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NUVEL! kirke- og lokalbladet, der fortæller om Uvelse-Lystrup, 
som det levende samfund vi er, med en aktiv kirke, Uvelse

Idrætsforening UIF, Lokalråd, Kulturforening KUL, Voksenklubben, 
Brugsens Venner, skole, børneinstitution og erhvervsdrivende.

Stoffet leveres og finansieres af menighedsråd, 
foreninger og annoncører. 

NUVEL! er upolitisk, understøtter lokalsamfundet,
 og er henvendt til alle borgere i Uvelse-Lystrup.

Næste udgivelse: 1. april 2020
Deadline: 10. marts 2020

REDAKTION
Malene Selbach (Ansvh.), Bente Præstiin, Edda Phipps, 

Niels Adamsen, Kim Fisher Nielsen m.fl.
Annoncer: Torben Swensson

OPLAG
750 eksemplarer, husstandsomdelt i Uvelse og Lystrup

LAYOUT OG PRODUKTION
UniDeko - 4738 6070

NUVEL!

Fordele (og ulemper) ved at bo i et landsbysamfund

Årsagen til, at jeg og min lille familie flyttede til Uvelse i 1979, var et mix af ge-
ografisk placering, udbud af boliger og vores daværende økonomi, men 

vi er blevet boende af helt andre årsager. Årsager der overvejende skyldes de 
fordele, der nu engang er ved at bo i et lokalsamfund ”ude på landet”. For 
mig kan disse sammenfattes i to ord nemlig – nærhed og natur.
Naturen omkring os – som anvendes flittigt til såvel hundeluftning, alm. gå-, 
cykel- og løbeture, har topprioritet for de fleste, og behøver ikke flere ord med 
på vejen.
Nærheden har mange udtryksformer, en af dem er et rigt kulturliv koncentre-
ret omkring kirke, menighedshus, skole, børnehave samt UFC, men også i ”fæl-
les landsbykampe” – som gennem årene har givet mange positive resultater. 
Som gode eksempler kan nævnes:
• Flere fælles ”kampe” for skolen, som indtil flere gange har været lukningstruet 
• UFC – som det kostede masser af fælles kamp at få vedtaget og bygget
• Idrætsforeningen som fortsat er et stort aktiv, men som konstant må kæmpe   
for det nødvendige antal ”ildsjæle” til at yde en frivillig indsats, og at få unge 
såvel som ældre til at benytte foreningens tilbud
• Opretholdelse af den kollektive transport, cykelsti til Nr. Herlev o.s.v.
Nærhed er også, at næsten alle – kender alle. Det giver liv i hverdagen, at 
man kender dem man møder på sin vej, og ung som ældre føler sig tryg ved 
at færdes i lokalområdet. Selvfølgelig som sidegevinst, at nærheden kan give 
god grobund for hvad nogle vil kalde almindeligt sladder, men for de fleste 
blot er sund nysgerrighed for hvordan naboen trives – og en god snak. 
Lad os derfor fortsat holde sammen for at sikre et ”levende” lokalsamfund og 
ikke havne i et ”soveby syndrom”, som er én af konsekvenserne ved mang-
lende detailhandel, skole, børneinstitutioner, kollektiv transport m.v.  (og sikkert 
også faldende huspriser). 
Du yder dit bidrag til det ”levende” landsbymiljø ved at ”bruge” de lokale til-
bud der nu engang er.

Aksel Hauge Pedersen, formand for Lokalrådet for Uvelse/Lystrup
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KIRKE- & kULTUR
kalender!

RO TIL TRO - AFTENGUDSTJENESTE
Søndag 12. januar kl. 19.30 i Uvelse kirke
En stille og rolig aftengudstjene-
ste i Uvelse kirke med tid til egne 
tanker. 

Vi skruer ned for lys, tempo og ord, 
når vil laver Ro til Tro, så du kan af-

slutte din weekend uden at skulle 
præstere mere.

FAMILIEGUDSTJENESTE MED BØRNEKORET
Søndag 1. december kl. 15.00 i Uvelse kirke

KRYBBESPIL OG LUCIA 
Torsdag 12. december kl. 17.00 i Uvelse kirke

NYTÅRSKONCERT MED BLÅ MANDAG
Søndag 5. januar kl. 16.00 i Uvelse kirke

DE NI LÆSNINGER I NR. HERLEV KIRKE 
Onsdag 18. december kl. 19.30

Første søndag i advent er fuld af 
traditioner. I Uvelse kirke holder vi 
familiegudstjeneste med korbør-
nene kl. 15, og efter gudstjenesten 
går vi i samlet flok med lygter til 
Brugsen, hvor vi er med til at tæn-

Kom og se eleverne fra 4. klasse 
opføre krybbespil i kirken – og 
børnekoret, der går Lucia til en ny 
hyggelig familietradition i Uvelse 
kirke.
Efterfølgende byder menigheds-

Slangerup-baseret New Orleans 
Gospel jazz til årets Nytårskoncert 
i Uvelse Kirke. 

Det er gratis, men til gengæld får 
du også mulighed for at skåle 

De Ni Læsninger er koncentreret 
julestemning. Kom og få lidt af det 
ved at være med og synge med 
på fællessalmerne. Julens griben-
de historier og profetier bliver læst 
af konfirmanderne i skønt samspil 

de juletræet. Vi håber, vi i år bliver 
ført an af byens Brandmajor!
Herefter er Brugens venner vært 
for et lille traktement, mens vi syn-
ger et par julesange og tager 
imod julemanden. 

rådet på risengrød med smørklat 
og kanelsukker i Sognegården, 
hvor vi sætter opvarmet telt op, så 
vi kan få plads til alle.

Vi beder om kr. 10,- pr. næse – og 
hyggen er gratis!

Godt Nytår i boblevand efter kon-
certen til et stykke kransekage.

Se side 20.

med Nr. Herlev kirkes kor, der syn-
ger dejlige julesange. 
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KIRKE- & kULTUR kalender!

SOGNEMØDE OM VERDENS BØRN
Onsdag 29. januar kl. 14.30 i Sognegården
Uddannelse - et af FN’s 17 ver-
densmål fra 2015. Men uddan-
nelse er slet ikke en selvfølge i alle 
verdens lande. Derfor støtter man-
ge danskere fattige børns uddan-
nelse rundt omkring i verden. Det 
sker blandt andet via den danske 
organisation Verdens Børn, til børn 
i Indien, Sri Lanka, Uganda og Bul-
garien.

Verdens Børn drives af frivillige og 
med kontaktpersoner, der kender 
og besøger de enkelte skoler og 
børnehjem. Bente Fabech fra Ver-
dens Børn vil fortælle om organi-
sationen, børnene og skolerne. 
Måske kan det også give dig lyst 
til at støtte de fattige børns ud-
dannelse?

RUSHY RASHID: SPLITTET MELLEM 2 KULTURER
Tirsdag 21. januar kl. 19.30 i Sognegården
Hvad sker der med børnene, når 
far og mor ikke kommer fra Dan-
mark? Hvor hører man til som 
barn – i forældrenes hjemland el-
ler i Danmark? Hvordan er det at 
vokse op med forældre, der har 
brug for hjælp af deres børn, fordi 
de ikke kan tale dansk? Hvordan 
tackler man det, at ens forældre 
ikke kan forstå det danske sam-

fund eller de danske normer? Og 
hvornår er man egentlig integre-
ret? 
Rushy Rashid forsøger i sit fore-
drag at give en række svar på 
disse store spørgsmål og trækker 
på en række af de erfaringer, hun 
selv har gjort sig.
Fællesarrangement med Nr. Her-
lev menighedsråd.

