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NYT FRA REDAKTIONEN

NYT FRA LOKALFORUM

Et nyt blad er født – og du har det i hånden nu.
Bladet her skal fortælle om livet i Ugerløse og omegne.

Hvad er Ugerløse lokalforum?
Lokalforum er en samling af borgere med forskellige
interesseområder og holdninger:

Ugerløse Lokalforum står sammen med Ugerløse IF
bag bladet, og det er frivillige fra byens foreninger og fra
by portalen www.ugerloese.dk, der laver bladet.

Ugerløse lokalforum har samlet sig i et lokalråd, som
består af en repræsentant udpeget af hver af de
foreninger, som er tilskudsberettiget under folkeoplysningsloven, derudover er menighedsrådet, forældrebestyrelsen ved Elletoften og skolen repræsenteret.
Desuden vælger erhvervslivet en repræsentant og
borgerne nogle repræsentanter ved den årlige generalforsamling.

Lokalbladet udkommer 3 gange om året og det er i april,
august & december

Vi behøver din hjælp til at navngive bladet
Vi inviterer dig til en navnekonkurrence, hvor du kan
byde ind med et godt forslag til lokalbladets navn.

Bagrunden var at Sammenlægningsudvalget i Ny Holbæk Kommune havde en tanke om, at lokalområderne
skulle have væsentlig indflydelse i den nye kommune.

Læs mere på bagsiden om konkurrencen

Derfor blev der udpeget 18 lokalområder, som blev
opfordret til at nedsætte et lokalforum.

Vær aktiv og få indflydelse!
Vi vil så gerne være flere til at skrive historier, tage
billeder, måske også tegne, lave konkurrencer og så
videre.

I Ugerløse fulgte vi opfordringen og stiftetede Ugerløse
Lokalforum.

Så har du en god historie om Ugerløse er du meget
velkommen til at sende den eller nogle billeder, som
andre kan have glæde af at læse og se.

Det er vigtigt at forholde sig til, at lokalrådet og lokalforum ikke er en politisk organisation. Vi er heller ikke
et sogneråd, dvs. vi har ikke politisk ansvar og skal
nødvendigvis ikke være enige alle sammen.

Ros, ris eller kommentarer
Har du ris, ros, kommentarer eller gode ideer, må du
meget gerne skrive til lokalblad@ugerloese-if.dk.

Men vores opgave er, at få givet politikerne en mening
om, hvad vi i Ugerløse gerne vil med byen. Det betyder
naturligvis derfor så, at vi må prioriterer nogle synspunkter frem for andre, men det er ikke givet at politikerne
vælger at følge disse, det er trods alt dem vi alle har
valgt til at styrer kommunen. Lokalforum bliver hørt i
alle de sager, politikerne har, som drejer sig om vores
byområde Ugerløse.

Alle kommentarer bliver læst, og de gode idéer arbejder
vi videre med.

Kom med i redaktionen
Skulle der være en eller flere som kunne tænke sig at
være med i redaktionen, så skriv til lokalblad@ugerloese-if.dk, da der altid kan bruge frivillige.

Kort nyt fra lokalforum
Et udvalg i lokalforum arbejder lige nu på at lave en
vision/handleplan for Ugerløse by.
Der vil på et tidspunkt i det nye år blive indkaldt til
borgermøde om vision/handleplan.
Det forventes også at der vil blive afholdt en borgermøde omkring høring af Lokalplan for
dagligvarebutik i Ugerløse.
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TØLLØSE LIEGSTOUW FORENING
Tølløse Liegstouw
Forening er
folkedanserforeningen i den gamle
Tølløse Kommunes
område.
Vi har 4 forskellige
hold i foreningen der
alle danser i Ugerløse Fritidscenter på
følgende tidspunkter.

Hovedgaden 53 • 4350 Ugerløse
www.jlglas.dk • info@jlglas.dk

Børneholdet - mandag kl. 18.00 - 18.45
Juniorholdet - mandag kl. 18.45 - 19.40
Voksenholdet - hver anden mandag kl. 19.45 - 21.45
Seniorholdet - torsdag kl. 13.00 - 15.00

Alt glarmesterarbejde udføres
Sikkerheds- og vådrumsspejle
Isætning af døre og vinduer
Glas hylder og døre
Forsikringsskader
Planglas og acryl
Lavenergiruder
Sikkerhedsglas

Man er altid velkommen til at kigge ind for at se hvad
der foregår og prøve at deltage i dansen.
Kontaktoplysninger:
Egon Agerskov, Villavej 14
4340 Tølløse
Tlf. 59 18 63 38
formanden@liegstouw.dk
www.liegstouw.dk
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FDF UGERLØSE
For at lave aktiviteter med børn og unge er der også
brug for voksne lederkræfter. Har du lyst og mod på at
være med så giver vi oplæring, uddannelse, udfordringer, oplevelser og de bedste børn at lave aktiviteter
med.
Kontingent pr halvår er pt. kr. 400,- derudover kommer
diverse ture og lejre.
FDF giver børn og unge et ståsted at møde
verden fra
Relationer:
FDF er et frirum, hvor børn og unge vokser i mødet med
ledere der har noget på hjerte.
Tro:
FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.
Leg:
I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtigende fællesskaber.

Lidt mere end bare snobrød…..

Samfundsengagement:
FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende
medborger ,der engagerer sig i den verden vi lever i.

FDF Ugerløse er en del af den landsdækkende børne
- og ungdomsorganisation Frivilligt drenge og pigeforbund FDF. FDF Ugerløse er i dag en kreds med ca. 50
medlemmer.
Siden sommerferien har vi fået rigtig mange nye medlemmer, hvilket vi er rigtig glade for.

Kontaktoplysninger
Kredsleder:
Heidi Schmidt,
tlf. 29 27 04 27,
mail: schmidt@fdf.dk

Vi mødes alle hver tirsdag fra kl.18.30 til 20.00. I
vinterperioden (fra efterårsferien og til 31. Marts) er vi
i Fritidscenteret. I sommerperioden er vi på FDF Grunden, Lilleskovvej 60.

