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NUVEL!

VELKOMMEN!
Snart falder den første sne, og inden vi får set os om, er  

juleræset allerede overstået, og nytåret skydes ind med 
alle de gode forsætter om, hvad det nye år må bringe.

Vi på redaktionen siger tak for den positive modtagelse 
NUVEL! har fået. Vi er ret stolte af, at du nu også sidder med 
nr. 2 i hånden. 
I dette nummer kan du bl.a. læse om nyt fra skolen, spæn-
dende artikler om lokale ildsjæle og læse om alle de man-
ge, mange spændende tilbud vores lokale foreninger og 
kirken kan tilbyde dig og din familie igennem hele vinteren.

Bryg dig selv en rygende varm kop kaffe, smæk benene op 
i sofaen og læn dig tilbage - og nyd NUVEL!

Glædelig Jul & Godt Nytår ønskes du herfra

Redaktionen
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Uvelse Byvej 1
3550 Slangerup

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

Hos Dagli’ Brugsen i Uvelse har vi 
tilbud - hver dag, til din hverdag!

- Udover, at du fra mandag til fre-
dag kan finde et knivskarpt tilbud, 
giver vi dig mandag og torsdag 
også muligheden for, at blive inspi-
reret til et lækkert aftensmåltid. 
Vi har fundet varerne frem og 
tilmed også en opskrift.

- Vi kalder det 
 NEMT OG LÆKKERT!
Du finder montren med ugens 
opskrift lige inden for døren.

TILBUD TIL DIN 
HVERDAG!

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
COOP YOGHURT

10,-
1 kg.

DUEHOLM ÆG

15,-
6 stk.

10,-
200 g.

Stryhns Leverpostej

8,-
70-100 g.

COOP PÅLÆG

10,-
1 pose

ÄNGLAMARK BANANER

UVELSE

FÅ 10% RABAT
på dit næste køb

UVELSE
- DIN NÆRBUTIK

Rabatkuponen skal medbringes for at opnå rabat
Rabatkuponen skal afleveres ved kassen
Der kan ikke lægges flere rabatkuponer sammen
Rabatkuponen kan kun bruges én gang
Rabatkuponen gælder kun for ét indkøb
Rabatkuponen skal bruges inden d. 31. dec. 2018
Rabatten gælder alt i hele butikken med undtagelse af tobak, cigaretter, spil, frimærker, ugeblade, 
aviser, klippekort, billetter samt andre kioskvarer, gavechecks, flaskepant, coop.dk varer, forudbestilt 
catering, forudbestilt vin, håndkøbsmedicin, abonnementskasser og modermælkserstatning.

SE HER!
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kULTUR
kalender!

VOKSENKLUBBEN: JULEBANKO & FROKOST
Tirsdag 11. december kl. 10.00
Kom til julebanko og julefro-
kost i UFC.
Kl. 13.00 starter julefrokosten, 
som kræver tilmelding. 

Alle er meget velkomne!

JULETRÆSFEST: AFHOLDES AF KUL I UFC
Søndag 9. december kl. 15.00
Kom til årets julefest for store 
og små med masser af jule-
stemning, dans om juletræet,  
godteposer og underholdning 
med nisserne fra Mastodonter-
ne. 

Det er muligt at melde sig ind 
i KUL og tilmelde sig arrange-
menter via Place2book.

BØRNEGUDSTJENESTE
Søndag 2. december kl. 15.00

LUCIAGUDSTJENESTE
Søndag 9. december kl. 10.00

1. søndag i advent fejrer vi 
indgangen til julemåneden 
med en gudstjeneste for store 
og små. Efter gudstjenesten 
tænder vi lanternerne og går i 
samlet flok til Brugsen, hvor 

2. søndag i advent skruer vi 
helt ned for den elektriske be-
lysning, når luciakoret går lu-
ciaoptog og optræder med et 
par sange.

byens juletræ tændes, og 
hvor Brugsens Venner byder 
på gløgg og godter.

Gå ikke glip af denne søndag 
for hele familien!

Velkommen til en stemnings-
fuld gudstjeneste.

NYTÅRSKONCERT - DEN KONGELIGE LIVGARDES 
BLÆSERKVINTET
Søndag 6. januar kl. 16.00

Den Kongelige Livgardes Blæser-
kvintet består af fløjte, obo, klari-
net, fagot og horn, hvilket er den 
klassiske træblæserkvintetbesæt-
ning.
Repertoiret tager gerne udgangs-
punkt i dansk musik af bl.a. Peter
Rasmussen, Carl Nielsen og Otto 
Mortensen, hvor et herligt arran-
gement af Jacob Gades ”Tango 

Jalousi” også kan få plads.
Til koncerten i Uvelse Kirke er der 
sammensat et festligt nytårspro-
gram. Fri entré.

Vi slutter af med bobler og 
kransekage.
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ØLSMAGNING I BRUGSEN
Fredag 1. februar kl. 16.00 - 18.00
Brugsens Venner arrangerer 
ølsmagning. 

Kom og smag gratis på udval-
get af specialøl i vores Brugs.

Tilmelding er ikke nødvendig, 
og arrangementet er gratis.

Ret til ændring af klokkeslet 
forbeholdes.

kULTUR kalender!

FASTELAVN MED TØNDESLAGNING
Søndag 3. marts kl. 10.00 - 12.00

FOREDRAG VOKSENKLUBBEN
Tirsdag 12. marts kl. 10.00 - 12.00

Brugsens Venner og KUL sam-
arbejder også i år om Faste-
lavnsarrangement med tøn-
deslagning.

Mere om dette senere – Følg 
med på www.uvelse-lystrup.
dk/foreninger/voksenklub-
ben/

Ret til ændringer i klokkeslet 
forbeholdes.

MELD DIG SOM INDSAMLER
Søndag 10. marts
Klimaforandringer rammer os 
alle, men særlig stærkt i ver-
dens fattigste lande, hvor der 
mangler kloaksystemer, broer 
– og vand, når tørken tømmer 
depoterne. Men løsningerne 
findes. Som indsamler er du 
med til at samle ind til broer, 
diger, flugtveje, men også rent 

drikkevand og mad, der kan 
overleve tørken. 
Meld dig som indsamler til 
præst Charlotte på 48 26 52 
53 eller chch@km.dk.

Indsamlingsbøsserne hentes 
og afleveres i sognegården i 
Nr. Herlev.

FÆLLES PASTORATS-FOREDRAG MED 
KRISTIAN LETH: HÅB - ET FORSVAR FOR FREMTIDEN
Tirsdag 29. januar kl. 19.30 i sognegården i Nr. Herlev
Dette foredrag er et helhjertet for-
svar for håbet og en veldokumen-
teret afvisning af den dommedag, 
medierne fortæller os er på vej, 
underbygget af masser af data 
og interviews med internationale 
videnskabsmænd og eksperter, 
som sagligt argumenterer for, at vi 
skal mane frygten i jorden. Kristian 
Leth forklarer, hvorfor vi egentlig 
burde være mere optimistiske nu i 
denne tid, end nogensinde før.
Vi mennesker har altid forudsagt 

verdens nært forestående un-
dergang. I dag er det frygten for, 
hvad klima, terror og pandemier 
vil resultere i. Det er blevet umo-
derne at håbe og tro på, at det 
kan være anderledes. Optimis-
me er naivt. Men hvorfor er det 
sådan? Hvorfor har vi mennesker 
altid frygtet fremtiden? Og er det 
egentlig mere velbegrundet i dag 
end tidligere? Og hvad gør det 
ved os som mennesker at have 
frygten som grundtone i livet?
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UVELSE BRUGS SET INDEFRA
– fra snold til souschef

Nyere borgere i Uvelse og 
Lystrup kender Christian 

som den opmærksomme 
souschef i Uvelse Brugs. Al-
tid til stede, og altid rede til 
at yde kvik betjening. De, 
der har boet her længe, 
genkender dog også an-
sigtet fra, da han var dreng. 
De karakteristiske øjne, der 
bliver smalle, hver gang 
smilet breder sig, har nem-
lig været at se i og omkring 
Brugsen det meste af den 
unge mands liv. Her er han 
vokset op, og her har han 
gået i skole - lige ved siden 
af hans nuværende ar-
bejdsplads.

