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VELKOMMEN!
D

u har fået fingrene i den allerførste udgivelse af lokalbladet for Uvelse og Lystrup. Nuvel! - tænker du nok. Hvad er
nu det? Vi i redaktionen håber, at du vil tage rigtig godt imod
bladet. Vores formål er, at give et samlet billede af hvad der
rører sig i vores lokalsamfund.
I denne udgave af Nuvel! kan du orientere dig om alt hvad
sker i byen fra byfesten i august, helt frem til julefesten i hallen anden søndag i advent.
God læselyst!
- Og velkommen til områdets mange og forskellige tilbud.
Redaktionen

NUVEL!
NUVEL! udgives af Uvelse Kirke, Uvelse-Lystrup lokalråd,
Uvelse Idrætsforening, samt lokale klubber og foreninger
Næste udgivelse: 1. december 2018
Deadline: 10. november 2018
REDAKTION
Malene Selbach (Ansvh.), Frida Guld m.fl.
Annoncer: Torben Swensson
OPLAG
700 eksemplarer, husstandsomdelt Uvelse og Lystrup
LAYOUT OG PRODUKTION
UniDeko - 4738 6070
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Bagsiden
Gudstjenester
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-

Uvelse Byvej 1
3550 Slangerup

Åbningstider
man-fre 07-19
lør-søn 07-18
-

Vores services til dig:

Bager
Lotto & oddset
Medicinudleveringssted fra Farum Apotek
Lån og aflevering af bøger fra Hillerød Bibliotek
Pakke ind- og udlevering fra bring og postnord
Bogbyttereol
Arrangementer såsom fastelavn, halloween,
smag på hverdagen mv.

HVAD VIL DU HA’?

Er der noget vi ikke har, men
som du godt kunne tænke
dig, så har vi ØNSKEHYLDEN,
bagerst i butikken. Udfyld en
seddel med netop den vare du
ønsker dig - og vupti - måske
står varen på hylden næste
gang du handler...
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DU,
E
T
VIDSMandag, torsdag og freAT: dag, kan du få leveret
varer direkte fra Superbrugsen i Slangerup, til
afhentning hos os. Det kan
f.eks. være varer vi ikke
har i vores faste sortiment,
- og det koster ikke ekstra!

I 2017 og 2018
har vi sponsoreret:
Gymnastik opvisning &
amerikansk lotteri
UIF
Bankospil Voksen Klubben
Bankospil byfesten
Brødeskov IF - U12 & 16 drenge
HSV U14 piger
Cross YHL
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kULTUR
kalender!

SOMMERKONCERT: DARIO CAMPEOTTO

Onsdag 8. august kl. 19.30
Vær med, når sanger og entertainer Dario Campeotto giver
koncert i Uvelse kirke. Forsalg
ved Byens Bedste Brugskunst,
Lyngevej 3, 3550 Slangerup.
Entré kr. 150,-. Betaling kontant

eller mobile pay. Begrænset
antal.

UVELSE BYFEST 2018: BØRNEKONCERT
Lørdag 18. august kl. 13.30 i teltet udenfor UFC

Foto: Bente Jæger

UVELSE
BYFEST

TAG MIDT
ERSI
SÅ DU DERNE UD,
HAVE PR NEMT KAN
OGRAMM
ET
DIG DIG! MED

8. & 16. - 18. AUGUST 2018
8. AUGUST

Sommerkoncert med Dario Campeotto

TORSDAG
Kirstein Design® www.kirsign.dk

Banko i hallen - UFC

FREDAG

VOKSENKLUBBEN er for voksne i Uvelse-Lystrup området, der af en eller anden grund går hjemme

Sæson start 21.08.18.
Hoppeborge

Øl & pølser
Ungdomshjørne
Fredagsgrill på terrassen
Kongespil-turnering
Livemusik i teltet

lukker.

LØRDAG

HUSK KONTANTER
- ELLER BETAL MED

Det eneste, vi beder om fra dig, er dit navn, mailadresse og telefonnr., så vi kan kontakte dig, hvis der

Børneaktiviteter
Kaffe & pandekager
Loppemarked
Koncert ”Kira Martini og krokodillerne”
Petanque-turnering
Lørdagsgrill for hele familien

• Vandregruppe
• Kortspil
• Skak
• Nødhjælpsstrik/-hækling
AUG
2018
• - nov
Håndarbejde
• Tegning/Maling
• Hyggehjørnet
• Fælles frokost

Kontaktpersoner
Vibeke Hansen
Torben Swensson
Ove Nielsen
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www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/voksenklubben
Mob.: 20 65 19 36
Mail: vibeke.uvelse@gmail.com
Mob.: 40 38 20 02
Mail: toben@mail.dk
Mob.: 20 88 80 03
Mail: onielsen@post10.tele.dk
Mob.: 23 70 82 32
Mail: voksenklub@gmail.com

Nødhjælpsstrik og håndarbejde

AUG - nov 2018

Banko

Slægtsforskning

Jazzsangerinde og sangskriver Kira Martini og hendes
storswingende jazzkrokodiller,
byder på en boblende musikalsk cocktail bestående af
boogie-woogie-jazz, farverig
fantasi, godt humør og sprudlende rytmer fra bl.a. Brasilien
og New Orleans. Kira Martini
er en blændende sangerinde,
med et fantastisk varieret re-

pertoire, og hun kan i den grad
komme i kontakt med børnene på en afslappet og naturlig måde. Så kom alle børn og
syng og dans sammen med
Kira og krokodillerne - der er
fri entre – og voksne må også
gerne være med.
Arrangører:
Uvelse menighedsråd

UVELSE BYFEST 2018

Torsdag 16. august - lørdag 18. august
Kom med til et brag af en by- Se programmet - og tag det
fest når Uvelse endnu en gang med dig - det kan ses på midbyder velkommen til årets by- tersiderne i NUVEL!
fest.

VOKSENKLUBBEN: SÆSON START
Tirsdag 21. august kl. 10.00
VOKSENKLUBBEN er for voksne
i Uvelse-Lystrup området, der
af en eller anden grund går
hjemme i dagtimerne. I klubben skaber vi aktiviteter, der
giver godt humør, ligesom vi

lærer nye mennesker at kende. Har du lyst til at være med,
så mød op i UFC tirsdage i lige
uger.

SOGNEMØDE: MANDS MINDE – ET LIV I FOLKEHØJSKOLEN
Onsdag 19. september kl. 14.30
Erling Christiansen er tidligere højskoleforstander ved
Grundtvigs Højskole. Han vil
fortælle om det samfund han
voksede op i, blev voksen i og
blev modnet i. Han vil også fortælle om de politiske, kulturelle og religiøse forhold i sin tid

og selvfølgelig komme ind på
sine mange år som forstander.
Sognemøderne foregår i Uvelse sognegård, Kirkestræde 38.
Der er ingen tilmelding. Kaffe
og kage koster kr. 20.
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kULTUR kalender!

OKTOBERFEST: AFHOLDES AF KUL I UFC

Lørdag 27. oktober kl. 19.00
Hyggeligt samvær med venner, naboer og ”Heidi”.
Arrangementet er kun for voksne over 18 år. Øllet strømmer
fra hanerne, maden er rustik
som i Alperne og måske er du
også iført Lederhosen?

Begrænset deltagerantal.
Det er muligt at melde sig ind
i KUL og tilmelde sig arrangementer via Place2book.