KONCERT MED ANDREAS LANGVAD
Tirsdag 4. februar kl. 19.30 i Uvelse kirke

FÆLLESFOREDRAG OM ANGST 
Torsdag den 6. februar kl. 19.30 i Slotskirkens Hus, Hillerød

Sanger og sangskriver med en 
unik, sprød vokal. På kort tid har 
Andreas Langvad skabt sig et so-
lidt navn med 2 singler i radioen 
og et medrivende live-act. Flere 
medier har spået Andreas til at 

- ud fra Hanna Arendts forståelse af 
nazismens konsekvenser, ved filosof 
Anne Marie Pahuus. Filosoffen Han-
nah Arendt skrev i lyset af 2. verdens-
krig om angst og ondskab og de 
forskellige niveauer af nedbrydning 
af det menneskelige. Hendes egen 
politiske tænkning var derfor en be-

blive Danmarks næste store stjer-
ne. Kom og mød Andreas på vej 
mod stjernerne.
Vi byder på lidt koldt at drikke og 
en chips. Der er fri entré.
Se side 20.

skrivelse af et alternativ, et håb for 
det politiske, hvori den politiske sam-
tale foregår i en offentlighed, der er 
fælles, åben og tilgængelig for en-
hver, og hvori der er plads til stadig 
fornyelse og menneskelighed og 
sågar næstekærlighed og venskab.
Fri entré.

Fotograf Morten Holtum Nielsen
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KIRKE- & kULTUR kalender!
SOGNEMØDE MED SANG FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Onsdag 26. februar kl. 14.30 i Sognegården
Allan sidder ved klaveret, så vi kan 
få smukke toner til vores sang. At 
synge sammen frigør efter sigen-
de endorfiner, så vi tør næste love, 
at man bliver i bedre humør af at 
komme og synge med. 

Der bliver som altid også mulig-
hed for en god snak over en kop 
kaffe med kage til.

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

AFTENGUDSTJENESTE MED NR. HERLEV KIRKES KOR
Søndag 1. marts kl. 19.30 i Uvelse kirke
Vi har sangere fra Uvelse i Nørre 
Herlev kirkes kor, og endelig kom-
mer koret og medvirker ved en 
gudstjeneste i vores smukke Uvel-
se kirke.  

Vi glæder os til at holde gudstje-
neste sammen med koret, som 
ventes at synge for og med os, så 
taget på kirken næsten letter.

DIALOGKONCERT OM ANGST OG NÅDE
Onsdag 4. marts kl. 19.30 i Præstevang kirke
I Hillerøds kirkers fælles foredrags-
række om Angst, belyses Angst 
denne gang kunstnerisk i form af 
en dialogkoncert. Læsninger bin-
des sammen med klaverimprovi-
sationer af den fremragende og 

internationalt anerkendte jazzpia-
nist Carsten Dahl, som også vil bi-
drage med personlige erfaringer.

Entré kr. 50,- betales ved indgan-
gen.

FILM OG FROKOST
Lørdag 7. marts kl. 11.00 i Sognegården

Forårets Film og Frokost, bliver som 
antydet i overskriften: Først en film, 
nemlig Three Billboards outside 
Ebbing, Missouri, og så en frokost, 
hvor vi kan fordøje indtrykkene og 
tale sammen om den film vi har 

set. 
Frokosten koster kr. 50,- som beta-
les i døren – og der er tilmelding 
efter først til mølleprincippet til 
sognepræsten på kfn@km.dk 
– eller på 5185 8287.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
Søndag 8. marts efter gudstjenesten

VOKSENKLUBBEN: UDFLUGT TIL FOLKETEATRET
Tirsdag den 10. marts

I Uvelse-Lystrup er vi selvfølge-
lig med sammen med Nr. Herlev, 
når der samles ind til Folkekirkens 
Nødhjælp. Vil du ofre et par timer 
og 8000 skridt en søndag formid-
dag, så har du her mulighed for 

Det er nu fastlagt, at udflugten tirs-
dag den 10. marts 2020 går med 
bus til Folketeatret for en rundvis-
ning bag kulisserne, samt frokost 
buffet på Svane Pub, hvorefter
bussen kører os tilbage til UFC, så 

at gøre en forskel for verdens fat-
tigste. 

Gør det – og meld dig som ind-
samler til præsten på mail: kfn@
km.dk.

vi lander ca. kl. 15.00.
Prisen er kun 100 kr., som dækker 
bustur, rundvisning samt maden 
på Svane Pub. Drikkevarer betaler 
du selv.

Sæson 3 i VOKSENKLUBBEN er endnu en gang kommet 
godt fra start. Der har ved hver klubdag været et frem-
møde på godt 30 personer. Det er skønt, at der hele tiden 
kommer nye deltagere.

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

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 “Hyggehjør-
net”. Du er altid velkommen til at komme og se, hvad det 
er, vi laver! 

Slægtsforskning er for tiden flyvende, da flere garvede 
slægtsforskere har valgt at støtte op om nybegynderne.

Vandregruppen er ukuelig. En god rask tur og bagefter lidt 
køligt til vedligehold af væskebalancen.

Det er nu fastlagt, at udflugten tirsdag den 10. marts 
2020 går med bus til Folketeatret for en rundvisning bag 
kulisserne, samt frokost buffet på Svane Pub, hvorefter 
bussen kører os tilbage til UFC, så vi lander ca. kl. 15.00. 
Prisen er kun 100 kr., som dækker bustur, rundvisning 
samt maden på Svane Pub. Drikkevarer betaler du selv.

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

voksenklub@gmail.com

Tirsdag den 10. december 2019 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 eller kontant senest  
tirsdag den 3. december 2019, kl. 16.00

Fotograf Tine Sletting Jakobsen
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KONCERTFORTÆLLING MED CELLIST IDA RIEGELS
Torsdag 19. marts kl. 19.30 i Uvelse kirke
Cellist, cellobygger og komponist 
Ida Riegels, begyndte den 2. maj 
2019 en fire ugers Danmarksturné 
fra København til Skagen. 
Turen fortæller Ida om, og kirken 
vil blive fyldt med tonerne fra Ida 

Riegels egen cello.

Der serveres en forfriskning i for-
bindelse med arrangementet, 
som er gratis.
Se side 20.

SOGNEMØDE: FRA CAPE TOWN TIL KØGE 
Onsdag 25. marts kl. 14.30 i Sognegården
Der venter en levende fortælling i 
ord og billeder, om de 8 år sog-
nepræst Julie Aaboe tilbragte i 
det smukke og sceneriske Cape 
Town. Mens Sydafrikas dramati-
ske moderne historie og teologi 
var omdrejningspunktet for hen-
des ophold, fik hendes egne op-
levelser en stadig større rolle for 
hendes Ph.d. studie. Følgerne af 
Apartheid må de svageste i sam-

fundet stadig leve og kæmpe 
med. Julie Aaboe giver os først 
og fremmest et historisk rids af de 
faktorer, der er med til at tegne 
Sydafrika i dag. Og så giver Julie 
Aaboe, i bagklogskabens lys et 
bud på, hvordan vi i Danmark kan 
lære af andres historie. 

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

KIRKE- & kULTUR kalender!

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

GYMNASTIKOPVISNING i UVELSE IDRÆTSFORENING
Lørdag 28. marts i Uvelse Fritids Center
Den 28. marts 2020 er datoen, du 
skal sætte kryds ved i kalenderen, 
for den dag kan familie og be-
kendte komme og være med til at 

opleve børnenes store udvikling 
og se, hvad de har lært igennem 
hele sæsonen.
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Sæson 3 i VOKSENKLUBBEN er endnu en gang kommet 
godt fra start. Der har ved hver klubdag været et frem-
møde på godt 30 personer. Det er skønt, at der hele tiden 
kommer nye deltagere.

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

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 “Hyggehjør-
net”. Du er altid velkommen til at komme og se, hvad det 
er, vi laver! 

Slægtsforskning er for tiden flyvende, da flere garvede 
slægtsforskere har valgt at støtte op om nybegynderne.

Vandregruppen er ukuelig. En god rask tur og bagefter lidt 
køligt til vedligehold af væskebalancen.

Det er nu fastlagt, at udflugten tirsdag den 10. marts 
2020 går med bus til Folketeatret for en rundvisning bag 
kulisserne, samt frokost buffet på Svane Pub, hvorefter 
bussen kører os tilbage til UFC, så vi lander ca. kl. 15.00. 
Prisen er kun 100 kr., som dækker bustur, rundvisning 
samt maden på Svane Pub. Drikkevarer betaler du selv.