Til Valby og hjem igen 
Da Christian var barn, cyk-
lede han tit i Brugsen og 
købte slik. Måske var det 
der, grundstenen blev lagt 
til jobbet som souschef: 
”Jeg startede allerede i Dag-
li-Brugsen som ungarbejder, 
så blev jeg elev der. Derefter 
var jeg i Valby som souschef 
1 år, men så kom jeg hel-
digvis tilbage til Uvelse, hvor 
jeg har været siden”. Faktisk 
fortæller Christian også, at 
det var arbejdet som an-
sat i Uvelse Brugs, han hav-
de blikket rettet mod, da 
han i sin tid besluttede sig 
for at blive butiksassistent.  

Hvorfor Uvelse? 
Mange unge vil gerne væk 
fra deres barndomsby, og 
mange foretrækker også 
større arbejdspladser, men 
for Christian er det netop 
det lille lokale miljø, der 
trækker. Han sætter pris på, 
at han kender kunderne, 

Interview med Christian Storm, 1. mand Uvelse Brugs 
af Uvelse Brugs Venner

og at den lille brugs er en 
vigtig del af byens liv: ”Det 
betyder alt, at der er glæ-
de og opbakning omkring 
de arrangementer, vi laver”. 
Og så hygger vi os faktisk. 
Nogle gange er det en ud-
fordring, at der er så mange 
unge ansatte, men det er 
også sjovt, og stemningen 
er altid positiv!

Butiksjonglør med 
arbejdsiver 
Som souschef i en lille bu-
tik er man i løbet af dagen 
både på lageret, på kon-
toret, ved hylderne, kassen 
og postekspeditionen. - Og 

på telefonen, når man skul-
le have holdt fri. Det alsidige 
arbejde som butiksjonglør 
passer Christian godt. Det 
får dagen til at flyve afsted, 
men vi spurgte Christian, om 
det ikke er hårdt at arbejde i 
den lille butik? ”Nej, ikke spe-
cielt. Der er altid noget at 
lave, og det er godt. Da jeg 
gik i skole, stod jeg op kl. 5 
for om morgenen at passe 
min tjans som pædagog-
medhjælper, og efter skole 
arbejdede jeg i Brugsen, in-
den jeg om aftenen passe-
de mit job som bartender, 
hvor jeg nogle gange lukke-
de kl. 2.00”. Den evige sang 
om de dovne, unge menne-
sker passer tydeligvis ikke på 
Christian. 

Uvelse Brugs Venner overve-
jer en konkurrence: Hvem 
har set Christian lunte rundt 
i butikken eller falde i staver 
over formiddagsaviserne? 
Vi må i den forbindelse kun-
ne udlove nogle meget fine 
præmier, for vi har aldrig set 
ham med andet end raske 
skridt og konstant beskæfti-
get. 

Vi håber, at han og alle de 
andre gode medarbejdere 
bliver længe i Uvelse. De gør 
en kæmpe forskel hver dag. 
Så smil tilbage, næste gang 
I møder dem! 
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Sæson 2 i VOKSENKLUBBEN er kommet godt fra start. Der 
har ved hver klubdag været et fremmøde på ca. 30  
personer, men vi kan sagtens være flere. 

I VOKSENKLUBBEN lærer du nye Uvelse-Lystrupborgere 
at kende, som du på andre tidspunkter vil møde til de 
mange arrangementer, der foregår i Uvelse. 

Du kan selv komme med forslag til nye aktiviteter, eller 
du kan deltage i dem, der allerede er i gang. Hvis du bare 
gerne vil sidde og snakke med nogen, er der  
“Hyggehjørnet”. Du er altid velkommen til at komme og 
se, hvad det er, vi laver! 

Som ny aktivitet er lige startet bordtennis, som begynder 
kl.11, når de små er færdige i hallen.

Vi har tidligere haft besøg af en, der fortalte om  
teknikken ved at fotografere. Nu forsøger vi at få en 
anden til at fortælle om motivet, og hvordan et foto kan 
fortælle en historie.

Vandregruppen vandrer sammen hver tirsdag, og  
deltagerne går med, når de kan. Der er altid nogen, der 
går.

Vi vil gøre endnu et forsøg på at få Slægtsforsknings-
gruppen op at stå, da vi fornemmer, at der er en del, der 
synes, at det er spændende. 

Husk, at der er klubdag tirsdag kl.10 i lige uger i UFC, og 
du er altid velkommen!

Tirsdag den 11. december 2018 i UFC
Kl. 10.00 Banko, potbanko og lotteri med mange 
flotte præmier.
Kl. 13.00 Julefrokost. Pris 130 kr. Tilmelding via 
MobilePay 23 70 82 32 senest  
tirsdag den 4. december 2018, kl. 16.00

8



SET &
SKET!

• Efter en velbesøgt kon-
cert med Dario og hans 
musiker d. 8. august var 
der hyggeligt samvær over 
et glas rosé efter koncerten 
udenfor kirken en dejlig 
sommeraften.

• Kirketeltet var godt besøgt til 
Uvelse Byfest, og vi havde hele 
3 ansigtsmalere i år: Nee, Dina 
og Frida, så alle kunne blive flot 
malet.

• Desuden bød kirken på en børne-
jazz-koncert med Kira og  
Krokodillerne, hvilket var et stort hit.

• Der var ligeledes en tegnekonkurrence 
med 3 alderskategorier. Tak for en herlig 
dag, siger vi fra kirketeltet.

             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 
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Salget af grunde og 
huse I Uvelse Nord/
Åparken er kommet 
godt fra start

Sidst på sommeren kom 
fra Hillerød Kommune 

den endelige godkendel-
se af lokalplanen for Uvelse 
Nord, og salgsprocessen 
for de ca 45 grunde/huse 
kunne intensiveres. Lokalrå-
det har her i oktober må-
ned været i kontakt med 
Home, Allerød, der står for 
salg af grunde og huse for 
området. Hos Home er den 
ansvarlige her den gamle 
Uvelse dreng Lars Busk (søn 
af Dagli Brugsens mange-
årige uddeler, Leif Busk), og 
han er overmåde veltilfreds 
med det hidtidige resultat. 
Allerede her i november 
2018 er 20% af området lo-
vet væk til nye ejere i vort 
lokalområde, og Home for-
venter, at de første boliger 
er bygget og indflytnings-
klare i august 2019. 
En proces, der startede for 
ca 40 år siden, da Uvelse 
var en del af den daværen-
de Slangerup kommune, 
nærmer sig hermed sin af-

slutning.  
Byudvidelsen blev den-
gang bestemt til primært 
at skulle ske vest nord/
vest for bymidten, i et om-
råde mellem Lystrupvejens 
forlængelse og bymidten.   
Først blev Tofteparken (Kil-
detoften og Humletoften) 

opført sidst i 70erne med ca 
25 boligenheder. Gennem 
80’erne kom så Damtofte-
parken og Uvelse Have til – 
hver med ca 40 boligenhe-
der. I 90’erne blev der ikke 
bygget boliger vest for byen, 
men lige før kommunesam-
menlægningen i 2006 blev 
UFC og Uvelse Park bygget. 
Heraf Uvelse Park med sine 
godt 50 boligenheder. Nu 

som sidste skud på stam-
men i dette sammenhæn-
gende boligområde altså 
Uvelse Nord/Åparken med 
sine ca 45 boligenheder. 
Samlet set altså 200 boli-
genheder eller 40 - 45% af 
den samlede boligmasse i 
Uvelse by. 
Med tanke på fastholdelse 
af primært skole og børne-
have, samt den lokale Dagli 
Brugs synes udsigterne der-
for umiddelbart gode. Stille 
og roligt bliver vi flere og 
flere borgere i lokalområ-
det – så en af de vigtigste 
forudsætninger for, at vi kan 
undgå ”soveby syndromet” 
og i stedet fastholde et le-
vende landsbymiljø er ab-
solut til stede. Det at blive 
flere borgere er dog ikke en 
tilstrækkelig forudsætning. 
Der kræves også, at vi alle 
fortsat i videst muligt om-
fang anvender de lokale 
muligheder. 