Eller Lone Schøitt,
tlf . 25 13 86 69,
mail: losc@live.dk

FDF er for alle børn som er startet i skole. I FDF er vi
delt ind i forskellige grupper fordelt på alder.

Formand: Annette Vangslev, tlf. 24 66 59 56

I FDF laver vi mange forskellige aktiviteter, vi går bla.
på opdagelse i naturen, tager på løb, laver mad på bål,
leger, synger, laver fantasirammer, tyder koder, tager på
lejre og meget meget mere.

www.fdf.dk
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UGERLØSE KIRKE
Særlige gudstjenester i Ugerløse Kirke
De 9 læsninger – Jazz og klassisk
Søndag den 14. december kl.10.00
De 9 læsninger er en musikgudstjeneste, hvor hele
bibelens beretning i komprimeret format bliver fortalt
gennem 9 læsninger. Teksterne veksler med musik og
fællessalmer, og der vil ikke være prædiken eller nadver
denne dag.
Traditionen stammer fra England, hvor de 9 læsninger
bliver afholdt d. 24. december. I Danmark sker det
i ugerne op til jul. Traditionelt er de 9 læsninger
udelukkende med klassisk musik, men ved musikgudstjenesten i Ugerløse kirke bliver de forskellige genrer
blandet, så også musikstykker af mere rytmisk karakter
bliver spillet og sunget.
Værker af bl.a. Duke Ellington, Thad Jones, Purcell og
Händel.

Julehjælp – hjælp os med at hjælpe dig!
Har du og din familie brug for en håndsrækning til jul, så
kontakt sognepræst Sara Mikaelsson.
Børn og Unge i Ugerløse Kirke
Babysalmesang og Kirke- og kravlestue
Musik, sang og bevægelser for de små hver onsdag
kl.9.45-10.45 i kirkens rum.
Babysalmesang oprettes hvis I er en gruppe på min.5
personer, henvendelse til sognepræsten.

Nytårsgudstjenesten
Onsdag den 31. dec. kl.14.00
Lad os mødes i kirken og sammen tage afsked med
året som gik. Efter gudstjeneste er der bobler og
kransekage.
Fællesgudstjeneste med Nyrup baptistkirke
Søndag den 18. januar kl.10.00 i Ugerløse Kirke
Traditionen tro afslutter vi evangelisk alliances bedeugen med en fælles gudstjeneste. I år er temaet Fadervor, som er den ældste og mest brugte bøn i kirken,
og som hver dag bedes af over to milliarder kristne, på
mere end to tusinde sprog.
Efter Gudstjenesten vil der blive serveret varm suppe og
brød i sognegården.

Børnegudstjeneste
Tirsdag den 27. januar kl.17.00
Alle børn vil få en lille gave med hjem.
Der er fællesspisning i sognegården kl.17.30, det koster
20 kr. per. person.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest søndag den 25.jan. til Sara Mikaelsson tlf. 59 18 80 74 el. email: sym@km.dk

Fastelavnsgudstjeneste for hele familien
Søndag den 15. februar kl.10.00
Kom udklædt i kirke og oplev en festlig gudstjeneste for
både store og små.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning ved Brugsen
kl.11.15.

Børnegudstjeneste
Tirsdag den 24. februar kl.17.00
Alle børn vil få en lille gave med hjem.
Der er fællesspisning i sognegården kl.17.30, det koster
20 kr. per. person.
Alle i velkomne.
Tilmelding senest søndag den 22. februar til Sara
Mikaelsson tlf. 59 18 80 74 el. email: sym@km.dk
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UGERLØSE KIRKE
Meditation og spiritualitet i Ugerløse Kirke

Ikonskrivningsgruppen

Tirsdagsmeditation
Tirsdage: den 25. nov. den 27. jan. og den 24. feb.
Den sidste tirsdag i hver måned er der en times
meditation i Ugerløse Kirke kl.10.00. Vi indleder med
musik som efterfølges af 25 min. stille bøn, hvorefter
vi laver en meditativ bibellæsning, og vi slutter med
musik. Efter meditationen er der mulighed for en kop
kaffe i sognegården. Alle er velkomne, og det er ikke
nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

En gang om måned samles gruppen i Ugerløse Kirkes
sognegård og skriver klassiske ikoner, under kyndig
vejledning af Finn Günther.
Vi mødes kl.9.00-15.00 onsdag den 14. januar og den
11. februar

Onsdagsmeditation
I Ugerløse Kirke hver onsdag kl. 17.00 – 17.30
Ugerløse Kirke tilbyder hver onsdag en stille, meditativ
stund, som giver ro i krop og tanker. Vi synger en salme,
reflekterer over dagen ved hjælp af Ignatius’ spørgende
meditationspraksis, hvorefter vi sidder i stilhed og slutter
af med fadervor og en salme. Meditationen giver ro og
klarhed. Alle er velkomne

Foredrag i Ugerløse Kirke
Onsdagshygge den 7. januar kl.14.00-16.00: Aldersbetingede øjenforandringer
Sidste år måtte vi desværre aflyse foredraget om øjne,
som mange af jer så frem til, derfor har vi sat det på i år.
Øjenlæge Miriam Kolbo kommer og fortæller om grå og
grøn stær og andre øjenproblemer.

Hvis du har lyst til at være med kan du få mere information og tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson,
frokost koster 25 kr

Onsdagshygge den 4. februar kl.14.00-16.00: Bjørnstjerne Bjørnson
Evald Petersen kommer og fortæller om nordens store
digter Bjørnstjerne Bjørnson, som blev født i Norge og
bl.a. har skrevet Norges nationalsang. Foredraget vil
handle om hans liv og hans kunst.