SOGNEMØDE: ULVEN I MYTE, KULTUR OG TRO

Onsdag 31. oktober kl. 14.30
Niels Hein har studeret ulven i
danmarkshistorien, vores kultur
og ikke mindst i den aktuelle
debat. Det viser sig, at mennesket og ulven har en lang
og meget kompleks historie
sammen, og der er gennem
tiderne fortalt mange myter
og beretninger om ulven. Vi
finder rovdyret som en urkraft
i den nordiske mytologi, som
modsætning til den gode hyrde, Jesus, og endda som et

sexsymbol i populærkulturen.
Nu er ulven efter mere end 200
års fravær vendt tilbage til den
danske natur, men også fortidens myter, overleveringer og
misforståelser er fulgt med ulven til Danmark. Niels Hein er
historiker og journalist.
Sognemøderne foregår i Uvelse sognegård, Kirkestræde 38.
Der er ingen tilmelding. Kaffe
og kage koster kr. 20.

KONCERT: ANA SILVERA OG BJARKE FALGREN

Søndag 25. november kl. 16.00
Glæd jer til poetisk singer-songwriter-folk tilsat hjerteskærende violinspil. Sidste
søndag i november gæster
den engelske sangerinde og
sangskriver Ana Silvera Uvelse kirke. Hun har bl.a. har haft
solo roller på The English Natio-

nal Opera og The Royal Opera
House. Hendes klare stemme
og originale guitarspil vil, med
den fire gange grammy-vindende violinist Bjarke Falgrens
strygerinstrumenter ved sin
side, føre lytteren langt ind i et
spændende musikalsk univers.

SOGNEMØDE: JUL I SOGNEGÅRDEN

Onsdag 27. november kl. 14.30
Kom og vær med ved årets
sidste sognemøde. Her julehygger vi med kaffe/julekage,
sang, fortælling, god stemning
og overraskelser.

Sognemøderne foregår i Uvelse sognegård, Kirkestræde 38.
Der er ingen tilmelding. Kaffe
og kage koster kr. 20.

JULETRÆSFEST: AFHOLDES AF KUL I UFC

Søndag 9. december kl. 14.30
Kom til årets julefest for store
og små med masser af julestemning, dans om juletræet,
æbleskiver, godteposer og
underholdning.
Juletræsfesten afholdes i forlængelse af
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gudstjeneste/Lucia i kirken.
Det er muligt at melde sig ind
i KUL og tilmelde sig arrangementer via Place2book.
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UVELSE BRUGS
VENNER
H

ar du været i Brugsen midt under madlavningen, fordi du lige
manglede fløden til sovsen?
- Har du kørt hjem fra arbejde på de
sidste benzindampe i vished om, at
du kan tanke få hundrede meter fra
dit hjem?
- Har du slået to fluer med ét smæk
og klaret indkøbene, mens du alligevel var ude at lufte hunden?
- Har du med et smut i Brugsen kl 7.05
reddet madpakkerne mandag morgen?
- Har din hidtil så sløve teenager udskiftet sofaen og computeren med et
fritidsjob hos Brugsen?
- Eller er du bare glad for at spare en
køretur på 4-5km når du skal på apoteket, biblioteket eller posthuset?
- Og er du glad for, at Uvelse ikke er
blevet en del af de mange døde
småbyer, hvor børnehaven og skolen
er lukket og hvor ejendomsmægleren IKKE opsætter skilte med teksten
”Solgt - lignende søges”, og hvor man
mindes, hvordan den kedelige udvikling startede med, at købmanden
drejede nøglen om, og hvor man nu
sidder og ønsker, at man havde brugt
butikken lidt mere mens tid var…?
Så kan du nok også kalde dig en af
Brugsens venner! Dem er vi heldigvis
mange af i Uvelse og Lystrup, og derfor har vi også fortsat vores lille lokale
AUG - nov 2018

FØLG OS PÅ
FACEBOOK
Uvelse Brugs
Venner

Brugs i behold, selvom det i perioder
har set sort ud.
Uvelse Brugs Venner er en forening,
der er sat i verden af lokale borgere
for at hjælpe med at sikre den fortsattte drift af Dagli’ Brugsen Uvelse.
Det gør vi dels ved, som hér, at bistå
Brugsen i sin markedsføring og kommunikation med kunderne, og dels
ved at forsyne Brugsen med ideer og
ønsker til driften og varesortimentet.
Herudover går vi Brugsen til hånde,
når dette er muligt eller nødvendigt
for at kunne afvikle grill-arrangementer og lignende.
Er du ikke allerede medlem af foreningen, er du meget velkommen til at blive det, hvad enten du har gode ideer
til nye tiltag, eller bare gerne vil markere dit ønske om Brugsens beståen.
Der findes større butikker med bredere
udvalg, og der findes butikker, hvor
man kan få nogle varer billigere, men
der er kun én butik, der er din. Én butik
som du har mere glæde af, end den
har af dig. Pas godt på den!
De bedste hilsner
Uvelse Brugs Venner
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VOKSENKLUBBEN er for voksne i Uvelse-Lystrup området, der af en eller anden grund går hjemme
Sæson start 21.08.18.
lukker.

Det eneste, vi beder om fra dig, er dit navn, mailadresse og telefonnr., så vi kan kontakte dig, hvis der

•
•
•
•
•
•
•
•

Vandregruppe
Kortspil
Skak
Nødhjælpsstrik/-hækling
Håndarbejde
Tegning/Maling
Hyggehjørnet
Fælles frokost

Kontaktpersoner
Vibeke Hansen
Torben Swensson
Ove Nielsen

Nødhjælpsstrik og håndarbejde
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www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/voksenklubben
Mob.: 20 65 19 36
Mail: vibeke.uvelse@gmail.com
Mob.: 40 38 20 02
Mail: toben@mail.dk
Mob.: 20 88 80 03
Mail: onielsen@post10.tele.dk
Mob.: 23 70 82 32
Mail: voksenklub@gmail.com

Banko

Slægtsforskning
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SET &
SKET!
•

6. maj gik turen til Møn,
hvor bl.a. Torsvang Samlermuseum blev besøgt

•

27. maj blev Tilsbæks grise
både set og smagt på,
ved den årlige Sofari

•

29. maj var der børnegudstjeneste med
efterfølgende underholding af Klovnen
Tapé

•

17. juni var gamle og nye
borgere på byvandring i
Uvelse landsby

Grafisk design til dig og dit firma!

DIN EKSPERT
I NATUR- OG
LANDSK ABSPLEJE
SIDEN 1988

Se hjemmeside for flere oplysninger

Mail: info.kirsign@gmail.com
Mob.: 23 70 82 32 – Uvelse
Web: www.kirsign.dk

AUG - nov 2018
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Nyt boligområde - Uvelse Åpark

F

orslag til lokalplan for nyt boligområde ved Uvelse Nord har været i
høring frem til 31. maj og kommunen
behandler nu de fremsendte høringsvar hvorefter den endelige lokalplan
forventes fremsat og vedtaget. Det
vil formentlig ske sidst på sommeren

hvorefter byggemodning og udstykning kan begynde. Planen indeholder
ca. 45 nye boliger og salget af grunde er allerede i gang - se www.uvelseaapark.dk
I forbindelse med høringen har lokalrådet fremsendt følgende svar til kommunen:

Lokalrådet for Uvelse/Lystrup har vurderet lokalplanforslaget vedr. Uvelse Nord
Helt overordnet betragter Lokalrådet den nye bebyggelse som et yders tiltrængt og positivt tiltag, der vil
medvirke til at fastholde skole og ungdomsinstitutioner for området, give ny næring til det lokale erhversliv.
Herunder helt specielt at fastholde den lokale Dagli Brugs samt give et tiltrængt pust til lokale foreninger m.v.
Lokalrådet har specielt diskuteret adgangsvejene til området, og er af den opfattelse at tidligere løsningsforslag med adgang såvel via Lystrupvej (vestfra) og via Enghaven (nordfra) så langt ville være at foretrække.
Men hvad angår omfanget af byggeriet Uvelse Nord, vil det nok være et - alt andet lige – urimeligt forlangende med to adgangsveje. Dog var det den plan der lå på tegnebrættet fra tiden hvor Uvelse var en del
af Slangerup kommune, og hvor nævnte omfartsvej ville føre den nordgående del af trafikken fra Uvelse Park,
Damtofteparken, Tofteparken (Kildetoften og Humletoften) og Uvelse Have udenom bymidten i Uvelse.
Nu er det bygherren der står for udgifterne til anlæg af adgangsvej, og her vil man naturligt nok – medmindre andre væsentlige årsager skulle tale imod dette - vælge den økonomisk mest attraktive løsning, og dette
formodes at være løsningen med adgang via Lystrupvej. Bygherren har herunder formentlig også vurderet
ulempen for evt. interesserede købere med arbejde nord for Uvelse (f.eks i Hillerød), ved at skulle køre igennem Uvelse bycentrum for at komme til/fra arbejde.
Der er fra flere af de lokale borgere fremhævet at den nye adgangsvej vestfra vil forhindre fortsat anvendelse
af den eksisterende ”grusvej”, og at denne endda ville blokere for fremtidig adgang til friluftsområdet ”de
grønne bakker”. Lokalrådet deler - ikke – denne opfattelse. Den eksisterende ”grusvej” kan fortsat anvendes til
fritidsformål, og der er i lokalplanforslaget taget hensyn til fortsat adgang til ”de grønne bakker”.
Der synes derfor ikke at være så store ulemper forbundet med den planerede ”vestlige” adgangsvej, at
denne nødvendigvis skal opgives. På den anden side vil det fra vores side også være helt OK at vælge den
”nordlige” løsning for adgangsvej.
Lokalrådet indstiller dog at Hillerød Kommune planerer med to adgangsveje til området (både en ”nordlig”
og ”vestlig” løsning) for et senere tidpunkt hvor et evt. nyt byggeri (Uvelse Nord II) skulle blive opført. Dette vil
tilgodese specielt de mange forventede tilflyttere med arbejde i Hillerød.
Mvh Lokalrådet for Uvelse/Lystrup

Affaldsindsamling i Uvelse
- igen en ”ren” succes

Fællesportalen Uvelse-Lystrup

P

å et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Forsyning havde Lokalrådet for Uvelse-Lystrup søndag d. 22. april, 2018 inviteret
til affaldsindsamling på gader og veje
i Lokalområdet. 30 – 40 voksne, børn
(og hunde) tog imod udfordringen og
samlede på et par timer ca. 40 sække med affald. Deltagerne var inddelt
i fem hold og alle kom i mål, så hele
lokalområdets veje og stier burde nu
være støvsuget for affald.
Hillerød Forsyning stillede op med
container til såvel det brændbare affald som metal og flasker. Lokalrådet
sponserede efter endt dåd is til børnene samt øl og sodavand til alle deltagerne. På billedet ses et udsnit af
indsamlerne, der nød det gode vejr
– kombineret med at man gjorde en
”god gerning” for det lokale miljø.
Selvfølgelig var der en del affald der
skulle samles op, men til deltagernes
store tilfredshed kunne endnu engang konstateres at lokalområdets
stier og veje synes ”støvsuget” for de
hundeposer der blot for år siden blev
smidt på stier og veje. Årsagen er frivilliges opstilling af dertil indrettede
beholdere på de mest befærdede ”hundeluftnings-arealer”. En ”ikke-kommunal”
- frivillig ordning - der nu
til alles tilfredshed har
eksisteret i fire år med
usædvanligt positivt resultat (til efterfølgelse
for alle andre lokalområder der måtte lide under
problemet med efterladte
hundeposer).

AUG - nov 2018

Det sker i Uvelse-Lystrup!
Information om næsten ALT,
hvad du har brug for om vores lokalområde.
Mangler du en oplysning, så kontakt webmaster.
Mail: info@uvelse-lystrup.dk
Web: www.uvelse-lystrup.dk
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Status for ny
spildevandsplan i
Hillerød Kommune

I

oktober 2016 ændrede byrådet
sin første udmelding vedr. tvungen separatkloakering og kommunen arbejder nu på at lave en ny
spildevandsplan. Den forventes at blive præsenteret til efteråret og kommer
derefter i høring. Planen er, at den endelige spildevandsplan er på plads i
starten af 2019.
Byrådet har på forhånd lavet en principbeslutning for spildevandsplanen
med følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•

Separering af spildevand på veje
og pladser
Frivillig separering af spildevand
på private ejendomme
Nye boliger klargøres til separatkloakering
Opsamling af regnvand til toiletskyl
og tøjvask
Udpegning af områder med mulighed for nedsivning
Separering el. nedsivning på offentlige ejendomme
Flest mulig omkostninger bæres af
fællesskabet

Planen vil således indeholde en bestemmelse om ,at det bliver frivilligt for
den private om, man ønsker separatkloakering fra sit hus. Det en stor økonomisk lettelse for den enkelte. Det
første forslag var helt igennem ugennemtænkt med mange løse ender.
Lokalrådet følger sagen tæt og vil
komme med mere information når der
sker nyt.

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

Lokalrådets bestyrelse
Efter Lokalrådet generalforsamling d.
15. marts har bestyrelsen følgende
sammensætning:
Formand
Aksel Hauge Pedersen - tlf: 4827 8250
akselhauge@gmail.com
Næstformand
Freddy Dichmann - tlf: 6119 1088
fdich@hotmail.dk
Kasserer
Stig Kunkel - tlf: 4818 9417
stk@kunkelhandmade.dk
Jan Andersen, tlf: 2447 4393
hanneja@mail.dk
Claus Hollstein, tlf: 2126 9328
claus@hollstein.dk
Suppleanter
Henning Thorsen, tlf: 2571 2945
ingahenntho@email.dk
Poul Greibe, tlf: 2524 6734
poul@greibe.dk
Lokalrådet kan kontaktes på email:
mail@uvelselystrup.dk eller ved direkte
kontakt til en fra bestyrelsen.
Check også lokalrådets
hjemmeside www.uvelse-lystrup.dk
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Støt vores arbejde for lokalsamfundet
Uvelse-Lystrup med et økonomisk bidrag
Lokalrådet har brug for midler til tryksager, porto, gebyrer ved aktindsigt o.lign.
Alle bidrag er velkommen, store som små. Indbetal fra DKK 50,Du kan indbetale direkte på vores konto: Reg.nr. 6300 konto nr. 7377187

Velkommen konfirmander!
Søndag 23. september kl 10.00 er der
gudstjeneste for alle og indskrivning for
jer konfirmander og jeres familier.
Vi håber, I vil føle jer godt hjemme i
menigheden om søndagen og alle dagene
ind imellem.
Præstetimerne i sognegården begynder
uge 34.

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
AUG - nov 2018
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Kulturforeningen Uvelse-Lystrup
K

ulturforeningen
Uvelse-Lystrup
(KUL) er en upolitisk forening med
en bestyrelse bestående af frivillige
medlemmer, der ønsker at gøre en forskel og bidrage til at styrke vores lokalsamfund. Alle indtægter går til foreningens arrangementer.
Foreningen blev startet i 1990-erne af
nogle aktive forældre med børn i Uvelse Skole. Dengang var navnet ”Foreningen Uvelse Skole” (FUS), hvilket senere blev ændret til Kulturforeningen
Uvelse-Lystrup (KUL).
Vi prøver med vores arrangementer at
tilgodese alle aldersgrupper, men har
du en idé, kan du altid kontakte os.
Støt op om foreningen og meld jer
ind. Et medlemskab af KUL koster fortsat kun kr. 150,- per husstand om året.
Det er muligt at melde sig ind i KUL og
tilmelde sig arrangementer via Place2book.
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Mail: kul@uvelse-lystrup.dk
MobilePay: 23170
Place2book: www.place2book.com/
da/list/EM1078
BESTYRELSEN
Bestyrelsesmedlemmer
Susanne Veigert - tlf. 2840 1889
Jonas Frænde Skov - tlf. 4221 2277
Karin Merete Thorsen - tlf. 2671 2868
Martin Nielsen - tlf. 2054 9495
Liseth Nicolaisen - tlf. 6137 2906
Kasserer
Kim Nicolaisen - tlf. 4025 7627
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UVELSE
BYFEST

TAG MID
TERSI
SÅ DU N DERNE UD,
E
HAVE PR MT KAN
OGRAMM
MED DIG ET
!