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

voksenklub@gmail.com

Tirsdag den 10. december 2019 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 eller kontant senest  
tirsdag den 3. december 2019, kl. 16.00
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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

Åbningstider: Mandag - fredag 9.30 - 17.30  Lørdag 9.30 - 13.00
Søndag/helligdage 10.00 - 14.00  mail: blomster.galleriet@dlgmail.dk
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Nytårsmenu med
oksemørbrad & svinekæbe 

Pr. kuvert kr. 349,-
Nytårsmenu med amerikansk oksefilet
Vælg mellem 300g bøf af oksefilet  
eller som oksefiletsteg (min. 4 kuverter).

Pr. kuvert kr. 420,-

Nytårsmenu med amerikansk ribeye
Vælg mellem 300g  bøf af amerikansk okse ribeye
eller som ribeyesteg (min 4 kuverter).

Pr. kuvert kr. 445,-

BESTIL NYTÅRSMENUEN PÅ HJEMMESIDEN – NEMT OG HURTIGT

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

Stegt Cherry Valley
dansk frilandsand
Ca. 3,5 kg. Fyldt med æbler og 
svesker. Samt 1 liter af vores 
hjemmelavede andesauce.
Pr. stk. kr. . . . . . . . 550,-

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER
TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG 11:00 - 17:30
FREDAG 11:00-1830 ·  LØRDAG: 9:00-14:00
SØNDAG, MANDAG OG HELLIGEDAGE LUKKET
Se julens åbningstider på www.frbcatering.dk

I UVELSE. V/ FREDERIKSBORG CATERING

Juleplatte
• Hvide julesild, karrysalat, løg og frisk dild.
• Stegt fiskefilet m. remoulade, tomat, citron og dild.
• Hønsesalat m. asparges, tomat, karse og sprød bacon.
• Leverpostej med surt, bacon og champignon.
• Ålerøget skinke m. røræg, tomat og grønne slikasparges.
• Flæskesteg med sprød svær og hjemmelavet rødkål.
Vælg dessert:
• Dagens Ost med kiks, vindruer og frisk peberfrugt.
• Eller Ris ála Mande med kirsebærsauce. 

Pr. platte kr. . . . . . . . . .165,-

Gråsten berberie
frilandsand
Friskslagtet. Fra 3,6 kg.

Pr. kg kr. . . . . . . . . 179,-

Julebuffet 1
• Hvide sild, karrysalat, dild & løgringe.
• Æg og rejer, med citron, mayo & frisk dild.
• Fiskefilet, remoulade, citron & frisk dild.
• Roastbeef med hj.lavet kold kartoffelsalat.
• Ribbensteg med hj.lavet rødkål og surt.
• Leverpostej med bacon & champignon.
• Dagens ost med druer & peberfrugt.
• Ris alà mande med kirsebærsauce.

Pr. kuvert kr . . 179,-
Julebuffet 2
• Hvide sild, karrysalat, dild & løgringe.
• Fiskefilet, remoulade, citron & dild.
• Rullepølse med sky, løgringe & karse.
• Ribbensteg med hjemmelavet rødkål.
• Leverpostej med bacon & agurkesalat.
• Andebryst og rødkålsalat m/appelsin, 

dadler, tyttebær og nødder.
• Helstegt grisemørbrad med bløde  

løg og champignon.
• Dagens ost med druer og peberfrugt.
• Ris alà mande med kirsebærsauce.

Pr. kuvert kr . 199,-

Julebuffet 3
• Marinerede hvide julesild, karrysalat,  

dild & løgringe.
• Stegt fiskefilet remoulade, citron  

tomat & karse.
• Æg & Rejer med tomater, citron,  

mayonnaise & frisk dild.
• Røget laks med grønne slikasparges, tomat 

og frisk dild.
• Leverpostej med surt, bacon og 

ristede champignon.
• 2 Tarteletter med høns i asparges 

flødesauce.
• Glaseret røget skinke & flødestuvet 

grønlangkål.
• Andebryst og rødkålsalat med appelsin, 

tyttebær, nødder og dadler.
• Flæskesteg med sprød svær, surt og 

hjemmelavet rødkål.
• Brune kartofler & lækker flæskestegsauce.
• Ris alà mande med kirsebærsauce  

med 1 hel mandel og mandelgave.

Pr. kuvert kr . 299,-

Fersk Cherry Valley
dansk frilandsand
Friskslagtet. Ca. 3,5 kg.

Pr. and kr. . . . . . . .399,-

Crustader 
MED KALVEKØD, TUNSAUCE  
OG SPRØDSTEGTE KAPERS

S TA R T E R  S N A C K

Smørpocheret
torsk & porre
MED RØGET MUSLINGE CREMESAUCE, 
BAGTE HASSELNØDDER, ØRREDROGN OG DILDOLIE

F O R R E T

Chokohalvkugler
MED PÆRESORBET,PISTACIEMOUSSE, 
PÆREPURÉ OG CRUMBLE

D E S S E R T

Oksemørbrad  
& braiserede svinekæber
MED LØGVARIATION, KARTOFFELGRATIN, 
SAUTERET GRØNKÅL OG FERMENTERET 
SORT PEBERSAUCE

H O V E D R E T

ÅRETS NYTÅRSMENU
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SET &
SKET!

• Årets sommerkoncert var med Joakim 
Knop, og både Joakim og hans musikal-
ske ledsager gav os en fantastisk aften 
med både humor og god sang     

• I september besøgte Andreas Hjort 
Rasmussen os en aften i Sognegården 
og gav os et indblik i hverdagen for Sirius 
Patruljen. En barsk verden, men også 
med livsbekræftende og morsomme 
oplevelser  

• Koncerten med EFTER SKOLETID blev en 
glad aften i kirken, hvor alle rokkede og 
sang med på kendt 60-er rock – en forry-
gende aften   

• Halloween i Uvelse kirke var større end 
nogen sinde. 149 uhyggelige børn og 
voksne fyldte godt i kirken. Selvom me-
nighedsrådet havde sat telt op, var der 
knap plads til alle, da der skulle spises 
orme med mudder i Sognegården.  
Tak til alle! 
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Nyt fra 
Uvelse-lystrup
Lokalråd 

Uvelse/Lystrup fik sin ”Brandmajor” – 2019

Ved sommerens byfest blev spændingen udløst omkring hvem, 
der det kommende år skulle bære titlen som ”brandmajor”, som 

bannerfører for den brandsprøjte fra 1866, som Lokalrådet – via sit 
nye ”Sprøjtelauget af 1866” - har fået ansvaret for at markedsføre 
overfor lokalsamfundet og andre interesserede. 

Den kommende ”brandmajor” skulle have gjort en bemærkelses-
værdig indsats for lokalsamfundet, og mange kandidater var derfor 
inde i billedet. Lokalrådet havde efter grundige overvejelser valgt at 
pege på en person, der flyttede til byen for mere end 50 år siden – 
nemlig Vibeke Hansen. ”Lige siden hun flyttede til Uvelse, har hun 

sat sit præg på mange lokale forhold og 
specielt gjort en bemærkelsesværdig ind-
sats til fremme af det sociale liv i lokalsam-
fundet”, sagde Aksel Hauge Pedersen i sin 
argumentation for den nye brandmajor. 
Han tilføjede, at Vibeke Hansen ”bl.a. hav-
de været formand for menighedsrådet, 
ældrerådet i Hillerød kommune, den da-
værende Uvelse Brugs (nu Dagli Brugsen) 
og den lokale grundejerforening på Eng-

Check
www.uvelselystrup.dk 

Lokalrådets hjemmeside og 
læs mere om lokalrådets 
arbejde.

gårdsvej, medstifter af voksenklubben (eller tirsdagsklubben) i Uvelse, udpeget som æresmed-
lem i sit politiske parti (Venstre), og i 1996 på sin 60 års fødselsdag udnævnt af den daværende 
sognepræst (Visti Christensen) til dronning af Uvelse”. 

Som en af de første pligter som brandmajor, fik Vibeke Hansen efterfølgende ansvaret for et større 
slukningsarbejde. Nemlig at slukke tørsten hos dem, der skulle trække brandsprøjten tilbage til 
sprøjtehuset på Kirkestræde. Flere pligter vil følge bl.a. til jul at lede fakkeltog, ”tænde” julebelys-
ningen på byens juletræ ved Dagli` Brugsen, og medvirke til valg af næste års brandmajor.