Stille retræte dag
Lørdag den 14. februar kl.10.00-15.00
Stille retræte dagen begynder med samling i
sognegården, hvor vi hilser på hinanden inden vi går
ind i stilheden, som vare indtil kl.14.00, hvor vi samles til
en fælles andagt. I løbet af dagen vil der i sognegården
være frugt, let frokost og drikkevare, som man frit kan
tage når man har lyst. Ellers er det helt op til dig, hvad
du vil bruge dagen til, du kan sove, bede, læse, strikke
eller skrive. Du er også velkommen til at tage madras og
tæpper med. Det koster 50 pr. næse.
Tilmelding til Sara Mikaelsson senest søndag den 8.
februar.
Ugerløse Kirkes Galleri og bibliotek
Alle er velkomne fredag-søndag mellem 13.00-16.00 til
at få en kop kaffe, låne en god bog og se på spændende kunst.
Søndag den 11. januar. afholder vi fernisering kl.11.00
i sognegården, i forbindelse med Lis Aaby Schunck ny
udstilling.
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GOSPELKORET “WE GOT JOY”
Julekoncert 2014 med We got Joy
I efterårssæson har vi arbejdet på at få flyttet den glæde vi oplever ved at synge fra vores øve lokaler til koncerterne.
Det håber vi du kunne tænke dig at opleve ved vores julekoncert. Den afholdes igen i år i Ugerløse Kirke torsdag
den 11. december kl 19:00.
Sæson start 2015
We Got Joy starter den nye sæson torsdag den 8. januar kl 19:00 i Ugerløse Sognegården. Korleder Charlotte
Hacke står her klar til at modtage nye medlemmer.
I januar måned har du mulighed for at afprøve om det at synge Gospel er nået for dig. Ud over at synger i de 3
stemmer Alt, Sopran & Tenor har vi ingen optagelses krav.
Hvis du efter januar måned skulle have lyst til at fortsætte med at synge sammen med os koster det 300,- kr.
I We Got Joy ønsker vi det skal være sjovt at synge sammen. Dette er noget vi sætter højt og det kan mærkes nå vi
hver torsdag øver i sognegården.
Så det ville glæde os rigtigt meget hvis du skulle have lyst til at synge sammen med os og have det sjovt.

DENNE ANNONCEPLADS KAN BLIVE DIN
Ønsker du at få en annonce i XXXXXXXXXX er priserne følgende:
ANNONCEPRISER PR. GANG:
Helside
Halvside
1/4 side
1/4 side
1/8 side

-

13,6 x 19 cm
•
kr. 800,13,6 x 9 cm
•
kr. 450,13,6 x 4,6 cm
•
kr. 300,6,7 x 9,4 cm
•
kr. 300,6,7 x 4,6 cm
•
kr. 200,Priserne er incl. moms

For aftale om annoncering, så kontakt Niller Nielsen på telefon 22 77 53 54
eller mail: lokalblad@ugerloese-if.dk
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UGERLØSE FRITIDSCENTER

Henvendelser vedrørende leje af lokaler i Fritidscenteret gøres bedst ved at benytte den
lejeformular man finder på fc.ugerloese.dk, eller henvendelse til:
Karen Tranekær, Jonstrupvej 58, 4350 Ugerløse
Telefon: 5310 4350, telefontid torsdag mellem 14 og 17
Hovedbygning
Begravelseskaffe eller generalforsamling – 4 timer

600 kr.

Hverdage (fra 17.00 til kl. 17.00 næste dag)

1.500 kr.

Fredag (fra 10.00 til lørdag 10.00)

1.500 kr.

Weekend (fra lørdag kl.10.00- til søndag 10.00)

2.500 kr.

Weekend (fra fredag 17.00 til søndag 17.00 eller fra lørdag 12.00 til mandag 12.00)

3.000 kr.

Kursusdag (morgen til aften)

1.000 kr.

Lejen inkluderer store- og lille sal, service, samt fuldt udstyret professionelt køkken

Nordfløj
Hverdage (fra 17.00 til 17.00 næste dag)

750 kr.

Fredag/lørdag (fra fredag kl. 12.00 til lørdag kl. 12.00)

1.000 kr.

Weekend (fra fredag 17.00 til søndag 22.00) eller (fra lørdag 10.00 til mandag 10.00)

1.500 kr.

Der er lille anretter-køkken og service.
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MULTIHUSET UGERLØSE – FAMILIEN I FOKUS
Siden sidst
Vi har holdt lav profil igennem længere tid, men det
betyder ikke at projektet har ligget stille.
Årsagen til at vi har holdt lav profil, er at der i lokalforum
var bekymring for, om Multihus projektet kunne komme
i vejen for renoveringen af friluftsbadet i forhold til kommunen. Men nu hvor der er bevilget penge til friluftsbadet (pr. 07-10-14), kan vi igen begynde at bearbejde
politikere, indsamle midler, og gå i dialog med diverse
fonde og søge midler.
Vi har været i dialog med legepladsprojektet ”Ugerløse
i bevægelse”, og har sikret en sammenhæng og et
samarbejde disse 2 projekter imellem.
Vi har også været i dialog med svømmeklubben, for at
undersøge muligheden for at arbejde sammen om et
fælles projekt, hvor en af tankerne var, at man i stedet
for at bruge de mange penge på en renovering af
friluftsbadet, kunne arbejde på at få en svømmehal, som
kunne integreres i Multihuset.
En anden tanke var, at man kunne bruge renoveringen
af friluftsbadet, som en løftestang til Multihus projektet i
forbindelse med fondsøgning, hvor det er vigtigt at have
kommunal medfinansiering, men der var desværre ikke
opbakning til et fælles projekt.
Vi har ligeledes overvejet at gå tilbage til det oprindelige
projekt, en ren boldhal i tilknytning til klubhuset.
Men på vores seneste generalforsamling blev det
besluttet´, at vi fortsat arbejder videre med Multihuset
Ugerløse, da det er det reelle behov.
Projektet er således løbende blevet tilpasset, for at
sikre sammenhæng med byens øvrige projekter, og for
derved at sikre en fortsat bred lokal opbakning.
Vi har således arbejdet med 3 forskellige projekter fra 8
til 40 mio. kr.
Status
Vi har pt. indsamlet 503.085,- kr., og det er inden vi reelt
er gået i gang med at samle penge ind.
Selve indsamlingen starter straks vi har fået de nødvendige tilladelser hos politiet, men hvis du har lyst til
at støtte projektet, kan du allerede nu melde dig ind i
foreningen, og derved støtte projektet ved at indbetale
et valgfrit ”kontingent” på
Reg. nr. 0521 - Kontonr. 241724. (Husk at oplyse navn)