8. & 16. - 18. AUGUST 2018
8. AUGUST

Sommerkoncert med Dario Campeotto

TORSDAG
Banko i hallen - UFC

FREDAG

Hoppeborge
Øl & pølser
Ungdomshjørne
Fredagsgrill på terrassen
Kongespil-turnering
Livemusik i teltet

HUSK KONTANTER
- ELLER BETAL MED

LØRDAG

Børneaktiviteter
Kaffe & pandekager
Loppemarked
Koncert ”Kira Martini og krokodillerne”
Petanque-turnering
Lørdagsgrill for hele familien

8. AUGUST
Uvelse Kirke
Kl. 19.30 – 21.30 Sommerkoncert med Dario Campeotto
		
TORSDAG
Uvelse Fritids Center (UFC)
Kl. 19.00 – 21.00 Banko i hallen, dørene åbner kl. 18.00

PROGRAM

FREDAG		
Kl. 16.00		
Kl. 16.00 – 20.00
Kl. 16.00 – 22.00
Kl. 16.00 – 00:00
Kl. 16.00 – 00:00
		
Kl. 17.00 – 22.00
Kl. 17.00 – 21.00
Kl. 17.00 – 21.00
Kl. 18.00 – 20.00
		
		
Kl. 20.00 – 23.00
Kl. 21.00 – 23.00

Uvelse Fritids Center (UFC)
Pladsen åbner
Børneboderne er åbne
Hoppeborgene er åbne
Øl- & pølsevogn er åben
Ungdomshjørnet er åbent. Hyggekrog for de unge, med mulighed		
for at hænge ud med kammeraterne
Forskellige spil på boldbanen
Kaffevognen er åben
Pandekageboden er åben
Fredagsgrill i teltet på terrassen, for hele familien m/pattegris, 		
pølser og tilbehør. (Ingen forudbestilling nødvendig)
Pris, voksne kr. 125,00 & børn kr. 75,00 (til og med 11 år)
Kongespil-turnering v/eventudvalget
Livemusik i teltet på terassen v/Lokalt Univers

LØRDAG
Kl. 10.00		
Kl. 10.00 – 15.00
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 11.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 21.00
Kl. 10.00 – 21.00
Kl. 10.00 – 22.00
Kl. 10.00 – 22.00
Kl. 10.00 – 00:00
Kl. 10.00 – 00:00
		
Kl. 11.00 – 13.00
Kl. 11.00 – 14.00
Kl. 13.30 – 14.30
		
		
Kl. 14.30 – 17.00
Kl. 18.30 – 21.00
		
		
Kl. 20.00 – 00.00

Uvelse Fritids Center (UFC)
Pladsen åbner
Tegnekonkurrence, ansigtsmaling mv. i menighedsrådets telt
Børneboderne er åbne
Loppemarkedet er åben. Book en gratis stand på 2967 8382
Kaffe- & kageboden er åben
Kaffevognen er åben
Pandekageboden er åben
Hoppeborgene er åbne
Forskellige spil på boldbanen
Øl- & pølsevogn er åben
Ungdomshjørnet er åbent, hyggekrog for de unge, med mulighed		
for at hænge ud med kammeraterne
MTB bane v/Snakecity Devils MTB
Ponytræk
”Kira Martini og krokodillerne” koncert i teltet på terrassen.
En boblende musikalsk cocktail af farverige swingende sange for
børn i alle aldre! Koncerten er gratis for både børn og voksne
Petanque-turnering v/eventudvalget
Lørdagsgrill i teltet på terrassen, for hele familien m/oksefilet
og tilbehør. (Ingen forudbestilling nødvendig)
Pris, voksne kr. 125,00 & børn kr. 75,00 (til og med 11 år)
DJ Nicklas spiller op i teltet på terrassen

SØNDAG
Kl. 10.00 –

Uvelse Fritids Center (UFC)
Fællesoprydning på pladsen, her er alle velkomne

Foto: Bente Jæger

Der tages forbehold for fejl/ændringer i programmet
16
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SPONSORER
Tlf. 45 93 19 49 • www.alphavvs.dk
Soft Design A/S · Tlf. 39 66 02 00
Rosenkæret 13 · 2860 Søborg

Husk hvis du/I har lyst til at deltage i planlægningen af
næste års byfest, så er I velkommen til at sende os en
mail på formand@uif.dk, vi har altid brug for hænder!

AUG - nov 2018

Din lokale leverandør af:
STORFORMAT PRINT - BILDEKORATION
SKILTE - GRAFISK DESIGN - TRYKSAGER
Tlf: 4738 6070 - unideko.dk
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SPONSORLISTE
Allans Murerservice			
ad@allansmurerservice.dk		
www.allansmurerservice.dk/

47 34 06 01

Casadana A/S			
info@casadana.dk 		

43 96 73 73
www.casadana.dk/

OxyGuard Internaional A/S		
45 82 20 94
pp@oxyguard.dk			www.oxyguard.dk
Slangerup Dæk & Trailercenter		
47 38 47 11
info@daekogtrailer.dk		
www.daekogtrailer.dk

Dyrlæge Trine Cramon		
42 54 60 06
trine@cramon.dk			www.cramonvet.dk

T.S. URE				
toben@gmail.com

Entreprenør Michael Andreasen		
klip@michael-andreasen.dk 		
www.michael-andreasen.dk

Tømrer- & Snedkermester Ole Vinther
30 27 20 60
ole@olevinther.dk			www.olevinther.dk

48 27 84 20

Uvelse Fritids Center (UFC)		
48 27 88 44
ufc@ufc.dk			www.ufc.dk

Flexintra				
31 62 14 22
thomsen@flexintra.net		
www.flexintra.net/default.aspx

Valcore A/S			
70 22 14 64
thomas@valcore.dk			www.valcore.dk

Franck Geoteknik AS			
47 33 32 00
san@geoteknik.dk			www.geoteknik.dk
Hillerød Dækcenter A/S		
post@hilldc.dk			
www.daekcenter-hilleroed.dk

48 26 02 04

Hollsteins Multiservice		
multiservice@hollstein.dk		

21 26 93 28
www.hollstein.dk

Holte Vinlager			
hillerod@holtevinlager.dk		

48 70 26 27
www.holtevinlager.dk

48 27 80 41

UVELSE

Invita køkkencenter			
48 24 50 40
hilleroed@invita.dk			
www.invita.dk/butikker/koekken-butik-hilleroed
K.B. Jørgensen Oliefyrsservice ApS
48 27 72 72
info@kbjoliefyr.dk			www.kbjoliefyr.dk
Limousine Service & Business Kørsel
48 27 83 02
niels@limousinen.dk			www.limousinen.dk
Lindows Beslagsmedie ApS		
karsten.lindow@gmail.com

24 42 51 49

Murermester Lau Ellegaard		
lauec@mail.tele.dk

48 27 94 25

Nabo Support			
Hpetersen552@gmail.com

30 27 88 74

Hansen & Søgart A/S

Aut. El-installatør
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindalvej 8 · 2610 Rødovre
Tlf. 7022 8788
E-mail: firma@hsel.dk

EL-installationer
Tele/Data installationer
Ejendoms service
Porttelefon anlæg
Nød og panikbelysning
Alarm og overvågning
Energioptimering og Rådgivning
EL-eftersyn

Elarbejde med garanti

www.hsel.dk
HS annonce 011214.indd 1

05/01/15 09.20
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www.lieberkind-hair.dk

Tlf. 60 47 53 73
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!

