
UVELSE 
BYFEST
9. - 12. AUGUST 2017

ONSDAG
Sommerkoncert med Jesper Lundgaard

TORSDAG
Banko i hallen - UFC

FREDAG
Hoppeborge

Øl & pølser
Ungdomshjørne

Vinsmagning
Fredagsgrill på terassen

Musik i teltet

LØRDAG
Børneaktiviteter

Kaffe & pandekager
Loppemarked 
Veteranbiler

Høvdingeboldturnering
Festbuffet & DJ

HUSK KONTANTER
- ELLER BETAL MED



PROGRAMONSDAG  Uvelse Kirke
Kl. 19.30  Sommerkoncert, Musical Highlights & Evergreens med
  Jesper Lundgaard 

TORSDAG Uvelse Fritids Center (UFC)
Kl. 19.00 – 22.30 Banko i hallen, dørene åbner kl. 18.00
 
FREDAG Uvelse Fritids Center (UFC)
Kl. 16.00 – 00:00 Pladsen er åben
Kl. 16.00 – 00:00 Øl- & pølsevogn er åben
Kl. 18.00 – 00:00 Ungdomshjørnet er åbent, hyggekrog for de unge, med mulighed 
  for at hænge ud og chille med kammaraterne
Kl. 16.00 – 20.00 Hoppeborge er åbne
Kl. 16.00 – 20.00 Børneboderne er åbne
Kl. 17.00 – 19.00 Rundbold, kongespil, stangtennis og kroket, altså    
  fri leg for dem der lyster (foregår på fodboldbanen   
  ude foran Caféens terrasse)
Kl. 17.00 – 21.00 Kaffevognen er åben
Kl. 19.00 – 21.00 Pandekageboden er åben
Kl. 18.00 – 20.00 Fredagsgrill i teltet på terrassen, for hele familien m/pattegris,  
  pølser og tilbehør. (Ingen forudbestilling nødvendig) 
  Pris, voksne kr. 100,00 & børn kr. 60,00
Kl. 19.30 – 22.00 Vinsmagning v/Hans, Holte Vinlager
Kl. 20.00 – 22.00 Bordcurling turnering
Kl. 20.00 – 00.00 Musik i teltet

LØRDAG Uvelse Fritids Center (UFC)
Kl. 10.00 – 00:00 Pladsen er åben
Kl. 10.00 – 00:00 Øl- & pølsevogn er åben
Kl. 10.00 – 00:00 Ungdomshjørnet er åbent, hyggekrog for de unge, med mulighed 
   for at hænge ud og chille med kammaraterne
Kl. 10.00 – 16.00 Hoppeborge er åbne
Kl. 10.00 – 16.00 Børneboderne er åbne
Kl. 10.00 – 16.00 Loppemarked er åben
Kl. 10.00 – 16.00 Veteranbiludstilling 
Kl. 11.00 – 16.00 Kaffe- & kageboden er åben
Kl. 12.00 – 15.00 Pandekageboden er åben
Kl. 13.00 – 15.00 Høvdingeboldturnering, kom gerne udklædt
Kl. 14.00 – 16.00 Ballonmand og ansigtsmaling
Kl. 18.30 – 21.00 Fest i teltet på terrassen, m/buffet, (forudbestilling via   
  FB ”Uvelse byernes by”med link til place2book)
   Primært for voksne, pris kr. 175,00 pr. person, skal forudbestilles
Kl. 20.00 – 00.00 DJ spiller op i teltet
 
SØNDAG Uvelse Fritids Center (UFC)
  Så kommer vi til den kedelige...
Kl. 10.00 – Fællesoprydning på pladsen, her er alle velkomne, og det er 
  endda helt gratis

Der tages forbehold for fejl/ændringer i programmet
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Sommerens byfest
Igen i år kan vi byde velkommen til 3 forrygende dage. 
En byfest med masser af aktiviteter, underholdning og 
hyggeligt samvær.

Dette er ikke muligt uden støtte fra vores sponsorer – 
så tak til alle jer, der har valgt at støtte byfesten.

Men en byfest løber ikke af stablen af sig selv, så vi 
har brug for hjælp til boder med mere, så vi alle 
kan få nogle hyggelige og sjove dage. Både større 
børn og voksne kan stå i boderne. Ring eller sms til 
byfestudvalgets kontaktpersoner, der er garanteret en 
opgave der lige passer DIG! 

Kom og støt op omkring arrangementerne og 
lad os få nogle festlige dage, der samler og gavner 
sammenholdet i vores lokalområde. 

Overskuddet går, som det plejer, til vores lokale 
idrætsforening (UIF) og Kulturforeningen Uvelse-Lystrup 
(KUL) til gavn for børn og voksne.

Øvrige sponsorer, der ved deadline, venligst 
sponsorerer gavekort, præmier m.m.:
Allerød Bowling Center
Byens bedste Brugskunst
Coro Food A/S
Frederikssund Fodbold Golf
Gørløse Autoimport
Legejunglen
Lynge Planteskole
Malerfirmaet Jesper Engel
Svend Nøddegaard

Derudover er vi så heldige at anonyme sponsorer 
støtter byfesten.