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
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Vejsynsrapport 2018

Lokalrådet for Uvelse-Lystrup har atter i 2018 udført et check af områdets offentlige veje 
og fortove. Vejsynet blev udført primo september 2018, og resultatet, som i uddrag kan 

ses nedenstående, er efterfølgende sendt til Hillerød Kommune (se endvidere den sam-
lede rapport på Lokalrådets hjemmeside www.uvelselystrup.dk). Der er ultimo oktober 
endnu ikke modtaget forvaltningens reaktion på de anførte punkter.

Helt overordnet kunne konstateres, at vedligeholdelsesstandarden var nogenlunde OK, 
dog med helt åbenlyse udbedringsmuligheder (se nedenstående billeder fra Lystrupvej, 
Gørløsevej samt Skolelodden).

Igen i år havde Lokalrådet 
speciel fokus på den ofte 
manglende vedligeholdel-
se af offentlige fortove og 
fortovskanter. Ud over den 
til tider manglende private 
renholdelse (fejning, fjerne 
ukrudt, græs m.v.) af forto-
vene, er der i flere tilfælde 
konstateret knækkede og 
skæve fortovsfliser, hvilket 
udgør en sikkerhedsmæs-
sig risiko for specielt gå-
ende trafik. Hvem der har 
ansvaret for genopretning 
af fortove er tidligere debat-
teret med politikere fra Hil-
lerød Kommune, og svaret 
har altid været, at det er en 
kommunal opgave. Intet er 
imidlertid sket, selvom Hille-
rød Kommune gennem de 
sidste par år har lovet et 

udspil i sagen. Hvis de kom-
munale myndigheder vil se 
et sted, hvor fortovet efter 
Lokalrådets formening er i 
en stand, så det for den gå-
ende trafik er mere sikkert at 
anvende den offentlige vej 
– så bør udvalget besøge 
Bøllemosevej i Uvelse.                                     

Hvordan man så får private 
husstande til at renholde 
deres respektive fortove er 
en anden sag. Lokalrådet 
ønsker ikke at være ”vagt-
hund” for området, men 
foreslår det kommuna-
le system at iværksætte 
en kommunal kampag-
ne for borgernes pligt til 
at renholde deres fortove.  
Vedr. trafiksituationen findes 
fortsat en prioriteringsliste. 

Listen blev som bekendt ud-
formet i 2016, men intet er 
endnu sket i sagen. Dog har 
Hillerød Kommune indkaldt 
til møde ultimo januar 2019 
for en nærmere drøftelse af 
dette punkt. 
Nærmere herom i næste 
nummer af NUVEL!

Lystrupvej Gørløsevej (mod UFC) Skolelodden

Fortov på Bøllemosevej

Reparationsmuligheder, der umiddelbart bør følges op på, inden de konstaterede ska-
der forværres med unødigt høje omkostninger til udbedring og/eller øget risiko for de 
lokale trafikanter.
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Check
www.uvelselystrup.dk 

Lokalrådets hjemmeside og 
læs mere om lokalrådets 
arbejde.

I NUVELS no-
stalgiske ru-

brik for lokal-
området er 
angivet for-
historien for 
den ”antikke” 
brandsprøjte 
(fra 1866) der 

står i ”sprøjtehuset” ved Bøllemosegård.  
Til historien hører, at Hillerød Kommune 
overtog ejerskabet for anlægget fra Slan-
gerup kommune ved kommunesammen-
lægningerne i 2005/06, men indtil vide-
re har det været lokalhistorisk Forening i 
Slangerup, der har haft ansvaret for tilsyn 
med anlægget. Dette ansvar bliver nu 
overdraget til Lokalrådet for Uvelse/Ly-
strup. Som nævnt har Hillerød kommune 
bevilget penge til en ny port i sprøjtehuset, 
og den nye port er ved at blive installeret 
her i november måned. Det er nu op til lo-
kale kræfter fremover at promovere dette 
lokale klenodie.
Lokalrådet har diskuteret, hvordan mar-
kedsføringen af sprøjte og sprøjtehus kun-
ne iværksættes. Som første tiltag, efter en 
ny port er sat i bygningen, skal bygning 
og brandsprøjte ”pudses af”. Herunder 
trænger bygningen til at blive kalket. Må-
ske skal den gamle sprøjte udstilles i for-
bindelse med Uvelse’s årlige sommerfest, 
markedsføres overfor skolebørn, børneha-
ve m.v. 
Vi får se – men det bliver en spændende 
opgave. 

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!

Ansvaret for ”sprøjtehuset” og 
brandsprøjten forankres nu lokalt

Fællesportalen Uvelse-Lystrup

Det sker i Uvelse-Lystrup!

Information om næsten ALT,  
hvad du har brug for om vores lokalområde. 

Mangler du en oplysning, så kontakt webmaster.

Mail:  info@uvelse-lystrup.dk
Web: www.uvelse-lystrup.dk

HUSK!
Lokalrådet afholder 
generalforsamling

7. marts 2019
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www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/kul/                                                  
Spørgsmål kontakt Karin 26712868  

Julefest  i  UFC  
              
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Søndag  den  9.  december  kl.  15.00  
	  

Kom og få lunet dit indre honninghjerte og hils på venner og naboer. 
 

Vi skal hygge, klippe-klistre og nisserne fra Mastodonterne kommer  
og fortæller juleeventyr, synger og danser med om juletræet.  

Godteposer til børnene. 
 

Pris per person 20 kr for KUL medlem ellers 40 kr 
Køb billet senest 4. dec.: place2book.com/da/3197/list/EM1078 
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UVELSE BYFEST · DEN 13., 14. OG 15. AUGUST 2015

2 · UVELSE BYFEST 2015

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
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

www.lieberkind-hair.dk

Tlf. 60 47 53 73 

Hvordan endte en 13-årig 
med at spille orgel? 

Det skal jeg sige dig. Min or-
ganist uddannede klaverlærer 

introducerede mig til orgelet, og 
det faldt jeg hurtigt for. Har jeg fortrudt det? Svaret 
er simpelt: Nej.
Mit navn er Thor, og jeg er tretten år og spiller orgel. 
Da jeg først startede med at spille orgel, manglede 
jeg et sted at øve. Jeg var så heldig at få lov til at 
øve i Uvelse Kirke, som jeg jo bor lige ved siden af.
Jeg glæder mig til at kunne give lidt tilbage som 
tak for lån, og ser frem til at spille til et par gudstje-
nester i løbet af juledagene.
Mød Thor ved gudstjenesterne d. 23. og 26. 
december. 

JASON LUKE
Jason er komponist, lydde-
signer og musiker med sit 
daglige virke i eget lydstu-
die i København.
Født i USA, hvorfra familien i 
1970 emigrerede til Danmark, 
da han var 4 år. 
Forældrene var begge aktive 
musikere, og Jason samlede selv 
guitaren op, da han var 10.
Når kalenderen tillader det, optræder Jason med 
forskellige orkestre, hovedsageligt med nykompo-
neret Indie/Folk inspiration og stil.
(Gift med Charlotte, datter af Bengt og Lizzie Holm, 
Uvelse). 
Hør Jason spille ved gudstjenesterne juleaften.