UVELSE IDRÆTSFORENING
VI GLÆDER OS
TIL AT SE
JER TIL EN
NY SÆSON
AUG - nov 2018

”

Jeg er træner i UIF fordi det er vigtigt
at give børnene i lokalsamfundet et
sted at dyrke gymnastik. Det styrker sammenholdet i byen at de lokalt kan gå til
idræt sammen med deres venner fra skolen.
Det er vigtigste for os er ikke kun om børnene bliver super gode gymnaster, men at
de finder en glæde ved at bevæge sig, træne
og se en udvikling.			
Paw
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UVELSE IDRÆTSFORENING
Tilmelding/betaling før start på www.uif.dk
Børnegymnastikhold slutter sæsonen med opvisning den 30. marts 2019
Der er ingen træning i ugerne 42, 51, 52, 7 samt 16 og ved evt. sygdom.
Gymnastiktrænerne er medlem af DGI og bliver løbende opdateret med relevante kurser.
”Mandagsgymnastik”, voksne:
Velkommen til tidligere som nye deltagere. Vi arbejder
med stræk- og vejrtrækningsøvelser, callanetics og styrketræning med små håndvægte samt af og til andre redskaber. Du må gerne medbringe eget underlag og vægte,
men det er ikke et ”must”.
Sjov & leg-gymnastik 3-5 år:
På dette hold skal vi hoppe og springe, rulle og kravle.
Vende os selv og verden på hovedet og fylde rummet
med masser af leg og glæde. Vi skal lære kroppen at kende ved at både at bevæge den en masse, men også ligge
stille. Forældrene er meget velkommen til at være med
på dette hold og da vi garanterer at de også kommer til
at røre sig, så er det en fordel at være iført tøj til formålet.
Spring 6-8 år:
I år er holdet i aldersgruppen 6 - 8 år, hvilket betyder
der vil være masser af lege, men også en hel del springgymnastik. Der er både plads til nybegyndere, og børn
som har gået til springgymnastik før. Der vil blive lagt
vægt på blandt andet styrke og balance, så vi får nogle
super stærke børn, som kan lave springende sikkert. Vi
forventer at børnene er aktive, så træningen bliver sjov
for både børn og trænere. Vi glæder os til at sku have
nogle sjove og hyggelige timer, med en masse energi
fyldte børn. Vi forventer at forældre hjælper med opsætning af redskaber + står ved opstillinger mm. efter
behov.
Uvelse Kids 9-15 år:
Uvelse Kids er for dig, der har lyst til at lave en fed gang
gymnastik med vægt på spring, men hvor der også kommer en masse rytme. Holdet er for de lidt øvede. Vi skal
bl.a. lave salto, flik-flak, kraftspring og diverse akrobatiske elementer. Ud over spring og rytme skal vi også arbejde med styrke- og smidighedstræning, men frem for
alt skal vi have det sjovt! Vi forventer, at du kan lave en
vejrmølle, en kolbøtte og stå på hænder op ad væggen,
er fyldt 9 år når sæsonen starter og at du deltager aktivt
på holdet. Sæsonen sluttes af med én opvisning i Uvelse
og evt. én udenbys. Velkommen til endnu en sæson med
sved på panden!
Zumba Fitness, voksne:
Zumba fitness er en kombination af dans, fitness og
kredsløbstræning. Musikken er overvejende latinamerikansk, krydret med eksotiske rytmer fra resten af verden. Energien er høj, og dansetrinene er bygget op om
det enkelte musiknummer, hvilket gør timen varieret og
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sjov. Det kræver ingen forkundskaber at være med til
Zumba. Vi starter med opvarmning og slutter af med at
få pulsen ned til lidt roligere takter. Med Zumba vil du
opleve, at du danser dig i form. Niveau: Alle
Stram op, Fitness, voksne:
STRAM OP henvender sig såvel til nye, som "gamle"
medlemmer og unge som ældre uanset køn. STRAM
OP er for alle, der ønsker at styrke/opstramme kroppen
særligt mave, baller, lår og overarme. Der arbejdes med
redskaber, så som vægtstænger, elastikker, håndvægte
og stepbænke, der varierer træningen, ligesom det giver mulighed for at øge belastningen i takt med, at den
enkelte bliver stærkere. Der korrigeres individuelt for at
sikre korrekt udførelse og tempoet er moderat og uden
svær koreografi.
Performance training, voksne:
Styrke- og konditions træning inspireret af crossfit funktionelle træningsmønstre, for dig der vil lave træning,
som er intensiv, alsidig og sjov og hvor træningen kan
tilpasses den enkelte. Formålet er, at lade kroppen arbejde under maksimal intensitet i kortere perioder og
de funktionelle bevægelser hjælper til at opnå den høje
intensitet og øger fedtforbrænding og iltoptagelse.
Træningen er alsidigt, dynamisk og bruger flere muskelgrupper samtidig med de 3 principper; vægtløftning,
cardio og gymnastik, så der opnås både styrke, kondition og smidighed. Træningen vil være varierede øvelser
fra workout til workout, og bevæge sig igennem fitness
domæner, der varierer meget både i varighed, bevægelser, gentagelser samt vægt, der gør, at man får trænet
hele kroppen igennem, og at man opnår en god generel fitness. Det er uvist hvad der dukker op til ved træningen, hvilket er en motivationsfaktor, idet man bliver
udfordret på en ny og sjov måde. Det betyder at man
bør vælge alsidigt fodtøj. Er vejret til det kan træningen
foregå udendørs. Dette vil løbende blive introduceret og
varslet.
Badminton, voksne:
Badminton voksen er selvtræning. Man tilmelder sig
blot den tid, der passer en. Man er selv sætter selv bane
op og piller ned igen, når man er færdig med at træne.
Floorball + 16 år:
Mandag er der Åben Bane, hvor vi byder alle der har
lyst til at prøve, spille floorball velkommen til gratis træning. Torsdag er træningen fokuseret på forberedelse til
kampe i Sjælandsserien samt vores hjemmekampe.
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PROGRAM EFTERÅR 2018 / FORÅR 2019
GYMNASTIK
Nr.

Hold

Alder

Dag

Kl

Hvor

Træner

Sæson

Kontingent

303

Sjov & leggymnastik

3-5 år

Tirsdag

16.30-17.30

Hal

Louise Broby
Emilie Ørting Haubro

Efterår 2018/
Forår 2019

290 kr
290 kr

314

Spring

6-8 år

Onsdag

16.00-17.00

Hal

Silas Jonsbo
Karsten Lindow

Efterår 2018/
Forår 2019

290 kr
290 kr

316

Uvelse Kids
Spring

9-15 år

Onsdag

17.00-18.00

Hal

Anja Ø. Hansen
Jesper Hansen
Paw Petersen

Efterår 2018/
Forår 2019

290 kr
290 kr

308

Mandagsgymnastik

Voksne

Mandag

17.30-18.45

1. sal

Kate Rasmussen

Efterår 2018/
Forår 2019

500 kr
500 kr

306

Zumba

Voksen

Onsdag

17.00-17.55

Kornblomsten

Nee Reipur

Efterår 2018/
Forår 2019

500 kr
500 kr

306

Stram opfitness

Voksen

Onsdag

18.00-19.00

Hal

Nee Reipur

Efterår 2018/
Forår 2019

500 kr
500 kr

317

Performance 16 +
træning

Onsdag

21.00-22.00

Hal

Danni Ørting Haubro

Efterår 2018/
Forår 2019

500 kr
500 kr

Efterår 2018/
Forår 2019

1000 kr

FLOORBALL
Floorball

16 +

Tirsdag
Torsdag

20.30-22.00
20.00-22.00

Hal

Morten Kvistgaard

BADMINTON
Badminton

18+

Onsdag

19.00-20.00

Hal

Uden træner

Efterår 2018/
Forår 2019

500 kr
500 kr

Badminton

18+

Onsdag

20.00-21.00

Hal

Uden træner

Efterår 2018/
Forår 2019

500 kr
500 kr

Badminton

18+

Onsdag

21.00-22.00

Hal

Uden træner

Efterår 2018/
Forår 2019

500 kr
500 kr

FODBOLD
Der arbejdes på 2 seniorhold til næste turneringsstart/april 2019.
Kontakt venligst formanden for fodbold Leif Jørgensen, tlf. 26469134.

