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 2022
Deadline: 10. marts 2022

december 2021 - marts 2022

REDAKTION
Malene Selbach (Ansvh.), Bente Præstiin,
Edda Phipps, Niels Adamsen og Kim Fisher Nielsen.
Det’ for børn: Jesper og Oliver Østergaard Hansen.
Annoncer: Torben Swensson - 4038 2002.
OPLAG
800 eksemplarer, husstandsomdelt i Uvelse og
Lystrup
LAYOUT OG PRODUKTION
UniDeko - 4738 6070
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SET &
SKET!
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•

Endelig kunne sommerkoncerten
gennemføres – i år havde vi besøg
af Bobo Moreno, som efter manges
mening leverede varen. Vi fik en utrolig fin oplevelse med skøn musik og
sang fra en alsidig sanger.

•

Til Sognemødet i august lyttede vi til
mulige og spændende forklaringer
på opblomstringen af konspirationsteorier. Det var sognepræst og Ph.d. i
Religious Studies Julie Aaboe, der var
forbi til en lærerig eftermiddag.

•

Besøg på skolen
Kirkens nytiltrådte organist og korleder blev introduceret på skolen for at
give børnene en lille smagsprøve på,
hvad kor er.

•

7 dejlige konfirmander blev endelig
konfirmeret på en dejlig solskinsdag i
september. Tillykke!

•

Høstgudstjenesten havde i år besøg
af Kristian Rusbjerg, som spillede
fantastisk på harmonika og var en
meget imødekommende og fortællende person. Han havde deltagelse
af Stefan Søgaard Sørensen på harmonika og violin. Vi hyggede os efter
høstgudstjenesten i Sognegården,
hvor Erling og Steen var glimrende
grillmestre.
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•

Til sangeftermiddag i kirken havde
vi besøg af Lene Christiansen fra
Præstevang Kirke. Lene fortalte om
revyens historie, og vi fik lejlighed til
at synge med på kendte revyviser.

•

Til Sognemødet i september havde
vi besøg af Rebekka Levysohn, som
gjorde os meget klogere på Arv og
Testamente. Det er en fordel at sikre
sig rent juridisk, så der ikke opstår
problemer blandt de efterladte.
Rebekka fortalte også om fremtidsfuldmagt og mulighed for at give
gaver til pårørende, mens vi er i
live. Rebekka kom fra Advokathuset
i Birkerød, som i denne udgave af
NUVEL! har en annonce.

•

Ved Menighedsmødet senere i
oktober var der godt fyldt op i Sognegården. Om det var for at møde
Menighedsrådet, tidligere præst Visti
Christensen eller ost & rødvin, der
trak, det vides ikke. En hyggelig aften
under alle omstændigheder.

•

Vellykket halloween gudstjeneste
med kirken fuld og dejlige monster-børn. Børne- og juniorkoret sang
fine sange med den nye korleder
Annette i spidsen. Vi sluttede efterfølgende med græskar bowling og
pølser fra en opsat pølsevogn.

december 2021 - marts 2022
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DET’ FOR BØRN!
Tag et billede af denne side, når du har lavet så mange af opgaverne som du kan, og send til
toben@mail.dk inden d. 15/12 så deltager du i lodtrækningen om en fin præmie "
% Vinderen får
$
#
direkte besked og offentliggøres også i næste nummer af NUVEL

Malebog og krydsord

Quiz om Uvelse
Sæt ring om det rigtige svar

Hvornår blev Uvelse kirke bygget?

For ca. 900 år
siden

I går

Ca. 1950

Hvor mange mennesker bor der i
Uvelse?

Ca. 1000

27 mennesker + 2
hunde

102.037

Hvad skal der være i den gamle
bygning på Uvelse Byvej 1?

Svømmehal

Zoo

Min
Købmand

Tillykke til
Julia og Malthe der vandt
”Find de 4 kornsorter og
”Find Ulven” i seneste
nummer af NUVEL!
10
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BABYSALMESANG

SPIRE- OG BØRNEKOR

Babysalmesang er sang, rytmik, dans og
hygge, for babyer mellem 3 mdr. og op til 1
år – og deres forældre!

Vi er kommet rigtig godt i gang med korene efter sommerferien, og de lavede den
mest fantastiske optræden til Halloween
gudstjenesten. Nu gælder det forberedelse af sange til jul og Lucia.

Vi mødes tirsdage mellem 10.30 og 11.30 i
sognegården i Nr. Herlev.
Der starter nyt hold op tirsdag d. 11. januar
2022.
Tilmelding til Charlotte er nødvendigt,
tlf. 48 26 52 53 eller chch@km.dk

Der er i skrivende stund 19 børn med i korene. Men der er stadig plads til flere - specielt i Juniorkoret. Drenge er også velkomne!!
Vi øver hver tirsdag i sognegården:
Spirekoret (0. - 2. klasse): kl. 14.10 - 15.10
Juniorkoret (fra 3. klasse): kl. 15.20 - 16.30
For de børn, der går på skolen i Uvelse, er
der mulighed for at blive hentet af vores
kortanter – spirekoret bliver desuden fulgt
tilbage til skolen efter endt korprøve. Koordinator for kortanterne er Mai Franck, der
kan kontaktes på 2232 3200.

MINIKONFIRMANDER
Er et tilbud til børn i Uvelse og Lystrup, der
går i 3. klasse.

Man er altid velkommen til at kontakte
korleder Annette Gamst Høiberg på mail
angh@km.dk.

Når man går til minikonfirmand, vil man
lære noget om kirken og om kristendommen ved at lege, synge, lytte, stille masser
af spørgsmål og få mange svar!
Præst Kim, organist Annette og sognegårdsmedhjælper Christine er klar med et
spændende program over fire lørdage fra
kl. 10 til 13. Den sidste gang slutter vi af med
en gudstjeneste, hvor alle er velkomne og
især familier til alle minikonfirmander.
Det sker: 2/1, 5/2, 26/2 og 5/3.
Tilmelding ved henvendelse til Kim på
kfn@km.dk.
Børn på Uvelse skole bliver desuden indbudt direkte af præsten!

december 2021 - marts 2022
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Nyt fra
Uvelse-lystrup
Lokalråd
Lokalrådets generalforsamling – områdeansvarlige

