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LEDER
Velkommen til NUVEL! – det 3. nummer af magasinet for 

Uvelse-Lystrup, og det første nummer som jeg bidrager 
til. Det kan næsten ikke ses, at magasinet kun kan komme i 
stand ved frivillig arbejdskraft fra redaktion, de mange skri-
benter og annoncesalg. Men igen er det lykkedes til et me-
get flot resultat.
NUVEL! kan blive endnu bedre – og nemmere for alle at ar-
bejde med. Derfor trænger vi til en snak om blandt andet 
NUVEL!’s formål og annoncepolitik, så der kommer klare ret-
ningslinjer. Sådan en drøftelse indbyder redaktionen til på et 
stormøde den 8. maj kl. 19.30 i Sognegården, hvor alle in-
teresserede er velkomne. Redaktionen for NUVEL! vil herefter 
mødes 1 gang forud for hvert nummer, hvorefter alle bidrag 
sendes til mig: KFN@km.dk. Jeg glæder mig til arbejdet for 
de kommende mange numre af NUVEL!

Kim Fischer Nielsen
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Creative Journaling Workshop 
Lørdag den 13 april kl 13:00 

Creative journaling er en kreativ måde at føre dagbog på. Og der findes mange forskellige måder 
at gøre det på, fx: Art Journal, Travel Journal, Bullet Journal og Smashbook. Pernille, fra Krea 
Kisten kommer med en introduktion til de forskellige former for journals, og sætter jer i gang med 
lige præcis den der passer bedst til jer. Lav en fantastisk bog til konfirmationen, brylluppet eller fra 
den sidste ferie. 

Til børnene er  der lavet en liste med "udfordringer", som de skal løse med hjælp af collager, 
tegninger og det skrevne ord. Og hvis de voksne har lidt svært ved at komme i gang, så er der også 
en liste til dem. Alle materialer er inklusiv og der vil også være masser af inspiration. Det eneste du 
skal medbringe, er en notesbog (og evt. billeder, billetter, osv. som du gerne vil bruge). 
Notesbøger kan købes på workshoppen. 

Hvornår: 

Hvor: 

Lørdag d. 13 april kl. 13-16:00 

Uvelse Sognegård

Varighed: 3 kreative timer 

Målgruppe: De kreative 10-99 årige, max 12 deltagere 

Pris: Kr. 225,- pr. person for medlemmer,  Kr. 250 ,- pr. person 
for  ikke-medlemmer 

Tilmelding: Køb af billet via www.place2book.com/da/list/EM1078. 
Her kan du også købe KUL-medlemskab. Link til 
place2book kan også findes på FB ”Uvelse Byernes By” og 
Fællesportalen www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/kul/ 

Vi glæder os til en hyggelig, kreativ eftermiddag sammen med dig! 
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Det er skønt at se, at der er kommet flere nye ansigter 
på klubdagene. Vi er stadig ca. 30 deltagere, hver gang vi 
mødes.

Fotogruppen er ved at have “fundet sine ben”. Efter et 
par kuldsejlede forsøg på at hente ekspertviden udefra, 
er der nu pæn tilslutning til den månedlige fotokonkur-
rence. Der bliver valgt et emne, hvorefter hver især tager 
billeder. I april er emnet Fugl/Fugle. Man sender sine to 
bedste billeder til Torben, som sørger for, at de kommer 
på skærmen i UFC. På selve dagen for konkurrencens 
afvikling, fortæller Tonny om de enkelte billeders fordele 
og ulemper, så man ved selvsyn kan fornemme, hvad der 
er godt og mindre heldigt i fotografisk forstand. Herefter 
stemmer de fremmødte (hemmeligt) om, hvilket billede 
man bedst kan lide. Stemmerne tælles op, og den der har 
flest stemmer vinder en dejlig flaske portvin.

Tirsdag den 12. marts 2019 blev der afholdt foredrag ved 
Finn Nygreen, tidligere skoleinspektør ved Kulsvierskolen, 
Hillerød. Emnet var “At gavne og fornøje - vort modersmål 
er dejligt!” De 26 fremmødte havde et par muntre timer, 
hvor der blev fortalt om baggrunden for “Den røde tråd”, 
“Spildte Guds ord på Balle Lars”, “Fjæle” og meget mere. 

Kom selv med forslag til nye aktiviteter, eller du kan del-
tage i dem, der allerede er i gang. Hvis du bare gerne vil 
sidde og snakke med nogen, er der “Hyggehjørnet”. Ellers 
kan vi godt bruge nogle flere kortspillere. 

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

Sæsonafslutning tirsdag den 30. april 2019 i UFC
Kl. 10.00 Banko, potbanko og lotteri med mange 
flotte præmier.
Kl. 13.00 Frokost buffet. Pris 100 kr. 
Tilmelding via MobilePay 23 70 82 32 
senest tirsdag den 16. april 2019, kl. 16.00
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KIRKE- & kULTUR
kalender!

Kontakt person Karin 26712868 

Creative Journaling Workshop 
Lørdag den 13 april kl 13:00 

Creative journaling er en kreativ måde at føre dagbog på. Og der findes mange forskellige måder 
at gøre det på, fx: Art Journal, Travel Journal, Bullet Journal og Smashbook. Pernille, fra Krea 
Kisten kommer med en introduktion til de forskellige former for journals, og sætter jer i gang med 
lige præcis den der passer bedst til jer. Lav en fantastisk bog til konfirmationen, brylluppet eller fra 
den sidste ferie. 

Til børnene er  der lavet en liste med "udfordringer", som de skal løse med hjælp af collager, 
tegninger og det skrevne ord. Og hvis de voksne har lidt svært ved at komme i gang, så er der også 
en liste til dem. Alle materialer er inklusiv og der vil også være masser af inspiration. Det eneste du 
skal medbringe, er en notesbog (og evt. billeder, billetter, osv. som du gerne vil bruge). 
Notesbøger kan købes på workshoppen. 

Hvornår: 

Hvor: 

Lørdag d. 13 april kl. 13-16:00 

Uvelse Sognegård

Varighed: 3 kreative timer 

Målgruppe: De kreative 10-99 årige, max 12 deltagere 

Pris: Kr. 225,- pr. person for medlemmer,  Kr. 250 ,- pr. person 
for  ikke-medlemmer 

Tilmelding: Køb af billet via www.place2book.com/da/list/EM1078. 
Her kan du også købe KUL-medlemskab. Link til 
place2book kan også findes på FB ”Uvelse Byernes By” og 
Fællesportalen www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/kul/ 

Vi glæder os til en hyggelig, kreativ eftermiddag sammen med dig! 

KUL: CREATIVE JOURNALING
Lørdag 13. april kl. 13.00 - 16.00
Creative journaling er en kre-
ativ måde at føre dagbog 
på. Og der findes mange for-
skellige måder at gøre det på. 
Pernille, fra Krea Kisten kom-
mer med en introduktion til de 

forskellige former for journals, 
og sætter jer i gang med lige 
præcis den der passer bedst 
til jer.

Læs mere på side 19.

GUDSTJENESTEVÆRKSTED
Onsdag 10. april kl. 19.30 - 21.00
Gudstjenesteværksted i 
Sognegården.

Læs mere på side 31.

GOSPEL WORKSHOP I SOGNEGÅRD OG KIRKE
Lørdag 6. april kl. 9.00 - 16.00

GOSPEL KONCERT I UVELSE KIRKE
Lørdag 6. april kl. 16.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Tirsdag 9. april kl. 17.00

Under ledelse af den dygti-
ge og kendte gospelkorleder 
Nina Luna er der workshop for 
alle med lyst til gospel i Uvel-
se og Lystrup. Af forudsætning 
kræves kun, at du holder af 

Dagens Gospel Workshopdel-
tagere holder koncert i Uvelse 
kirke med Nina Luna. Kom og 
hør, hvor meget man kan lære 
på én dag.

Spaghettigudstjeneste om På-
sken i Uvelse Kirke.

Med kirkens børnekor og efter-
følgende fællesspisning i Sog-
negården til kr. 10,- pr. næse. 

musik og har lyst til at synge 
med. Der er allerede tilmeldt 
både mænd og kvinder, og 
der er plads til flere.
Tilmelding til Bente Præstiin 
tlf.: 20669474/toben@mail.dk.

Gratis og godt!

Læse mere på side 27.

Tilmelding gerne til kfn@km.dk 
eller på 4827 8287.
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SKÆRTORSDAGSGUDSTJENESTE
Torsdag 18. april kl. 17.00
I Nørre Herlev Kirke med efterføl-
gende fællesspisning i Nr. Herlev 
Sognegård.
Menuen er grillet lammekølle 
og kamsteg med tilbehør. Pris for 
voksne er 100 kr. og for børn 0. – 7. 
klasse 30 kr. Børn under skolealde-

ren er gratis. Prisen er inkl. drikke-
varer. Alle er velkomne. 
Tilmelding til Charlotte Chammon 
chch@km.dk senest d. 10. april. 
Der er plads til 80 spisende – så 
tøv ikke for længe med tilmeldin-
gen.

KIRKE- & kULTUR kalender!

LANGFREDAGSGUDSTJENESTE
Fredag 19. april kl. 10.00

GUDSTJENESTE OG SOGNEUDFLUGT
Søndag 5. maj kl. 9.00 - 18.00 ca.

Fælles med Nørre Herlev kir-
ke afholder vi Langfreddags-
gudstjeneste med begge 
præster. Musikken får ekstra 
plads, og leveres af organister 
og sangere fra begge kirker.

Rundvisning i bl.a. Vor Frue
Kirke, Kalundborg Højby med 
stenhus samt Kalundborg Mu-
seum med det 7,2 m lange 
vævede tapet. Det fortæller 
den spændende historie om 

SOGNEMØDE
Onsdag 24. april kl. 14.30

VOKSENKLUBBEN SÆSONAFSLUTNING I UFC
Tirsdag 30. april kl. 10.00

Mercy Ships driver verdens 
største privatejede hospitals-
skib og er repræsenteret i 16 
lande over hele verden – her-
iblandt Danmark. 

Kl. 10.00 Banko, potbanko og 
lotteri med mange flotte præ-
mier.

Kl. 13.00 Frokost. Pris 100 kr.

I maj til juni samler vi i kirken 
ind til Mercy Ships. 

Læs mere på side 23.

Tilmelding via MobilePay 
23 70 82 32 senest tirsdag 
den 16. april 2019, kl. 16.00.

FERNISERING AF BILLEDER
Søndag 14. april kl. 11.00
Fernisering af Margit Rieks bil-
leder i Sognegården.
 
Margit Rieks udstiller i for-
årsmånederne sine billeder i 
Sognegården. Efter gudstje-

nesten byder menighedsrådet 
på et glas, og mulighed for at 
se nærmere på billederne.