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

Se alle vores buffeter og 
catering sortiment på vores 
hjemmeside: 
www.frbcatering.dk

I UVELSE. V/ FREDERIKSBORG CATERING

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG  11:00-17:30
FREDAG  11:00-18:30    LØRDAG  09:00-14:00
SØNDAG, MANDAG OG HELLIGDAGE  LUKKET

359.-

Jule Tapas Anretning 
Pris pr. kuvert. 99,-
•  Lakserillete med ristet rugbrød chips

•  Marineret sild rullet på pind, pyntet 
med karrysalat, løgringe og karse

•  Æg og rejer, med krydret mayo og 
frisk dild.

•  Con� teret svinebryst, toppet med 
lagtidsbagte beder.

•  Okse� let med balsamisk løgkompot

•  Ris alá mande med kirsebærsauce

•  Rustikt groft surdejs   ute og smør.

Kold Platte Anretning 
Pris pr. kuvert 129,-
•  Hvide sild, karrysalat, dild & løgringe

•  Sylte med rødbeder & sennep

•  Rullepølse med sky, løgringe & karse

•  Æg og rejer, med krydret mayo & 
frisk dild

•  Fiske� let, remoulade, citron & dild

•  Hønsesalat med asparges & bacon

•  Brieost & Emmentaler, druer & 
peberfrugt

Julebuffet nr. 1
Pris pr. kuvert. 145,-
•  Hvide sild, karrysalat, dild & løgringe

•  Fiske� let, remoulade, citron & dild

•  Ribbensteg med rødkål & surt

•  Leverpostej med bacon & champignog

•  Fiske� let, remoulade, citron & dild

•  Brieost & Emmentaler, druer & 
peberfrugt

•  Ris alà mande med kirsebærsauce

Julebuffet nr. 2 
Pris pr. kuvert. 175,-
•  Hvide sild, karrysalat, dild & løgringe

•  Fiske� let, remoulade, citron & dild

•  Rullepølse med sky, løgringe & karse

•  Ribbensteg med rødkål & surt

•  Leverpostej med bacon & champignon

•  Frikadeller med rødbeder & sennep

•  Mørbrad alà creme med bløde løg og 
bacon

•  Brieost med druer og radiser

•  Ris alà mande med kirsebærsauce

Julebuffet nr. 3
Pris pr. kuvert. 250,-
•  Hvide sild, karrysalat, dild & løgringe

•  Stegte sild i eddike rødløg & dild

•  Fiske� let, remoulade, citron, karse

•  Rullepølse med sky, løgringe & karse

•  Æg og rejer, med krydret mayo og 
frisk dild

•  Leverpostej med bacon & champignon

•  2 tarteletter med høns i asparges

•  Stegt medister pølse

•  Stegt andelår 

•  Ribbensteg med sprød svær 

•  Brunede karto  er, rødkål, surt & kraftig 
Julesauce

•  Ris alà mande med kirsebærsauce

Frisk fersk 
Cherry 
Valley 
Frilands 
And 

Friske Frilands 
Ænder til Jul

Stegt 
Cherry 
Valley 
Frilands 
And 

Pr. Stk. 

375,-Pr. stk. 499,-
3,5 kg. Stegt med æbler 
og svesker & 1 liter 
hjemmelavet andesky-sauce.  

Bestil julegavekasse 
til dine nærmeste eller 
medarbejder.

Vi fylder gavekassen 
efter dit ønske og pris. 

KONTAKT OS FOR 
TILBUD OG 
MULIGHEDER

Landænder: 
3-4 kg. 
Pr. kg. 149,90 

Moulardænder: 
3-4 kg.  
Pr. kg. 159,90 

Se meget mere på www.frbcatering.dk

Lokalt opdrættet Fra gård i Gørløse. Bestil i god tid.

Se julens 
åbningstider på 

www.frbcatering.dk
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I Uvelse idrætsforening bestræber vi os på at tilbyde de idrætsgrene, 
som borgerne efterspørger og skabe en ramme og et miljø i der giver 
borgerne i Uvelse/Lystrup lyst til at komme og deltage.
Vi ønsker at skabe faciliteter og et miljø der kan give eksisterende og nye 
idrætsgrene lyst til at være en del af UIF.
Vi vil prioritere aktiviteter der styrker det sociale samvær og i samarbejde 
med de øvrige foreninger i Uvelse skabe mere aktivitet i hallen.

Uvelse idrætsforening består i dag af fire afdelinger der tilbyder en ræk-
ke forskellige idrætsgrene. 

Gymnastik
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 både at bevæge den en mas-
se, men også ligge stille.
Tirsdag 16.30-17.30. instruktører, Louise Bro-
by og Emilie Ørting Haubro

Spring, 6-8 år
I år er holdet i aldersgruppen 6-8 år, hvil-
ket betyder der vil være masser af lege, 
men også en hel del springgymnastik. 
Der er plads til både begyndere, 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 springene sikkert.
Onsdag 16.00-17.00. Instruktører, Silas 
Jonsbo og Karsten Lindow

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 
diverse akrobatiske elementer.
Uvelse Kids vil rigtig gerne have nogle flere 
drenge på holdet.
Onsdag 17.00-18.00. Instruktører, Anja Ø 
Hansen, Jesper Hansen og Paw Petersen

Mandagsgymnastik, voksne
Velkommen til tidligere som nye deltage-
re. Vi arbejder med stræk- og vejrtræk-

ningsøvelser, callanetics og styrketræning 
med små håndvægte samt af og til an-
dre redskaber.
Mandag 17.30-18.45. Instruktør, Kate Ras-
mussen

Stram op, Fitness, voksne
STRAM OP er for alle som ønsker at styrke/
opstramme kroppen, særligt mave, baller, 
lår og overarme. Der arbejdes med red-
skaber, 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.
Onsdag 18.00-19.00. Instruktør, Nee Reipur

Performance training, 16+
Styrke- og konditionstræning inspireret af 
crossfit funktionelle træningsmønstre, for 
dig der vil lave træning som er intensiv og 
sjov og hvor træningen kan tilpasses den 
enkelte. Formålet er, at lade kroppen ar-
bejde under maksimal intensitet i kortere 
perioder og de funktionelle bevægelser 
hjælper med at opnå den høje intensitet 
og øger fedtforbrænding og iltoptagelse.
Onsdag 21.00-22.00. Instruktør, Danni Ø. 
Haubro

Der arbejdes på at etablere et yogahold 
igen, da der har været en del forespørgs-
ler på dette.

Er du interesseret i at høre mere kan du 
kontakte formand for Gymnastikafdelin-
gen, Camilla Jensen, på tlf: 42710494 eller 
skrive en mail på gymnastik@uif.dk eller 
camilla.m.jensen@gmail.com

UVELSE IDRÆTSFORENING
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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

Floorball
Floorballafdelingen består af ca. 30 spil-
lere der spiller med to hold på forskelligt 
niveau.
Det trænes tirsdag og torsdag 20:00 til 
22:00.
For at tilgodese bredden overvejes det 
om der er basis for at etablere et ”hygge 
hold”, som ikke er tilmeldt turnering.
Er du interesseret i at høre mere kan du 
kontakte formand for Floorballafdelingen, 
Morten Kvistgaard, på tlf: 23271135 eller 
skrive ham en mail på floorball@uif.dk el-
ler morten@kvistgaard.org

Fodbold
Der har i den seneste sæson ikke været 
noget fodboldhold i Uvelse men nu er et 
nyt seniorhold ved at blive etableret. Det 
er en gruppe yngre senior spillere der så 
småt er ved at starte op.
Er du interesseret i at høre mere kan du 
kontakte formand for Fodboldafdelingen, 
Leif Jørgensen, på tlf: 26469134 eller skrive 
ham en mail på fodbold@uif.dk eller fwm-
cleif@gmail.com 

Badminton
Badminton, voksen
Badminton voksen er selvtræning hvilket 
betyder at man selv sætter banen og pil-
ler ned igen, når man er færdig med at 
træne.
Onsdag, 19.00-20.00, 20.00-21.00 og 
21.00-22.00, og der er stadig ledige baner. 
Banerne bookes på timeplan og man til-
melder sig blot den tid der passer. Alle der 
har lyst til at prøve kræfter med badmin-
ton er velkommen til at få en prøvetime.
Er du interesseret i at høre mere kan du 
kontakte formand for Badmintonafdelin-
gen, Jan Erik Andersen, på tlf: 24474393 
eller skrive ham en mail på badminton@
uif.dk eller janerikandersen1@gmail.com 

Badminton, børn
Vi har et stort ønske om at genetablere 
børnetræning men vi har ingen instruk-
tør/træner.
Har du interesse i at blive vores nye bad-
minton instruktør/træner kan du kontakte 
formand for Uvelse idrætsforening Anders 
Andskov Thorsen på tlf. 29678382 eller 
skriv ham en mail på formand@uif.dk 
a_thorsen@hotmail.com
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ARRANGEMENTER
DE NI LÆSNINGER

JULEAFTEN NYTÅRSDAG

BABYSALMESANG

FÆLLES FOREDRAGSRÆKKE I HILLERØD 
PROVSTI: ALTING HAR EN TID

Tirsdag 4. december kl. 19.30
De Ni Læsninger er koncentreret 
julestemning. Kom og få lidt af 
det tirsdag d. 4. december kl. 
19.30 i Nr. Herlev kirke. 