Vibeke Hansen takkede mange gange for valget og bemærkede specielt, ”at hun jo ikke var 
en en-mandshær”, men kun havde været i stand til at bestride de mange tillidsposter i kraft af 
de mange frivillige, der havde støttet op omkring hendes arbejde. En frivillig indsats der er et 
bærende element i det fælles sociale liv, i såvel et lokalsamfund som Uvelse/Lystrup som Hillerød 
Kommune”.  
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Lidt om at køre flextur i Hillerød Kommune

Fra 1. august 2019 har Hillerød kommu-
nes borgere kunnet køre ture med Movias 

Flextrafik/flexture, hvilket vil sige, man som bor-
ger i Hillerød Kommune kan hentes/køres fra 
en hvilken som helst adresse til et ønsket be-
stemmelsessted. Flextur regnes for at være of-
fentlig trafik, derfor kan det forekomme, at der 
er andre med på turen, man kommer dog kun 
til at betale for den direkte rute. Kommunen er 
tilsluttet ordningen for at afhjælpe de mang-
lende busforbindelser på tværs af kommunen 
- og til andre kommuner (som også er tilmeldt 
flextur ordning). Turene køres af autoriserede 
chauffører og i almindelige biler og liftvogne, 
og man kan have børn og en barne/klap-
vogn/indkøbsvogn med. Ved bestilling gøres 
opmærksom på dette, og hvad angår børn,  
skal man selv skal medbringe det nødvendige 
antal autostole.

Hvis du vil bestille tur med Flextrafik, skal du 
ringe på 70262727/tryk 2 – (også hvis du skal 
have barnevogn eller børn med). Man kan 
bestille flextur via tlf. mandag-fredag mellem 
kl. 7.00-18.00, lørdag/søn- og helligdage kl. 
8.00-18.00 Hvis du har bestilt dagen før, kan du 
blive kørt mellem kl. 6.00-23.00. Man skal bestil-
le sin tur senest 2 timer før, man skal afsted og 
kan tidligst bestille en tur 14 dage før afgang.

Grundtaksten er 36 kr. for de første 10 km., der-
efter 6 kr. pr. km. indenfor kommunens grænser. 
Hvis du skal udover Hillerød Kommunes græn-
se skal du betale 12 kr. pr. km. efter de første 
20 km. Børn betaler ½ pris på såvel grundtakst 
som pr. km.

Ved telefonisk bestilling af tur betaler man kon-
tant for turen, inden den begynder, hvis du er 
tilmeldt som kunde (se moviatrafik.dk/flextur), 
kan du bestille online og spare 10%. 

Afprøvning af flextur:
Lokalrådet har afprøvet en flextur. På tlf. 
70262727/2 blev bestilt en tur til en søndag og 
turen skulle gå fra Uvelse til Blovstrød med an-
komst i Blovstrød kl. 10.00 og retur fra Blovstrød 
til Uvelse kl. 15.00. Man fik besked på at være 
klar kl. 9.10 med afgang ca. 9.15 +/- 10 minut-
ter. Vi kom afsted kl. 9.15 og var i Blovstrød ca. 

9.35. Hjemturen, som var bestilt til kl. 15.00, blev 
ved bestillingen aftalt til at blive mellem 14.50 
og 15.05, afhentningen skete ca. 15.05 og an-
komst til Uvelse ca. kl. 15.25. Det var en heldig 
dag, ingen andre passagerer var med.

Turen kostede hver vej 48,- kr. (grundtakst 36,- 
+ 2 km. á 6,-), selvom man kørte over grænsen 
til Allerød Kommune. Turen blev betalt kontant 
inden start. 

Flexturen er en rigtig god løsning til forskel fra 
bus, tog og bus igen for at komme fra Uvelse til 
Blovstrød. Således også f.eks. til lægerne i Lyn-
ge, indkøbstur i Slotsarkaderne m.v. Det er en 
fordel at bestille såvel ankomst/afgang samti-
dig, fordi en flextur skal bestilles mindst 2 timer 
før, man har brug for den.

Med de nuværende muligheder for kollektiv 
transport til/fra lokalområdet er flexturene en 
ualmindelig god løsning. Man bliver hentet/
bragt fra/til sit hjem, og prisniveauet er over-
kommeligt. Lokalrådet kan derfor kun anbefa-
le denne nye ordning for kollektiv transport.

Regionsrådet fjerner Uvelse som 
råstofområde 

Regionsrådet skulle på deres møde den 24. 
september 2019, beslutte hvilke områder, 

der ikke skal arbejdes videre med, og hvilke 
der fortsat skal indgå i det videre arbejde he-
nimod det forslag til Råstofplan 2020, der sen-
des i offentlig høring i 2. kvartal 2020.

Ved mødet blev bl.a. besluttet, at et tidligere 
fremsat forslag til et nyt interesseområde ved 
Uvelse bortfalder. D.v.s. det område øst for Uvel-
se, der var angivet i sidste nummer af NUVEL, 
nu ikke længere er udset som potentielt gra-
veområde for regionens fremtidige forsyninger 
af grus, sand m.v. 

Om denne afgørelse skyldtes, at de indsendte 
høringssvar/klager fra hhv. Lokalrådet for Uvel-
se/Lystrup og Hillerød 
Kommune over mu-
lighederne for en ny 
”grusgrav”, der både 
lå meget tæt ved Uvel-
se og et eksisterende 
vandindvindingsom-
råde, skal være usagt. 

Lad os blot glæde os 
over slutresultatet.
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Lokalrådets årlige vejsyn

Lokalrådet for Uvelse/Lystrup har 15. sep-
tember 2019, udført den årlige vurdering af 

områdets offentlige veje og fortove, og frem-
sendt detaljeret rapport over dette til Hillerød 
Kommune. Det konstateres heri, at vedligehol-
delsesstandarden er nogenlunde OK, og med 
speciel tilfredshed, at der er lagt nyt asfalt på 
hele strækningen fra Uvelse til Nr. Herlev og 
dejlige vejstriber at køre efter. Andre steder i 
lokalområdet kunne trænge til samme ud-
bedring, men det følger forhåbentligt snarest 
muligt. 

Tidligere på året, blev som opfølgning på sid-
ste års vejsynsrapport afholdt et møde med 
Hillerød Kommune, og fra kommunen  blev  
der afgivet løfte om en kampagne for kommu-
nens pligt til at vedligeholde offentlige fortove 
plus grundejernes pligt til at renholde fortove 

Hvis der skulle være borgere som ønsker den mere detaljere vejsynsrapport kan denne rekvire-
res via Lokalrådet.

Fortovsbillede
 Bøllemosevej. 

Er der overhovedet 
et fortov?

Fortovsbillede 
Gørløsevej gennem Uvelse.

Ikke egnet for 
gangbesværede

Lystrupvej fra Lystrup mod 
Slangerup – ”cykelstien” – in-

denfor den hvide stribe  - træn-
ger til alvorlig renovering

ind til egen grund. Se nedenstående citat fra 
mail-korrespondance fra Hillerød Kommune af 
15/7 2019:

 ”- forvaltningen igangsætter kampagne for 
grundejernes forpligtelser før sommeren og 
kommunen vil, med henblik på kommunens 
konstaterede manglende vedligehold af lo-
kalområdets fortove gennemgå disse. Lokalrå-
det anbefalede her at vedligeholdet startede 
på Bøllemosevej” 

Måske er nævnte kampagne igangsat, men 
som konstateret 15/9 2019, uden nævnevær-
dig effekt. Dette fremgår bl.a. af nedenstående 
billeder, hvor fortove og cykelstier er i så dårlig 
vedligeholdelsestand, at de ikke kan benyt-
tes af gangbesværede, barnevogne m.v. og 
almindeligt gående/cyklende ofte også fore-
trækker at gå på kørebanen. 