AUG - nov 2018
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DET BEGYNDTE I FORMNINGSLOKALET
PÅ UVELSE SKOLE
Sommermånedernes udstiller
i sognegården hedder
Elsebeth Nederlund

stubmarkerne, hølofterne, i
Lystrup Skov og ”de grønne
bakker”. På den tid var min
familie og jeg igen flyttet,
denne gang til Kirkestræde.
Lige over for kirken. Uvelse
Skole blev skiftet ud med Ejegodskolen i Slangerup. Nu var
jeg en af de store, som gik i 7.,
8. og 9. kl.
Efter 10 kl., der foregik på
Kingoskolen, fortsatte jeg
på HF i Frederikssund. Fik en
læreplads som kontorassistent på Birkerød Kommune.
m sin baggrund og tiden i Men det var slet ikke det, jeg
Uvelse fortæller Elsebeth: drømte om. Jeg ville være keGravhøjene var ret tæt på, ramiker. I 10 år havde jeg gået
den dag jeg blev født i Jelling. til keramik hos Thally MølDet skete i et gammelt hus,
der nu er revet ned, en juledag i 1967. Min far måtte holde lommelygten for jordmorderen. Han siger stolt, at han
selv har lyst mig ud. I dag er
der bare en parkeringsplads.
Da jeg var omkring 9 måneder gammel fik min mor arbejde på Uvelse Skole. Vi kom gaard i formningslokalet på
til at bo i en lejlighed, oven på Uvelse Skole. Der var plads til
et klasseværelse i den gamle fordybelse og det skabte en
bygning, hvor også den gamle stor tro på, at jeg kunne noinspektør Jørgen Olesen boe- get med mine hænder. At jeg
de. Senere kom mine to yngre var kreativ.
brødre til og vi flyttede i hus Alligevel har jeg arbejdet en
på Enggårdsvej. Der var et del på kontor. Noget, jeg kunleben af jævnaldrende børn ne falde tilbage på, når min
på vejen. Vi cyklede, hinkede, egen familie havde brug for
tegnede, legede ”jeg melder stabilitet i økonomien. Det
krig mod…” og ”diamanten”. har der været imellem årene,
Uden opsyn tumlede vi os på hvor jeg læste til psykotera-

O
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peut, håndarbejdslærer og
var på barsel med vores to
piger.
Nu er børnene blevet voksne.
Jeg er, sammen med børnenes
far, vendt ”tilbage” til området, hvor jeg voksede op.
Vi bor i et lille stråtækt hus
i Gørløse. Jeg arbejder hjemme med billedkunst, afholder
kreative kurser og tilbyder
psykoterapi. Jeg har flirtet
lidt med keramikken i ny og
næ, men det blev aldrig helt
det samme. Til gengæld er jeg
vild med alle de muligheder,
der er inden for billedkunsten.
Hvad kan du fortælle om udstillingen, vi kan se i sognegården:
Billederne jeg arbejder med
for tiden, skabes med tre forskellige teknikker: De grafiske
tryk er lavet med trykplader
af genbrugt papemballage,
sværte, tykt papir og en gammel vaskerulle, af støbejern
og træ, som trykpresse.
På de malede billeder bruger
jeg akrylmaling. Ofte tegner
jeg i den våde maling, limer
avispapir på og skriver mine
egne tekster på lærredet med
blæk.
Til mixed media limer jeg ”riv”
på akvarelpapir, tilføjer oliepastel, tusch og akvarelfarver
med bred pensel, bambuspen,
blyant og kridt.
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sms til
nteret en

Svend Nøddegaard

JULEKLIP

Derudover er vi så heldige at anonyme sponsorer
støtter byfesten.

e og
avner

Jeg er mest optaget af mennesker, kroppene, ansigterne
og det indre liv, de udtrykker.
ale På kurserne fokuserer jeg på at videregive min egen
begejstring for de finurlige, skæve og overraskende udelse-Lystrup
tryk. Metoderne sigter på, at man slipper trangen til at
præstere og kontrollere, og i stedet overgiver sig til sin
egen indre skabende glæde.

Du hjælpere
er velkommen- til
at se mere på
orer og
som
www.kunstxpressen.dk.
at holde byfest!
Sognegården er åben for besøgende i forbindelse med
god fornøjelse!
vores arrangementer og efter aftale.

t

ne Groule  51 90 27 05 • Karin Thorsen  26 14 11 31

Kan du også lide at klippe og
klistre, så grib chancen, når
holdet af frivillige borgere
igen i år sætter sig sammen
i sognegården og fremstiller
julepynt. Vi sørger for materialer og skabeloner. Første
klippedag er onsdag 7. november kl. 10.00, herefter
hver onsdag formiddag til vi
har nok til at dele ud til julegudstjenesterne. Ingen tilmelding - bare kom. Klippedagen begynder med kaffe og
brød.

Kærstykket 28 · Uvelse · 3550 Slangerup
Telefon 4827 9425 · Mobil 4013 9425 · lauec@mail.tele.dk
AUG - nov 2018
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EFTERÅR I KIRKEN
HØST I KIRKEN MED SPILLEMANDSGUDSTJENESTE OG ÆBLEGILDE
Søndag 23. september kl. 10.00
Fjerde søndag i september siger
vi farvel til sommeren. De to folkemusikere Peter Eget og Steffan Søgaard Sørensen sætter
stemningen, kirken er pyntet
med årets høst, og salmerne er
fulde af taksigelse. Høstfesten
fortsætter med æblesild, æbleflæsk og æbletærter. Hvis vejret

tillader det, vil det også være
muligt at presse saft af medbragte æbler på en presse. Velkommen til alle, det blir’ en god
dag!
Ingen tilmelding, men æblegildet koster 30 kr. per person og
øl/vand/calvados koster 10 kr.
Børn spiser gratis med.

GUD, DET ER FOR BØRN
Torsdag 4. oktober kl. 17.00
Efter en kort gudstjeneste i børnehøjde er der spaghetti med
kødsovs, frugt og grønt i sognegården. Vi er færdige kl. 19.00.
Aftensmaden koster 10 kr. per
person, som betales på dagen.
Begrænsede pladser til spisning.

Tilmelding senest 29. oktober
til præsten på fg@km.dk eller
60171376.

ALLEHELGEN
Søndag 4. november kl. 16.00
Denne eftermiddag vil vi holde
gudstjeneste under savnets fortegn og sætte lys på kirkegården. Navnene på de mennesker,
som er blevet bisat eller begravet fra Uvelse Kirke det seneste
år, vil blive læst op.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at få en kop varm suppe i våbenhuset.