G

eneralforsamling 2020 blev grundet Corona afholdt 23/9 2021 med 1½ år forsinkelse, måske
af samme årsag var der et særdeles positivt fremmøde med godt 20 personer uden for bestyrelsen. Formanden fremhævede i sin beretning for de seneste par år Lokalrådets engagement
i lokale problemstillinger som eksempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høringssvar til Regionens råstofplan 2016-2020 med interesseområder såvel øst for Bøllemosevej og syd for Lystrup
Landsbyvision 2030 for Uvelse/Lystrup (se https://www.uvelse-lystrup.dk/landsbyvision/)
Affaldsdagene 2020 og 2021
Renovering – og promovering af sprøjtehuset – lokal brandmajor (se https://www.uvelse-lystrup.dk/lokalraadet/andet/ og https://www.uvelse-lystrup.dk/brandmajor/)
De årlige vejsyn og lokal trafik. Hastighederne på veje i lokalområdet. Linjeføring af buslinje
337
Naturen omkring Uvelse-Lystrup – hvornår får vi mon den sti omkring grusgraven?
Løbende artikler til NUVEL!
Udbygning af Uvelse (Åparken, Bøllemosegård)
Postnummersagen (se https://www.uvelse-lystrup.dk/postnummer-sagen/)
Den nye købmand
Høringssvar til J. Jensen sagen
Løbende ansøgninger til lokalråds puljen hos Hillerød Kommune
Placering af ny offentlig bænk et sted i lokalområdet

Til bestyrelsen blev valgt Freddy Dichmann og Kristian Nielsen, og som suppleanter Gitte Lunde
Jørgensen og Dorit Andersen. Som revisor Finn Lillelund og Conny Jensen som revisorsuppleant.
Formanden rundede generalforsamling af med at takke den afgående suppleant Winnie Adeltoft for hendes utrættelige virke for Lokalrådet siden staren i 2006.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret ret sig med følgende sammensætning:
Formand: Aksel Hauge Pedersen (AH)
Næstformand; Kristian Nielsen (KN)
Kasserer: Henning Thorsen (HT)
Sekretær: Dorrit Andersen (DA).
Udover disse personer består bestyrelsen af Jan Andersen (JA) og Freddy Dichmann (FD), samt
suppleanten Gitte Lunde Jørgensen (GL)

LOKALRÅDET HAR FORTSAT BEHOV FOR ØKONOMISK STØTTE
Endnu engang en 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.
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De primære ansvarlige for Lokalrådets aktiviteter, blev herefter diskuteret og udpeget med nedenstående resultat:

HovedMedansvarlig ansvarlig

EMNE
Kollektiv trafik

HT

DA

Veje, stier og fortove – årligt vejsyn

KN

JA

Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangementet

FD

AH

Hanebjerg Skyttecenter

FD

DA

J. Jensen sagen

GL

AH

Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk
m.v.- natur

DA

JA

Affaldsdagen

AH

GL

Skolen

AH

KN

Den nye købmandsbutik

HT

JA

Naturen omkring Uvelse/Lystrup

JA

HT

Markedsføring af lokalområdets kultur- og miljøværdier:
Kirke, Sprøjtehus, Rytterskolen, Den gamle smedje i Lystrup,
”De grønne bakker”, o.s.v.

GL

DA

Vi har det lokalsamfund, som vi bidrager til

H

vis du indimellem spørger dig selv hvorfor
der ikke sker noget, sker nok, hvorfor der
kun er få eller utilstrækkelige aktiviteter for dig
eller nogen du kender, så spørg samtidig dig
selv om du kunne bidrage – bare en smule –
til at forandre situationen.
Hvis vi ønsker at forstærke fællesskabet om
Uvelse og Lystrup ved at udvikle de lokale
aktiviteter kan vi kigge hele vejen rundt. Fra
børnene til de ældre. Hvad er det, som vi
savner i vores område og hvad er det, som
vi er tæt på at miste hvis bøtten ikke vender?
Uanset hvad vi kommer frem til, så vil det give
mening, at vi taler mere med hinanden om
det vi har til fælles – og er fælles om at risikere at miste.
Hvis du eller dine naboer har ideer til aktiviteter, der kan udvikles lokalt, så sæt fx i gang fra
de sociale medier, tal med naboer og hør dig
for i de kredse, hvor du færdes. Gå sammen
om udviklingen. Det er også muligt at lokalrådet kan hjælpe med at bære ideen videre
eller pege på en tilskudsmulighed. Kontakt
gerne lokalrådet hvis du mener at vi kan assistere med jeres idé.

december 2021 - marts 2022

Du kan af artiklen ”Lokalrådets generalforsamling - områdeansvarlige” se lokalrådets
ansvarlige for udvalgte sagsområder. I givet
fald kan du herefter kontakte rette vedkommende jf. kontaktinfo under ”Foreninger” på
sidste side i NUVEL! Hvis dit emne ikke passer
til et af Lokalområdets eksisterende sagsområder, så kontakt blot formanden for Lokalrådet.
Naturskole - mere idræt - fritidsordning
friluftstilbud - aktiviteter for børn og ældre
sammen?
Vi har det lokalsamfund,
som vi alle bidrager til.

Check
www.uvelselystrup.dk
Lokalrådets hjemmeside og
læs mere om lokalrådets
arbejde.
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LOKALRÅDETS ”VEJSYN 2021”