Støt Lokalrådet – også økonomisk
Støt vores arbejde for lokalsamfundet med et økonomisk bidrag. Lo-
kalrådet har brug for midler til tryksager, udstillinger, leje af lokaler 
m.v. Store og små tilskud modtages med tak. 
Disse kan indbetales på: Reg. nr 5358 - Konto 0247766 – Arbejdernes 
Landsbank, Hillerød
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Ole Vinther-Nielsen 
Telefon: 3027 2060 

e-mail: Ole@OleVinther.dk 
Humletoften 3 
3550 Slangerup 
www.OleVinther .dk 

Ole Vinther-Nielsen 
Telefon: 3027 2060 

e-mail: Ole@OleVinther.dk 
Humletoften 3 
3550 Slangerup 
www.OleVinther .dk 

Limousine Service & Business Kørsel
Bøllemosevej 20, Uvelse

3550 Slangerup

Tlf. 48278302 - Mobil 20407240
niels@limousinen.dk
www.limousinen.dk

Kontakt os for et tilbud på netop din kørselsopgave
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UVELSE IDRÆTSFORENING
Om en måneds tid afslutter vi 2019 og vi i idrætsforeningen ser frem mod endnu et spændende 
år.
Vi vil gerne takke alle frivillige i UIF for deres indsats, uden jer ville der ikke være nogen idrætsfor-
ening.

Der er som altid en række aktiviteter der gentager sig år efter år, Nytårskur, Generalforsamling, 
Gymnastikopvisning, Byfest, men mon ikke vi også finder på nogle nye i 2020?

Byfestudvalget har besluttet at vi, lige som i år, holder vi byfest i weekenden i uge 33 i 2020.
Planlægningen vil så småt gå i gang i løbet af januar måned hvor udvalget vil fastlægge pro-
grammet. Det kommer jo nok til at minde om byfesten i år, men der er allerede aftalt forskellige 
optimeringer.

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 eller a_thorsen@hotmail.com.

Gymnastik
Vi vil i gymnastikafdelingen gerne takke alle de unge hjælpetrænere på vores gymnastikhold, de 
er guld værd for både børnene og trænere, og vi vil gerne takke dem for deres store hjælp til at 
styrke gymnastikbørnenes motoriske udvikling.

Der er, lige som der plejer at være, gymnastikopvisningen i foråret.
Den 28. marts 2020 er datoen du skal sætte kryds ved i kalenderen for den dag kan familie og 
bekendte komme og være med til at opleve børnenes store udvikling og se hvad de har lært 
igennem hele sæsonen.

I foråret 2020 tilbyder vi følgende hold:

• Tumlingerne m. forældre, 0-3 år. Torsdag 16:00 – 17:00
• Sjov & leg gymnastik, 3-5 år. Onsdag 16:00 – 17:00
• Spring, 6-8 år. Tirsdag 16:00 – 17:00
• Uvelse Kids spring 9-16 år. Onsdag 17.00-18.00.
• Mandagsgymnastik, voksne. Mandag 17.30-18.45.
• Stram op, Fitness, voksne. Onsdag 18.00-19.00.
• Performance træning, 16+. Onsdag 21.00-22.00.

Beskrivelse af holdene kan findes på vores hjemmeside http://www.uif.dk/
Der er stadig ledige pladser på vores Spring, 6-8 år men det er selvfølgelig altid muligt at komme 
forbi til en prøvetræning på alle hold.
Kære forældre, husk at forårssæsonen starter 1. januar, hvilket betyder at I skal huske at til-
melde jeres børn på det/de hold de skal gå på i forårssæsonen.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte formand for Gymnastikafdelingen, Camilla Jensen, 
på tlf: 42710494 eller skrive hende en mail på gymnastik@uif.dk eller camilla.m.jensen@gmail.com. 
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Floorball
Floorball træner tirsdag 20.00 til 22.00, og der er altid plads til nye spillere uanset niveau og erfa-
ring.

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte formand for Floorballafdelingen, Morten Kvist-
gaard, på tlf: 23271135 eller skrive ham en mail på floorball@uif.dk eller morten@kvistgaard.org.

Fodbold, voksne
Der har henover de seneste måneder været udvist interesse for at spille fodbold her i Uvelse.
Henvendelserne har været noget oldboys / veteran / hyggebold, og vi har derfor fået oprettet et 
fodboldhold.
Holdet hedder Fodbold Senior, Herre - Forår 2020 og intentionen er, at de der gerne vil spille fod-
bold i Uvelse tilmelder sig holdet.

1. Klik på følgende QR kode, så du kommer ind på tilmeldingssiden
2. Klik på Fodbold Senior, Herre - Forår 2020 i venstre side af skærmbillede.
3. Klik på tilmeld
4. Skriv log ind info og password eller udfyld som nyt medlem og klik tilmeld
5. Vælg dig selv
6. Betal 200 kr. med Dankort (det eneste der dur)

Har du udfordringer med at få det til at virke, kan du kontakte formand for Uvelse Idrætsforening 
Anders Andskov Thorsen på tlf. 29678382 eller skrive ham en mail på formand@uif.dk  eller a_thor-
sen@hotmail.com.

Der vil henover de næste par måneder være en dialog med dem der tilmelder sig holdet, hvilke 
ønsker til fodbold der er, og hvordan det kan lade sig gøre.

Fodbold, børn
Der er i øjeblikket ingen børnefodboldhold, men skulle der være ønske om at etablere noget, vil 
UIF støtte et hvert tiltag der kan få lidt børnefodbold op at køre.
Du/I kan henvende jer til formand for Uvelse Idrætsforening Anders Andskov Thorsen på tlf. 
29678382 eller skrive ham en mail på formand@uif.dk eller a_thorsen@hotmail.com.

Badminton, voksen
• Onsdag 19.00 - 20.00 Fællestræning
Vil du prøve om badminton er noget for dig?
Vi har det sjovt og får pulsen op og du behøver ikke at være rutineret for at være med.
Holdene bliver sat så alle kan være med og du kan komme selv eller tage en makker med. 
• Onsdag 20.00 - 21.00 Senior - Banerne bookes på timeplan.
• Onsdag 21.00 - 22.00 Senior - Banerne bookes på timeplan.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte formand for Badmintonafdelingen, Jan Erik 
Andersen, på tlf: 24474393 eller skrive ham en mail på badminton@uif.dk eller janerikandersen@
gmail.com.

Badminton, børn
Vi har et stort ønske om at genetablere børnetræning, men vi mangler en tilkendegivelse fra nog-
le 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 skrive ham en mail på badminton@uif.dk eller janerikandersen@gmail.com.
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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

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

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
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Så vinker vi farvel til sommeren og nyder de smuk-
ke efterårsfarver. Jeg har haft en dejlig dan-

marksferie med blandet dansk vejr, men mange 
oplevelser. Menighedsrådet er efter sommerferien 
parat til nye udfordringer. I oktober havde vi besøg 
af en arkitekt, som vil hjælpe os med at udarbej-
de skitseforslag til udvidelse af sognegården og et 
økonomisk overslag. 

Konfirmanderne har vi i år fælles med præsten i Nr. 
Herlev, da antallet af konfirmander i Uvelse er min-
dre end sædvanligt. Undervisningen foregår dels i 
Nr. Herlev og dels i Uvelse, og det tegner til at blive 
et godt forløb med det nye koncept. I Nr. Herlev er 
præstevikar Rosa Bech ansat til udgangen af de-
cember, mens sognepræst Charlotte Chammon 
holder orlov.

Til budgetmøde i Provstiet fik vi ja til de fleste af vo-
res ønsker, bl.a. at korlederen fortsat kan undervise 
de større børn i børnehaven efter nytår. 

Årets sommerkoncert var godt besøgt, og vi fik en 
fantastisk musikalsk oplevelse. Høstgudstjeneste 
med musikalsk ledsagelse og højreb på grill i sog-
negårdshaven havde mange deltagere, og vi reg-
ner med at gentage det i 2020, og hvem ved, om 
det bliver en tradition?  

I oktober spillede ”vores lokale band” Efter Skoletid 
tresserrock i kirken. Endnu en rigtig vellykket koncert 
med mange fremmødte, som kunne gå glade og 
nynnende hjem. 

Halloween betød en fyldt kirke, mange monster-
børn (og voksne), dejlige korbørn, der underholdt 
os, og Thor Cramer (vores lokale organistelev), der 
spillede flot. Et rigtig godt oplæg til en uhyggelig 
aften. 