Vi lytter til julens gribende historier 
og profetier, læst af menigheden, 
i skønt samspil med Nr. Herlev 
kirkes kor, der synger dejlige 
julesange. 

Mandag 24. december
Her er der to chancer for at kom-
me i kirke, kl. 13.00 og kl. 14.30. 
Ved begge gudstjenester udde-
les traditionen tro juleklip til alle. 

Vi synger de elskede julesalmer 
og ønsker hinanden en glædelig 
jul.

Jason Luke medvirker på guitar. 

Tirsdag 8. januar kl. 10.00
Der starter et nyt hold babysal-
mesang op tirsdag d. 8. januar 
kl. 10.00. Vi mødes hver tirsdag fra 
10.00 – 11.00 i sognegården i Nr. 
Herlev. 
For babyer mellem 3 mdr. og 1 år 
og deres mødre eller fædre. 

Tilmelding til Charlotte er 
nødvendigt, tlf. 48 26 52 53.

Onsdag 9. januar kl. 19.30
i Ullerød Kirke
Foredraget er baseret på Anne 
Lise Marstrand-Jørgensens roman 
”Dronningen af Saba og Kong 
Salomon” fra 2015. En levende og 
vedkommende fortælling i Anne 
Lises egen version af en 3000 år 
gammel historie om kærlighed, 
strid, alliancer, tro, ritualer og 
magt mellem Makeda og Salo-
mon, som er en skildring af to af 
Bibelens legendariske skikkelser.

Tirsdag 1. januar k. 14.00
Efter året er skudt i gang, er der en 
gudstjeneste til hoved og hjerte, 
hvor gode ønsker for det nye år 
står i kø. Slutter med en kop kaffe i 
våbenhuset.

Tirsdag 26. februar kl. 19.30
i Gørløse Kirke 
Koncertfortælling om JOB 
Det er den bibelske fortælling 
om Job omskrevet af den østrig-
ske forfatter Joseph Roth i 1930. 
En antihelt i familie med Woody 
Allen m.m. fortalt ind i klezmermu-
sikkens toneunivers af Jens Schou 
på klarinet, Nis Bank-Mikkelsen 
som oplæser og Anders Singh 
Vesterdahl på harmonika.

NUVEL! | 1. årgang nr. 218



SOGNEMØDE - PIGERNE PÅ SPROGØ

Onsdag 30. januar kl. 14.30
Foredrag af Carsten Egø Nielsen. 
Christian Keller, overlæge ved 
De Keller’ske Anstalter, oprettede 
i 1923 internatet på Sprogø for 
åndssvage, seksuelt løsagtige 
kvinder. Internatet eksisterede til 
1961. Keller var også initiativtage-
ren til Lov om Adgang til Sterilisati-
on i 1929, Europas første racehygi-
ejniske lov. Allerede i 1911 havde 
Keller fået oprettet et tilsvarende 
internat for mænd på Livø.
Vi skal høre historien om kvinde-
hjemmet på Sprogø og om nogle 
af skæbnerne, f.eks. om en pige, 
hvor lægen i ansøgningen om 
at komme til Sprogø bl.a. skrev: 
”Forældrene har forsøgt at sende 
hende ud at tjene, men hun kan 
slet ikke udføre noget arbejde på 
egen hånd…..De senere år har 

hun haft stærke erotiske tilbøje-
ligheder, så forældrene må passe 
på hende både dag og nat.”
Men vi skal også høre om bag-
grunden for anstalten og om 
hverdagen for beboerne, samt 
om lukningen i 1961. Foredraget 
er ledsaget af mange samtidige 
og nutidige billeder.
Carsten Egø Nielsen er uddannet 
historiker fra Odense Universitet 
og har siden 2004 beskæftiget sig 
med lokalhistorien i Vestsjælland 
og med historien om De Dansk 
Vestindiske Øer. Han har skrevet 
talrige lokalhistoriske artikler og er 
forfatter til afsnittet om episoden 
1914-2013 i Slagelse bys historie, 
der udkom december 2013. End-
videre udgav han i 2014 en bog 
om Slagelse under besættelsen.

SOGNEMØDER OM ONSDAGEN

SOGNEMØDE - ET LIV MED KUNST OG KULTUR

SOGNEMØDE - EN TUR TIL ROM

Onsdag 27. februar kl. 14.30
Kom og hør et spændende fore-
drag med den lokale forfatter, 
kunstmaler og kosmopolit Margit 
Rieks. 

Margit Rieks vil fortælle om sine 
40 års ansættelse i Danmarks 
Radio krydret med fortællinger 
om de utallige udenlandsrejser 
samt hvad der gik forud og førte 
til, at Margit Rieks skrev en bog 

Onsdag 27. marts kl. 14.30
Kom med når Birgit Zangenberg 
fortæller om sit Rom, som hun de 
sidste 29 år har besøgt mindst én 
gang om året. 

”Jeg var i Rom første gang i marts 
1989 og blev hurtigt klar over, at 
her måtte jeg ned igen. Det har 
jeg så været - sammen med min 
mand - mindst en gang om året 
siden. Vi har haft vores 3 ældste 
børnebørn med på konfirmati-

om den kvindelige franske kunst-
ner Susanne Valadon under titlen 
”Skrækkelige Maria”. Udover disse 
færdigheder er Margit Rieks også 
en fremragende Kunstmaler.

”Jeg har lavet TV om de franske 
kunstnere, om musik fra tidernes 
morgen til de store klassiske kom-
ponister -  og så har jeg været 
med til at lave flere serier af Piet 
Van Deurs programmer.”

onsrejse, og til foråret er det den 
yngstes tur.
Hver gang vi er afsted, lykkes det 
at finde endnu en ukendt sevær-
dighed, samtidig med at der er 
ture, som vi bliver nødt til at gå 
igen og igen.
For mig kan det ALDRIG blive ke-
deligt, og de gange vi har haft 
grupper med, har jeg nydt at for-
tælle om den by, som bliver ved 
med at fascinere mig.”

Sognemøderne foregår i Uvelse sognegård. 
Der er ingen tilmelding.
Kaffe og kage koster kr. 20.
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• Sportsfysioterapi
• Fysioterapi
• Sportsmassage
• Genoptræning

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

• Holdtræning
• Graviditetsmassage
• Ultralydsscanning
• EMS træning

• Laser
• NMES
• AlterG
• Såler

MALERIUDSTILLING

Birgitte Lundemann
udstiller
”Jeg er uddannet lærer fra Jonstrup 

Seminarium. Jeg har bl.a. undervist i 
billedkunst og altid prøvet at få det kre-
ative flettet ind i al min undervisning.

Jeg har altid været fascineret af na-
turens former og farver. Jeg kan bedst 
lide rene, klare, varme farver.