Læs mere på side 24.

Esbern Snare, bisp Absalon 
og kongerne Valdemar den 
Stores, Knud Valdemarsøns og 
Valdemar Sejrs korstog til eg-
nen omkring...
Læs mere på side 22.
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AFTENGUDSTJENESTE I UVELSE KIRKE
Søndag 26. maj kl. 19.30

Er du ikke til at stå tidligt op 
søndag morgen, så har du her 
chancen til en søndagsguds-
tjeneste for b-mennesker.

KIRKE- & kULTUR kalender!

SOMMERSANGAFTEN I UVELSE KIRKE
Torsdag 6. juni kl. 19.30

SOMMERAFTENGUDSTJENESTE
Søndag 17. juli kl. 19.30

Kom i sommerstemning til lette 
sommertoner leveret af vores 
egen kirkesanger Johanne 
Møller ledsaget af kirkens or-
ganist Allan Jarmer.

Sommeraftengudstjeneste
i Sognegårdshaven.
Udendørs musikgudstjeneste 
som ledsages af vores egen 
organist Allan Jarmer og vio-
linist, Michala Høj, der leverer 

PØLSE OG BÅL-GUDSTJENESTE
Torsdag 13. juni kl. 17.00
I Uvelse kirke afholdes en sær-
lig gudstjeneste for hele famili-
en med Uvelse kirkes børnekor, 
under ledelse af Kor-Ole.
Efter gudstjenesten er der fæl-
lesspisning i Sognegården – 

og med godt vejr, er der tændt 
op i havens bålsted.

Fællesspisningen koster kr. 10,- 
pr. næse. Tilmelding gerne til 
kfn@km.dk eller på 4827 8287.

STORMØDE OMKRING NUVEL!
Onsdag 8. maj kl. 19.30 i Sognegården

GUDSTJENESTEVÆRKSTED
Tirsdag 21. maj kl. 19.30 - 21.00 i Sognegården

Redaktionen bag NUVEL! indby-
der til stormøde for alle som har 
lyst og for alle med interesse i NU-
VEL. Dagsorden til mødet indehol-
der blandt andet en drøftelse af 
NUVEL!´s indhold, bladets annon-

Gudstjenesteværksted i 
Sognegården.

Læs mere på side 31.

cepolitik og redationens størrelse. 

Alle som har lyst er velkomne.

Tilmelding til KFN@km.dk. 

smukke toner i sommerafte-
nen. I tilfælde af regn rykker vi 
over i kirken. Efter gudstjene-
sten er kirkekaffen erstattet af 
sommerforfriskninger.
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Annonce/Firma Profil.  
Frederiksborg Catering. 
Åbnede i år 2000 i Hillerød.  
Vi flyttede derefter firmaet til 
Uvelse i 2008, efter en 
gennemgribende renovering af 
vores staldbygninger. Her er der 
nu indrettet stort modernet 
cateringkøkken med 
dertilhørende køle & fryserum. 
 Vi kan levere op til 500 kuverter. 
Åbningstider i Catering Afd: 
Alle Hverdage fra kl. 07,00 til 
17,30. Lørdag - Søndag & 
Helligdage. Kun åbent for bestilte 
arrangementer. 
 

 
Vores Slagterbutik i Uvelse 
Åbnede i August 2013. 
Frederiksborg Catering og 
Mesterslagteren i Uvelse, Ejes og 
drives på daglig basis af Henriette 
og Jon Espensen samt 3 faste 
medarbejdere. Jon er chauffør i 
firmaet og ofte den der levere 
maden ud til kunderne.   
Åbningstider i Slagterbutikken. 
Tirsdag: 11,00 -17,30. 
Onsdag: 11,00 - 17,30. 
Torsdag: 11,00 -17,30. 
Fredag:  11,00 - 18,30. 
Lørdag: 09,00 - 14,00. 
Søndag-Mandag & Helligdage 
Lukket. 

Henriette er uddannet 
Butiksslagter i 1981.  
Derefter arbejdede jeg 5 år i 
Calgary, i Canada, for Canada 
Safeway LTD. Detailbutikker med 
store visioner, alle med egen 
slagter - fiske & delikatesse 
afdeling. Jeg fik stor viden og 
erfaring igennem dette arbejde. 
Jeg har i Danmark igennem 
årene, altid arbejdet som 
smørrebrødsjomfru, kok og 
slagter og derved tillært mig stor 
viden inden for alle fagene, som 
vores slagterbutik & catering nu, 
har gavn af. 

 

Begge vores firmer yder 
fokuseret kundeservice & sælger 
kvalitetsmad.  Vores kundekreds i 
slagterbutikken har siden 2013, 
hvert år vokset, sammen med 
mange nye og tilbagevendende 
catering kunder. Vores lokale 
kunder er af ukendte årsager få.  

Vores kunder både i catering og 
slagter, har altid været super 
flinke i årenes løb til at anbefale 
os til familie og omgangskreds, 
mange af stamkunderne har 
været med i alle de år vi har 
Eksisteret. 

 Vi får leveret frisk kød, basisvare 
og grøntsager 2-3 gange om 
ugen. Vi skær selv alt vores 
garanti møre kød ud, både til 
catering og slagterbutikken.  
I Vores webshop er der hver uge 
nye kunder der finder vej til os.  
Vi opretter Facebook opslag med 
vores tilbud og nyhedsbreve i 
vores webshop. Hver uge har vi 
mange gode tilbud på kød og 
færdigretter, som rigtig mange 
benytter sig af og gerne køre 
langt for at hente i vores butik. 
Ejendomsmæglerne linker flittigt 
til WWW.frbcatering.dk  når 
husene i Uvelse skal sælges. 
I år fylder vores Catering 19 år. 
og vores slagterbutik 6 år.  
Vi takker alle, i vores trofaste 
kundekreds. Læg vejen forbi, 
 som de gør, og støt det lokale 
initiativ, næste gang du får lyst til 
en dejlig hakkebøf, en saftig mør 
bøf, oksesteg eller kotelet.  
Vi vejleder dig også gerne i menu 
valg af mad ud af huset til din 
næste festelige lejlighed.  
Med venlig hilsen 
Henriette og Jon Espensen  
Tlf. 30267373 
E-mail: info@frbcatering.dk 
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SET &
SKET!

• Guitarist Jason Luke 
spillede klassisk guitar 
til begge gudstjenester 
juleaftensdag i Uvelse og 
var med til at skabe en fanta-
stisk julestemning.  

• Kirkens børnekor gik Lucia, og var med 
til at synge til gudstjenesten 9.12.18.

• Musikerne fra Livgardens blæserkvintet 
holdt en forrygende nytårskoncert.

• Præsteindsættelse 13.01.19. 
Menigheden blev modtaget af lurspillere uden-
for kirken. Indenfor blev der godt fyldt op i kirken, 
og vi fik indsat vores nye præst. Efterfølgende 
var der rigtig mange, der deltog i receptionen i 
Sognegården.

• Kulturforeningen og Dagli´Brugsen tak-
ker mange gange deltagerne ved årets 
fastelavnsarrangement. Stort tillykke til kat-
tedronningerne og kattekongerne. Fanta-
stisk at se 60+ dejlige unger med forældre 
og bedsteforældre.
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SET og sket i 
lokalrådet i 2018

Affaldsdagen 2018
På 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 ind-
delt i fem hold og alle kom i mål, så hele lokalområdets 
veje og stier blev støvsuget for affald. 

Vejsyn 
Lokalrådets ”vejsyn”, udført d. 3/9 2018 var blevet til-
sendt Hillerød Kommune. Rapporten viste, tilsvarende 
de senere år, at vedligeholdelsesstandarden for lokal-
områdets veje og stier er nogenlunde i orden. Dog 
med enkelte helt åbenlyse mangler omkring specielt 
manglende asfaltering, og vedligehold af fortove cykel 
og gangstier. Forhold som også blev bemærket i tidli-
gere års vejsynsrapporter. 
Igen konstateres at renholdning af fortovskant – og 
specielt fortove – mange steder er mangelfuld. Netop 
denne problemstilling, er ved flere lejligheder rejst, når 
Lokalrådet har haft kommunen i tale. 
Som noget nyt har kommunen efterfølgende ønsket at 
mødes med Lokalrådet, for at vi sammen kunne dis-
kutere vejsynsrapporten, og dette møde blev afholdt 
25/2 2019 på Rådhuset bl.a. med formand for Arkitek-
tur-, Byplan- og Trafikudvalget Dan Riise. Som ventet har 
kommunen ikke umiddelbart penge til asfaltering af de 
mange veje, der er er nedslidte, men var imødekom-
mende overfor at:
· Ansøge de rette myndigheder om en 40 km. zone gen-
nem Uvelse og Lystrup – et projekt, der nok kan tage 
flere år at gennemføre.
· Iværksætte en kampagne for renholdelse/vedligehol-
delse af lokalområdets fortove til foråret 2019
· Ændre på placering af byskiltning for Uvelse
· Opsætte nyt skilt for ”lukket område” ved indkørsel ad 
Gørløsevej mod Damtoften/Åparken m.v.
· Undersøge hvorfor GPS leder trafikken gennem Skole-
lodden

Lokalrådets fokus 
for 2018/19

• Affaldsdagen 2019 – 31. marts

• Renovering – og promovering 

af sprøjtehuset

• Trafikken gennem Uvelse, linje-

føring af buslinje 337

• Udbygning af lokalområdet – 

Åparken (og Bøllemosegård)

• Tilstanden af de offentlige veje 

i Lokalområdet

• Naturen omkring Uvelse-Ly-

strup – herunder måske igen 

tage sagen om en sti omkring 

grusgraven op til genovervejel-

se.

• Artikler til NUVEL

• Dagli Brugsens overlevelse

• J. Jensen sagen, evt. kommen-

tering af lokalplan

• Ny ansøgning om andel i 

Lokalrådenes pulje hos Hillerød 

Kommune

• Skal vi have nyt postnummer?

Resumé af formandens 
beretning fra Lokalrådets 
generalforsamling 
7. marts 2019
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· Se på nuværende linjeføring af buslinje 337 så den – fra Uvelse – i stedet for at køre over 
Hammersholt, ledes direkte igennem Hillerød by (som den tidligere linjeføring for buslinje 
337). 
Kommunen var afvisende overfor Lokalrådets ønsker om et ”gadespejl” ved udkørsel fra 
Langebjergvej.