KONFIRMANDERNE HOLDER SØNDAGSÅBENT
Alle 21 konfirmander sætter deres præg på kirken. De er med til
gudstjenesterne, de har deres
gang i sognegården. Søndag 11.
november kl. 10.00 er de med
til at ringe med klokkerne, hejse flaget, sætte salmenumre op,
læse, uddele nadver og lave kirkekaffe.
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I glæder dem ved at komme og
være med!
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AT NAVIGERE MELLEM TRADITION OG FORNYELSE
Interview med menighedsrådsformand Bente Præstiin
Bente Præstiin har været formand for Uvelse Menighedsråd fra november 2016, valgt for
en to-årig periode

H

vorfor valgte du at blive
medlem af menighedsrådet?
Jeg valgte at gå ind i Uvelse
Kirkes menighedsråd for næsten to år siden, da jeg gerne
ville have indflydelse på de
aktiviteter der foregår i og
omkring kirken. Jeg har altid
været glad for at besøge kirkerum med eller uden gudstjeneste. Når jeg deltager i
en gudstjeneste oplever jeg
en ro og en fordybelse som
ofte kan være svær at finde
i hverdagen. Den eftertænksomhed som skabes i løbet
af en gudstjeneste giver mig
ny energi og jeg har oplevet
en følelse af fællesskab både
i kirken og i sognegården. Jeg
har stadig en stor glæde når
noget lykkes for menighedsrådet, f.eks. at vi har været
med til at etablere et børnekor i kirke-skole regi og børnene har optrådt med koncerter i kirken. Jeg har også
et ønske om fornyelse men ud
fra de traditioner og ritualer
der hører kirken til.
Går du meget i kirke?
Jeg går mere i kirke nu, men
der er ingen tvang til medlemmer af menighedsrådet
om at deltage i gudstjenester.
I perioder kommer jeg ofte
og andre gange knap så ofte.
Når jeg har mulighed deltager
jeg også i koncerter eller andre arrangementer i kirken og
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også i sognegården.
Synes du, at det kræver
meget tid og arbejde?
Jeg synes jeg som formand bruger en del tid
på mit arbejde, men det
er også lidt i perioder.
Som oftest fungerer det
fint, hvis møderne og
opgaverne ikke bliver
lagt med for kort interval. Det første år er også
mere arbejdskrævende,
men der er poster i menighedsrådet som ikke kræver
ret meget mere end deltagelse i møderne, som vi har 9-10
af årligt. Der kan være praktiske opgaver som skal løses
men de opgaver får vi fordelt
når vi mødes.
Har du nogen bestemte opgaver?
Ja jeg deltager i formandsmøder i provstiet i Hillerød og
ERFA møder for formænd og
skal også f.eks. deltage i kirkesyn én gang årligt. Der er
rigtig mange spændende opgaver, og der er store udfordringer og udvikling i mit job.
Jeg har igennem de to år fået
indsigt og viden om et område, jeg ikke kendte ret meget
til. Alligevel har jeg kunne
trække på de kompetencer,
jeg har haft i mit arbejderliv.
Frivilligt arbejde er som oftest med til at udvikle os og
jeg har mødt utrolig mange

spændende og venlige mennesker såvel i menighedsrådet,
menigheden og også vore foredragsholdere og solister.
Man skal brænde lidt for arbejdet og finde glæde ved det,
ellers går det ikke. Jeg føler en
stor tilfredshed når tingene
lykkes for os i menighedsrådet.
Har du råd til nogen, der overvejer at blive medlem?
Hvis du har lyst til at få indflydelse på kirkens arrangementer, kirkens indretning og meget mere og samtidig gerne vil
gøre et stykke frivilligt arbejde
for vores dejlige lokalsamfund
og vores kirke vil jeg opfordre
dig til at kontakte mig, så kan
vi mødes og jeg kan fortælle dig
mere om hvad arbejdet består
af. Vi holder vore menighedsrådsmøder i en gemytlig tone
og føler alle vi gør en forskel.
De nye medlemmer som kommer ind i menighedsrådet til
november 2018 får mulighed
for at deltage i kurser, hvis man
ønsker det.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET (MR)
Lyset slår blink over Limfjordens vande
Tindrer og ler i et stridigt spil.
Bølgerne kaster med flammende brande
Vikingedrømmenes hvide ild.
Og ungdommen føler fjordens magt,
Og udve fjernt over verden strakt.

J

a hjemkommet fra ferie nordenfjords og i
øvrigt lidt rundt i det danske sommerland
kan man godt blive lidt rørstrømsk - denne
sommer har vist sig fra sin bedste side, og
Danmark kan byde på så meget smuk natur.
Fra MR kan jeg berette at vi fra sidste regnskabsår har haft frie midler, så vi har været
i stand til at anskaffe en ny udendørs lampe over kirkens indgang, en bålplads i haven
ved sognegården og et skab til vores relativ
nyindkøbte TV i sognegården. Vi glæder os
til at både børn og voksne kan få gavn af bålpladsen ved kommende aktiviteter.
Der er nu syet nye Lucia dragter som ligger
klar til de børn som glæder os med optog og
sang, en tak til Ulla Reipur og Anne Lise Eliasen. Hvis nogen har lyst at være ”kor-tanter” til hjælp ved fremtidige børne arrangementer i kirken – så kontakt mig. Jeg har i
dag været på skolen og ønske vores korbørn
god sommer med en is. Vi har de skønneste
børn her i Uvelse. Efter skoleferien vil spirekoret fortsætte hos korleder Ole Håndsbæk
på skolen som nu ifm musikfaget og de lidt
større børn får tilbud om undervisning i sognegården tirsdag eftermiddag kl. 15-16 også
ved kor Ole, som vil informere forældrene om
det praktiske. De mindre børn bliver fulgt fra
skole til sognegård, her vil det være dejligt
med hjælp fra en kor-tante.
Kirken har været med i initiativgruppen omkring udgivelsen af et dette nye samlede blad
for borgere i Uvelse og Lystrup, og vi er meget spændte på at høre hvordan I tager imod
”NUVEL”, som vil udkomme 3 gange årligt.
MR i Uvelse har igennem nogen tid afholdt
et par fællesmøder med rådet i Nr. Herlev
m.h.p. kommende fælles aktiviteter og erfaringsudveksling, idet vi mener samarbejde
og fællesskab gør stærkere.
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Senere på efteråret skal vi vælge medlemmer
til det kommende MR, nogen i rådet stiller op
til genvalg og andre ønsker at gå ud af rådet.
Hvis du er parat til at gøre en indsats for vores lokale samfund kan vi tilbyde dig et både
spændende, lærerigt og meningsfyldt frivilligt
job. Du er velkommen til at kontakte mig så vi
kan mødes og drøfte om det kan noget for dig.
Der bliver opstillingsmøde d. 11.09.2018. Jeg
kommer nærmere ind på opgaverne i MR i et
interview her i bladet.
Vi glæder os til at ses hen over sommer og efterår i både kirke og sognegård - men også til
byens sommerkoncert d. 08. august i kirken,
og til byfesten vil vi igen være i kirketeltet og
i år inviterer vi også til en børnekoncert. Se
annoncering andet steds i bladet.
Rigtig god sommer og sensommer ønsker
Uvelse Menighedsråd
Bente Præstiin, formand for menighedsrådet

Korleder Ole Håndsbæk
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2018
MØD OP TIL DIT LOKALE MENIGHEDSRÅDSVALG 2018 I UVELSE SOGN
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance
for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt
menighedsråd.
KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om
dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
Mød op til orienteringsmøde tirsdag, den 11. september 2018 i Uvelse sognegård, Kirkestræde
38, Uvelse, 3550 Slangerup kl. 19.30. Der skal vælges 6 personer til menighedsrådet. Der er flere
i det nuværende menighedsråd, der er villige til at genopstille. Præsten (det 7. medlem) er født
medlem. Valgperioden er på 2 år.
BLIV KANDIDAT
Der bliver indledt med et orienteringsmøde og herefter afholdes opstillingsmøde med valg af kandidater og suppleanter.
Det er altså her du kan møde op, hvis du ønsker at gå ind i det kommende menighedsråd eller
være med til at stemme på de som ønsker at stille op til det kommende menighedsråd. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som
udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem
stillere.
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til
det næste menighedsråd. For evt. yderligere kandidatlister efter mødet d. 11. september 2018
henvises til www.menighedsraad.dk.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg den 13. november 2018.
Listerne skal senest den 2. oktober 2018, kl. 19.00 indleveres personligt til:
Ulla Reipur, Bøllemosevej 18, Uvelse, 3550 Slangerup eller
Inga Thorsen, Kærvej 4, Lystrup, 3550 Slangerup
Uvelse Kirke har eksisteret siden år 1166 – Hjælp os med at bevare Uvelse Kirke som vores egen
kirke også fremover.
Efter opstillingsmødet er menighedsrådet vært ved et ostebord med vin. Vel mødt!