Kærstykket 28 · Uvelse · 3550 Slangerup
Telefon 4827 9425 · Mobil 4013 9425 · lauec@mail.tele.dk

Kontaktpersoner: Marianne Groule  51 90 27 05 • Karin Thorsen  26 14 11 31

Endnu engang – stor tak til alle sponsorer og hjælpere - som 
igen i år har gjort det muligt at holde byfest!
På glædeligt gensyn og rigtig god fornøjelse!

Byfest udvalget
 UIF & KUL

Soft Design A/S · Tlf. 39 66 02 00
Rosenkæret 13 · 2860 Søborg
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Frederiksværksgade 4E„
IRMATORVET

„

4870 2627

Hillerød
Åbningstider:
Mandag – torsdag 10.00 – 17.30
Fredag 10.00 – 18.00
Lørdag 10.00 – 14.00

Se mere på
www.ufc.dk

Uvelse Fritids Center - Gørløsevej 6 A, Uvelse - 3550 Slangerup - Telefon 48 27 88 44
Gæstetelefon foyer/café 48 21 58 44 - Fax 48 27 88 34 - email ufc@ufc.dk

Mega Bordfodbold Vejturnering 
– kampen om vandrepokalen
Alle kan være med til mega-bordfodbold! Forestil
dig et helt almindeligt bordfodboldbord og fjern så
håndtagene!

12 spillere, to hold af 6, er placeret på ”fodbold 
pladserne” der er monteret på et reb eller en stolpe 
således at spillerene kun kan løbe fra side til side.

Spillet er meget velegnet til både børn, unge og voksne, 
og vi opfordre derfor til at der i holdsammensætningen 
tages hensyn til børnene.

Der er ind til videre følgende regler:
• Det er GRATIS AT DELTAGE
•  Holdene tilmeldes med et navn der repræsenterer vej/

område/firma
• Der skal være en holdkaptajn og min 5 spillere
 • Der spilles i en A og B pulje
• I pulje A skal der være to børn under 14 på banen
• Der afholdes A og B semifinaler og finaler
• Hver kamp spilles i 7 minutter

Er der nogle der ikke kan stille med fuldt hold kan i 
tilmelde dem i er og vi skal forsøge at hjælpe med et 
par superspillere.

Tilmelding senest torsdag den 13. august til  
Anders Thorsen på a_thorsen@hotmail.com eller 
på telefon 29 67 83 82.

Svæveflyvere i Uvelse og omegn
Svæveflyvere ses tit når man kigger op i luften i Uvelse 
og omegn.

Svæveklubben sponsorerer gavekort til svæve-
flyveture, som I har mulighed for at vinde, hvis I 
spiller banko eller køber lodder i løbet af festdagene. 

Tag ud og besøg en aktiv medspiller i lokalområdet, eller 
besøg svæveklubben på www.glider.dk og kig lidt på 
deres aktiviteter.

HOLTEVINLAGER.DK

Fik du IKKE din reklame annonce 
med i byfestavisen i år? 
Så fortvivl ikke – du skal bare kontakte 
formand@uif.dk, så er du sikker på at få  
en annonce med i avisen til næste år! Industrivænget 31 · 3400 Hillerød · Tlf. 48 26 02 04

www.hilldc.dk

HILLERØD DÆKCENTER A/S
Vi kører på kvalitet

• Bremser
• Olieskift 
•  Alt mekanisk 

arbejde

HILLERØD DÆKCENTER A/S
 din lokale leverandør  af:

• Synscheck
• Batterier
• Dæk

• Fælge
• Dækopbevaring 
• Sporing
• Afbalancering

 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 kasserer@uif.dk, vi har altid brug for hænder!
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med i byfestavisen i år? 
Så fortvivl ikke – du skal bare kontakte 
formand@uif.dk, så er du sikker på at få  
en annonce med i avisen til næste år! 

v/ Allan Dunwall
Sundbylillevej 10
3600 Frederikssund
CVR: 32 03 39 54

Tlf: 47 34 06 01
Mobil: 60 74 06 00

Mail: ad@allansmurerservice.dk
Web: www.allansmurerservice.dk

Din lokale leverandør af:
STORFORMAT PRINT - BILDEKORATION 

SKILTE - GRAFISK DESIGN - TRYKSAGER - WEBSITES

www.unideko.dk  -  Tlf.: 47 38 60 70

Limousine Service & Business Kørsel
v/ Niels Frølich Nilsson

Mobil 20 40 72 40 · Telefon 48 27 83 02
niels@limousinen.dk · www.limousinen.dk

Slagterbutikkens åbningstider:
Tirsdag - torsdag kl. 11.00 - 17.30
Fredag kl. 11.00 - 18.30
Lørdag kl. 9.00 - 14.00
Søndag, mandag og helligdage lukket

i Uvelse ved/Frederiksborg Catering

          Garanti mørt
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Salg af Amerikansk Gourmet Oksekød

Gørløsevej 13, Uvelse, 3550 Slangerup, tlf. 30 26 73 73
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