L

okalrådet for Uvelse/Lystrup afholdt 10. oktober 2021 sit årlige syn af lokalområdets offentlige veje, stier og fortove.
Se hele rapporten på lokalrådets hjemmeside
https://www.uvelse-lystrup.dk/vejsyn/.
Det kunne konstateres at vedligeholdelsesstandarden er nogenlunde OK, hvad angår
en sikkerhedsmæssig forsvarlig kørsel i bil og
på cykel, selvfølgelig med enkelte undtagelser
som angivet i nævnte rapport.
Hvad angår den gående/løbende færdsel er
billedet noget mere nuanceret, med enkelte
strækninger hvor gangbesværede personer/
barnevogne ikke kan færdes uden stor risiko
for ”liv og lemmer”.
Lokalrådet har gennem de seneste 5 – 10 år
med Hillerød Kommune drøftet den kommunale forpligtelse til at vedligeholde fortove
hvad angår knækkede/skæve fliser, og det
må konstateres at der på området absolut
intet er sket. Flere fortove i lokalområdet kan,
grundet uhensigtsmæssig flisebelægning,
ikke befærdes med rollator/barnevogne, og
borgerne anvender i stedet kørebanen.
Lokalrådet har tidligere med Hillerød Kommune drøftet hastigheden gennem vore byer,
og har forstået at Uvelse/Lystrup, hvis Hillerød
kommune bliver en de 15 forsøgskommuner
der selv må bestemme, kan opnå en 40 km/t
hastighedsbegrænsning. Dette ser vi frem til,
men der er imidlertid også behov for at se på
hastigheden for mindre – smalle - veje i lokal-
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området. F.eks er Langebjergvej og Højlundevej så smalle (og bumpede) at de burde
indbyde til forsigtig kørsel. Selvfølgelig er der
personer der mener at dette er 80 km/t., til stor
fare for gående/cyklende på de ellers rolige
og fredelige veje. Disse veje burde efter Lokalrådets opfattelse have en maks tilladt hastighed på 60 km/t – og udstyres med bump på
passende steder.
Hillerød Kommunes ”borgertip” (https://www.
hillerod.dk/borger/trafik-og-veje/veje/borgertip/) er en god ny metode at meddele kommunen problemstillinger i forbindelse med
vejnettet – når borgertippet altså virker efter
hensigten. Belært af bitter erfaring med dette,
har Lokalrådet henstillet til Hillerød Kommune
at der som hovedregel gives en tilbagemelding til borgerne om opfølgning på tippet,
herunder hvornår/hvordan opfølgning vil ske.
Hillerød Kommune har efterfølgende takket
Lokalrådet for vejsynsrapporten, og der er
umiddelbart taget action på flere af de rejste
klagepunkter. Bl.a. har Hillerød Kommune for
første gang i Lokalrådets historie gjort noget
ved fortovsproblematikken, herunder er det nu
igen muligt at anvende fortovene på Bøllemosevej. Der er nye vejstriber på flere af vore indfaldsveje, og der bliver opsat hastighedsskilte
på Gørløsevej. Alt i alt en klar indikation af at
”det nytter noget” at være aktiv i relation til de
kommunale dispositioner.
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•
•
•
•

Sportsfysioterapi
Fysioterapi
Sportsmassage
Genoptræning

•
•
•
•

Holdtræning
Graviditetsmassage
Ultralydsscanning
EMS træning

•
•
•
•

Laser
NMES
AlterG
Såler

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

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!

Humletoften 3
3550 Slangerup
www.OleVinther .dk

december 2021 - marts 2022

Ole Vinther-Nielsen
Telefon: 3027 2060
e-mail: Ole@OleVinther.dk
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Det er en fornøjelse at være medlem af Initiativgruppen,
når der er så stor opbakning om klubbens aktiviteter!

TIRSDAG
24.08.21

Tirsdag 24.08.21 var vi 36 deltagere til
Gensynsfrokosten, og alle hyggede sig
MEGET!
De efterfølgende klubdage var fremmødet flot. Alle havde gang i et eller andet:
Skak, Rafling, Hækling, Strikning, Vandring,
Kortspil, Bordtennis og en masse hyggesnak.

TIRSDAG
26.10.21

Tirsdag 26.10.21, kl. 10.00 afholdt VOKSENKLUBBEN Vælgermøde med fokus
på Uvelse-Lystrup. Der var 52 fremmødte,
som hørte Susanne Due Kristensen (S) og
Peter Frederiksen (V) fortælle om, hvad
de ville arbejde for i kommunen for vores
lokalsamfund. Det var et par rigtig gode
timer.

Sæson 4 i VOKSENKLUBBEN har indtil videre alene afholdt 2 klubdage.
På grund af Covid-19 smittefaren har vi været nødt til at
lukke 09.11.21,
klubben midlertidigt
ned.
håber,
Tirsdag
kl. 10.00 blev
derViholdt
foredrag om Dansk Vestindien ved Ernst
at det bliver muligt at fortsætte i 2021.
Høj
(Hannibal).
37 med
tilhørere
var
Meld dig til mailinglisten på voksenklub@gmail.com, så
duClausen
på den måde
kan følge
i, hvornår
mødt frem. Det var som forventet super
klubben åbner igen.
spændende – både humoristisk men
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et Corona frit Nytår
til jer alle!da danskerne jo har en
også grusomt,
voksenklub@gmail.com
fortid som Slaveejere.
Livet på øerne har

TIRSDAG
09.11.21

bestemt ikke været for sarte sjæle!

TIRSDAG
14.12.21

Tirsdag 14.12.21, kl. 10.00 håber vi SÅ MEGET, at det bliver muligt at afholde Banko
og Julefrokost. Det er ikke til at vide, om
vi bliver lukket ned pga. Corona, eller
om det lykkes. Følg endelig med både
via mail, Facebook og Fællesportalens
hjemmeside.

TIRSDAG
15.03.22

Initiativgruppen arbejder hårdt på at arrangere en udflugt tirsdag 15.03.22. Det
er endnu ikke fastlagt, hvor turen går
hen, men du vil høre nærmere via mail.
Meld dig til mailinglisten på voksenklub@
gmail.com, så du kan følge med i, hvad
der kommer til at foregå af aktiviteter
fremover.
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-Hjulskift og dækhotel
-Salg af Brenderup og Variant trailere
-Reparationer af alle bilmærker og trailere
-Serviceeftersyn af bil og trailer
-sYNSklargøring af bil
-4-hjulsudmåling
-Reparation af stenslag og skift af ruder

VI GI’R PRISEN ET SMÆK

- ALTID BILLIGST MED DÆK!

-Montering af anhængertræk
-A/C Service
-PAVA undervognsbehandling
Slangerup Dæk- og Trailercenter · Uvelse Byvej 2A · 3550 Slangerup
Tlf. 47 38 47 11 · info@daekogtrailer.dk · www.daekogtrailer.dk

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

DIN EKSPERT
I NATUR- OG
LANDSK ABSPLEJE
SIDEN 1988

Book i dag! For dit velværes skyld.
www.neescare.onlinebooq.dk
www.neescare.dk
Tlf.: 26 88 60 10

december 2021 - marts 2022
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Byens Bedemand

Medlem af brancheforeningen

Slangerup og omegn
Kongensgade 11, Slangerup

4733 3077

Træffes hele døgnet
www.byensbedemand.dk

Suzan Jensen Dennis Tobiasen Christian Have
Indehaver

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
18

NUVEL! | 4. årgang nr. 11

A
R
F
S
K
N
O
E
LEN
S
L
I
H
SKOLEÅRET ER I SKRIVENDE STUND ALLEREDE GODT I GANG PÅ HANEBJERG SKOLE, AFD. UVELSE
Det er skønt, at vi indtil videre har kunnet være sammen på tværs af
klasser, som vi plejer. Undervisningen og frikvartererne er bare meget
sjovere, når det store fællesskab er en mulighed i hverdagen.
Det mærkes, at der har været åbnet mere op i samfundet siden
sommerferien, for vi har kunnet invitere indenfor i langt højere grad end
tidligere.
Forældre blev inviteret til fernisering efter vore Naturfagsfestival i uge
39, hvor hele Hanebjerg Skole havde science-uge. Her byggede børnene
insekthoteller til vores udeområder og lavede kik-kasser med de
forskellige insekter, der er i vores natur. Det blev til mange flotte ting,
der nu er til gavn i haven omkring skolen og pryder vores indendørs
arealer.
Skolernes Motionsdag blev afholdt i Lystrup Skov, som der er tradition
for, og denne gang var det med mulighed for, at forældrene kunne være
med. Humøret og gå-på-modet var højt, trods en truende vejrudsigt, og
vi undgik heldigvis også regnen. Dagen blev afsluttet med hygge i
klasserne.