Fællesmøde for Lokalrådene i Hillerød Kommune
Nye toner er på vej fra 2018, hvor et nyt byråd mente der via et nyt § 17, stk 4. skulle fokus 
på borgerinvolvering. Som første resultat heraf bevilgede byrådet en pulje med 50.000 
kr. der kunne søges af alle Lokalrådene i Hillerød Kommune. Uvelse/Lystrup har ansøgt 
om en støtte på ca 12.000 kr til drift af Lokalrådet, hvor den største enkeltpost på 5000 kr 
er til istandsættelse, og markedsføring af ”Sprøjtehuset”. Alt andet lige ser det ud til at vi 
får disse penge, da der kun er 6 ud af 11 Lokalråd, der inden ansøgningsfristens udløb 1. 
marts 2019, har søgt om en andel i puljen.

Sprøjtehuset  huser en ”antik” brandsprøjte (fra 1866), og er beliggende på Kirkestræde 
ved Bøllemosegård.  Til historien hører at Hillerød Kommune overtog ejerskabet for anlæg-
get fra Slangerup kommune ved kommunalsammenlægningerne – der blev effektueret 
1. januar 2007 - men indtil videre har det været lokalhistorisk Forening i Slangerup der 
har haft ansvaret for tilsyn og vedligehold af anlægget. Dette ansvar er nu overdraget til 
Lokalrådet for Uvelse/Lystrup. Det første der skete i forbindelse med overdragelsen var at 
Hillerød kommune bevilgede penge til en ny port i sprøjtehuset. Den er nu installeret, og 
det er herefter op til lokale kræfter at vedligehold og promovere dette lokale klenodie. 
Lokalrådet har diskuteret hvordan markedsføringen af sprøjte og sprøjtehus kunne iværk-
sættes. Som første tiltag, skal bygning og brandsprøjte ”pudset af”. Herunder trænger 
bygningen til at blive kalket/malet. Måske skal den gamle sprøjte udstilles i forbindelse 
med Uvelse’s årlige sommerfest, markedsføres overfor skolebørn, børnehave m.v. Vi får 
se – men det bliver en spændende opgave. 

”Nyt fra Lokalrådet”/vores tidligere webside www.uvelselystrup.dk
Der er produceret et nummer ”Nyt fra Lokalrådet” i starten af 2018, hvorefter vi gik ind i 
samarbejdet omkring det nye fælles blad NUVEL!  
Helt tilsvarende er den samlede webside for Uvelse-Lystrup området, som Lokalrådet som 
oprindeligt startede op, nu overtaget af andet fælles initiativ. Vores gamle webside www.
uvelselystrup.dk er nedlagt, og vi har fået en plads på den nye fælles webside www.
uvelse-lystrup.dk/foreninger/lokalraadet/. Vi har dog beholdt ejerskabet til webadres-
sen, hvis nogen på et tidspunkt skulle få lyst til at anvende denne.

Udbygning i Uvelse Nord/Åparken
Lokalplanen er vedtaget og projektet med dets anlægsaktiviteter er nu gået i gang. Der 
er asfalteret en vej frem til området, og 8 parcelhuse + et dobbelthus er allerede solgt. De 
første nye beboere ventes at flytte ind til august. 

Udbygning af J. Jensen
Firmaet J. Jensen (Up-cycling anlæg for byggematerialer), der ligger på Højlundevej, 
ønsker at udvide aktiviteten. Først var det planen at det skulle forgå tæt ved motorvejen 
i den nordlige del af Hillerød. På grund af mange beboerprotester blev dette imidlertid 
skrinlagt, og i stedet ønskede man nu at udbygge de eksisterende faciliteter på Højlun-
devej – hvilket bakkes op af et flertal i Hillerød byråd.  En lokal borgergruppe håber imid-
lertid på at forhindre dette, og Lokalrådet har del-taget i denne arbejdsgruppe. En status 
p.t. er at man nu afventer resultatet af en VVM undersøgelse. Resultatet heraf vil være 
afgørende for hvad der videre skal ske i sagen. Lokalrådet har flere gange spurgt kom-
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Nye bestyrelsesmedlemmer og supple-
anter i Lokalrådet for Uvelse/Lystrup

Ved generalforsamlingen 7/3 2019 var 
Jan Andersen og Stig Kunkel på valg til 
bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede at Jan 
Andersen blev genvalgt. Stig Kunkel er 
fraflyttet lokalområdet, og kan derfor ikke 
genvælges, i stedet indstillede bestyrelsen 
valg af Henning Thorsen. Da der ikke var 
andre kandidater blev Jan Andersen og 
Henning Thorsen valgt. 
På valg som suppleanter var Poul Greibe 
og Henning Thorsen. Poul Greibe har in-
tentioner om at fraflytte lokalområdet og 
genopstiller derfor ikke, og Henning Thor-
sen var netop valgt til bestyrelsen. I stedet 
var bestyrelsens forslag at indstille to nye 
suppleanter Kristian Nielsen og Winnie 
Adeltoft. Da der ikke var andre kandidater 
blev begge valgt.

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

Efter bestyrelsesvalget takkede forman-
den Aksel Hauge Pedersen de aftræ-
dende medlemmer Stig Kunkel og Poul 
Greibe for mange års ihærdig indsats 
for Lokalrådet – og overrakte blomster, di-
plom og gaver. Stig Kunkel havde siddet 
med i bestyrelsesarbejdet siden starten af 
Lokalrådet i 2006, og Poul Greibe var trådt 
til i 2008, så det var garvede kræfter der 
nu ønskede at overlade pladsen til andre. 

Check
www.uvelselystrup.dk 

Lokalrådets hjemmeside og 
læs mere om lokalrådets 
arbejde.

munen om en placering ved den nye genbrugsplads ikke ville være at foretrække, men 
indtil videre er ikke modtaget svar på dette.

Ved den efterfølgende debat blev flere af Lokalrådets indsatsområder diskuteret. Herun-
der kan fremhæves problemstillingen med støjen fra skydebanen. Herunder at HHM har 
bekostet en støj-mur til 1 million kr, men blandt mødedeltagerne var der delte meninger 
om dette havde hjulpet tilstrækkeligt. Endvidere blev det ikke afklaret om der var udført 
egentlige støjmålinger til at bekræfte effekten af støjmuren, eller at effekten fortsat alene 
var baseret på matematiske modeller for støjens udbredelse. 
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Uvelse Byvej 1
3550 Slangerup

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

 

NEMT OG LÆKKERT!

Handl lokalt - det betaler sig!

Hver mandag og torsdag
 giver vi dig muligheden 

for at blive inspireret til et 
lækkert aftensmåltid. 

Varerne er fundet frem og 
er lige til at putte i kurven!

UVELSE
- DIN NÆRBUTIK

Medbring siden for at opnå rabat
Rabatten kan kun bruges én gang
Udløber 30. april 2019

GAVEKORT
FÅ

20% 
RABAT 

PÅ DIT NÆSTE KØB!
Rabatten gælder alt i hele butikken med undtagelse af tobak, cigaretter, spil, frimærker, ugeblade, 

forudbestilt catering, forudbestilt vin, håndkøbsmedicin, frugt og grønt, abonnementskasser 
aviser, klippekort, billetter samt andre kioskvarer, gavechecks, flaskepant, coop.dk varer, 

og modermælkserstatning.
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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

Så kan man også cykle til 
kirke og kirkegård.

Bemærk det flotte nye cy-
kelstativ, der er placeret lige 

indenfor lågen.

Velkommen til jer alle, nu også til cyklerne!

Har du en journa-
list gemt i MAVEN?

Frivillig journalist søges til 
mindre artikler til NUVEL! 

Er  du god til at tale med 
mennesker? Kan du skrive en 
god historie? 
NUVEL! udkommer tre gange år-
ligt, og til hvert nummer kan du levere 
ét, eller måske to portrætter af ildsjæle eller virk-
somhedsejere fra Uvelse-Lystrup-området, som kan 
være spændende for læserskaren. 
Er det noget for dig, kontakt sognepræst Kim 
Fischer Nielsen på kfn@km.dk eller 48278287.

CYKELSTATIV
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Vi er i gang med at forberede årets byfest, der kommer til at forløbe nogenlunde som i 
2018.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men vi forventer, at programmet kommer 
til at indeholde:

Kirkekoncert
Banko i hallen
Loppemarkedet
En masse aktiviteter for børnene og voksne
Ungdomshjørne, hvor de unge har mulighed for at hænge ud med kammeraterne
En eller anden turnering, hvor de voksne kan konkurrere mod hinanden
Grillbuffet for hele familien, fredag og lørdag aften
Livemusik fredag eller lørdag aften

På pladsen vil det som altid være muligt at købe mad og drikke.

Skulle du have lyst til at være med til at planlægge og afvikle byfesten, kan du kontakte 
formand for Uvelse Idrætsforening Anders Andskov Thorsen på tlf. 29678382 eller skrive 
ham en mail på formand@uif.dk a_thorsen@hotmail.com
Uvelse idrætsforening, Kulturforeningen Uvelse Lystrup og Menighedsrådet

UVELSE BYFEST
14. - 17. AUGUST 2019

             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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UVELSE IDRÆTSFORENING
27. februar afholdt vi generalforsamling i Uvelse Idrætsforening.
Ét af de vigtige punkter, var en opdatering af vores vedtægter som kan 
findes på vores hjemmeside http://www.uif.dk/

I de nye vedtægter har vi reformuleret foreningens formål og sat ord på 
foreningens værdier:

Foreningens formål
3.1 Tilbyde idræts og kulturelle aktiviteter der tilgodeser medlemmer og poten- 
 tielle medlemmers ønsker og behov.
3.2 I foreningen arbejder vi målrettet på at:
• Skabe en ramme og et miljø der giver borgerne i Uvelse/Lystrup lyst til at delta- 
 ge og være en del af fællesskabet
• Bidrage til Uvelse/Lystrup borgers mulighed for et sundt og godt helbred (både  
 fysisk og psykisk)
• Fremme og styrke samarbejdet på tværs af de forskellige idræts og kulturelle  
 aktiviteter
• Give eksisterende og nye idræts og kulturelle aktiviteter lyst til at være en del af  
 foreningen
3.3 Foreningens værdier:
• Idrætsforening for alle
• Samarbejde
• Respekt
• Trivsel

Gymnastik
Vi vil i gymnastikafdelingen gerne sige mange tak for en god gymnastik sæson og en 
fantastisk opvisning d. 30.3.2019, tak til de mange fremmødte der gjorde dagen endnu 
bedre.

En stort tak til alle vores gymnaster, som stolte viste, hvad de har lært i løbet af året og 
sidst en stor tak til vores trænere, som hver dag gør et kæmpe stort arbejde, for at give 
gymnasterne en fantastisk og sjov undervisning.
Vi håber på at se rigtig mange gymnaster til vores næste gymnastik sæson 2019/2020 
som vi skyder i gang i uge 36.