Kort beskrivelse af projektet
Multihuset skal drives som et ”nøglehus”, således at
faciliteterne kan benyttes 24/7/365.
Grundplanen er 1728 m². Flere af de ønskede funktioner er placeret på 1 sal som i alt udgør 456 m²
Selve multihallen bliver naturligvis den dominerende
enhed og indrettes med mobile vægge og bander, så
den på et øjeblik kan indrettes til flere små baner på
tværs – og baner til flere forskellige formål, således at
generationer side om side kan dyrke motion og socialt
samvær.
Multihuset Ugerløse dimensioneres større end traditionelle haller. Det skyldes, at bygningen foruden selve
multihallen skal indeholde billard, aktivitets-/mødelokaler
(der ligeledes indrettes med mobile vægge), legerum,
fitnessrum og en squashbane, samt et cafeteria med
dertilhørende køkken.
Derved skabes en unik mulighed for den travle familie
for at dyrke flere forskellige former for motion på samme
tid, og de åbne lokaler og store glaspartier gør, at man
hele tiden kan se hinanden. F.eks. kan far spille squash
med naboen, mor gå til Zumba, lillebror lege i legerummet, og alt sammen imens lille Ole er til fodbold.
Multihallen skal kunne rumme de traditionelle vinteridrætsgrene, som håndbold, volleyball, badminton,
tennis, indendørsfodbold, basketball, og gymnastik samt
nye, kendte og innovative idrætsgrene.
Multihallen rummer et afsnit til tilskuere på hver side.
Den kan derfor også bruges til andre kulturelle
aktiviteter. For eksempel messer og udstillinger, teater
og koncerter, foredrag, bankospil, folkedans, skole-,
småbørnsaktiviteter og meget andet.
Du kan læse mere om projektet på
www.multihuset-ugerlose.dk
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Elmely julemenu
Lun varmrøget Julelaks,
rødbedeaioli, citronskum, granatæbler og søde perleløg
***
Rielette af grisebasse fra Gislingeslagteren,
grovkornet peberrod-sennepsmayonnaise,
Holbæk fjordskinke og løgkompot.
***
Langtidsstegt andebryst,
confiteret lår, grønkål og vintergrønt fra Kiselgården,
hertil saucemysteri med julekrydderier.

.dk

.dk

D

***
Ris à l’amande,
serveret på tre måder.
***
Pris pr. person
2 retters menu 295,– / 2 glas vinmenu 285,–
3 retters menu 375,– / 3 glas vinmenu 355,–
4 retters menu 425,– / 4 glas vinmenu 395,–

2

Hold din firma eller familiejulefrokost på Elmely kro
– med alt hvad der hører julen til

der

der

E

Stor julebuffet eller julesæsonmenu
Fredage den 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 og 19/12
Lørdage den 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12 og 20/12

Jul og nytår på Elmely Kro
Jul og nytår på Elmely Kro
Elmely julemenu

Elmely kro´s Luksus julebuffet

LunNytårsmenu
varmrøget Julelaks,
Buffeten
afhentes i løbet
af dagen og
hovedretterneog
færdigtilberedes
på et
rødbedeaioli,
citronskum,
granatæbler
søde perleløg
minimum af tid, og serveres rygende varme.
***
Beskrivelse medfølger.
Rielette af grisebasse fra Gislingeslagteren,
(Engangsfade
til hovedretten hvis det ønskes)
grovkornetmedfølger
peberrod-sennepsmayonnaise,
Holbæk fjordskinke og løgkompot.

Ud af huset (min. 4 personer)
Gammeldags marinerede julesild med kapers, krydderfedt og løg.
Hjemmelavede karrysild med rødløg og søde æbler.
½ æg med rejer, citron, dild og hjemmerørt mayonnaise.
Elmely kro´s varmrøget julelaks fra egen røgeovn med sød løgkompot.

Menu

*** jordskokkecreme,
Røget torskeryg med
Langtidsstegt
knuste saltmandler, sød
rødbede ogandebryst,
krydderurter fra Kiselgården
confiteret lår, grønkål og vintergrønt
fra Kiselgården,
og
hertil
saucemysteri
med
julekrydderier.
Krabbe-skaldyr vendt i laksetatar
med citronrygeost,
sprøde rugcroutons,***
skalotter og grøn olie.
Ris à l’amande,
***
serveret
på tre måder.
Hjemmebagte
surdejsflûtes
på spelt og hvede.

Terrine af pulled pork med drueagurker og
grovkornet peberrod-sennepsmayonnaise.
Durumstegt rødspættefilet, kapersremoulade, råsyltet tyttebær og citron.
Lun hjemmelavet leverpostej med bacon, svampe
og syltede rødbeder fra Kiselgården.
Langtidsstegt andebryst og confit af lår med hjemmelavede rødkål.

***
Pris
pr. person
Trækulsgrillet
kalvemørbradmedaljon,
2 retters
menu 295,–selleri,
/ 2 glas
285,gård
– og
springløg,
trøffel-saltbagt
fravinmenu
Den gamle
3 retters
menu
375,– /med
3 glas
vinmenu 355,–
ristede
svampe
porretoppe.
4 retters menu 425,– / 4 glas vinmenu 395,–
***
Hindbær-demiglaseret kæbe fra Gislingeslagteren
Holdmed
dinvinterurter
firma eller
familiejulefrokost
på Elmely kro
fra Kiselgården bagt i krydderurtesmør.
– med alt hvad der
*** hører julen til
Rustik
kartoffel
Stor julebuffet
eller
julesæsonmenu
rørt med
frisk 28/11,
timian 05/12,
og Dijon.
Fredage den 14/11,
21/11,
12/12 og 19/12
Lørdage den 15/11, 22/11, ***
29/11, 06/12, 13/12 og 20/12
Mørk chokoladecreme på mandelbund med chokoladespejl
hertil syltede brombær, lemon-bærcurd og citrusparfaitis.