I uge 43 arrangerede lærerne en Halloween-dag, hvor børnene
arbejdede på tværs af klasser med faglige emner med et ’uhyggeligt’
twist. Hele skolen summede igen af aktivitet, og motivationen var høj,
for der var præmier på spil, når opgaverne var blevet løst.
Forberedelserne er så små gået i gang med dette års krybbespil og
Lucia, som præsten i samarbejde med vores 4. klasse står for. Vi håber
og tror på, at det bliver muligt at gennemføre begge dele i år, så vi kan
have Lucia indendørs og komme i kirken til krybbespillet og til
juleafslutningen.
Vi takker for det gode samarbejde med alle i lokalområdet, og vi ser
frem til mange flere gode aktiviteter sammen i det kommende år.
Mange varme efterårshilsner fra os alle på afdeling Uvelse
Charlotte Mølgård Nielsen

december 2021 - marts 2022
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NYT FRA PRÆSTEN

JEG ER IKKE SÅ KRISTEN, AT DET GØR NOGET...

Af sognepræst Kim Fischer Nielsen

kirkes skandaler, eller sådan
som nogle kristne stadig begrunder kvindens underordnede stilling i forhold til mandens
i bibelen (”kristent arvegods”
som jeg også tager afstand
fra).
Og andre gange igen dækker sætningen over noget helt
tredje, hvor dit bud er meget
bedre end mit.

D

en sætning har jeg hørt
flere gange i samtaler med
forskellige mennesker. Det er
langt fra altid, at vi i samtalen
når frem til at uddybe, hvad
”at det gør noget” dækker
over, men derimod kædes det
ofte sammen med, et… ”jeg
tror lidt på min egen måde”.
Men hvad betyder det egentligt, ikke at være så kristen, at
det gør noget?

Jeg er ikke så kristen, at det
gør noget…
Formuleret på den måde, kan
det næsten lyde som en trussel, eller som om der er en
ubehagelig konsekvens af det
at være kristen. Hvis det imidlertid er tilfældet, så ville jeg
min umiddelbare replik være:
Det er jeg heller ikke!

Nogle gange dækker sætningen måske over, at han eller
hun, der siger det, har svært
ved at tro på alle bibelens fortællinger og forestillinger, bogstaveligt, så som at verden faktisk blev skabt på 6 dage, osv.

For i min verden betyder det at
være kristen noget godt. Nemlig det særlige syn på ethvert
menneske som et elsket menneske med værdi. Det gælder
dig og mig og alle andre. For i
Guds øjne er vi lige, uanset om
vi er mand, kvinde, sort, brun
eller hvid, rig eller fattig.

Andre gange dækker sætningen måske over, at man har
det svært med kirken og hele
den historie som kirken bærer
på, fx korstogene, den katolske

En af bibelens allerførste fortællinger har netop det som
pointe, idet vi alle er skabt i
Guds billede. Et andet sted, i ny
testamente, står der, at der ikke

er forskel på mand og kvinde,
jøde og græker, for alle er lige.
En logisk konsekvens vil derfor
også være, at vi alle tror lidt på
hver vores måde. For nok er vi
lige, men vi er jo ikke ens, og
tænker og tror heller ikke ens.
Det at være kristen betyder for
mig også, at jeg er del af et
fællesskab, nemlig fællesskab
med Gud og med alle andre
troende. Det er både trygt og
godt at tænke på, at man hører til hos en magt, der er i sin
kærlighed større end alt andet.
Når det kommer til stykket, så
tror jeg faktisk, at jeg er så kristen, at det gør noget. For det
gør noget ved mig at tro, at
også jeg har del i det levende
håb, der blev forkyndt for nogle hyrder på en mark udenfor
Betlehem for sådan cirka for
2021 år siden. For det er det
håb, der stadig lyser ind i vores
liv med budskabet om, at selv
når alt ser mørkest ud, så er
der stadig håb, nye muligheder og nyt liv.
Det gør heldigvis noget!

Kim Fischer Nielsen,
sognepræst

MOBILEPAY
Kirken har fået et ekstra MobilePay nummer 396246.
Nummeret skal fx benyttes til betalinger i Sognegården, og det er knyttet særligt til Menighedspleje kontoen.
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ANNONCE
I marts 2022 samles ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælp i kirken, online og ved sogneindsamlingen den 13. marts efter gudstjenesten.
Giv et bidrag – eller deltag i indsamlingen, fordi oversvømmelser, tørke og uforudsigeligt vejr
betyder, at mennesker ender i fattigdom og
ikke ved, hvordan de skal skaffe deres næste
måltid og måske får anledning til at flygte. Vi
samler ind til dem, som er hårdest ramt af verdens klimaforandringer.
Meld dig som indsamler til Kim på kfn@km.dk
og støt kirkens indsamling i marts til Folkekirkens Nødhjælp på MobilePay 93549.
Vi søger en ”kortante”...
.. til at ledsage vore korbørn til og fra Sognegården tirsdag eftermiddage. Alder og
køn ingen hindring.
Der er i øjeblikket 5 kortanter, og du vil skulle bruge nogle timer tirsdag eftermiddag
ca. hver 5. uge.
Hvis du har lidt tid til frivilligt arbejde, er glad
for børn og vil støtte op omkring børnekoret
i Uvelse-Lystrup, hører vi gerne fra dig.
Fællesportalen Uvelse-Lystrup

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

Kontakt venligst koordinator for kortanter
Mai Frank på 2232 3200 / mai.franck1@
gmail.com .
Menighedsrådet vil gerne takke Lone Rasmussen for at have været en del af kortanterne siden børnekoret startede. Tak fordi
du var med til at hjælpe omkring det praktiske og gøre det muligt, at det fungerer så
fint med at hente og bringe korbørnene til
Sognegården.
Menighedsrådet

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

december 2021 - marts 2022
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VELKOMMEN TIL KIRKENS NYE KIRKESANGER
Uvelse Menighedsråd har pr. 1. november 2021 ansat Mia
Sigaard Nielsen som ny kirkesanger ved Uvelse kirke. Mia er
ansat til at synge ved gudstjenester og kirkelige handlinger
på lørdage og søndage. Vi glæder os til samarbejde og
sang i kirken.
Mia skriver om sig selv:
Jeg er 51 år og er uddannet kirkesanger fra Sjællands kirkemusikskole. Jeg bor i Nivå med min mand som er kirkegårdsleder, og vi har sammen 2 døtre på henholdsvis 12 og 23 år.
Jeg sætter stor pris på at være en del af kirkens arbejde og
elsker at synge de mange smukke og rørende salmer.
Jeg ser det som en gave at have et arbejde, der for mig er
meget meningsfuldt.
Jeg glæder mig til at blive en del af Uvelse sogn og glæder
mig til at møde jer i kirken.