I sæson 2019/2020 vil vi bestræbe os på at tilbyde følgende hold:

• Sjov & leg gymnastik, 3-5 år. Tirsdag 16.30 - 17.30
• Spring, 6-8 år. Onsdag 16.00 - 17.00
• Uvelse Kids 9-15 år. Onsdag 17.00 - 18.00
• Mandagsgymnastik, voksne. Mandag 17.30 - 18.45
• Stram op, Fitness, voksne. Onsdag 18.00 - 19.00
• Performance training, 16+. Onsdag 21.00 - 22.00

Beskrivelse af holdene kan findes på vores hjemmeside http://www.uif.dk/
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Vi arbejder på at etablere et hold for de mindste 
børn med en forældre, men dette afhænger af 
haltider samt trænere.

Den endelige holdliste vi blive offentliggjort in-
den sommerferien.

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

Floorball: 
Floorball træner tirsdag og torsdag 20.00 til 22.00 
og der er altid plads til nye spillere uanset niveau 
og erfaring.
Er du interesseret i at høre mere kan du kontak-
te formand for floorballafdelingen, Morten Kvist-
gaard, på tlf: 23271135 eller skrive ham en mail 
på floorball@uif.dk eller morten@kvistgaard.org.

Fodbold: 
Der er i øjeblikket ingen fodboldhold, men vi har 
et stort ønske om at få etableret et eller flere hold.
Det kunne være motionsfodbold, børne/ung-
domsfodbold eller hyggebold en aften om ugen.

UIF vil støtte et hvert tiltag der kan få lidt fodbold 
op at køre og du/I kan henvende jer til formand 
for Uvelse Idrætsforening, Anders Andskov Thor-
sen på tlf. 29678382 eller skrive ham en mail på 
formand@uif.dk a_thorsen@hotmail.com.

Badminton: 
Badminton, voksen
Badminton træning onsdag, 19.00-20.00, 20.00-
21.00 og 21.00-22.00 (banerne bookes på time-
plan).

Badminton, børn
Vi har et stort ønske om at genetablere børne-
træning, men vi mangler en tilkendegivelse fra 
nogle der ønsker at spille for at kunne bede om 
tid i hallen til dette. 
Er du interesseret, så skriv en besked til formand 
for badmintonafdelingen, Jan Erik Andersen, på 
tlf: 24474393 eller send ham en mail på badmin-
ton@uif.dk eller janerikandersen@gmail.com. 
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”EN LOKAL BRUGS HAR 
STOR BETYDNING”

Siden den første uddeler slog dørene op 
for Uvelse Brugs i 1906 og Olga Andre-

asen på cirka 13 år som den første kun-
de gik ind i butikken, har flere uddelere – 
mange husker stadig Hans – stået for den 
daglige drift af forretningen. Senest er Ni-
kolaj kommet til, og fra Brugsens Venner 
håber vi jo, at han og Christian holder ved 
i mange år. 

Tilbage til rødderne
Men vi begynder lidt længere tilbage 
i historien. Inden Hans kom til, hed vores 
brugsuddeler Leif Busk. Og ved et sjovt til-
fælde er Leif Busks søn Lars, der er ejen-
domsmægler hos home i Allerød, tæt in-
volveret i salget af de nye udstykninger i 
Uvelse Åpark, blandt andet i kraft at sit lo-
kalkendskab. Et lokalkendskab, og særligt 
et kendskab til Brugsen, som man kun kan 
få, når ens far er brugsuddeler, og man 
selv bor i lejligheden ovenpå butikken. 
Uvelse Brugs Venner har talt kort med Lars 
om, hvad det betyder for et lokalsamfund 
som vores, at der er en dagligvarebutik, 
når der skal sælges huse i området. 

I Uvelse og Lystrup har vi ofte i forskellige 
fora diskuteret hvad det betyder for huspri-
serne, hvis vores Brugs lukker, men det kan 
ifølge Lars Busk være lidt svært at sætte 
kroner og øre på - ”Det er jo ikke helt så-
dan at man kan regne ud direkte, hvilken 
betydning, det har for huspriserne”, fortæl-
ler han, -”men der er ingen tvivl om at det 
har en effekt”. Han fortsætter – ”Og det er 
jo helt sikker ting som indkøbsmuligheder, 
skole, idrætsfaciliteter, og den slags, som 
virkelig lokker folk til et område”. 

En del af markedsføringen
”Vi har naturligvis brugt Brugsen som en 

- Brugsuddelerens søn sælger huse i Uvelse Åpark
del af vores markedsføring af Uvelse Åpark, 
og vi ved, at det for enkelte kunder har væ-
ret et stort plus, at man kan handle lokalt, 
hvis man for eksempel er afhængig af tog 
eller bus for at komme rundt”.  
Lars Busk har været involveret i Uvelse 
Åpark-projektet helt fra starten, og har et 
godt og tæt samarbejde med bygherren 
HHM A/S. Han glæder sig til at byggeriet nu 
snart træder ind i en ny fase. 
”Inden længe har vi de første demohuse 
stående, og så bliver det meget lettere at 
sælge, for så er der jo noget at se på”, si-
ger Lars og fortsætter: ”og når så folk kom-
mer kørende hertil for at se på de nye huse, 
så kører de jo igennem byen og lægger 
mærke til Brugs og tankstation, og det gi-
ver bestemt et skub i den gode retning. Det 
er vigtigt med et indtryk af en levende og 
aktiv by”. 

For Uvelse Brugs Venner er der ingen tvivl 
om at de nye boliger i Åparken vil hjælpe 
med til at holde Brugsens omsætning på 
et niveau, hvor der bliver genereret et over-
skud, som blandt andet kan gå til vedlige-
hold af bygningen. Hertil siger Lars: ”Ja, det 
er jo klart at de nye borgere i byen som ud-
gangspunkt må forventes at falde indenfor 
samme statistik, sådan at en vis procentdel 
på linje med byens andre borgere læg-
ger en stor del af deres indkøb i den lokale 
Brugs”, men nævner samtidig at ”det er jo 
ikke en naturlov, og der skal selvfølgelig sta-
dig arbejdes på at have en attraktiv butik”. 
Med de forandringer, som er sket i vores 
Brugs henover de seneste år, efter at Nikolaj 
og Christian er kommet til, er vi rigtig godt 
på vej. Nu skal vi glæde os til at sige vel-
kommen til de nye Uvelseborgere henover 
sommeren, og huske at minde dem om at 
handle i Brugsen. 



Kontakt person Karin 26712868 

Creative Journaling Workshop 
Lørdag den 13 april kl 13:00 

Creative journaling er en kreativ måde at føre dagbog på. Og der findes mange forskellige måder 
at gøre det på, fx: Art Journal, Travel Journal, Bullet Journal og Smashbook. Pernille, fra Krea 
Kisten kommer med en introduktion til de forskellige former for journals, og sætter jer i gang med 
lige præcis den der passer bedst til jer. Lav en fantastisk bog til konfirmationen, brylluppet eller fra 
den sidste ferie. 

Til børnene er  der lavet en liste med "udfordringer", som de skal løse med hjælp af collager, 
tegninger og det skrevne ord. Og hvis de voksne har lidt svært ved at komme i gang, så er der også 
en liste til dem. Alle materialer er inklusiv og der vil også være masser af inspiration. Det eneste du 
skal medbringe, er en notesbog (og evt. billeder, billetter, osv. som du gerne vil bruge). 
Notesbøger kan købes på workshoppen. 

Hvornår: 

Hvor: 

Lørdag d. 13 april kl. 13-16:00 

Uvelse Sognegård

Varighed: 3 kreative timer 

Målgruppe: De kreative 10-99 årige, max 12 deltagere 

Pris: Kr. 225,- pr. person for medlemmer,  Kr. 250 ,- pr. person 
for  ikke-medlemmer 

Tilmelding: Køb af billet via www.place2book.com/da/list/EM1078. 
Her kan du også købe KUL-medlemskab. Link til 
place2book kan også findes på FB ”Uvelse Byernes By” og 
Fællesportalen www.uvelse-lystrup.dk/foreninger/kul/ 

Vi glæder os til en hyggelig, kreativ eftermiddag sammen med dig! 
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Uvelse Petanque Klub blev stiftet 16. ja-
nuar 2002. Klubben har i perioden 

haft 3 forskellige beliggenheder først ved 
Uvelse skole, ved Gørløsevej, hvor der nu 
er parkeringsplads. Så blev banen flyttet 
til det grønne areal ved børnehaven ud 
mod Gørløsevej (cirkuspladsen), og her til 
sidst blev den placeret for enden af Uvel-
se Fritids Klubs hal, hvor den består af 4 
baner. 
Vi spiller hver torsdag i tidsrummet kl. 17 til 
19, vi er pt. 19 medlemmer. 
Sæsonen starter torsdag anden uge i 
april og frem til en ikke fastsat dato i okto-
ber, da vi er afhængige af vejet. 
Klubmesterskabet afholdes en lørdag 
sidst i september, hvor der spilles om Guld, 
Sølv og Bronze for single og dobbelt, som 
bliver præmieret. Der føres protokol for 
hvert medlems samlede pointscorer gen-

Bag ligusterhækken har Uvelse Børnehu-
se en stærk pædagogisk puls med en 

masse søde og energifyldte børn i alde-
ren cirka 10 mdr. – 6 år. Personalet forde-
ler sig både i hhv. mænd og kvinder – i 
forskellige spredte aldre. Uvelse Børnehuse 
har i efteråret 2017 fået en ny pædago-
gisk leder – Mie Winther Olsen.
Vi er samlet i en spændende udvikling, 
hvor vi er i gang med at skabe os et fæl-
les pædagogisk fundament med tydelig 
tråd fra pædagogisk tanke til handling. Vi 
vil gerne skabe mere fokus på dokumen-
tation til forældrene, mere involvering og 

UVELSE PETANQUE KLUB

UVELSE børnehuse

nem sæsonen. Medlemmet med højeste 
pointscorer i sæsonen kåres og modtager 
en præmie.
Vi hjælper alle med at passe og vedlige-
holde petanquebanen samt arealerne 
uden om banen. Denne blev istandsat 
2018.
I løbet af sommerhalvåret afholdes pølse-
gilde og i starten af januar holder vi en 
jule/nytårs frokost. Arrangementerne af-
holdes mod egenbetaling.
Alle kan deltage uden forhåndskendskab 
til petanque. Vi skal nok hurtig lære dig at 
spille petanque. Kom og prøv et par spille-
dage før indmeldelse. 
Vi vil gerne have flere medlemmer. Så 
har du lyst til at være med, så kontakt for-
mand Steen Vindahl Nielsen, tlf. 2047 8035. 
Kontingent for medlemsskabet er fastsat 
til 300 kr. pr. person for sæsonen.