Tidligere malede jeg mest meget na-
turalistisk, men er nu gået over til det 
mere abstrakte, dog tit med nogle 
konkrete figurer eller former, der kan 
sætte beskuerens fantasi i gang. Som-
metider er det jeg fotograferer oplæg 
til nogle af mine billeder.”

Birgittes udstilling kan ses i Uvelse sog-
negård fra 1. december til 31. marts. 
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NY ERHVERVSDRIVENDE I BYEN
Interview med en lokal iværksætter

Velkommen til Bodil Lieberkind, den nye frisør i Uvelse/Lystrup, som allerede er ved 
at være et kendt ansigt. 

Hvad fik dig til at flytte 
til Uvelse som frisør?

Det var tilfældigt, at jeg 
lige landede i Uvelse. Efter 
at have boet 20 år på Fyn, 
var det blevet tid for mig at 
vende tilbage til mine barn-
domsrødder i Nordsjæl-
land. Jeg havde besluttet 
at det skulle være i områ-
det omkring Hillerød – og 
lod valget af skole være 
det, der gjorde, hvilket om-
råde, jeg landede i. Heldigt 
for mig blev lejligheden i 
Uvelse sat på en boligside, 
og at jeg fik endog plads til, 
at min salon på Fyn kunne 
flytte med herover, og derfor 
har jeg åbnet salon på min 
adresse. 

Betød det noget, at du 
kunne få lokaler til forret-
ning og beboelse?
Det betyder alverden for 
mig, at salonen kan være 
på min hjemadresse. At 
kombinere familieliv og ar-
bejde kan være en udfor-
dring, og især da jeg bor 

alene med mine børn. Men 
da jeg selv kan bestemme 
mine arbejdstider, giver det 
mig frihed til at få det hele til 
at gå op i en enhed. Derfor 
er mine åbningstider også 
lidt anderledes end andre 
forretninger. 
Jeg oplever, at mange kvin-
der ser det som en fordel at 
kunne blive klippet en sen 
eftermiddag/aften eller en 
lørdag/søndag.

Hvad har du gjort for at in-
formere Uvelse/Lystrup og 
opland om din forretning?
Jeg bruger Facebook rigtig 
meget og har både en sa-
lon og en privat Facebook 
side, og især bruger jeg 
siderne om Uvelse. Det er 
en fantastisk mulighed for 
også at følge med i, hvad 
der ellers er på færde i 
byen. Derudover bruger jeg 
Brugsen til at hænge op-
slag i. Instagram er også et 
medie, hvor jeg ofte lægger 
billeder op af hår jeg har la-
vet eller tilbud og informati-
on om produkter. 

Hvordan er du blevet mod-
taget?
Jeg vil starte med at sige: 
Jeg er så taknemmelig for 
at være landet lige præcis i 
Uvelse, at blive mødt og mod-
taget så fantastisk. At der bli-
ver støttet op om min forret-
ning – det betyder meget for 
mig. Jeg oplever en by med 
et rigtig stort og stærkt bånd, 
beboerne imellem. Alle inte-
resserer sig for byen, relatio-
nerne til hinanden er stærke, 
og der bliver støttet op om 
projekterne. Det har været en 
rigtig god oplevelse at kom-
me udefra uden at kende 
nogen i byen og alligevel føle 
sig velkommen. 

Hilsen Bodil Lieberkind 
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KIRKENS BØRNEKOR

I år har vi oprettet et børnekor, som øver 
hver tirsdag eftermiddag i sognegården. 

Indtil videre 10 dygtige, søde og livlige pi-
ger fra 2.-4. Klasse. Drenge er også MEGET 
velkommen i koret. Vi tager fat i årstidens 
og højtidernes sange. Vi har sunget sen-
sommer og efterårssange og er nu gået i 
gang med advents og julesange. De skal 
opføres til gudstjeneste i kirken d. 9. de-
cember kl. 10.
Vi har det rigtig hyggeligt og sjovt når vi 
øver. Børnene får en forfriskning og lidt 
lækkert undervejs.
Menighedsrådet og kirkens ansatte bak-
ker fantastisk op om koret og der er mobi-
liseret en “kor-tante” ordning, så børnene 
bliver fulgt fra skolen og til og fra Sogne-
gården. Derudover er der ved at blive syet 
flotte kor-skørter i guldstof til koncertbrug. 
Evt. drenge får noget andet sejt, hvis de 
kommer med.
På skolen øver vi med de mindste i 0. og 1. 
klasse. Det er sanglege og lettere sange i 
skoletiden.

Korleder Ole Håndsbæk

Formanden for menighedsrådet siger 
”Jeg er så glad for vores lille by-kor og ser 
frem mod gode og musikalske horisonter.
Koret er mere end øvning og sang, det er 
også kammeratligt samvær og kor-Ole 
hygger om børnene.
Vi planlægger flere korarrangementer i 
kirken i kommende år.”
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Lørdag den 6. april 2019 
kl. 10.00 I Sognegården

Det er lykkedes menighedsrådet at få 
den dygtige og kendte gospelkorle-

der Nina Luna til at lede en workshop for 
Uvelse/Lystrups borgere i Uvelse Kirke og 
Sognegård. Af forudsætning kræves kun, 
at du holder af musik og har lyst til at del-
tage i en levende og glad dag sammen 
med dine bysbørn. Bliver koret en blanding 
af både herre- og damestemmer, kommer 
det til at lyde fantastisk!  Det koster ikke no-
get at deltage, og dagen afsluttes med at 
koret giver en lille smagsprøve i kirken.  
Da kirken dækker udgifterne til korleder 
samt musiker bliver vi nødt til at sikre os, 
der er en vis interesse for arrangementet, 
og vil du med, bedes du tilmelde dig hur-
tigst mulig.

Tilmelding til Bente Præstiin 
20669474/48278041 eller mail
toben@mail.dk 

Reserver allerede dagen nu 

Gospel Workshop
 i Uvelse

Nina Luna er en ka-
rismatisk og kraftfuld 
sangerinde, dirigent og sangskriver med 
stor passion for gospelmusikken. Hun har 
stor erfaring inden for gospel og har rørt 
mange hjerter med sit talent, engage-
ment og indlevelse.
Nina har studeret på Rytmisk Musikkon-
servatorium og er autoriseret sanger og 
underviser fra Complete Vocal Institute i 
København.
Nina placerer sig centralt i gospelmiljøet 
som arrangør, sangskriver, underviser og 
solist på en lang række festivaler, kurser 
og workshops i ind- og udland og er en 
afholdt og respekteret dirigent, solist og 
studiesanger.
Nina står bag projektet ”Syng for livet.dk” 
og er en afholdt og elsket dirigent og kor-
leder for mere end 400 sangere ugentlig i 
Amager Gospelkor, Old Stars og FAITH.
Nina underviser ud fra overbevisningen 
om, at vi alle er musikalske og har musik-
ken i os. Det er bare et spørgsmål om at få 
den rette vejledning til at finde frem til den 
og give den de bedste betingelser for at 
folde sig ud.
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HANEBJERG SKOLE, 
AFD. UVELSE
Så er efteråret kommet, 

og bladene er efterhån-
den faldet helt af træerne. 
Efterårets lune vejr har givet 
anledning til en spænden-
de og alsidig undervisning 
udendørs, som fx i billed-
kunst, hvor klasserne har 
været ude og arbejde med 
landart med både lærere 
og pædagoger.

I uge 39 arbejdede hele sko-
len med science i A-ugen, 
og på afdeling Uvelse var 
alle elever inddelt i hold 
og kom rundt til forskellige 
værksteder. Værkstederne 
bød på spændende akti-
viteter, hvor der kunne teg-
nes på vand, spise plante-
baseret mad og insekter, 
rense sodavand med kul 
samt arbejde med Micro 
bit. Det var en spændende, 
kreativ og anderledes uge, 
der bød på samarbejde på 
tværs af klasser og sjove og 
kreative forsøg.