HUSK AT STØTTE VORES ANNONCØRER
Redaktionen siger tak til annoncørerne i vores byblad - de er med til at støtte op omkring
NUVEL! og gøre det muligt for kirken og foreningerne sammen at udgive dette blad.

Indsamlingen i Uvelse Kirke december 2021 til februar 2022 går til WeShelter.
WeShelter arbejder med frivillige og lønnede kræfter for at gøre op med tre store samfundsproblemer: hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.
•
•
•

Hjemløshed, ved at sikre husly og hjælpe til et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig.
Ensomhed, ved at tilbyde socialt udsatte en plads i positive fællesskaber.
Psykisk mistrivsel, ved at give social støtte og rådgivning med afsæt i handlekraft, håb og
selvbestemmelse.

Målet er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor de
er værdige og kan træde ind i og bidrage til samfundets fællesskaber ved at erkende, udvikle og
anvende egne ressourcer. Vi møder derfor det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret og med respekt for den enkeltes livssituation.
Støt kirkens indsamling i december til februar på MobilePay 93549.
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Home Allerød
Tlf.: 38403700
Mail: alleroed@home.dk

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

december 2021 - marts 2022
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KONCERTER I KIRKEN

NYTÅRSKONCERT
BLÅ MANDAG JAZZZ
BAND

EN STJERNESTUND MED
JEANNETT ULRIKKEHOLM

Orkesterleder Jørgen Christensen udtaler: Vi ønsker med humør og smittende livsglæde,
at formidle den gode gamle
”træskojazz” til vores publikum.
Det er vigtigt for os, at vores
optræden fremkalder glæde
og smil, - og det hænder også,
at man får sig et godt grin! Alt
dette samtidig med, at vi leverer
flot New Orleans og Dixielandjazz indpakket i lækre arrangementer og krydret med en af de
flotteste sangstemmer, man kan
drømme om. Vores repertoire er
efter 28 år så righoldigt, at vi aldrig løber tør for numre. Det er
sjældent publikum ikke kan få
deres ønsker og opfordringer
opfyldt! Orkesteret har i de seneste år turet rundt til de fleste
danske jazzklubber og festivaler,
samt i Sverige, England, Irland
og Tyskland, hvor vi som regel
bliver bedt om at vende tilbage.

Vi inviterer til sognemøde/koncert i kirken denne vintereftermiddag og lader os underholde.
I løbet af dette festlige musikalske arrangement synger Jeannet vintersange, smukke fædrelandssange, kærlighedssange,
franske viser af Edith Piaf og
andre franske sange, som folk
kender. Hun synger også sange
med tekster af Jeppe Aakjær,
Benny Andersen og Halfdan
Rasmussen. Jeannet har også
evergreens på programmet –
bl.a. nogle Elvismelodier og udvalgte sange af Kim Larsen og
Anne Linnet.
Deltagerne er med på fællessang, og Jeannet akkompagnerer på guitar, cello og guitarlut.

Søndag, den 9. januar
kl. 16.00

Glæd jer til et humørfyldt jazzsamvær med Blå Mandag, som
ydmygt udtaler: ”Vi er ikke bedre end de bedste!”
Velkommen til et brag af en nytårskoncert. Der er gratis entré,
dørene åbnes ½ time forud for
koncerten, og vi byder på boblevand og kransekage.
På gensyn!

Onsdag, den 26. januar
kl. 14.30

Jeannet Ulrikkeholm er cand.
mag. og har undervist i mange
år på Københavns Universitet.
Hun har skrevet bøger og indspillet cd’er med gamle, danske
sange. Hun er udøvende sanger og musiker og optræder i
hele landet.
Kom glad, og gå opløftet hjem.
Vi åbner døren til kirken fra kl.
14.00 og håber mange vil finde
vej til en festlig eftermiddag. I
pausen serverer vi kaffe med lidt
brød til, og sædvanen tro beder
vi om 20 kr.

Koncerten vil slutte kl. ca.
16.30. På glædeligt gensyn.
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GUITARIST OG SANGSKRIVER JENS JEPSEN
Tirsdag, den 1. marts
kl. 19.30

Læs anmeldelserne nedenunder
og se om du kunne have lyst til en
rigtig god musikalsk oplevelse med
en lokal musiker (fra Hillerød) til en
intim koncert i kirken. Der er fri entre
og vi byder på en forfriskning efter
koncerten. Traditionen tro åbnes
døren til kirken ½ time før koncerten.
“Hvis du er på udkig efter en musikalsk oplevelse, der slår rødder og
blomstrer lang tid efter døgnfluer
er døde” - BT ( * * * * * )
Når solen bryder frem mellem skyerne og kysser én på næsen, når
morfarens gamle kærlighedsdigte
kommer frem fra gemmerne, og
når de små detaljer i hverdagen
rammer plet og giver livet mening.
Det er lige der, sangskriver og guitarist Jens Jepsen skriver sine sange.
Musikalsk er Jepsen inspireret af
store udenlandske ikoner som Paul
McCartney, Bo Kaspers Orkester og
John Mayer. Tekstuniverset er inspireret af danske digtere bl.a. Søren
Ulrich Thomsen, Claus Høxbroe og
Benny Andersen.
En koncert med Jepsen giver publikum en hyggelig stund med smil
på læberne, varme hjerter og vuggende fødder. Jepsen glæder sig
til at optræde i de smukke rammer
i Uvelse Kirke.
“Kirkekoncerter er svære at beskrive hvis man ikke har oplevet det.
Artist, publikum, akustik og smukke
historiske rammer i tæt samspil for
at skabe en uforglemmelig aften.
Jeg elsker at fortælle skæve, søde
og sjove historier om min familie,
lige der, hvor andres familiehistorier
skrives hver dag” - Jepsen
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
”Nu er blæsten saa skrigende, skjærende kold
Og den hviner som Sav, og den puster som Trold,
Og den hvister med Sandet og slænger med Grus
Og holder det argeste Hus ”
Af Jeppe Åkjær fra digtet Vinterrug

N

år jeg tænker tilbage på
forår og sommer, er tiden
som sædvanlig gået hurtigt,
selvom jeg hvert år beslutter, at
jeg skal gå mere på bare tæer
i græsset bare for at holde fast
i sommeren.