PT. Vi er i dialog med UIF´s formand An-
ders Thorsen vedrørende en eventuel ind-
meldelse af Uvelse Petanque Klub under 
UIF, som en afdeling.

absolut ikke mindst at skabe en hverdag 
for børnene, som er præget af trivsel, ind-
levelse og glæde.
Vi drømmer simpelthen om at skabe det 
allerbedste børnehus. Intet mindre…  
Det er vi i fuld gang med: med en grundig 
organisering, pædagogisk forberedelse 
og planlægning, og fuld fokus på at ska-
be de bedste rammer for vores/jeres børn.    
Geografisk har Uvelse Børnehuse to lo-
kaliteter, som benyttes hver dag – nemlig 
Krudthuset og Kornblomsten. I Kornblom-
sten hører vores største børn til (Kløver 
gruppen). Her har de fokus på at lære 
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at være store børn socialt og personligt. 
Her er frihed under ansvar, og hjælp fra 
det pædagogiske personale, når barnet 
mangler det. Det pædagogiske perso-
nale samarbejder med områdets skoler 
og særligt med Hanebjerg skole afdeling 
Uvelse. 
Kløver gruppen planlægger aktiviteter, 
som er målrettet aldersgruppen – i ind-
hold og krav. Kløveren starter og slutter 
dagen i Krudthuset.
I Krudthuset huser tre familiegrupper, som 
vi startede op med i efteråret 2018. Fami-
liegrupper er en blandet gruppe af børn i 
aldersgruppen 0 – 4,5 år (cirka). Vores tre 
grupper hedder: Smørblomsten, Solsikken 
og Klokkeblomsten.
Med familiegrupperne prioriterer vi så få 
skift som muligt i barnets tid i Uvelse Bør-
nehuse. Vi vælger at barnet følges af det 
samme pædagogiske personale indtil 
barnet er cirka 4,5 år, hvor barnet starter 
i Kløver gruppen. Vi er opslugte af tan-
ken om at små lærer af de store og ikke 
mindst at de store oplever og lærer em-
pati overfor de mindste børn. 
Vi ser, at det virker – vi ser omsorgsfulde 
børn, som ikke blot maser sig forbi i garde-
roben – men som er opmærksomme og 

hjælpsomme. De 
mindste inspire-

res af den selv-
hju lpenhed 
som de sto-
re har lært 
– og kan 

få hjælp til de små 
sokker, som driller så 
genstridigt. Måske er der 
endda en stor ven, som gider 
at hjælpe, når støvlen driller. Her skabes 

venskaber sto-
re og små 
imellem.
Rent pæ-
dagogisk 
har vi or-
ganiseret 
vores uge 
i ”familie-
dage” og 
aldersopdelte 
aktiviteter. Når vi 
mandag, torsdag og 
fredag har aktivite-
ter i gruppen/fami-
lien, har vi fokus på 
de inkluderende 
fællesskaber. Vi til-
rettelægger aktivi-
teter, som tilgodeser 
alle aldre med fokus i 
at være sammen om en 
eller flere aktiviteter i familiegruppen. Det 
kan være med kreative islæt (fastelavns-
masker), ture/udeliv også videre. Tirsdage 
og onsdage har vi aktiviteter på tværs af 
alder – 0-3 år og 3-6 år for sig. Her benyttes 
hallen også hver tirsdag flittigt.
Vi holder fast i vores traditioner med som-
merfest, fastelavn, fællessang, samling, 
adventshygge, blomsterdag med bedste-
forældre, tanter/onkler osv. 

Har du et barn, som du ønsker en plads 
til – er du mere end velkommen til at ringe 
og aftale en tid for en rundvisning og en 
snak med vores leder eller én af de dygti-
ge og varme personaler. 

Vi glæder os til at møde dig og dit 
barn.

Pædagogisk leder 
– Mie Winther Olsen
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ARRANGEMENTER

Vi skal deltage i en guidet 
rundvisning til bl.a. Vor Frue 

Kirke, Kalundborg Højby med 
stenhus samt Kalundborg Mu-
seum med det 7,2 m lange 
vævede tapet. Det fortæller 
den spændende historie om 
Esbern Snare, bisp Absalon 
og kongerne Valdemar den 
Stores, Knud Valdemarsøns og 
Valdemar Sejrs korstog til eg-
nen omkring Østersøen i 11- 
og 1200-tallet. 
Efter rundvisning og besøg i 
både Vor Frue Kirke og Kalund-

borg museum er der frokost i 
den nærliggende Bispegård.
På hjemturen drikker vi kaffe 
og smager på den traditionel-
le Erling-lagkage. Så går turen 
mod Uvelse med et stop, hvor 
vi kan strække ben og indtage 
lidt koldt at drikke. 
Vi regner med at være i Uvel-
se igen ved 17.30 -18.00 tiden 

Årets sognetur efter gudstjenesten går i år til Kalundborg

Søndag d. 05. maj kl. 10.00
efter en forhåbentlig pragtfuld 
tur. 

Sogneturen koster som tidlige-
re år 150 kr. og betales i bus-
sen. Der er tilmeldelse på liste 
i kirken i våbenhuset eller til 
præsten (kfn@km.dk) eller for-
manden (toben@mail.dk). 

Vi håber rigtig mange har lyst 
og mulighed for at deltage.

Hilsner menighedsrådet

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!
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SOGNEMØDE - MERCY SHIPS
Onsdag 24. april kl. 14.30
Mercy Ships er en internati-
onal humanitær hjælpeor-
ganisation, som blev grund-
lagt i Schweiz i 1978. 
Mercy Ships arbejder ud fra 
hospitalsskibet Africa Mercy, 
hovedsageligt i Vestafrika. 
Organisationen er baseret 
på de kristne værdier med 
næstekærligheden som 
omdrejningspunkt.
Ved at mobilisere men-
nesker og ressourcer på 
verdensplan giver Mercy 
Ships gratis lægehjælp til 
verdens fattigste gennem 
sundhedsydelser, livsfor-
vandlende operationer og 
kapacitetsopbygning. 

Den gamle storebæltsfærge 
”Dronning Ingrid” har igen lagt 
til kaj - den 11. august 2018 – 
denne gang ved Guinea’s ho-
vedstad Conakry. I starten af 

september blev de første pa-
tienter opereret af frivillige læ-
ger og sygeplejersker – og her-
efter vil omkring 2000 patienter 
i Guinea tage de afgørende 
skridt op ad landgangen for 
senere at kunne forlade skibet 
som forvandlede mennesker. 
For den enkelte et stort mirakel. 
Tandklinikken på land regner 
med at kunne behandle op 
til 8.500 patienter. I alt omkring 
10.000 ”mirakler” på 10 måne-
der.
Kom med når vi får besøg af 
foredragsholder Jette Byg-
holm fra Mercy Ships. Jette 
vil fortælle om Mercy Ships 
frivillige arbejde for at hjæl-
pe verdens fattigste men-
nesker. I kirken vil vi også 
hen over sommeren samle 
ind i kirkebøssen til formålet 
Mercy Ships, som også er et 
fantastisk tilbud til fortrinsvis 
vanskabte børn i Afrika.

ARRANGEMENTER

Sognemødet foregår i 
Uvelse Sognegård. 
Der er ingen tilmelding.
Kaffe og kage koster kr. 20.

Elarbejde med garanti

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

www.hsel.dk
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Mit liv med  
maleriet 

“Min første forelskelse var et højt smukt blomsterbarn Erik i Århus. Han malede naturligvis og gik 
på kunstskole, så derfor havde jeg gode grunde til også at snuse til malerkunsten,” fortæller 
Margit Rieks, Uvelse Have 30, som i de næste måneder udstiller en gruppe billeder fra de seneste 
år i Sognegården. 


Margit fortalte om sit brogede liv ved en foredragsaften med billeder fra ‘karrieren’ som TV-
producer i Danmarks Radio, bl.a. sammen med Piet van Deurs og hans historiske dramaer. Men i 
dette arbejde mødte hun igen malerkunsten, da hun sammen med Per Mossin og Louisiana i 
Humlebæk skabte billedlige portrætter af store franske kunstnere som Toulouse-Lautrec og 
Bonnard. 


Som pensionist udvidede hun sin palette med et studieophold hos maleren Laurentius van Damm 
på godset Svanholm. Under hans ledelse samlede han sit malerhold til en udstillingsvirksomhed i 
det store atelier Elværket i Frederikssund. Det var hos Laurentius hun tog det abstrakte maleri op.

“Men ellers har jeg været igennem mange genrer i maleriet siden Århus-tiden, ti mere frie stilarter 
som impressionisme og naivisme”, siger Margit. “De ligger godt for mit personlige temperament 
og medfører at jeg kan udfolde mig i former og farver og blandingsformer. F.eks. elsker jeg at 
supplere det malede lærred med indklip af motiver fra andre kunstnere eller lade nogle af mine 
tidligere motiver dukke op i nye lærreder.”


Hun har også en del portrætter hængende på væggene såvel i Uvelse Have som i atelieret i 
sommerhuset ‘Knasegaarden’ på Sjællands Odde. “Men min motorik i penselføringen er ikke 
længere god nok til portrætternes krav om detaljer. Derfor elsker jeg at arbejde med landskaber 
både herhjemme fra og fra de mange dejlige steder jeg har besøgt rundt om i verden,” slutter 
Margit. 


Uvelse, medio februar 2019




#1

MALERIUDSTILLING - MARGIT RIEKS

Fernisering i Sognegården 
palmesøndag, den 14. april 
efter gudstjenesten. 
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AT VÆRE NY

Når man som jeg, har fået 
nyt sted at bo, og tre nye 

steder at arbejde, oplever 
jeg i den grad, at være den 
nye, både her i sognet, og 
på Nordsjællands Hospital 
– Hillerød og Psykiatrisk Cen-
ter Nordsjælland. 

Det er sjovt og spændende 
at være ny og møde nye 
mennesker. Samtidig begi-
ver man sig ud i nye relati-
oner, som man selvfølgelig 
gerne vil have bliver vellyk-
kede. 

Heldigvis er jeg jo i den si-
tuation, at jeg har ønsket 
mig, at komme herhen. Det 
var mit eget valg, og jeg 
har glædet mig. Sådan er 
det ikke for alle, der kommer 

som nye til et sted. Sådan 
er det for eksempel ikke 
altid for børn, der af den 
ene eller anden grund må 
skifte skole – og sådan er 
det heller ikke altid, når ar-
bejdspladser udsættes for 
omstruktureringer. Da kan 
vi ikke altid selv bestemme, 
hvor vi lander – og bliver til 
det nye ansigt i flokken.
Nordsjællands Hospital er 
målt i medarbejdere, Nord-
sjællands største arbejds-
plads. Så udover at jeg skal 
finde ud af, hvordan jeg kan 
udfylde min plads som 
hospitalspræst, er det også 
en stor arbejdsplads med 
rigtig mange medarbejde-
re, som jeg skal forholde 
mig til. Den slags tager selv-
følgelig lidt tid, når det også 
kun er begrænset med ti-
mer, jeg kan være tilstede 
på hospitalet.