Glaseret skank af gris fra Gislingeslagteren,
braiseret i Elmely klassisk øl med grønlangkål.
2 slags juleoste med sveskeblommer og portvinskaramelliserede nødder.
Ris à l’amande med hjemmelavet kirsebærsauce.
Incl. brød, smør
Pris pr. person
ud af huset 235,– / i huset 249,–
Mulighed for tilvalg
Elmely Kro´s dildgravad laks med rævesauce.
Elmely kro´s stegte julesild med dijon og havtorn.
Den grønne – Elmely kro´s julesalat med dressing.

Pris pr. person 348,–

Pris pr. ret 25,– pr. person

***
Tilvalg
2 stk. danske oste fra små mejerier med portvins-karamelliserede nødder
syltede sveskeblommer samt hjemmelavet knækbrød.
Pris pr. person 50,–

1.-2. juledag
Fra kl.12.00 til og med kl.16.00
–Det store julebord traditionsfyldt, og hjemmegjort af kun de bedste råvarer.
Buffeten kan afhentes og nydes hjemme eller serveres i vores
stemningsfyldte og hyggelige lokaler.

Hjemmelavet kransekage med chokolade og nougat.
Pris pr. stk. 28,–

Jul og nytår på Elmely Kro
Pris pr. person
ud af huset 235,– / i huset 249,–

Elmely Kro· v/Poul Bøje Nielsen & Henrik Nielsen
Holbæk Landevej 63· 4350 Ugerløse· Tlf. 59188278 · www.elmelykro.dk· info@elmelykro.dk
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KALENDER - DET SKER DER I 4350 UGERLØSE
December 2014

Kl.

Aktiviteter

Mandag den 1.

13 - 18

TV øst afholder ”Mit kæreste eje i Ugerløse Fritidscenter

Onsdag den 3.

14.00

Onsdagshygge i Ugerløse Sognegård

Torsdag den 4.

10.00

Åben Kaffestue i Ugerløse Missionshus

Søndag den 7.

10.00

Gudstjeneste

Søndag den 14.

10.00

Gudstjeneste - De 9 læsninger

Søndag den 14.

14.00

Juletræsfest i UIF’s Klubhus med dans og leg om juletræet

Søndag den 21.

10.15

Gudstjeneste

Onsdag den 24.

16.00

Julegudstjeneste

Torsdag den 25.

10.00

Gudstjeneste - Juledag

Fredag den 26.

09.00

Gudstjeneste - Anden juledag

Søndag den 28.

10.00

Gudstjeneste

Onsdag den 31.

14.00

Nytårsgudstjeneste

Januar 2015

Kl.

Aktiviteter

Søndag den 4.

10.00

Gudstjeneste

Onsdag den 7.

14.00

Onsdagshygge i Ugerløse Sognegård

Torsdag den 8.

10.00

Åben Kaffestue i Ugerløse Missionshus

Søndag den 11.

10.00

Gudstjeneste

Fredag den 16.

18.30

Sodavandsdiskotek i UIF’s klubhus

Søndag den 18.

10.00

Gudstjeneste - Fælles gudstjeneste med Nyrup baptist Kirke

Torsdag den 20.

19 - 21

Bog/film/musik bytteaften i Ugerløse Fritidscenter

Søndag den 25.

10.00

Gudstjeneste - Peter Ruge

Torsdag den 29.

10.00

Åben Kaffestue i Ugerløse Missionshus

Februar 2015

Kl.

Aktiviteter

Søndag den 1.

09.00

Gudstjeneste

Onsdag den 4.

14.00

Onsdagshygge i Ugerløse Sognegård

Torsdag den 5.

10.00

Åben Kaffestue i Ugerløse Missionshus

Torsdag den 5.

18.00

Fællesspisning i Ugerløse Fritidscenter

Søndag den 8.

10.00

Gudstjeneste

Torsdag den 12.

18.30

Fastelavnsfest og tøndeslagning i UIF’s klubhus

Søndag den 15.

10.00

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 15

11.15

Fastelavnsfest og tøndeslagning i Dagli Brugsen

Søndag den 22.

09.00

Gudstjeneste

Torsdag den 26.

10.00

Åben Kaffestue i Ugerløse Missionshus
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KALENDER - DET SKER DER I 4350 UGERLØSE
Marts 2015

Kl.

Søndag den 1.

10.00

Gudstjeneste

Onsdag den 4.

14.00

Onsdagshygge i Ugerløse Sognegård

Lørdag den 7.

10.00

Åbent mesterskab i skomagerbillard i UIF’s billardafdeling i Fritidscenteret.

Søndag den 8.

09.00

Gudstjeneste

Mandag den 9.

Aktiviteter

Foredrag med Thomas Sloth om den karismatiske rejsekonge Simon Spies

Søndag den 15.

10.00

Gudstjeneste

Fredag den 20.

18.30

Sodavandsdiskotek i UIF’s klubhus

Søndag den 22.

10.00

Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson

10.00

Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson

Søndag den 29.

Emner til KALENDER kan sendes på mail til: lokalblad@ugerloese-if.dk

AKTIVITETER I 4350 UGERLØSE
Ugedag

Tid

Aktivitet

Sted

Mandag

18.00 - 18.45

Folkedans - Børneholdet

Fritidscenter

18.45 - 19.40

Folkedans - Juniorholdet

Fritidscenter

19.45 - 21.45

Voksenholdet - hver anden mandag

Fritidscenter

Tirsdag

18.30 - 20.00

FDF Ugerløse

Fritidscenter

Onsdag

09.45 - 10.45

Kirke- og kravlestue

Ugerløse Kirke

Torsdag

13.00 - 15.00

Folkedans - Seniorholdet

Fritidscenter

18.30 - 21.00

Liv i klubhuset

UIF’s klubhus

19.30 - 21.00

Løbeskolen

UIF’s klubhus

Emner til AKTIVITETER kan sendes på mail til: lokalblad@ugerloese-if.dk
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Få et gratis
OK Benzinkort
Og få point på dit Coop kort, samtidig med
du også støtter Ugerløse IF med 6 øre for
hver liter billig brændstof, du tanker.
Med et OK Benzinkort kan du tanke
billig benzin og diesel 24 timer i døgnet på mere end 670 tankstationer
også får du op til 45 dages rentefri
kredit.
Det koster ingenting at få et OK
Benzinkort, og du betaler kun for dit
forbrug én gang om måneden.