Til menighedsmødet i oktober
var der et flot fremmøde, om
det skyldes menighedsrådets
beretning, planer om udvidelse, ost & rødvin eller besøg af
Visti, ved jeg ikke. Men en rigtig
fin aften var det.

Nu står vinter for døren, og der I menighedsrådet havde vi i
kan også findes hygge i den november nyt møde med arkitekten omkring udvidelsen
kolde tid.
af sognegården, og så skal vi
I kirke og Sognegård er vi nu have de endelige tegninger
tilbage med fuldt program. Vi på plads og kan begynde at
glæder os over, at vi igen kan håbe og tro på en udvidelse af
mødes. Årets sommerkoncert, Sognegården i 2023.
som blev udsat et par gange,
var rigtig vellykket og det sam- Siden sidste NUVEL! har vi anme var Copenhagen Harmo- sat ny kirkesanger, og vi byder
velkommen til Mia Sigaard
nists.
Nielsen, som præsenterer sig
andetsteds i bladet.

Vi håber, I tager godt imod de
kirkekoncerter, vi har planlagt
hen over næste års første måneder. De er alle gratis, og der
er plads til over 100 i kirken, så
kom endelig.
Vi byder også på et sognemøde med et gensyn med vores
tidligere præst Anette Nybo,
besøg fra Weshelter, og ekstra
sangeftermiddag i Sognegården. Sæt allerede nu X ved
sognemøderne.
Vi i Menighedsrådet vil ønske
jer alle en glædelig jul samt et
godt nytår og forhåbentlig på
gensyn hen over både jul og
nytår.
Bente Præstiin
Formand

JULENS HJERTER
Igen i år kan du selv fremstille julens
hjerter til træet. Som sidste år er det
vores lokale Erik Hansen fra Nostalgi
gruppen, der har været mester for
at sende hjerterne og diagrammerne til NUVEL!
Diagrammerne kan du finde på
Uvelse kirkes hjemmeside.
God fornøjelse ønsker NUVEL!´s
Redaktion og tak til Erik!

december 2021 - marts 2022
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EN LOKAL STEMME

Interview med Eva Jønsson, Kirkestræde 4, Uvelse

Nok den eneste borger i Uvelse, der har beboet det samme hus i barndommen, voksenlivet
og nu også som ældre.
Eva Jønsson er født i huset Kirkestræde 4, Uvelse for 81 år siden.
Hun voksede op med mor og far
og 3 søskende. Børnene gik alle
på Uvelse Skole, hvor der var 3
klasser med ca. 15-20 børn i hver.
Eva var specielt glad for håndarbejde, hvor frk. Jarl underviste.
I starten var der en lærer Christensen, men senere kom lærer
Olsen til.

I 1960 fik Eva en datter Dorthe,
som blev passet af Evas mor.
Senere fik Eva arbejde på Rørbækgård hos familien Oddershede, som ejede gården før
Knud Andreasen købte den.
Derefter arbejdede Eva på Metalfabrikken, som havde til huse
i udhuset til Uvelse Byvej nr. 4 –
et arbejde Eva havde i 15 år. Da
Metalfabrikken lukkede og flyttede til Jylland, blev Eva tilbudt at
flytte med, men hun afslog, da
hun befandt sig godt i Uvelse.

Når der var eksamen, blev man
overhørt med deltagelse af lærerne, skolekommissionen og
præsten. Eva var ikke nervøs
for eksamen, hun synes det var
sjovt. Når der var eksamen i Derefter havde Eva rengøringshåndarbejde, blev alt det, bør- job i både Uvelse Brugs og på
nene havde syet, hængt op til Uvelse Skole.
bedømmelse.
Evas far døde, og nu var kun
Da Eva gik til præst, foregik det i moderen tilbage i huset samSlangerup, hvor man cyklede til men med Eva og datteren. Da
eller gik. Det foregik om formid- moderen blev syg var det Eva,
dagen som en del af skoletiden. der hjalp moderen, og som Eva
Der kunne godt være langt at siger: ”Også en af grundene til
gå hjem til Uvelse, mindes Eva.
jeg blev i byen”. Efter moderens
død har Eva købt huset på KirkePå det tidspunkt var der ikke stræde.
mange huse i byen, og børnene
kom også til skolen fra gårdene I 40-årsalderen mødte Eva Foli oplandet. Evas storebror gik i mer, som hun giftede sig med.
klasse med Knud Andreasen. Evas datter var på det tidspunkt
(Nostalgi gruppen i NUVEL!)
flyttet hjemmefra.
Man kendte hinanden både i
byen og på skolen, og man bekymrede sig for hinanden. Man
kom sammen og hjalp hinanden, når der var nogen, der havde behov for det. Indimellem har
der nok også været skærmydsler Uvelse borgerne imellem,
men det oplevede man nok ikke
så meget som barn.
Efter skoletiden kom Eva i huset hos uddeler Leif Busk, Uvelse Brugs, hvor jobbet bl.a.
var at passe sønnen John,
som på det tidspunkt var 2 år.
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Eva synes, hun hele sit liv har haft
det godt i Uvelse, har klaret sig
uden kørekort og bil, men indrømmer, at der er langt mellem
busserne nu og kunne
godt ønske sig, at 337
kørte helt ind til Hillerød
centrum.

andet. Så bliver der spillet ludo,
banko og tegnet. Der er altid
plads til nye tegninger i det hyggelige køkken.
Eva ser ikke så mange som tidligere, en del er flyttet og nogle
døde. Dog har hun kontakt til
flere af dem, der bor tæt på, og
deler kat med genboen.
Vi runder af med den glæde, der
kan være ved at være 3 generationer i samme hus, den hjælp
og samhørighed, der har været
og de minder, det har givet.
Eva har aldrig ønsket sig et anderledes liv.
PS: Eva viser mig flere udklip fra
aviser tilbage fra 70-erne. På det
tidspunkt var det oppe at vende,
at Uvelse skulle udbygges med
4000 huse, - en helt ny landsby.
Der var meget modstand mod
miljøministerens forslag, og Eva
viser mig også et foto af sin mor
i et af udklippene. Moderen var
også imod tanken. Nogen sagde til journalisterne: ”Vi flyttede
hertil for at komme på landet, så
nu skal vi til at flytte igen”.
Som bekendt kom de 4000 huse
aldrig til, selvom der jo har været
en vis udbygning af byen.
Bente Præstiin/23/9-21