Men også i Uvelse er jeg 
som bekendt ny. Mange 
har nok set mig allerede i 
Brugsen, i kirken eller på gå- 
eller løbetur med hunden 
på vejene omkring Uvelse. 
Her er skønt. På turene med 

hunden nyder jeg, at lytte til 
lærkernes sang og vibernes 
karakteristiske kalden.

Nogle – for eksempel årets 
meget livfulde og kommuni-
kerende konfirmander - har 
allerede fået et nærmere 
indtryk af præsten. Nogle 
synes nok, at præsten kan 
være lidt skrap, når han ”for-
langer”, at konfirmanderne 
skal lytte til det de andre si-
ger. Andre har nok fundet ud 
af, at den nye præst rigtig 
gerne vil give konfirmander-
ne – og kirkegængere i øv-
rigt - noget at tænke over, så 
de kristne fortællinger stadig 
kan leve videre i os. For for-
tællingerne kan stadig virke 
som fundament for vores liv, 
selvom vi lever næsten 2000 
år efter den påske, hvor Je-
sus døde og opstod.

En stor forskel på Uvelse – og 
mange andre steder er, at 
her kender rigtig mange hin-
anden. Derfor betyder det 
også rigtig meget, at nye 
der flytter til, føler sig velkom-
ne. Det gør vi. For eksempel 
kom der her i præstegåren 

en nabo ind og hilste
på med et velkom-
men, da vi flyttede ind. 
Den slags varmer.

Jeg kan kun anbefale 
Uvelse. Bliv ved med 
at tage godt imod 
nye, der kommer til 
– om det er nye her i 
byen, på din skole el-
ler måske nye på din 
arbejdsplads. 

Kim 

• Sportsfysioterapi
• Fysioterapi
• Sportsmassage
• Genoptræning

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

• Holdtræning
• Graviditetsmassage
• Ultralydsscanning
• EMS træning

• Laser
• NMES
• AlterG
• Såler
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PÅSKE & PINSE I UVELSE

Skal du ikke på ferie eller i sommerhus, 
så und dig selv en eller flere gudstje-

nester i påsken i år. Uden de drama-
tiske begivenheder dengang for 
snart 2000 år siden, ville der ikke 
være nogen kristendom, og 
slet ingen kristen kultur for os 
at bære videre. Hvad fortæl-
ler de dramatiske begivenhe-
der, der skete dengang, os i 
dag? Hvad kan vi bruge dem 
til? Kom og hør præstens bud 
på det – der er ofte god plads i 
kirken til påske!

Uvelse er med til fælles udendørsgudstje-
neste i Slotsparken i Hillerød 2.  Pinsedag.

Gudstjenesten holdes på græsplæ-
nen oven for Hesteskodammen 

ved Det lille Havehus.
 Tag tæppet – eller stolen – un-
der armen og mød op til en 
festlig gudstjeneste under 
åben himmel. 
Kom gerne klædt i pinsens 
røde farve!

· Palmesøndag kl. 10 – i Uvelse -  Om Jesus der rider på æselryg i Jerusalem
· Skærtorsdag kl. 17 – i Nørre Herlev – Det sidste måltid med disciplene – hvor 
  Uvelsepræsten prædiker. Husk tilmelding senest 10. april, hvis du vil med
· Langfredag kl. 10 - i Uvelse - Med begge præster, hvor musikken får ekstra plads og        
  leveres af organister og sangere fra begge kirker!
· Påskedag kl. 10 – i Uvelse kirke – Hvor vi med fanfarer fejrer den helt utrolige opstandelse
· Pinsedag – i Uvelse kirke kl. 10
· 2. Pinsedag kl. 11 i Slotsparken

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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Lørdag den 6. april 2019 
kl. 10.00 I Sognegården

Du behøver ikke være god til at synge, 
vi skal nok få en fest alle sammen. Ho-

vedsagen er, at vi har en sjov dag. Nina 
underviser ud fra overbevisningen om, at 
vi alle er musikalske og har musikken i os.
Det koster ikke noget at deltage og der 
vil i løbet af dagen blive serveret frokost 
og lidt frugt samt sødt til ganen. 

KONCERT I KIRKEN UNDER 
UVELSE BYFEST
Kom til et brag af en koncert, når vi får besøg 

af Joakim Knop, som vi kender som både 
kongelig operasanger og musical solist. Joakim 
Knop vil krydre koncerten med fortælling om sin 
karriere, opera og kirkesang. 
Koncerten finder sted i Uvelse kirke onsdag d. 14. 
august kl. 19.30 og vi kan stadig tilbyde årets 
koncert til kun 150,- kr. Efter koncerten bliver der 
serveret kølig vin og måske endog en mulighed 
for at hilse på kunstneren.  
Traditionen tro kan billetterne købes i Byens Bed-
ste Brugskunst. Det er også muligt at betale med 
MobilePay på nr. 93549 og angive navn og antal 
billetter. Billetterne vil herefter være til udlevering 
forud for koncerten. Hvis du har spørgsmål eller 
ønsker billetterne tilsendt, kontakt formanden på 
tlf. 2066 9474 eller 4827 8041.  

DU KAN STADIG NÅ AT 
KOMME MED TIL
Gospel Workshop
PROGRAM:
Gospel Workshop i Uvelse Kirke d. 6.april:
kl. 10.00-12.00: Workshop 
kl. 12.00-12.45: Frokostpause
kl. 12.45-14.00: Workshop
kl. 14.00-14.30: Pause
kl. 14.30-15.30: Workshop 
Fra kl. 16.00 til ca. 16.45 vil der være 
kirkekoncert hvor både Nina Luna og 
det nye Uvelse/Lystrup Gospel kor vil 
give koncert.

Meld dig til Bente hvis du ikke allerede 
har gjort det på toben@mail.dk eller på 
2066 9474. 
Vi vil gerne have flere mænd med!!!
Læs mere om Nina Luna i det forrige 
nummer af NUVEL!

MUSIK I KIRKEN

Billetterne udbydes efter først til 
mølle princippet og kan købes 
fra d. 01.04.2019. 
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HANEBJERG SKOLE, AFD. UVELSE
Mens vi venter på bla-

dene springer ud, og 
forårssolen for alvor begyn-
der at varme, fortsætter vi 
på afdeling Uvelse med 
spændende undervisning, 
ture ud af huset og fokus 
på samarbejde og trivsel i 
klasserne. Vi mærker, at for-
året er lige om hjørnet, når 
legene i frikvartererne brin-
ger eleverne sammen om 
lege på kryds og tværs af 
alder. Går man en runde 
rundt om skolen, vil man se, 
at der rundt omkring er op-
stillet forhindringer i forskel-
lige højder. Disse forhindrin-
ger er samlingspunktet for 
både piger og drenge, der 
bruger krop og bevægelse 
på at hoppe over fordrin-
gerne. Springbanerne ska-
ber fællesskab, smil og sam-
menhold i frikvartererne. 

Vi vægter fællesskabet højt 
på Hanebjerg Skole, og på 
afd. Uvelse har lærerne og 
pædagogerne netop star-
tet et historieprojekt for 2.-5. 
klasse om Christopher Co-
lumbus, der i 1492 opda-
gede Amerika.  Eleverne er 
bl.a. blevet præsenteret for 
nogle af de handelsvarer, 
som kaffe og tobak, Colum-
bus bragte med tilbage til 
Europa. Emnet er både fyldt 
med gåder, mysterier og hi-
storiske fakta, og eleverne 
kommer til at arbejde sam-
men om at blive klogere på 
en af de helt store historiske 
personligheder.

Helt i Christopher Colum-
bus´ ånd tager vi også ud 
af huset og oplever nye 

ting, ser nye steder og får 
ny viden. 0.-1. U har været 
på engletur i Frederiksborg 
Slotskirke, hvor de har set 
på kalkmalerier, ledt efter 
engle og arbejdet med de-
coupage. 2.-3. U har været 
på Glyptoteket og se muse-
ets udstilling med skulpturer, 
mumier og magiske hiero- 
glyffer. Det er altid en fornø-
jelse, at rykke undervisnin-
gen til andre omgivelser og 
give eleverne nye og ander-
ledes måder at lære på og 
inspireres af. 

I uge 15 har vi endnu en 
A-uge. A-uger er anderle-
des uger, hvor der på hele 
Hanebjerg Skole sættes fo-
kus på emner, som elever-
ne kan fordybe sig ekstra 
i. Skemaerne bliver brudt 
op til fordel for blandede 
elevhold, og der sættes 
fokus på emner, der kan 
understøtte elevernes dan-
nelse, handlekompetencer 
og mulighed for besøg og 
samarbejde på tværs af 
matriklerne. På afd. Uvelse 
skal der arbejdes med trafik 
på nogle af holdene. Trafi-
kemnet understøtter netop 
elevernes handlekompe-
tence, når de færdes uden 
for skolens og hjemmets 
trygge rammer, og det er 
også en del af deres almen 
dannelse, at kunne begå 
sig både sikkert, ordentligt 
og hjælpsomt i trafikken.

På Hanebjerg Skole arbej-
der vi også med at gøre 
eleverne klimabevidste. Vi 
starter i det små med op-
rydning af skrald på matrik-

lerne, og kan se det spreder 
sig som ringe i vandet, når 
eleverne selv samler skrald 
op og smider i skraldespan-
den. De tager ansvar og er 
rigtig energiske skraldeind-
samlere. På afd. Uvelse er 
der i 0.-1.U fokus på klimaet 
og skraldeindsamlingen i 
uge 13.

Fastelavn er en tradition, 
og på afd. Uvelse holdt vi 
fastelavn 1. marts. I skolen 
blev der slået katten af tøn-
den, og der blev kåret både 
kattekonger og kattedron-
ninger og den festlige dag, 
blev afsluttet i HFOen med 
hjemmebagte fastelavns-
boller. Det var en rigtig sjov 
og hyggelig dag, men god 
stemning og mange grin.

På vegne af afdelingen  
Trine Pihl

Daglig leder afd. Uvelse



SIDEN 1988

DIN EKSPERT 
I NATUR- OG 

LANDSKABSPLEJE
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

Husk at bogbytte reolen 
stadig findes i brugsens 

baglokale.
Her er et bredt udvalg af 
fag- og skønlitteratur og de 

nederste hylder er forbeholdt børnene.
På en oprydningsdag var der tid til at spørge hvad 
kunderne i Brugsen sagde om byttereolen.