Få én samlet regning med OK Benzinkort
Du kan bruge dit OK Benzinkort til
at betale for andet end benzin fx
bilvask, broafgift eller parkering på
udvalgte steder – uden at miste overblikket over dine udgifter.
Få point på dit Coop-kort

Støt sporten med dit OK Benzinkort
Når du bestiller et benzinkort kan du
også vælge at støtte Ugerløse IF. Så
støtter vi klubben med 6 øre for hver
liter billig brændstof, du tanker. Jo
mere du tanker, jo mere får klubben
– uden at det koster dig ekstra.

Ugerløse

Du kan også få point på dit Coopkort, når du tanker hos OK. Jo mere
du tanker, jo flere point får du.

- Gør det med et smil
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UIF - GYMNASTIK

UIF - BILLARD

Gymnastik sæsonen er godt i gang og der er i år 6 hold,
3 for børn og 3 for voksne.

Vi holder til på 1. salen i sidebygningen til Fritidscenteret, hvor vi har to gode borde.

Der er god tilslutning til de forskellige hold, men der er
altid plads til flere.

Mandag og tirsdag eftermiddag spilles der, og man
er velkommen.

Vi har været så heldige, at springholdet har været til en
fantastisk springdag på Sorø Idrætsefterskole.
Gymnastik afslutningen kommer til at ligge i midt/slut
marts 2015 og vi er ved at undersøge mulighederne for
at bruge en at de nærliggende haller, så vi håber på stor
tilslutning.

Om aftenen er der ledige spilletider ved det ene
bord mandag til torsdag aften.

Nytårsevent
Den . 10. januar 2015 kl 11 til ca. 13
Kom og brug kroppen et par timer den 10. januar 2015
Der vil være Zumba, Cross Gym., step og udstrækning.
Man kan være med på alle hold eller bare dem man har
lyst til.
Der vil blive udleveret en vand og der er mulighed for at
få lidt frugt.
Det hele slutter af med en lille nytårs skål.
Det koster 100 kr at deltage og man kan melde sig til
på Ugerløse IF’s hjemmeside www.ugerloese-if.dk

Kom og kig hvis det har interesse
eller ring til formand Niels Henrik Svendsen tlf:
28973243 for yderligere oplysninger.
Lørdag d. 7 marts 2015 kl. 10.00 afholdes der
åbent mesterskab i skomagerbillard med fællesspisning. (tilmelding til fællesspisning nødvendig)
Alle er velkomne!
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN
Efter en god, lang og varm sommerferie glædede vi os
rigtig meget til vores makreltur lørdag den 16. august,
men vejrguderne var desværre ikke med os i år. Turen
blev aflyst grundet blæsevejr! Næste tur (30. august)
var en kysttur efter havørreder fra stranden ved Urhøj
Camping, hvor det da også blev til en enkelt havørred
på 1,1 kg til Sten J, inden regnen satte ind, og vi gik til
frokost (grillede pølser). Efter frokost stod den på hygge
i campingvognen, og så nåede vi ikke mere den dag!

Erik med laks fra Lagan

Dan med laks fra Lagan
I vores årlige forlængede weekendtur (17. – 21.
september) til elven Lagan i Sverige fik vi en fornuftig
fangst. Det blev i år til 3 laks, Dan på 5,8 kg, Erik på 3,5
kg samt Svend på 2,2 kg. Det var Svends første tur til
Lagan, så det var en stolt fanger, der krydrede weekendens strabadser med sin første laks nogensinde.
Weekenden gik som sædvanlig med masser af fiskeri
samt masser af hygge, og det er stadig svært præcist
at forklare, hvilke af delene der er vigtigst. Fredag aften
var vi samlet omkring grillen, hvor hyttebyens ejere,
Mats og Cattis, som sædvanlig gav grillede hotdogs.
Igennem årene har vi fået lært dem, at danskere skal
have både rå løg og remoulade til, men det er endnu
ikke lykkedes os at lære dem at varme pølsebrødene. Vi
prøver igen til næste år.

Lørdag den 27. september var vi på sildetur med det
gode skib M/S HAVSTRYGEREN fra Helsingør. Vejret
var helt fint, og selv de mindre børn havde ikke nogen
problemer med at stå fast. Skipper Dyt arbejdede som
vanligt ihærdigt med at finde de gode sildestimer med
de største sild, og det lykkedes helt fint. I alt fik vi 1415
sild, 4 torsk, 3 makreller samt en enkelt fladfisk. 2 af
torskene holdt dog kun lige målet, og den største makrel
var faktisk 50 gram tungere end de 2 torsk! På turen
lykkedes det Allan P at gøre lidt opmærksom på sig selv.
Først tabte han sin fiskestang med hjul og grej i vandet,
og det lykkedes ikke nogen at fange den, selvom flere
forsøgte. Derefter plantede han en krog i fingeren,
vel at mærke med modhager og det hele godt inden
under huden! Endeligt lykkedes det Allan at knække
den ene kost ombord inden han mistede kost nr. 2 over
skibssiden!