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER
•
•
•
•

Tirsdag 7. august kl. 18.30
Tirsdag 11. september kl. 18.30
Onsdag 24. oktober kl. 18.30
Tirsdag 20. november kl. 18.30

Møderne er offentlige og afholdes i sognegården.
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SMUKKE KONFIRMANDER

På øverste billede ses årets 13 konfirmander. Bagerste række fra venstre er det:
Silas Alexander Jordt Lorentzen, Frederik Strandberg-Hansen, Christian Reipur Engel, Mikkel
Vinther Fritzel, Oliver Yde Dahl, Magnus Hougaard Holst-Kruse. Forreste række fra venstre
er det: Rasmus Bang, Kaja Dichmann, Malou Enghøj Sørensen, Julie K. Nybroe, Mette-Marie
Broby Tinghuus Petersen, Frederikke Yde Dahl, Rebecca Emilie Trusholm Guldberg
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HOLLSTEIN’S
MULTISERVICE
MOBIL: 21 26 93 28

Tømrer og Total Entrepriser

Claus Hollstein

Skolelodden 11 – Uvelse – 3550 Slangerup
E-mail: multiservice@hollstein.dk
Web: www.hollstein.dk – CVR Nr.: 20 77 50 33

HUSK!
At besøge kirkens pavillion ved Uvelse Byfest
- Her vil der hele lørdagen være
ansigtsmaling og tegnekonkurrence.
Vi glæder os til at se jer allesammen!

Limousine Service & Business Kørsel
Bøllemosevej 20, Uvelse
3550 Slangerup
Tlf. 48278302 - Mobil 20407240
niels@limousinen.dk
www.limousinen.dk

Kontakt os for et tilbud på netop din kørselsopgave
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UVELSE KIRKE &
MENIGHEDSRÅD
Præst Frida Guld Tolentino

Stenager 12, Uvelse
3550 Slangerup
Tlf.: 48 27 82 87 eller fg@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag,
som er fridag.

Kirkebogsføring

Det fælles kirkekontor: Tlf. 70 23 03 93
Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød

Præst Charlotte Chammon
(Kirkebogsførende)
Lyngevej 12
3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 52 53 eller chch@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag,
som er fridag.
Leje af sognegård
kontakt Niels Frølich Nilsson på tlf.
20407240 eller niels@limousinen.dk

Kontakt

Graver Heidi Marker Jensen
træffes på tlf. 24 63 21 30
eller graver.uvelse@gmail.com

Menighedsrådet
Formand Bente Præstiin, Uvelse
20669474 / toben@mail.dk
Kirkeværge Erling Nielsen, Uvelse
21660675 / erling.uvelse@gmail.com
Næstformand Inga Thorsen, Lystrup
24605571 / ingahenntho@email.dk
Kasserer Mai Franck, Uvelse
48278888 / mai.franck1@gmail.com
Kontaktperson Ebbe Andersen, Uvelse
30913961 / eban@tdcadsl.dk
Sekretær Ulla Reipur, Uvelse
40136027 / ole.reipur@get2net.dk
www.uvelsekirke.dk

30

NUVEL! | 1. årgang nr. 1

FORENINGER
Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Idrætsforening

www.uvelselystrup.dk
Formand
Aksel Hauge Pedersen - tlf: 4827 8250

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

Næstformand
Freddy Dichmann - tlf: 6119 1088

Næstformand
Julie Elgeti - tlf. 2076 5211

Kasserer
Stig Kunkel - tlf: 4818 9417

Kasserer (kasserer@uif.dk)
Maj-Britt Pedersen - tlf. 61941140

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jan Andersen - tlf: 2447 4393
Claus Hollstein - tlf: 2126 9328

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

Suppleanter
Poul Greibe - tlf: 2524 6734
Henning Thorsen - tlf: 2571 2945

Uvelse Brugs Venner

Floorball (floorball@uif.fk)
Morten Kvistgaard - tlf. 2327 1135
Fodbold (fodbold@uif.dk)
Leif Jørgensen - tlf. 2646 9134
Gymnastik (gymnastik@uif.dk)
Camilla Jensen - tlf. 4271 0494

Facebook: Uvelse Brugs Venner
Ditte Storm Kronil

KUL (Kulturforeningen Uvelse-Lystrup)
Uvelse Fritids Center
www.ufc.dk
Centerdirektør
Per Larsen - tlf: 4827 8844

Voksenklubben
Facebook: Uvelse VOKSENKLUBBEN

http://www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/kul/

Bestyrelsesmedlemmer
Susanne Veigert - tlf. 2840 1889
Jonas Frænde Skov - tlf. 4221 2277
Karin Merete Thorsen - tlf. 2671 2868
Martin Nielsen - tlf. 2054 9495
Liseth Nicolaisen - tlf. 6137 2906
Kasserer
Kim Nicolaisen - tlf. 4025 7627

Kontaktpersoner
Vibeke Hansen - tlf: 2065 1936
Torben Swensson - tlf: 4038 2002
Ove Nielsen - tlf: 2088 8003
Jette Kirstein Hansen - tlf. 2370 8232
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GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTER
DAG KIRKEARET
AUGUST
AUGUST

UVELSE

8.
12.
18.

11. s. e. trinitatis
Lørdag

19.30 Sommerkoncert: Dario Campeotto s. 5
10.00 Gudstjeneste
13.30 Børnekoncert ved sommerfesten: Kira Martini og krokodillerne

19.

12. s. e. trinitatis

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

26.

13. s. e. trinitatis

10.00 Gudstjeneste/konf.indskrivn.

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste

Onsdag

NR. HERLEV

s. 5

SEPTEMBER
SEPTEMBER
2.
9.
16.
19.

14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis
16. s. e. trinitatis
Onsdag

14.30 Sognemøde

23.

17. s. e. trinitatis

10.00 Høstgudstjeneste

30.

18. s. e. trinitatis

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

s. 5

s. 24

10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste

OKTOBER
OKTOBER
4.

Torsdag

7.
14.

19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis

21.
28.

21. s. e. trinitatis

31.

22. s. e. trinitatis
Onsdag

17.00 Børnegudstjeneste

s. 24

9.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
14.30 Sognemøde

10.00 Gudstjeneste

s. 6

NOVEMBER
NOVEMBER
4.
11.

Allehelgens dag
24. s. e. trinitatis

16.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste

18.
25.

25. s. e. trinitatis
Søndag

10.00 Gudstjeneste
16.00 Koncert: Ana Silvera og Bjarke Falgren

25.

Sidste s. i kirkeåret

27.

Onsdag

s. 24
s. 24

19.30 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste

s. 6

10.00 Gudstjeneste
14.30 Sognemøde

s. 6

DECEMBER
DECEMBER
2.

1. s. i advent

15.00 Gudstjeneste

9.

2. s. i advent

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten i Uvelse ved Frida Guld - i Nr. Herlev ved
Charlotte Chammon. Der kan forekomme ændringer. Følg med på www.uvelsekirke.dk

KIRKEBIL:
Bestil
kirkebilen
ogarrangementer.
arrangementer.
Gratis
for sogKIRKEBIL:
Bestil
kirkebilentil
tilgudstjenester
gudstjenester og
Gratis
for sognets beboere
og og
sognebåndsløsere
området.Henvendelse
Henvendelse
til sognepræsten.
nets beboere
sognebåndsløsere fra området.
til sognepræsten.
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