Da vi kommer til at snakke om de tilbud der findes i Uvelse, mener Eva
ikke rigtig, hun har tid til
at deltage i aktiviteterne,
for der er en stor have
og hus at holde og desuden 5 børnebørn og 2
små oldebørn. Børnebørnene passes af og til hos
Eva, hvis de er syge eller
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KUNST I SOGNEGÅRDEN - SØREN P. FABRICIUS
Igennem et langt liv har Søren P. Fabricius
været beskæftiget med salg, salgsledelse og
marketing primært med IT og i særlig grad
inden for detailhandel. Sideløbende har han
haft interesse for kunst specielt malerier bl.a.
ved besøg på diverse udstillinger i ind - og udland, og han har i øvrigt altid fotograferet meget ikke mindst i naturen, hvis farver har fanget
hans opmærksomhed.
På den baggrund og inspireret af forskellige kunstnere som fx J.M.W. Turner og danske
Maja Lisa Engelhardt fandt Fabricius for ca.
20 år siden et kunstnerisk gen, som førte til, at
han begyndte at producere malerier primært
med akryl på lærred somme tider i naturen,
men mest hjemme, ofte med musik (jazz eller
klassisk) i baggrunden.
Interessen voksede således, at der igennem
årene er blevet skabt en ret stor produktion
rent autodidakt af primært naturmotiver men
også nogle abstrakte. I samarbejde med bl.a.
lokale kunstforeninger fx Farvegladerne i Allerød har Fabricius haft sine værker udstillet
mange gange, og som han selv siger haft
glæden ved, at interesserede har anskaffet
hans malerier for at have dem hængende i
hjemmet.

december 2021 - marts 2022
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					 NOSTALGI
Knud Andreasen

ARNOLDS HUS

A

rnolds hus, Lyngevej 2, er afgjort et af Uvelses ældste huse, men ingen kender dets
alder. Man kan næsten fristes til at tro, at det
kan have været beboelsen til en af de 10 gårde, der i 1779 blev revet ned og flyttet ud af
landsbyfællesskabet i Uvelse. Yderligere 2 gårde flyttede, så der kun blev 5 tilbage, hvoraf vi
kun kender de 3 i dag.

Arnold Sofus Jensen, *18/71898, †6/8-1979. Lyngevej 2,
Arnolds Hus, Uvelse. Vejmand.
I folkemunde kaldet ”Lille Nold”.
Foto: Knud Larsen, Slangerup,
2/3-1953

Arnold Sofus Jensen blev født i huset Kirkestræde 40 i 1898, og de første mange år boede han i barndomshjemmet. Som ung var
han beskæftiget ved landbruget. Han blev i
1945 ansat som kommunens vejmand, og i
1955 købte han Lyngevej 2, som han solgte
igen i 1975. Hans største arbejde var at slå
samtlige vejkanter og rabatter i kommunen
med sin le. Når høet var tørt, rev han det sammen og stakkede det op ad telefonpælene,
og han har sikkert tjent lidt ved salg. Som et
kuriosum kan nævnes, at kommunen næsten
op til 1950 solgte vejgræsset til landmændene. F.eks. gav i 1903 vejen Uvelse-Favrholm 600
favne = 1.50 kr. Et andet vigtigt arbejde var
opsætning og nedtagning af sneskærmene
og ophugning af snedriverne om foråret, så
landmændene kunne komme i jorden.

Arnolds hus, ca. 1955
Der var to døre ud mod Lyngevej.
Og så havde han, nok som en af de første i Uvelse, anskaffet et TV. Antennen ser ud til at pege mod nordøst,
altså mod Gøteborg.

Erik Hansen

Arnold boede alene, men var altid omgivet af
venner. Hans dør var altid åben; ja, man kunne endda gå ind og nyde en øl, når man havde lyst. På loftet var der et værelse, som altid
var udlejet til Brugsens unge kommis, så der
var altid liv i huset.
Arnold var fast tilbehør på skydebanen i Langebjerg. Han var områdets dygtigste skytte,
og hans riffel var tæt besat med sølvplader for
præmier. Det kan i øvrigt fortælles, at hans 2
rifler blot stod i et ulåst skab i hans delvis åbne
hus.
Arnolds domæne som vejmand var idrætshuset. Det blev opført efter anlæg af idrætspladsen i 1943. Der var 2 omklædningsrum ud
mod pladsen, og mod vest ved den tidligere
banedæmning og Lystrupgårds markvej var
der en port ind til kommunens rum, hvor alle
træ-sneskærmene blev opbevaret sammen
med Arnolds værktøj. I 1958 bevilgede kommunen, at der installeredes toilet i huset på
idrætspladsen, såfremt amtslægen tillod sivebrønde. Senere efter sammenlægningen i
1970 overgår hele huset til idrætsforeningen,
og da UFC (Uvelse Fritids Center) står færdig,
overgår huset med tilbygning til Uvelse Børnehuse.

Arnolds hus, ca. 1990.
På loftet er der indrettet et værelse. som Arnold udlejede
til Brugsens kommis.
I samme anledning kom der en kvist i taget.
De to døre, ud til vejen, er væk.
Nu er der kommet to antenner, den ene mod Gladsaxe,
den øverste mod Sverige.

NUVEL! | 4. årgang nr. 11

KIRKESTRÆDE 1

D

en første ejer, vi kender, er vejmand Svend
Jensen, født år 1800. Han solgte ejendommen i 1871 til sønnen Jens Svendsen, noteret
som hjulmager og senere klokker ved Uvelse
kirke. I 1903 solgte han Kirkestræde 1 til sin efterfølger i embedet H. A. Hansen, klokker ved
Uvelse kirke 1903 – 32. Han var tillige vejmand.
Han flyttede fra Kirkestræde 4 med sin familie
til Kirkestræde 1, som hurtigt blev et centralt
sted i byen. I 1911 vedtog sognerådet, at møderne skulle holdes hos H. A. Hansen i stedet
for møder i private hjem. I 1918 blev Uvelse
Venstreforening stiftet af bl.a. H. A. Hansen,
formentlig i Kirkestræde 1. Han blev også bestyrelsesmedlem, og helt op til 1939 blev de
årlige generalforsamlinger holdt her.