Svend med laks fra Lagan
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN
Lørdag den 25. oktober tog vi til Vanløse put&take for at
fange ørreder. Vi havde store forventninger, idet vi fredag aften så, at der blev udsat 75 kg pæne fisk. Fiskene
ville det dog anderledes, og vi fik ”kun” 5 ørreder med
hjem. Vi havde dog en helt fin dag.
Lørdag den 1. november var vi i Langelandsbæltet efter
fladfisk med M/S HANNE fra Onsevig. Skipper Erik
har ved havnen i Onsevig et stort hus med plads til 12
overnattende, og vi tog derfor derned fredag aften. Her
indtog vi smørrebrød fra Ragnhild i Kvanløse, og hyggede os med en enkelt øl (eller 2) inden sengetid. Lørdag
morgen serverede Lise hjemmebagt morgenbrød med
hjemmelavet røget rullepølse, hjemmelavet hamburgryg
og hjemmelavet leverpostej. Der var dog også medbragt
ost, som egentligt burde have stået udenfor! Vi sejlede
ud kl. 08.00, og efter 20 minutter var vi i gang. Allerede
i første drev fik vi pænt med fisk op, og dagen igennem
var der faktisk ikke nogen stille perioder. Vi satte da
også ny klubrekord med 340 fladfisk på en enkelt tur,
hvilket også er det andet højeste på skibet i år!

Unge fiskere på sildetur

Resten af året er der planlagt yderligere 2 ture, dels en
kysttur efter havørred og dels en fladfisketur fra molerne
på flådestationen i Korsør. Yderligere afholder vi julehyggeaften med banko, æbleskiver og hvad dertil hører.
Stemningsbillede fra Lagan med Peter
I skrivende stund er vi i gang med planlægningen af
turene i 2015. Programmet vil langt hen ad vejen ligne
de foregående år. Vi vil dog forsøge at ændre lidt på
enkelte af turene. F. eks. er det vores tanke igen at
prøve torsketure i Storebælt, og vores torsketur i Øresund forsøger vi at flytte fra Helsingør til længere ned i
Øresund. Endelig arbejder vi på at arrangere en åben
tur for byens borgere, hvor vi tager med som hjælpere,
og stiller grej til rådighed. Mere om alt dette i næste
nummer.
Sild ombord!
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UGERLØSE IF - BADMINTON
Sæsonen 2014 - 2015 startede i år desværre med at vi
mistede den sidste time fra 20 til 21, da Store Merløse
hallens bestyrelse konstaterede vi var for få spillere der
benyttede timen, denne time var desværre den bedste
betalte time. Hal bestyrelsens beslutning var dog fuldt
ud forståeligt da der de sidste 3 måneder kun var to
baner som blev benyttet, da flere spiller blev syge,
skadet, arbejdsramt eller ikke dukkede op, der har i flere
år været omkring 30-40 Zumba udøvere, som har spurgt
efter denne time, så det må siges at være helt ok, at de
nu benytter denne time.
Da øvelsen så kom til at få spillerne der spillede fra 20
til 21 ned på en anden time har der desværre været en
del som faldt fra, der har også været frafald i nogle af de
andre timer.

Lad ikke vores gymnastiksal stå tom.
Der har i år været en lille tilgang til badminton i vores
gymnastiksal på Ugerløse skole, og selvom den også
bliver benyttet af UIF gymnastik, er der stadig en del
ledige tider fordelt henover ugen fra mandag til fredag.
Der er ikke nogle skrevet regler omkring, hvad gymnastiksalen skal bruges til, så skriv til os hvis du/i ønsker
mere info, så kan vi få en snak omkring, hvad der ønskes samt, hvad der skal til før det kan lade sig gøre.
Hvis det skulle kræver mere end en time eller to samt
måske udstyr så kan det være vi har det eller mulighed
forlægger at det er noget vi kan skaffe.
Oversigten over ledige tider kan også ses på www.
ugerloese-if.dk

Dette gøre så at der lige nu, er to ledige baner i hver af
timerne 18 til 19 og 19 til 20, man er meget velkommen
til at komme og prøve skrive til badminton@ugerloese-if.
dk så skal vi nok finde ud af noget.
Efterlysning
Der har i de sidste par sæsoner været nogle forældre,
som har spurgt om mulighed for at deres børn kunne
spille badminton.
Så når du læser dette her og tænker at det er da mig
der skal hjælpe og har lysten til at lærer nogle unge
mennesker hvordan man spiller badminton sammen
med en anden træner, så skriv til badminton@ugerloese-if.dk da vores plan er at sætte to på trænerkursus
så der kunne starte et hold op i sæsonen 2015-2016.
Vi glæder os at høre fra dig /jer.
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Skal du også have lave det nye kloak system, som Holbæk Forsyning er
ved at etablere i øjeblikket?
Jeg kan klare de nødvendige tilslutninger og grave arbejde i forbindelse
med dette.
Jeg er aut. Kloak mester og har derfor autorisation til at tilslutte det til
kommunens kloak net, så det hele er lovlig og efter forskrifterne.
Kontakt mig for rådgivning og tilbud på dit kloaknet
På tlf.: 21 16 00 14 eller på mail: rmp@firma.tele.dk
Jeg kører i øjeblikket sammen med KB Entreprise, som Holbæk forsyning
har valgt at benytte til at udføre kloak opgaverne i Ugerløse. Jeg har derfor en stor viden om hvordan kloak nettet er på netop din vej.
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UGERLØSE IF - LIV I KLUBHUSET
Hver torsdag året rundt, med undtagelse af sommer- og
juleferie, er der åbent i Klubhuset fra 18:30-21:00 for
alle byens børn, unge og gamle. På udvalgte torsdage
vil der være planlagt en aktivitet.

Ugerløse Idrætsforening

Inviterer ALLE byens børn og voksne til

Til de voksne byder vi på en kop kaffe og hyggeligt
samvær, og for børnene og de unge er der masser af
leg, boldspil og socialt samvær.
Kiosken har et bredt udvalg af diverse lækkerier, lige fra
toast til bland selv slik, som sælges til fornuftige priser.

Juletræsfest 2014
i UIF‛s Klubhus

Søndag d. 14. dec. kl. 14.00

Vi har i 2014 haft mange forskellige aktiviteter. Vi har
bl.a haft besøg af UIF fiskeklub og UIF Petanque, hvor
vi har lært at binde fluer og spille petanque.
Derudover har vi haft planlagt aktiviteter som Græskarudskæring, Lygteløb, Rundbold, FIFA / Just Dance på
PS3, og mange flere.