I november gav Andrea Lykke Oehlenschläger kon-
cert, hvor vi igen kunne nyde dejlig musik og sang i 
Uvelse Kirke med en skøn solist. 

Julen står for døren, og kirken forventer, vi bliver 
fyldt mange gange, først til familiegudstjenesten 
den første søndag i advent med efterfølgende ju-
letræstænding ved Brugsen, og igen til Lucia og 
Krybbespil den 12. december med korbørnene. 
Hold øje med gudstjenester og øvrige arrange-
menter hen over julen annonceret i NUVEL. 

For at markere årsskiftet har vi lavet aftale med Blå 
Mandag Jazz band fra Slangerup, som nok de fle-
ste kender. Blå Mandag spiller til nytårskoncert søn-
dag den 5. januar kl. 16. Sædvanen tro serverer vi 
boblevand og kransekage. 

Til de unge i vores sogn har vi inviteret Andreas 
Langvad til at give koncert i kirken den 4. februar 
2020, det bliver en fest. 

Vi i menighedsrådet vil ønske alle bysbørn i Uvel-
se-Lystrup en glædelig jul og et godt nytår, og hå-
ber at se mange af jer i kirke og Sognegård.

Hilsner  

Bente Præstiin
Formand for menighedsrådet

”Det er i kærlighedens lotteri som 
i ethvert andet, at man ikke kan 

spille på en ottendedel og samti-
dig forlange fuld gevinst” 

Nis Petersen

INVITATION til 50 års fødselsdag
I anledning af at vores præst 

Kim Fischer Nielsen fylder 50 år, 
vil der i Sognegården blive afholdt reception 

torsdag d. 30. januar mellem kl. 16-18.

Der bliver budt på en forfriskning, 
og vi håber at se dig.

Hilsner Menighedsrådet
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Cellist, cellobygger og kompo-
nist Ida Riegels, tog i 2019 på 
en fire ugers Danmarksturné på 
cykel med cello fra København 
til Skagen.
Med på turen var Bachs musik 
og Ida Riegels’s egne komposi-
tioner, som hun opførte på en 
cello, hun selv har bygget. In-
strumentets mål og proportio-
ner divergerer en smule fra stan-
dardmålene. Den særlige form 
er udarbejdet med den hensigt 
at fremme de dybe overtoner 
og en blød klang.
Ida Rigels kommer til Uvelse og 
vil fortælle om sin tur rundt i 
Danmark og spille for os. 

Der serveres en forfriskning i for-
bindelse med arrangementet, 
som er gratis. 

MUSIKALSKE OPLEVELSER I UVELSE KIRKE

NYTÅRSKONCERT 
MED BLÅ MANDAG
Søndag, den 5. januar  
kl. 16.00

KONCERT MED 
ANDREAS LANGVAD
Tirsdag, den 4. februar 
kl. 19.30

KONCERTFORTÆLLING 
MED CELLIST IDA 
RIEGELS
Torsdag, den 19. marts 
kl. 19.30 Blå Mandag er et jazzorkester 

på 8 medlemmer, der spiller 
overalt i Danmark, samt en ræk-
ke andre lande. Blå Mandag 
spiller med stor kærlighed til 
den gamle traditionelle jazz, og 
de har specialiseret sig i Spiritu-
als og Gospel. 
Orkesterets rytmegruppe består 
af:  klaver, bas, banjo og trom-
mer - mens blæsergruppen be-
står af trompet, klarinet og træk-
basun.
Der venter os et brag af en Nyt-
årskoncert på ca. 70 min. med 
dejlige spirituals, gospel, jazz, 
sang og fællessang - sammen 
med den fremragende sanger-
inde Lisa M. Bentzen, der hører 
til blandt de ypperste på den 
danske jazzscene.

New Orleans Gospel jazz med 
gratis adgang, og en mulighed 
for at skåle Godt Nytår efter kon-
certen.
 

Andreas Langvad er en ung, 
men allerede en imponerende 
rutineret lokal singer/songwriter 
som, siden debuten i 2014, har 
optrådt langt over 200 gange. 
Hans største hits har været »Run-
ning With Broken Legs« og »Be-
lieve It« som mange kender fra 
bl.a. DR, og hvor Morten Remar 
fra »Back to Back« i øvrigt har 
haft en finger med ved indspil-
ningerne.
Andreas skriver sine sange selv, 
og stilen varierer fra følsomme 
kærlighedssange til det mere 
poppede, men altid leveret 
med en ægthed, der gør ham 
meget seværdig og interessant 
for tilskuere i alle aldre. Som 
publikum til hans koncerter fø-
ler man nemlig, at man møder 
mennesket Andreas og ikke blot 
scenepersonen Langvad – no-
get der bestemt ikke gælder for 
ret mange i hans generation af 
kunstnere. 

Vi byder på lidt koldt at drikke 
og en chips. Der er fri entré.

Babysalmesang i Nr. Herlev Sognegård
Der starter et nyt hold babysalmesang op 
tirsdag d. 14. januar kl. 10. Vi mødes hver 
tirsdag fra kl. 10 – 11 i Nr. Herlev Sognegård. 

For babyer mellem 3 mdr. og 1 år og deres 
mødre eller fædre. 

Tilmelding til Charlotte er nødvendigt, 
tlf. 48 26 52 53.
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MALERIUDSTILLING - BIRTHE NIELSEN
Birthe Nielsen begyndte som 17-årig at male på por-
celæn, hvilket hun på hobbybasis gjorde i mange 
år. Først da hun som pensionist kom til Uvelse Park 
for ti år siden, kom der gang i lærred, akryl- og olie-
maling. Gennem petanqueklubben mødte hun Inge 
Hansen fra Damtofteparken, der arbejdede professi-
onelt med maleriet. Hun etablerede et hold med tre 
elever, hvoraf Birthe var den ene. De malede i mange 
år hver mandag under Inges kyndige vejledning. Da 
Inge nu er flyttet til Hillerød, fortsætter kurset kun på 
månedlig basis, men males skal der. Derfor har Birthe tilføjet akvarelmaleriet i Aktivitets-
huset i Skævinge igennem hele vinteren. Penslerne skal fattes og kreativiteten skal have 
udfoldelsesmuligheder. Et lille udsnit af Birthes mange malerier kan ses i Sognegården 
fra december 2019 til slutningen af marts 2020.

www.byensbedemand.dk Suzan Jensen   Dennis Tobiasen    Christian Have

Byens Bedemand 
Medlem af brancheforeningen

Indehaver

Kongensgade 11, Slangerup 
4733 3077

Slangerup og omegn

Træffes hele døgnet
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INDSAMLINGER I KIRKEN

BROBYGNING I BANGLADESH
Verdens største flygtningelejr i Cox’s Bazar huser over en million 
rohingyaer, som i monsuntiden lever i overhængende fare for 
at blive dræbt i jordskred. Folkekirkens Nødhjælp bygger broer, 
som giver flygtningene en flugtvej.

Der er god tradition for, at der 
samles penge ind i kirken 

til dem, der har behov. Mange 
bruger vores MobilePay-num-
mer 93549, men vi modtager 
også en del kontanter i den 
gamle blok ved indgangen til 
kirken.
Fra december til februar sam-
ler vi ind til børn, der af den 
ene eller anden grund ikke 
har det nemt. Pengene sen-
des til Børnesagens Fælleråd, 
der har eksisteret siden 1903. 
Børnesagens Fællesråd mod-
tager ingen offentlig støtte til 
sin drift og er derfor afhæn-
gig af indtægter fra indsam-
ling. Pengene går til basale 
fornødenheder så som mad, 
receptpligtig medicin, briller, 
tøj, transport og nødvendigt 
indbo, jule- og konfirmations-
hjælp. Arbejde med anbragte 
børn og unge. Hjælp til at børn 
i fattige familier kan være med 
til deres fritidsinteresser. Højnel-
se af fattige børns selvværd 
ved at give dem mulighed for 
at invitere klassekammerater til 
fødselsdag. Sorggrupper, sam-
talegrupper, rådgivning og fe-
rieaktiviteter for børn og unge, 
der ellers ikke ville komme på 
ferie.