Hans Andreas Hansen, *8/2-1858 i Uvelse, †12/12-1940.
Klokker i Uvelse fra 1903-1933.
Viet i Uvelse Kirke, 8/2-1893, til Lavra Kristine Nielsen,
*30/1-1864 i Søborg, †18/5-1947.
Deres søn, Andreas Hansen, *15/5-1902.
Senere sparekassedirektør i Frederikssund.
Datteren Mary Andrea Kirstine Hansen, *5/1-1894 i Uvelse
Viet i Uvelse Kirke, 23/7-1915, til gdr. Niels Kristian Johansen,
Sigerslevøster.
Billedet er fra ca. 1910.

De næste ejere blev Kirstine og Hans Larsen.
Han havde arbejdet i Langebjerg grusgrav,
hvor man med håndkraft gravede grus og
læssede tipvogne. Efter deres død solgte arvingerne ejendommen til Hans Peter Olafsen,
den ene af byens 3 bornholmske brødre. Han
havde arbejdet i Grønland og kom nu hjem
med sin grønlandske kone og søn.
De solgte ejendommen i 1963 til snedkermester Gunnar Ahlmann, hvis borgerlige navn var
Gunnar Arvid Kristensen, og han indrettede et
mindre værksted i baghaven. Efter ansøgning
fik han 4. juni 1964 sognerådets tilladelse til en
større udvidelse. Dermed nåede værkstedet
helt ud til Lyngevej, hvor fru Lisa Kristensen indrettede en butik for moderne boligindretning.
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I 1998 købte it-ekspert Søren Ramtung hele
ejendommen, hvor han boede de næste 8
år. Men ejendommen var for stor for ham, så
i 2005 solgte han værkstedsbygningen til blikkenslagermester Henrik Sørensen, Kirkestræde 40. Han manglede plads og var glad for
at kunne flytte ind i det store værksted. Hans
kone, fru Tove Sørensen, indrettede sin butik
ud mod Lyngevej med Byens Bedste Brugskunst og Webbutik.

Ejendommen var nu delt op i 2. Værkstedet
og butikken blev til Lyngevej 3. Beboelsen Kirkestræde 1 blev i 2006 solgt til Rolf Garrit, som
forskønnede ejendommen med et meget flot
stråtag med 4 nye kviste.
I 2010 blev huset solgt til Anja og Jesper Østergaard Hansen, som siden har arbejdet med
en omfattende renovering.

Fotos venligst udlånt af Erik Hansen, Lokal Historisk
Forening, Slangerup

29

UVELSE KIRKE & MENIGHEDSRÅD
Præst Kim Fischer Nielsen

Præst Charlotte Chammon

Attester, navneændringer o. lign.

Leje af Sognegård
Christine Løgstrup
2046 2224 / 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 / graver.uvelse@gmail.com

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
Organist og korleder
Annette Gamst Høiberg
5180 4490 / angh@km.dk
Koordinator for ”kortanterne”
Mai Franck, Uvelse
2232 3200 / mai.franck1@gmail.com
www.uvelsekirke.dk

Næstformand Erling Nielsen, Uvelse
2166 0675 / erling.uvelse@gmail.com
Kirkeværge Ulla Reipur, Uvelse
4013 6027 / ulla.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!

I Sognegården: 396246
I kirken: 93549

19. 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

www.uvelse-lystrup.dk

Næstformand (krn1990@outlook.com)
Kristian Nielsen - tlf: 2241 4111
Kasserer (ingahenntho@email.dk)
Henning Thorsen - tlf: 2571 2945
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jan Andersen - tlf: 2447 4393
(hanneja@mail.dk)
Freddy Dichmann - tlf: 6119 1088
(fdich@hotmail.dk)
Suppleanter
Dorrit Andersen (da@pc.dk)
sekretær for bestyrelsen - tlf.: 6156 5693
Gitte Lunde Jørgensen (gitte.frb@hotmail.com)

Uvelse-Købmandens Venner
Facebook: Uvelse-Købmandens Venner

www.uif.dk

Næstformand (naestformand@uif.dk)
Julie Elgeti - tlf. 2076 5211
Kasserer (kasserer@uif.dk)
Maj-Britt Pedersen - tlf. 6194 1140
Badminton (badminton@uif.fk)
Jan Erik Andersen - tlf. 2447 4393
Floorball (floorball@uif.fk)
Morten Kvistgaard - tlf. 2327 1135
Gymnastik (gymnastik@uif.dk)
Paw Petersen
Kulturafdelingen (formand@uif.dk)
Anders Thorsen - tlf. 2967 8382

Uvelse Petanque Klub

Formand Niels Pedersen
uvelse@gmail.com

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

Ketil Haugan
ketilhaugan@me.com

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

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

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

Fællesportalen Uvelse-Lystrup

Uvelse Fritids Center

www.uvelse-lystrup.dk

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
5. december 2. søndag i advent
		
De Ni Læsninger		
14.00
12. december 3. søndag i advent
		med Lucia			10.00
16. debember Krybbespil			17.00
19. december 4. søndag i advent		
10.00
24. december Juleaften			14.00
						15.30
25. december Juledag			10.00
26. december 2. juledag			
10.00
Januar
1. januar
Nytårsdag			
16.00
2. januar
Helligtrekonger
		søndag			10.00
9. januar
1. søndag efter Hellig 3
		
Konger med konfirmander
10.00
16. januar
2. søndag efter Hellig 3 Konger 10.00
23. januar
3. søndag efter Hellig 3 Konger 10.00
30. januar
4. søndag efter Hellig 3 Konger 10.00
Februar				
6. febru ar
Sidste søndag efter
		Hellig 3 Konger		10.00
13. februar
Septuagesima			
10.00
20. februar
Seksagesima			10.00
27. februar
Fastelavn
		Familiegudstjeneste		10.00

KIRKE			PRÆST

Nørre Herlev 		

Charlotte Chammon

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

Charlotte Chammon

Uvelse			Charlotte Chammon
Nørre Herlev		
Uvelse			
Nørre Herlev		
Uvelse			

Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen
Charlotte Chammon
Kim Fischer Nielsen

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

Marts				
5. marts
Minikonfirmand gudstjeneste 13.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
6. marts
1. søndag i fasten		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon
13. marts
2. søndag i fasten
		
Indsamling til Folkekirkens
		Nødhjælp			10.00 Uvelse			Kim Fischer Nielsen
20. marts
3. søndag i fasten		
10.00 Uvelse			
Kim Fischer Nielsen
27. marts
Midfaste
		
Fælles gudstjeneste 		
10.00 Nørre Herlev		
Charlotte Chammon og
										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.

NUVEL!