Alle 4. klasser på Hanebjerg 
Skole er med i DR Ultra:Bits 

skoleprogram, og 
har derfor fået ud-
leveret en Micro bit. 
Med en Micro Bit ar-
bejdes der med kodning, 
og det skal bl.a. understøtte 
elevernes forståelse af den 
digitale verden. På afdeling 
Uvelse arbejdes der med 
Micro bits i både 4. og 5. 
klasse. 
Hver tirsdag er 0/1U så hel-
dige at have musik med 
Kor-Ole. Der bliver sunget 
sange og arbejdet med 
rytmer, og eleverne bliver in-
troduceret til musik på aller 
fineste vis. Kor-Ole har også 
Børnekoret i kirken. Vi er me-
get glade for samarbejdet 
med Ole.
Mens vi venter på, at der bli-
ver gravet ud og gjort klar 
til bygning af de nye huse 
i Uvelse, så har 2/3U været 
på tur til en rigtig arkæolo-
gisk udgravning af en bo-
plads fra sten- og jernalde-
ren. Det var en skøn tur, hvor 
eleverne fik set, hvordan 
fortiden kan dukke op på 
finurligste vis. 

Samarbe jdet 
mellem HFO og 

skole er også yderst godt 
og givtig for eleverne. Pæ-
dagogerne har stået for 4 
pædagogdage, hvor de 
overtager undervisningen 
fra lærerne fra 8-12, og laver 
nye, sjove og anderledes 
aktiviteter. De første to dage 
var fokus på bevægelses-
aktiviter og samarbejde ele-
verne i mellem. Alle pæda-
gogerne er DGI-certificeret, 
og er derfor med til at sætte 
ekstra fokus på bevægelse 
i både undervisning, pau-
ser og HFO-tid. De to andre 
dage er foregået i naturen 
med en tur til De Grønne 
Bakker, hvor eleverne har 
arbejdet med naturen og 
deres kreative og samar-
bejdende sider. Ud over 
disse dage står pædago-
gerne også for frikvartersak-
tiviteter, hvor de er med til at 
tilbyde strukturerede lege, 
som eleverne kan deltage i, 
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og her leges der på kryds og tværs af 
alder, køn og fysiske færdigheder. 
Vi har holdt indskrivningsmøde til kom-
mende 0. klasse, og her kunne forældre 
til kommende 0.klasse elever møde di-
striktsskolelederen, vores fantastiske 
0. klasse lærer, samt vores utrolig dyg-
tige læsevejleder, der alle fortalte om 
det at gå i 0. klasse på Hanebjerg Sko-
le afdeling Uvelse. Vi har også deltaget 
på et forældremøde i børnehaven for 
at fortælle om vores gode afdeling og 
alle de spændende ting, der foregår, 
når man går i skole på afdeling Uvelse.

Den 6/12 kl. 14-16.30 er der juleklippe-
dag i HFOen, hvor forældre og bedste-
forældre også er velkommen.

SIDEN 1988

DIN EKSPERT 
I NATUR- OG 

LANDSKABSPLEJE

Afskedsreception for præst 
Frida Guld Tolentino
Vi sagde farvel til Frida d. 28. oktober 
med en gudstjeneste og efterfølgende 
reception. 
Frida og alle de fremmødte fik tid til at 
tale sammen og tage afsked. Vi var triste 
over at vi nu havde hørt Frida for sidste 
gang. Ligeledes var en del af Fridas kon-
firmandhold mødt op for at sige farvel. 
Vi ønsker Frida alt det bedste fremover 
og siger tak for 2 gode år. 

Menighedsrådet 

Hudplejeklinikken

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

Book i dag! For dit velværes skyld.
www.neescare.onlinebooq.dk

www.neescare.dk
Tlf.: 26 88 60 10
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET (MR)

Nu falmer skoven trindt om land lyder 
det i Grundtvigs salme fra 1844, og 

den holder stadig. Hvor vi end kigger hen 
ses smukke efterårsfarver og man kan bli-
ve helt salig – hver årstid sin charme, og 
det er netop det der gør det så fantastisk 
at bo i et land som vores, hvor vi har fire 
skiftende årstider. 

I menighedsrådet har der været afholdt 
valg, og vi siger farvel til 3 af vore nuvæ-
rende medlemmer, idet Inga Thorsen 
(næstformand), Ebbe Andersen (kontakt-
person) samt Mai Franck (kasserer) har 
valgt at træde ud. En stor tak skal lyde 
til de 3 som har været med til at bære 
stafetten videre. Jeg tillader mig dog at 
fremhæve Mai, som har gjort et kæmpe 
arbejde i en lang årrække i menighedsrå-
det og med stor ildhu har været med i det 
arbejde der er gået forud, inden vi kun-
ne overføre økonomidelen fra en ekstern 
regnskabs medarbejder til Hillerød Provsti. 
Mai er dygtig og engageret og har løst 
utallige opgaver i årenes løb - vi kommer 
til at savne Mai rigtig meget. Heldigvis har 
Mai lovet at hjælpe os videre, når der er 
spørgsmål omkring regnskabet, ligesom 
Mai vil koordinere ”kortanterne”. 
Der blev ved valget opstillet og valgt 3 nye 
rådsmedlemmer – se præsentationen af  
medlemmerne andet steds i bladet. Vi der 
har valgt at gå videre i rådet vil ønske de 
nye velkomne, og håber de bliver glade 
for at arbejde sammen med os. 

Vores præst Frida Guld Tolentino har valgt 
at opsige sin stilling med udgangen af 
oktober, hvilket vi er kede af.  En tak til Fri-
da for den store indsats omkring børnekor, 
børnegudstjenester, mange spændende 
foredrag, din tilstedeværelse ved arrange-
menter, udflugter og som inspirationskilde. 
Der blev 28.10 afholdt afskedsreception 

I december travlt vi har
alt til julen ská være klar
Der skal bages og pyntes op
inden stjernen sættes på træets top
Sende julehilsner vi også når
Glædelig jul og godt nytår.

for Frida, og vi ønsker Frida samt familie 
held og lykke fremover. 

Den ledige præste stilling er opslået  og 
der har været pæn interesse for embe-
det. Der er i skrivende stund berammet 
flere møder omkring ansættelse af den 
nye præst, og når vi ved noget vil det 
straks blive meldt ud. Der er udarbej-
det en liste over vikarierende præster 
til gudstjenester året ud og ligeledes 
lavet ordning med afløsning ifm kon-
firmanderne. Vi håber at kunne få den 
nye præst ansat fra 01. januar 2019 og 
vi forventer indsættelse af ny præst søn-
dag d. 13. januar kl. 10.  

Onsdag d. 7. november kl. 10 er julepynts 
klipperne startet. Ulla Reipur vil stå for at 
der er materiale og kaffe med morgen-
brød, vi glæder os til at se det færdige re-
sultat. 
Til korbørnene er der et par frivillige i gang 
med at sy nederdele og ligeledes arbej-
des der på at få T-shirt med logo, vi glæ-
der os til at høre, hvad korbørnene siger til 
det nye outfit. 
Vi har mange arrangementer hen over jul 
og nytår, og vi glæder os til at se jer både 
i kirke og sognegård. 

Fra menighedsrådet skal lyde en hilsen 
med ønsket om en glædelig jul og godt 
nytår. 

Bente Præstiin - Formand 
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NYT MENIGHEDSRÅD

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

• Onsdag 23. januar kl. 18.30
• Efterfølgende møder aftales i samråd med den nye præst

Møderne er offentlige og afholdes i sognegården.

EDDA PHIPPS

NIELS ADAMSEN

DORTHE PINDSTRUP

Efter at have været bosid-
dende i Uvelse de sene-
ste elleve år, hvor jeg har 
nydt godt af at deltage i 
de mange interessante og 
hyggelige arrangemen-
ter i Sognegården og ikke 
mindst gudstjenesterne i 
vores lille, smukke kirke, så 
finder jeg det nu rimeligt, 

Jeg er sammen med min 
kone flyttet til Uvelse for 5 
år siden og bor på Lange-
bjergvej 13. Jeg gik på pen-
sion 1. september i år efter 
over 30 års beskæftigelse 
som konsulent i Landbofor-
eningen Gefion i Sorø. 