BOGBYTTEREOL Grete Keite:
”Jeg har ikke brugt reolen, da jeg ikke var 
klar over den var der”

Anne Marie Andersen:
”Jeg låner engang imellem, det 
er en god idé”

Ida Feilberg:
”Vi havde glemt den var der, 
nu vil vi huske at bruge den”

Rikke Schmidt:
”God idé med en bogbyttereol. 
Man smider ikke bøger ud”

Malene Selbach:
”Vi bruger reolen, min datter vil også gerne 
kigge efter bøger i reolen”

Jesper Hansen:
”God idé – jeg har brugt den et par gange”
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Det nye menighedsråd har nu mødtes 
til konstituerende møde i november, 

samt regulære møder i januar og februar, 
og arbejdstøjet er trukket på. Der er en del 
praktiske opgaver, og de er ved at være 
fordelt også. Der har endvidere været af-
holdt et par møder i aktivitetsudvalget, så 
arrangementerne hen over de næste må-
neder er på plads. D. 8. april har vi det år-
lige kirkesyn, hvor der deltager en ekstern 
bygningssagkyndig, som inspicerer både 
kirke og præstegård. Vi plejer at få ros for 
vedligehold, men det sker, at der er noget 
som får en anmærkning, og det skal der-
efter bringes i orden indenfor nærmeste 
fremtid. 

Vi glæder os over at kunne præsentere 
årets sognetur, børne gudstjenester med 
korbørnene og efterfølgende mad i Sog-
negården, sommersang i kirken, andagt i 
haven m.m.  Koncerten i kirken ifm. som-
merfesten er også på plads. Årets konfir-
manderne står parat til at springe ud Be-
dedag. Der er forår i luften og selv med 
den forholdsvis milde vinter bliver det en 
skøn og livsbekræftende tid. 

Vi fik sidste år bevilget penge til nye borde 
og stole i Sognegården. De gamle borde 
var tunge og svære at flytte af en person 
og stolene var ikke gode at sidde på i 
længere tid. Vi har fået ergonomiske bor-
de med hjul, som kan stilles på højkant og 
skubbes hen i et hjørne, hvis der er brug 
for gulvpladsen i Sognegården.  

Hvad var det dog, der skete? 
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smelte ved at se det 
den første dag i marts. 
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit søblå flor 
et stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, 
jeg planted dér i fjor.

Digt af Kaj Munk, 1943 

Vi har siden Frida rejste i oktober glædet 
os til at få en ny præst. Vi mærker Kim kom-
mer med rigtig mange gode ideer til nye 
skikke og traditioner, det skal nok blive et 
spændende år for både os i menigheds-
rådet og menigheden.   

Mange har allerede meldt sig til Gospel 
Work shop, men der er plads til flere. Send 
mig en mail eller SMS, så er du med. Pro-
grammet er annonceret andetsteds i bla-
det, og mon ikke vi får et brag af en dag 
med Nina Luna, som er en af de mest ef-
tertragtede gospel korledere.

Til august kan vi allerede nu glæde os til 
at opleve koncerten med Joachim Knop, 
som er kirkens bidrag til Uvelse Sommer-
fest. Jeg har personligt oplevet Joakim 
Knop som fuglefængeren Papageno i Tryl-
lefløjten, og han synger utrolig skønt.  

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig som-
mer fra os i menighedsrådet.

Bente Præstiin - Formand 
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AKTIVITETER I KIRKEN

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

• 4. april og 15. maj kl. 19.00 og 14. juni kl. 16.30 i Uvelse Sognegård

Møderne er offentlige og afholdes i Sognegården.

BABYSALMESANG

GUDSTJENESTEVÆRKSTED

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Hver tirsdag formiddag i 
Nørre Herlev Sognegård fra 
kl. 10 – 11. 

Vil du synge salmer, lave ryt-
mik, danse og hygge med 
din baby, så er der plads 
til flere, mellem 3. mdr. og 
1 år – og deres mødre eller 
fædre. Kontakt Charlotte 

Hvad tænker du om sal-
merne og læsningerne til 
gudstjenesten? Kom med 
1½ time i præstens værk-
sted til en samtale over et 
glas portvin om salmerne 
og emnerne, der kan tages 

Tak til indsamlere og alle 
bidrag til Folkekirkens Nød-
hjælp.

Uvelse-Lystrup er ikke stor, og 
ved indsamlinger kan vores 
område dækkes af 6-8 ruter. 
Det er ikke mange og det 
bør kunne lade sig gøre. 
Ved blot at dække 2½ rute 

Chammon CHCH@km.dk 
for nærmere oplysninger 
og tilmelding.

op ud fra gudstjenestens 
læsninger. 
Har du lyst til en samtale for-
ud, som måske kan fortsæt-
te til kirkekaffen så meld dig 
til hos Kim på kfn@km.dk 
eller på tlf.: 48278287.

· Onsdag den 10. april kl. 19.30 - 21.00 i Sognegården om 
læsningerne til Palmesøndag og Påskedag.

· Tirsdag den 21. maj kl. 19.30 - 21.00 i Sognegården om 
læsningerne til 5. søndag efter Påske og Pinsedag.

fik vi indsamlet kr. 1371,50 + 
bidrag på MobilePay til Fol-
kekirkens Nødhjælp. Det er 
faktisk ganske godt! Godt 
gået – I der samlede ind. 
Og tak for bidragene. 

Næste år gør vi det endnu 
bedre!

blivindsamler.dk

Bliv
indsamler

For alt i verden
Søndag  10. marts

For
 klimaet

For verdens 
fattigste

For vores 
fremtid
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NOSTALGI

ter høj, helt i Priemes ånd. Prieme betalte for 
gravstedets vedligeholdelse i 100 år, det vil 
sige renholdelse og jævnlig bemaling af et 
støbejernsgitter. Kontrakter udløb 1984. Det 
er vist de færreste, der kan erindre at have 
set det jerngitter. Mundheldet: Om hundre-
de år er alting glemt, har fortsat gyldighed.

Prieme var god til at sætte lus i sognerå-
dets skindpels med sine evindelige ønsker.

Rytterskolen

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

Uvelse Byvej 5, den gamle skole, er en af 
Frederik den IV`s rytterskoler fra 1721.

Den var skole indtil 1925, altså i 200 år. 
Rytterskolerne var datidens folkeskoler. At 
de kaldes rytterskoler skyldes den davæ-
rende administrative opdeling af landet.

Lærerne havde også landbrug som er-
hverv. Der hørte jord til skolen, i dag kendt 
som Skolelodden. Der var både ansat 
karl og pige. På plantegningen ses at der 
var stald i bygningen. Med tiden ophørte 
landbrugsdriften, jorden blev lejet ud og 
senere solgt.

Nogle af lærerne har efterladt spor af op-
holdet. Poul Godfred Petersens gravsten 

er indmuret i kirkegårdens sydmur, ved lå-
gen. Hans Christian Hansens står på gan-
gen bag Hans Andersens familiegravsted, 
men mest markant er lærer David August 
Primes. En flot, sort granitobelisk, over 2 me-

Poul Godfred Petersens gravsten

Plantegning af Rytterskolen

1919. Lærer Hans Christian Hansen
med elever på Uvelse Byvej.
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Meget blev efterkommet, men andet afvist, 
f.eks. en spang over åen, så ungerne fra 
Kurveholm kom tørskoet i skole. Det vakte 
også forargelse og modstand i sognerå-
det, at de skulle undlade at spytte på gul-
vet under deres møder i skolestuen. Andre 
ønsker blev efterkommet, en ny hæk, nyt 
tag, nye skolebøger, en mur om brønden, 
så ungerne ikke så nemt kunne sparke 
skidt og møg ned i den, og kronen på 
værket, en udvidelse af boligen.

Prime havde sat sig ind i hvilke krav en 
landsbylærer kunne forlange, hvad bolig-
forhold angik. Boligen skulle udvides med 
to fag, et arbejde, der krævede indsats 
fra murere, tømrere, snedkere, glarmestre, 
malere, tagdækkere med videre. En beko-
stelig sag, som sognets skatteydere, det vil 
sige bønderne, skulle betale.

Trods sognerådets vedtagelse af projektet, 
blandt underskriverne proprietær Kaas på 
Lystrupgård, nægtede sidstnævnte at hen-
te materialer til byggeriet. En anden måtte 
påtage sig denne pligtopgave, men da 

regningen straks efter kom, nægtede han 
at betale. Kaas var det medlem, som stod 
for skolens økonomi. Nu havde sogneråds-
formanden fået nok af Kaas.

I en lang, formfuldendt skrivelse til amt-
manden gjorde han rede for sagen og 
undlod ikke at gøre opmærksom på den 
besynderlige opførsel, Kaas havde udvist. 
Amtmanden reagerede hurtigt: Se så, at 
få betalt den regning! Kaas skumlede, be-
talte, men hævnede sig senere. Men det 
er en hel anden historie. Nogle år senere 
blev skolestuen også udvidet.

Jens Thorvald Thomsen, lærer fra 1923 til 
1929, var den sidste lærer i Rytterskolen 
og den første i afløseren, som kom i brug 
1925. Den gamle skole blev solgt og fort-
satte som almindelig bolig. Hans Ander-
sens forældre boede en tid i halvdelen af 
bygningen og deres datter, Hedvig, i den 
anden. I dag bor Ebbe Andersen med sin 
familie på stedet.

David August Primes gravsten

Hans Christian Hansens gravsten
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En separat forskole vil koste ca. 30.000 kr, 
og en hel ny skole ca. 64-65.000 kr. Sogne-
rådet beslutter, enstemmigt, at bygge en 
ny skole, langs Gørløsevej, med to klasse-
lokaler, lærerbolig mellem de to lokaler og 
lærerindebolig oven på det vestlige sko-
lelokale.

1925, maj. Tilbuddene på skolens opførel-
se åbnes. Ikke en eneste lokal håndvær-
ker kommer i betragtning.

1925, juni. Nu går det hurtigt. Byggeriet 
kommer i gang. Den gamle skole sælges 
for 16.050 kr til enkefrue Karen Hansen, 
Kurreholm.

1925, 21. December. Den nye skole ind-
viet under stor bevågenhed med Jens 
Thorvald Thomsen som førstelærer og Thy-
ra Konstantia Pammelia Jarl som forskole-
lærerinde.

1939. Sognerådet vedtaget at opføre en 
tilbygning bag østfløjen, det vil sige langs 
Brugsen. Bygningen skal indeholde gym-
nastiksal, sløjdlokale, skolekøkken og pe-
delbolig. Bygningen opføres i 1943.

fra Rytterskole til uvelse skole
Komplet ny skole, eller bare en forskole?