Fra marts og i måneder-
ne frem, samler vi ind til 
Folkekirkens Nødhjælp. 
Pengene går til projek-
ter til mennesker uden 
for Danmarks grænser, 
der lider under klima-
forandringer. I tørke-

plagede lande som Etiopien, 
Sydsudan og Zimbabwe sulter 
millioner af mennesker, fordi 
høsten slår fejl år efter år. I lan-
de som Nepal, Bangladesh og 
Myanmar forsvinder livsgrund-
laget, når voldsom regn skyller 
jorden væk, eller når floderne 
går over deres breder. 
Folkekirkens Nødhjælp har 
ydet nødhjælp til mennesker i 
snart 100 år, længe før klima-
forandringerne kom på dags-
ordenen. Derfor ved vi også 
godt, at der altid har været 
naturkatastrofer – MEN aldrig i 
det omfang, vi oplever nu. 
Det er ikke nok, at vi reduce-
rer vores CO2-udledning for 
de kommende generationers 
skyld. I verdens fattigste lande 
er der brug for konkret hjælp 
til at håndtere tørke og over-
svømmelser. Hjælp til at over-
komme de orkaner, der kun 
bliver voldsommere og vold-
sommere år for år. Her rammer 
forandringerne ikke kun fremti-
dens, men også nutidens børn.  
 

Pengene går til klimaløsninger 
som disse:   

• Træplantning, der hindrer 
erodering og giver liv og skyg-
ge
• Diger og dæmninger, der 
kan stoppe oversvømmelser
• Sikre huse og veje, så de kan 
modstå vandmasser og jord-
skred
• Systemer og apps, der kan 
advare befolkningen før et 
forestående uvejr
• Vandpumper og vandrens-
ningsanlæg, som sikrer folk 
rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare 
tørke og vejrets omskiftelighed

Vi opfordrer alle – børn som 
voksne til at gå en tur for ver-
dens fattigste og klimaet søn-
dag den 8. marts, når Folke-
kirkens Nødhjælp afholder 
husstandsindsamling. 

Kim Fischer Nielsen, 
sognepræst

Tilmeld dig som indsam-
ler til den 8. marts på 
Blivindsamler.dk eller 
til kfn@km.dk

Fotos: Tine Sletting Jakobsen
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NOSTALGI

SKOLEÅRET
Her fortæller Jørgen videre om hverdagen i 
Uvelse Skole anno 1946-47... 

Skoleåret gik fra april til april af praktiske hen-
syn til landbruget. 1. april var “skiftedag” for 

karle og piger, hvilket også var et praktisk valg.
Apropos hensyn til landbruget, så blev man 
bare væk, hvis man skulle hjælpe til hjemme, 
- hvilket jeg misbrugte jævnligt.
Det hed ikke efterårsferie, men kartoffelferie, 
og vi kunne godt nå et få det meste af høsten 
med, inden vi skulle i skole efter sommerferien.

Der var jo knaphed på næsten alt i efterkrigsåre-
ne, og således også på papir og blyanter. Der-
for skrev vi med griffel på en lille skifertavle til 
øvelsesbrug. Griflen sleb vi på trappestenen. 
Til regning fik vi et fortrykt hæfte og havde et sti-
lehæfte til diktat. Her var det med blyant, “Viking 
no. 2”. Når vi fik lov til at tegne, var det rundt om 
metalskabeloner på bagsiden af medbragte 
opsprættede kuverter. Begge sider kunne godt 
bruges. Her var det med en “blækstift”, som frø-
ken Jarl først skulle sutte på spidsen af, før den 
kunne bruges.

I en sådan skole står og falder standarden med 
en lærers dygtighed. Frøken Jarl var dygtig. To 
klassetrin sammen, ca. 15 elever, og et mix af 
dumpekandidater og dygtige elever. Men der 
var ro i klassen, og alle blev hjulpet individuelt.
Vi havde tre fag, dansk, regning og bibelshi-
storie, med lige vægt på hver del. Jeg kan min 
bibelshistorie, for begge lærere var missionske 
og drev også en søndagsskole, - som jeg slap 
for. Skolens eneste bog med billeder var en stor 
bog med bibelske motiver, og den blev stude-
ret flittigt. Når dagen var omme, rejste vi os og 
sang:
“Her kommer, Jesus, dine små til dig i Betlehem 
at gå, oplys enhver i sjæl og sind, at finde vejen 
til dig ind.”

Vi terpede dagligt tabeller og vers. Det var kon-
tant indlæring. Den lille og den store tabel, sal-
mevers og vers fra den danske sangskat. Krea-
tivitet i moderne forstand var en by i Rusland, 
men der var god plads til det bløde. Vi fik et 
bredt udsnit af eventyr læst højt, vi tegnede, og 
et frikvarter kunne udvides til at spille rundbold.
Det var en begavet mixet indlæring. Den sprin-
gende forudsætning var respekt og ro, og det 
var der.
Balancen mellem leg og indlæring blev ikke 
gjort sværere, end den var. I dag leder man 

konstant efter denne balance. Der er uro i 
klasserne, curlingforældre blander sig, og ude-
nadslære er et fyord.

Efter to år og tre måneder i Uvelse skole stavede 
jeg fejlfrit. Når vi havde diktat, læste frøken Jarl 
op af et eventyr og stavede de sværeste ord for 
os. Imens tegnede den del af klassen, som var 
et år forskudt.
Jeg kunne de fire regnearter og var fuldbefaren 
i alt med procent- og brøkregning. Forklaringen 
er, at Birte fra Bygvangen var min første kærlig-
hed, og at hun var klassens dygtigste pige. Vi 
regnede om kap både hjemme og i skolen, og 
når vi kunne én regneart, gik vi videre til den 
næste. Genialt på flere måder, bl. a. blev der så 
tid til “Tyre Bent” og lillebror Kurt, - som begge 
dumpede alligevel. Jeg var to år forud for mine 
klassekammerater, da jeg kom på Marie Mørks 
skole i Hillerød. Efter et halvt år der var jeg lige 
så dum som de andre.

LÆRERSTABEN

Lærer Aage Chri-
stensen, til højre i 

billedet, havde den 
store klasse og delte 
2. klasse med frøken 
Jarl. Jeg fik ham al-
drig, for han blev syg. 

Under ham sidder hans kone, Gudrun.
Til venstre står Thyra Konstantia Pamelia Jarl, 
født den 8. dec. 1889. Jeg husker hende som 
en midaldrende, fyldig dame med en natur-
lig autoritet. Hun var venlig og udstrålede den 
mildhed, som visse troende mennesker kan 
gøre. Hun var ikke fordømmende, men man tog 
ikke fejl. Hun straffede heller ikke korporligt, men 
ifølge mor blev jeg en dag stoppet ind under 
kateteret, mens hun sad der, fordi jeg var urolig. 
Det var jeg vist nok ret tit.
I 2. klasse skulle vi have historie, og det glæde-
de jeg mig voldsomt til. Stor blev min skuffelse 
derfor, da det viste sig, at historie ikke var det 
samme som eventyr.
Helt forvirret blev jeg, da vi startede med sten-
alderen. For hvor var Adam og Eva pludselig 
blevet af?
Noget ved frøken Jarl afholdt mig fra at spørge 
for meget. Så den undren gik jeg med, så læn-
ge jeg var i Uvelse skole.
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... Fortsat fra forrige nummer...

Tårnets øverste sektion er opført i krydsfor-
bandt, der fortsætter 16-17 skifter under 

udkragningen. Herefter begynder der at op-
træde munkeforbandt, der bliver bredere jo 
længere man kommer nedad. 
Overgangen mellem de to typer er skitseret 
på tårnbilledet. Tårnet havde to vindfløje, nu er 
der én midt på tagryggen.
På et foto, fra 1898, kan man se et mærkeligt 
rektangulært spor, der begynder 11 skifter over 

Uvelse kirke

vinduet, er 8 skifter højt og én sten bredt. I dag 
kan man ikke længere se det. Har det været 
en åbning til klokkerebet så den kunne betje-
nes nedefra?
I 1742 blev skibet udvidet på nordsiden med 
en gulstensbygning. Køn er den ikke, men 
åbenbart nødvendig.