Jeg hedder Dorte Pindstrup, 
jeg er kommet i Uvelse og 
i Uvelse Kirke siden jeg var 
barn pga. familie i byen.
I 2001, flyttede jeg med min 
mand Nils til Uvelse og vi 
har sammen vores datter 
Claudia. 

at jeg yder en indsats i vo-
res menighedsråd de kom-
mende to år. Jeg synes, at 
det er meget vigtig, at vo-
res kirke fortsat har sit eget 
menighedsråd bestående 
af lokale folk, der ved, hvad 
der rører sig i Uvelse, og jeg 
ser frem til en spændende 
tid i rådet. 

Jeg har i mit arbejde lavet 
kurser, udflugter og Roskilde 
Dyrskue.

Jeg glæder mig til arbejdet 
i menighedsrådet.
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NOSTALGI

I 1861 blev brandbekæmpelse en kom-
munal opgave. Hvert sogn skulle anskaf-

fe det nødvendige antal sprøjter. Uvelse 
sogn kunne klare sig med en, men det tog 
lang tid at få den anskaffet.
Sprøjten blev bestilt i 1866 hos fabrikant 
Ludvig Rasmussen, København, og afhen-
tet samme år. 
De første tolv år stod den i et træskur ved  
Lyngevej, syd for Bøllemosegård, men eje-
ren af gården var utilfreds med placerin-
gen og tilbød en grund tæt ved gårdens 
have. Den er angivet at være 36m2 og 
har eget matrikelnummer, 6B, Uvelse. 
Huset blev opført i 1878.
Omkring 1950 
tegnede kom-
munen kon-
trakt med 
Fa l c k - Z o n e n 
med henblik 
på en mere 
effektiv brand-
bekæmpelse, 
og den gamle 
sprøjte fik lov til 
at stå ubenyt-
tet i sprøjtehu-
set. 
I skrivende stund har kommunen bevilli-
get nye porte, og håndværkerne er netop 
gået igang med at lave dem.

Sprøjtehuset

I dette nummer er det vores lokale historiker 
Erik Hansen der fortæller historien om:

Erik Hansen
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Menighedsrådsmedlem Mai Franck takker af

Ja, tiden går hurtigt, og nu er det næsten 10 år siden jeg trådte ind i Uvelse menigheds-
råd. Først som sekretær i en periode og så som kasserer i de sidste 6 år.

Det har været 10 spændende år med mange opgaver og nye tiltag inden for vores kirke, 
storskærm i kirken, omlægning af kirkegården, etablering af faskiner, nye møbler i sogne-
gården, grill-plads og terrasse i sognegårdshaven, for blot at nævne nogle ting.
Det har været livsgivende at deltage i højmesserne, specielle gudstjenester, koncerter, 
kor-børnenes og konfirmandernes færden og ikke mindst møder med skønne mennesker 
i menighedsrådene, hvor vi har arbejdet seriøst, tilrettelagt og løst mange givne opgaver.
Jeg siger dog ikke helt ”farvel”, idet jeg nu er frivillig koordinator/kortante. Vi er 5 kvinder, 
som på skift følger korbørnene fra skolen til sognegården og tilbage igen hver tirsdag.
Pr. 1. søndag i advent (2.12.2018) træder et nyt menighedsråd til med 3 nye medlemmer, 
og jeg vil ønske alle et rigtigt godt samarbejde i de næste 2 år. Det er meget vigtigt, at 
vi bevarer en levende kirke i vores lille sogn, og dejligt at nye medlemmer træder til og 
er med til at gøre det muligt.
Tusinde tak for et fantastisk samarbejde til de nuværende menighedsrådsmedlemmer 
og alle de ansatte. Tak for den tillid I har vist mig. Det har været vidunderligt at lære jer at 
kende, og vi ses jo heldigvis også i andre kirkelige sammenhænge i fremtiden.

Mai

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
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UVELSE KIRKE &
MENIGHEDSRÅD
Præst NN

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

Kontakt
Ledende graver Tina Albrechtsen
Tlf. 30 31 89 83 / tinal@km.dk

Graver Heidi M. Jensen
Tlf. 24 63 21 30

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. 
20 40 72 40 eller niels@limousinen.dk

Menighedsrådet
Formand Bente Præstiin, Uvelse
20669474 / toben@mail.dk

Kirkeværge Erling Nielsen, Uvelse
21660675 / erling.uvelse@gmail.com

Niels Adamsen, Uvelse
langebjerghuset@gmail.com

Edda Phipps, Uvelse
edda.phipps@gmail.com

Dorte Pindstrup, Uvelse
48278888 / dpindstrup@gmail.com

Sekretær Ulla Reipur, Uvelse
40136027 / ole.reipur@get2net.dk

Kirketjener Susanne W. Hansen, Uvelse
51437212 / susse@limousinen. dk

Koordinator for ”kortanterne”
Mai Franck, Uvelse
48278888 / mai.franck1@gmail.com

www.uvelsekirke.dk
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FORENINGER
Uvelse Lystrup Lokalråd
www.uvelse-lystrup.dk

Formand
Aksel Hauge Pedersen - tlf: 4827 8250  

Næstformand
Freddy Dichmann - tlf: 6119 1088 

Kasserer
Stig Kunkel - tlf: 4818 9417 

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

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

Uvelse Brugs Venner
Facebook: Uvelse Brugs Venner

Formand Claus Brandenborg
cba@optik.dk - tlf: 6162 8880  

Næstformand Ditte Storm Kronil
ditte@ballerupbowling.dk 

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

Fællesportalen Uvelse-Lystrup
www.uvelse-lystrup.dk

Webmaster
Jette Kirstein Hansen
info@uvelse-lystrup.dk

Uvelse Fritids Center
www.ufc.dk

Centerdirektør
Per Larsen - tlf: 4827 8844

Voksenklubben
Facebook: Uvelse VOKSENKLUBBEN

Kontaktpersoner
Vibeke Hansen - tlf: 2065 1936
Torben Swensson - tlf: 4038 2002
Jette Kirstein Hansen - tlf. 2370 8232

KUL (Kulturforeningen Uvelse-Lystrup)
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

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

Næstformand
Julie Elgeti - tlf. 2076 5211

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

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

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
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GUDSTJENESTER

DECEMBER

 JANUAR

KIRKEBIL: Bestil kirkebilen til gudstjenester og arrangementer. Gratis for 
sognets beboere og sognebåndsløsere fra området.  Henvendelse til 
sognepræsten.

NUVEL!

2.  1. s. i advent  15. 00 Børnegudstjeneste  10.00 Gudstjeneste
9. 2. s. i advent  10.00 Lucia Gudstjeneste 
16. 3. s. i advent       10.00 Gudstjeneste
23. 4. s. i advent  10.00 Gudstjeneste
    Orgel elev Thor Cramer medvirker 
24. Juleaften  13.00 Gudstjeneste   14.30 Gudstjeneste
    Guitarist Jason Luke medvirker
    14.30 Gudstjeneste   16.00 Gudstjeneste
    Guitarist Jason Luke medvirker
25. Juledag       10.00 Gudstjeneste
26. 2. juledag  10.00 Gudstjeneste
    Orgel elev Thor Cramer medvirker 
30. Julesøndag       10.00 Gudstjeneste

  
1. Nytårsdag  14.00 Gudstjeneste   16.00 Gudstjeneste
6. Helligtrekonger  
13. 1. s. efter 
 helligtrekonger 10.00 Gudstjeneste 
              med indsættelse af ny præst 

Gudstjenesteliste efter 1. januar planlægges i samarbejde med den nye præst. 

Der henvises til hjemmesiden og opslag ved kirken/Brugsen.

DAG KIRKEÅRET  UVELSE    NR. HERLEV