I 1919 er lærer Hansen, Rytterskolen  67 år 
gammel, men ligner en på 90. Mindst 5 

år tidligere har hans datter, Ellen, aflastet 
ham ved at undervise de små i en art for-
skole i “udhuset”. Det må være bygningen 
bag skolen. 

1916. Det falder åbenbart i god jord, for 
en kreds af forældre opfordrer sognerådet 
til at oprette en permanent forskole med 
en ansat lærerinde. Det bliver afvist.

1923. Sagen tages op igen. Sognerådsfor-
manden foreslår en forskole indrettet i “ud-
huset” hvis de nødvendige tilretninger kan 
holdes indenfor rimelige udgifter. Amts-
lægen ser på huset og forlanger så store 
ændringer, at det vil være bedre at bygge 
et nyt. – og så et lille sidespring. Kirken fik 
nyt orgel i 1923. Menighedsrådet tilbød at 
flytte det gamle til skole. Er der nogen, der 
har hørt om et orgel i skolen?

1924. Ny anmodning fra 36 underskrivere. 
Sognerådet diskuterer igen spørgsmålet: 
En separat ny forskole, kontra en hel ny 
skole. En arkitekt Madsen, Hillerød, får til 
opgave at beregne de to modeller.
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J eg begyndte i Uvelse Skole i 1. klasse 
1. april 1944 sammen med 12 andre 

spændte elever. Uvelse Skole bestod da af 
3 klasser. Man gik 2 år i 1. klasse, 2 år i 2. 
klasse og endelig 3 år i 3. klasse.

1. og 2. klasse havde frk. Jarl som lærerin-
de, Hun havde 2. klasse fra 8 til 11 og de 
små i 1. klasse fra 11 til 14 og hun have 
lokalet i vest gavlen af den røde bygning. 
Hendes lejlighed lå på 1. sal over klasse-
lokalet.

Lærer Christensen havde alene 3. klasse 
og han havde det lokale, der ligger nær-
mest det, der engang var gymnastiksalen. 
Hans lejlighed lå mellem de 2 klassevæ-
relser med stor have ud til Gørløsevej.

I gården var der mod vest toiletter, vaske-
hus og garage. Hvordan det kunne lykkes 

Elevberetning
fra uvelse skole (1944)

1. klasse anno 1942, eleverne sidder på
en bjælke som senere blev anvendt
i gymnastiksalen.

ham at differentiere undervisningen i de 
3 årgange, så alle lærte det hele, må stå 
hen i det uvisse, meget har ændret sig 
siden da. Tænk, vi skrev med griffel på tav-
ler indtil alle havde lært at skrive. Senere 
fik vi papir og blyant og højere oppe måt-
te vi bruge pen og blæk, kuglepennen 
var ukendt.

Jeg mindes ikke, at vi havde gymnastik på 
vores skema, gymnastiksalen var ellers ble-
vet bygget i 1943 med skolekøkken, sløjdsal 
og pedelbolig på 1. sal og med bibliotek 
og kommunekontor i gavlen. 

Alle var glade for at gå i skole dengang 
og vi gik også i skole om lørdagen, det var 
helt normalt. Dertil kom, at mine forældre 
ønskede at jeg gik i søndagsskole i missi-
onshuset “Kapernaum” Uvelse Byvej 6.

Uvelse skoles elever ca. 1944. Lærer 
Christ ensen og hans kone samt frøken 
Jarl øverst til venstre. Nr. 16 er Knud.

Uvelse Skole ca. 1925.

Min søster og jeg ville gerne på større skole, 
men transport til Hillerød var dengang umu-
lig.  Vi blev derfor optaget på Farum Mellem- 
og Realskole og cyklede til Lynge Station og 
tog med Slangerupbanen kl. 7 om morge-
nen.  Vi opnåede begge at få Realeksamen. 

Knud Andreasen
Rørbrogård

PS. Som førstelærer påhvilede det lærer 
Christensen, at han også var kirkesanger 
i Uvelse Kirke.
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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

H a r  d u  t æ n kt  p å 
a t  b l i ve  d ø b t?

P R Æ S T E VA N G  K I R K E 
5. APRIL KL. 15-18

INGEN TIDSBESTILLING
HUSK BILLED-ID

DROP-IN DÅB
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Vil du være med til at skabe tryghed for unge i Hillerøds natteliv? 
Kan Kirke Care være noget for dig.

Hvor natteravnene fortrinsvis findes i bybilledet om af-
tenen, er frivillige i Kirke Care synlige på gaderne i 

Hillerød om natten. Som noget nyt arbejder Kirke Care 
også med aktiviteter for børn og unge i de tidlige aften-
timer i Hillerød Øst og i Skævinge. Unge fra Uvelse går i 
byen i Hillerød, så det er oplagt for os i Uvelse at være 
frivillig i Kirke Care i Hillerød. 

Formålet med at gå rundt i nattelivet er at komme mennesker i møde med nærvær, 
lydhørhed og omsorg.  Kirke Care ser det ikke som sin opgave at forkynde eller prædike 
men møde unge og gamle på lige fod uanset tro eller ikke-tro. Kirke Care møder det 
enkelte menneske fordomsfrit, dér hvor han eller hun er. 

Har du overskud og lyst til at deltage i det frivillige arbejde vil det gøre en forskel for de 
mennesker i nattelivet der har brug for hjælp. En del unge kommer i aftenens og nattens 
løb i situationer, de ikke selv kan håndtere og her kan omsorg fra et andet menneske 
gøre en stor forskel. 

Som frivillig i Kirke Care skal du være over 25 år og bruge ca. 8-10 aftener/nætter årligt 
på gaden. I Kirke Care arbejder man altid i teams (2-4 personer).

Som frivillig i Kirke Care tilbydes du et kursus som forestås af Natteravne, SSP, Politi, mis-
brugskonsulent og af undervisere med erfaring fra Kirke Care på gaden. Prisen for kursus 
inkl. jakke og T-shirt er 1000 kr. som kan søges via din kirke her i Uvelse.  

Er du interesseret kan du få flere oplysninger hos sognepræst Kim Fischer Nielsen på 
tlf.: 48278287.

www.lieberkind-hair.dk

Tlf. 60 47 53 73 
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UVELSE KIRKE &
MENIGHEDSRÅD
Præst Kim Fisher Nielsen
Stenager 12
3550 Slangerup
Tlf.: 48278287 eller kfn@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag, 
som er fridag.

Kirkebogsføring
Det fælles kirkekontor: Tlf. 70230393
Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød

Kontakt
Ledende graver Tina Albrechtsen
Tlf. 30318983 / tinal@km.dk

Graver Heidi M. Jensen
Tlf. 24 63 21 30

Præst Charlotte Chammon
(Kirkebogsførende)
Lyngevej 12
3400 Hillerød
Tlf.: 48265253 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

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

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

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

Kontaktperson Niels Adamsen, Uvelse
langebjerghuset@gmail.com

Sekretær Edda Phipps, Uvelse
edda.phipps@gmail.com

Kasserer Dorte Pindstrup, Uvelse
22565313 / dpindstrup@gmail.com

Sekretær Ulla Reipur, Uvelse
40136027 / ole.reipur@get2net.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: 5197 1644 

Næstformand
Freddy Dichmann - tlf: 6119 1088 

Kasserer
Henning Thorsen - tlf: 2571 2945 

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

Suppleanter
Winnie Adeltoft - tlf: 4827 8656
Kristian Nielsen - tlf: 2241 4111

Uvelse Brugs Venner
Facebook: Uvelse Brugs Venner

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

Næstformand Ditte Storm Kronil
ditte@ballerupbowling.dk 

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

Uvelse Petanque Klub

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

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

Kasserer Ritola Koed Hansen
ritola.koed@gmail.com - tlf. 2160 6815

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@uif.dk)
Anders Thorsen - tlf. 2967 8382

Næstformand (naestformand@uif.dk)
Julie Elgeti - tlf. 2076 5211

Kasserer (kasserer@uif.dk)
Maj-Britt Pedersen - tlf. 6194 1140

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

Floorball (floorball@uif.fk)
Morten Kvistgaard - tlf. 2327 1135

Gymnastik (gymnastik@uif.dk)
Camilla Jensen - tlf. 4271 0494
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GUDSTJENESTER

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

NUVEL!

DATO  KIRKEÅRET   KL. KIRKE   PRÆST

    
April   
7. april  Maria bebudelse  10.00  Nørre Herlev  Charlotte Chammon
9. april  Spaghettigudstjeneste 17.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
          med kirkens børnekor
14. april  Palmesøndag   10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
18. april Skærtorsdag   17.00  Nørre Herlev  Begge præster
          Fællesspisning
19. april  Langfredag   10.00  Uvelse   Begge præster
          Musikgudstjeneste
21. april Påskedag   10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
22. april 2. Påskedag   10.00 Nørre Herlev  Charlotte Chammon
28. april 1. søndag efter påske  10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
    
Maj    
5. maj  2. søndag efter påske    9.00  Uvelse   Kim Fischer Nielsen
          Sogneudflugt
12. maj  3. søndag efter påske  10.00  Nørre Herlev  Charlotte Chammon
17. maj  Bededag   10.00  Uvelse   Kim Fischer Nielsen
      12.00 Uvelse   Konfirmationer
19. maj  3. søndag efter påske  10.00  Nørre Herlev  Charlotte Chammon
          Konfirmation
26. maj  4. søndag efter påske  19.30  Uvelse   Kim Fischer Nielsen
          Aftengudstjeneste
30. maj  Kristi Himmelfart  10.00  Nørre Herlev  Charlotte Chammon 
    
Juni    
2. juni  5. søndag efter påske  10.00  Nørre Herlev  Charlotte Chammon
9. juni  Pinsedag   10.00  Uvelse   Kim Fischer Nielsen
10. juni  2. Pinsedag   11.00  Slotsparken  Fællesgudstjeneste
13. juni  Pølsegudstjeneste  17.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
          med kirkens børnekor
16. juni  Trinitatis søndag  10.00  Uvelse   Kim Fischer Nielsen
23. juni  1. søndag efter trinitatis 10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
30. juni  2. søndag efter trinitatis 10.00  Nørre Herlev  Charlotte Chammon
    
Juli    
7. juli  3. søndag efter trinitatis 19.30 Uvelse    Kim Fischer Nielsen
       Sognegårdshave 
14. juli  4. søndag efter trinitatis 10.00 Nørre Herlev  Charlotte Chammon
21. juli  5. søndag efter trinitatis 10.00  Uvelse   Kim Fischer Nielsen
28. juli  6. søndag efter trinitatis 10.00  Nørre Herlev  Kim Fischer Nielsen