Læs Erik Hansens - 
vores lokale histo-
riker - spændende 
beretning om 
diverse ændringer 

på kirken gennem 
tiden:

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

Home Allerød
Tlf.: 38403700  

Mail: alleroed@home.dk
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Efter Erik Hansens spændende beretning om kirkebygningen, vil vi 
nu dvæle lidt ved Uvelse kirkes historie fortalt af vores lokale mand 
Knud Andreasen.

1185: Uvelse kirke er en middelalderkirke op-
ført i 1100-tallet. Tidspunktet kendes ikke nøjag-
tigt, derfor besluttede menighedsrådet i 1985, 
at det var i 1185, og man fejrede kirkens 800 
års jubilæum. 
 
1400: Kirken bestod af hovedskibet med et 
fladt træloft. Engang blev der lavet kalkmale-
rier i koret, men de blev så beskadigede, da 
man lavede de murede hvælvinger, at de ikke 
kan genskabes.

1742: Uvelse bliver indlemmet i et rytterdistrikt, 
hvor bønderne, som var fæstere under Kronen, 
skulle stille med ryttere til militærtjeneste. Me-
nigheden voksede, og det blev nødvendigt 
at udvide kirken, hvilket medførte, at man på 
nordsiden af kirken opførte en kedelig gul-
stensbygning. Med tilbygningen blev gulvare-
alet i kirken mere end fordoblet. 

1874: Sognerådets køb af kirken. Staten mang-
lede penge og havde sat alle sine 14 kirker i 
Frederiksborg Amt til salg. Uvelse kirke kostede 
7.810 rigsdaler, hvilket var rimeligt, da nabokir-
kerne kostede ca. 14.000 rigsdaler.

1925: Menighedsrådet drøftede installation af 
varme i kirken og vedtog at afholde en basar 
til fordel herfor. Da der på et senere tidspunkt 
viste sig mulighed for at installere elektrisk lys, 
blev man enig om at anvende overskuddet af 
en basar til dette og at opfordre sognerådet 
til at foretage det nødvendige med hensyn til 
varme i kirken.
Basaren blev afholdt den 19. juli 1925 i kirke-
værgen gårdejer Frederik Nielsens have. For-
uden store gevinster skænket af menighedens 
medlemmer og de sædvanlige kageboder 
bød man også på en særlig attraktion, nemlig 
en biltur ud ad Højlundevejen og hjem ad ve-
jen forbi Lynge Mølle. Det var gårdejer Chr. Th. 
Christensen, der havde stillet sin nyerhvervede 
lastbil til rådighed. På lastbilen var anbragt 
bænke langs siderne, og for en betaling på 
25 øre pr. person fik man den omtalte tur. Folk 
stod i kø og var vildt fortørnede, såfremt nogen 
havde fået en tur 2 gange, før de selv fik en 
tur. Basaren indbragte 1040 kr., og da installati-
onen af elektrisk lys kun kostede 770 kr. fik man 

penge til rest. Sog-
nerådet vedtog kort 
efter at betale 1687 kr. 
for et varmeapparat fra 
Hess i Vejle mod, at menig-
hedsrådet betalte for bygningsarbejdet.

2000: Gennemgående restaurering af kirken, 
som altid havde været mørk. Ved at overmale 
alt træværk med en gråhvid maling, som be-
skyttede alle de oprindelige farver, måtte man 
nu male med alle de lyse farver, man havde 
lyst til, og vi fik en lys og venlig kirke. – Under 
restaureringen blev en tilmuret dør på nord-
siden ind til sakristiet genåbnet. Men arkitekt 
Anders Alsløv var skuffet over, at der ikke lå en 
slidt granit sten som trin. Min kone var formand 
for menighedsrådet. Hun sagde: Min mand 
har nogle liggende! Ja, det var trinene fra ind-
gangen til en nedlagt hestestald. 2 af stenene 
blev skåret til og lagt som trin, og overhovedet 
ingen kan i dag være i tvivl om, at det er de 
originale, gamle, slidte sten, man træder på.   
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UVELSE KIRKE & MENIGHEDSRÅD
Præst Kim Fischer Nielsen
Uvelse Præstegård
Stenager 12
3550 Slangerup
5185 8287 / kfn@km.dk
Mandag er fridag

Attester, navneændringer o. lign.
bestilles på Borger.dk
Det fælles kirkekontor: Tlf. 7023 0393
Frederiksværksgade 39B
3400 Hillerød 

Kirkegård
Ledende graver Tina Albrechtsen
3031 8983 eller tinal@km.dk

Graver Heidi M. Jensen
2463 2130

Præst Charlotte Chammon
(Kirkebogsførende)
Lyngevej 12
3400 Hillerød
4826 5253 / chch@km.dk
Mandag er fridag

Leje af Sognegård
Niels Frølich Nilsson 
2040 7240 / niels@limousinen.dk

Kirketjener 
Susanne W. Hansen
5143 7212 / susse@limousinen.dk

Børnekorleder
Ole Håndsbæk Christensen
2721 7066 / skrivtilole@gmail.com

Koordinator for ”kortanterne”
Mai Franck, Uvelse
4827 8888 / mai.franck1@gmail.com

www.uvelsekirke.dk
Menighedsrådet
Formand Bente Præstiin, Uvelse
2066 9474 / toben@mail.dk

Næstformand Erling Nielsen, Uvelse
2166 0675 / erling.uvelse@gmail.com

Kirkeværge Ulla Reipur, Uvelse
4013 6027 / ole.reipur@get2net.dk

Kontaktperson Niels Adamsen, Uvelse
langebjerghuset@gmail.com

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

Kasserer Dorte Pindstrup, Uvelse
2256 5313 / dpindstrup@gmail.com

Menighedsrådsmøder i 
Uvelse Sognegård

23. januar kl. 18.00
20. februar kl. 18.00 
25. marts kl. 18.00 
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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 Sejersen - tlf. 4271 0494

Styrk din krop - Uvelse

Formand Ruth Nielsen
ruth.uvelse@gmail.com - tlf. 2360 3503  

Kasserer Arne Allentoft
arnea@os.dk - tlf. 2010 0807

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

Suppleant Winnie Adeltoft
winnie@adeltoft.dk - 4827 8656
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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

December
1. december 1. søndag i advent  15.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
  Familiegudstjeneste med 
  børnekoret   
8. december 2. søndag i advent  10.00 Nørre Herlev  Rosa Bech
12. december Krybbespil og Lucia  17.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
15. december 3. søndag i advent  10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
18. december De Ni Læsninger   19.30 Nørre Herlev  Kim Fischer Nielsen 
  med konfirmander       og Rosa Bech
  og Nørre Herlev Kirkes kor        
22. december 4. søndag i advent  10.00 Nørre Herlev  Rosa Bech
24. december Juleaften   13.00  Uvelse   Kim Fischer Nielsen
24. december Juleaften   14.30 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
25. december Juledag   10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
26. december 2. juledag   10.00 Nørre Herlev  Rosa Bech
29. december Julesøndag   10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
  Ønsk en salme  

Januar    
1. januar Nytårsdag   16.00 Nørre Herlev  Charlotte Chammon 
5. januar Helligtrekongers søndag 10.00 Uvelse   Charlotte Chammon
12. januar 1. søndag efter Helligtrekonger 19.30 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
  Ro til Tro   
19. januar 2. søndag efter Helligtrekonger 10.00 Nørre Herlev  Charlotte Chammon
26. januar 3. søndag efter Helligtrekonger 10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
  Faddergudstjeneste  

Februar    
2. februar Sidste søndag efter   10.00 Nørre Herlev  Charlotte Chammon
  Helligtrekonger  
9. februar Septuagesima   10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
16. februar Sexagesima   10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen

Marts     
1. marts 1. søndag i fasten  19.30 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
  Med Nørre Herlev Kirkes kor 
8. marts 2. søndag i fasten  10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen
  Indsamling til 
  Folkekirkens Nødhjælp  
15. marts 3. søndag i fasten  10.00 Nørre Herlev  Charlotte Chammon
22. marts Midfaste   10.00 Nørre Herlev  Charlotte Chammon
29. marts Maria Bebudelses dag 10.00 Uvelse   Kim Fischer Nielsen