En sjov dag med godteposer, saftevand og
naturligvis julehyggeligt samvær.
Måske kommer nissemor forbi

Pris: børn: kr. 30,00 voksne: kr. 20,00
Derudover kan der købes:
kaffe, æbleskiver og gløgg, øl, vand
amerikansk lotteri, med masser af præmier,
sponseret af de erhvervsdrivende

I de næste par måneder er der planlagt aktiviteter som
f.eks Banko, Thanksgiving- NFL Football, Småkagebagning og Juleklip.

Tilmelding senest søndag d. 7. december
til Tanja Berthou 22 66 02 60

Vi afholder desuden arrangementer på andre dage, som
f.eks Børnedisco, MGP-aften og Juletræsfest.

UGERLØSE IDRÆTSFORENING AFHOLDER

Hold øje med 4350 Ugerløse på Facebook eller på
UIF’s hjemmeside hvor vinterens program ligger, eller
kig forbi klubhuset om torsdagen og få en seddel med
programmet.

FOR ALLE I ALDEREN 1. TIL 7. KLASSE

SODA DISCO

FREDAG DEN 16. JANUAR
KL. 18.30 - 23.00
I KLUBHUSET

Vi glæder os til at se dig

GRATIS ADGANG
KIOSKEN ER ÅBEN,
HVOR DER ER MULIGHED FOR KØB AF
SODAVAND, SLIK, IS, POPCORN, TOAST
OG GLOWSTICKS

DER VIL VÆRE VOKSNE TILSTEDE SOM HOLDER OPSYN INDE I KLUBHUSET
OG I OMRÅDET LIGE UDEN OMKRING KLUBHUSET.

VI SES I KLUBBEN TIL EN SUPER SJOV AFTEN
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UGERLØSE IF - PETANQUE
Ugerløse petanque under UIF har har eksisteret siden
1997. Der blev banerne på idrætspladsen taget i brug.
Før 1997 spillede vi et par år på parkeringspladsen ved
svømmebassinet.
Vi har været op til 41 medlemmer, men i lighed med
andre idrætter så er tallet faldende. Vi har i skrivende
stund 24 betalende medlemmer.

Petanque er et socialt spil
I Ugerløse er vi medlemmer af DGI som kører en turnering hvert år. I år har vi et hold i B rækken og et hold
rykkede ned i C.

Hvert år arrangerer vi klubmesterskaber og der spiller
vi så om at komme til finaledagen. Vi trækker altid lod
om med og modspillere, da det er mest socialt. Vi har
vinspil hver den første torsdag i måneden.

Udover DGI har vi siden opstarten også spillet i Midtsjællandsturneringen som også kaldes venskabsturneringen med 5 hold fra Tølløse,Hvalsø,Kr. Sonnerup, Kr.
Saaby og Bukkerup.
Nogle gange medvirker vi også til skolens idrætsdage.

Vi træner søndage kl. 14.00 tirsdag og torsdag kl. 19.00
og onsdag kl. 10.00
Det koster kun kr. 300,00 om året at være medlem.
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PARTYTELT

1 fag = 9 x 3 m pris: 1.500 kr. / m. gulv 2.300 kr.
2 fag = 9 x 6 m pris: 2.000 kr. / m. gulv 3.200 kr.
3 fag = 9 x 9 m pris: 2.500 kr. / m. gulv 4.000 kr.
4 fag = 9 x 12 m pris: 3.000 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 4.500 kr.
5 fag = 9 x 15 m pris: 3.500 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 5.000 kr.
6 fag = 9 x 18 m pris: 4.000 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 5.500 kr.
7 fag = 9 x 21 m. pris: 4.500 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 6.000 kr.
8 fag = 9 x 24 m. pris: 5.000 kr. / m. 9 x 9 m. gulv 6.500 kr.
Vinduer og døråbninger kan placeres efter eget valg.
Priserne dækker leje og er inkl. opsætning, nedtagning og moms.
Transport tilkommer med 20 kr. pr. km (en vej).
Svend Erik Pedersen
58 24 10 55

Finn Engberg
59 18 86 63

www.uifsvenner.dk
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UIF’S VENNER

Bliv medlem af

STØTTEFORENINGEN
UGERLØSE IF’s VENNER
Foreningens formål er at arrangere indtægtsgivende aktiviteter til fordel for især
ungdomsarbejdet i Ugerløse Idrætsforening.

Vore aktiviteter er blandt andet:
Teltudlejning, teltopsætning, fældning og pakning af juletræer.

Vi kunne godt bruge nogle flere frivillige til den kommende sæson, så hvis
du har lyst til at hjælpe, evt. bare nogle timer, sammen med andre frivillige
fra Ugerløse og omegn, så giv os et kald og hør nærmere. Vi kan tilbyde et
fornøjeligt fællesskab om en god sag, hvor alle, ung som gammel, kan deltage.
Formand Finn Engberg

Sekretær Kim Gundesen

Tlf: 40 64 33 63

Tlf: 61 20 81 97

Medlemskab (aktivt eller passivt) for perioden 1/9 til 31/8
Kun 75 kr. - som kan indbetales til Reg. nr. 1726 Kontonr. 5160 005 566
(eller evt. betaling og indmeldelse direkte til kasserer Niels H. Svendsen, Sneppevej 9)

Se vores hjemmeside: www.uifsvenner.dk
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- Alt i foder til familiens kæledyr
- Stort udvalg af fuglefrø til vildtfugle
- Salg af hø, halm og spåner til husdyr

Stort udvalg af kvalitetsfoder til :

Flotte hønsehuse

Startpakker gør det nemt, at komme
- Høns, kyllinger og vildt
i gang med at holde høns i haven
- Hunde og katte
- Kaniner og heste
- Fuglefrø til havens fugle, kanariefugle og
parakitter

Forskellige specialhøns

Bland vores forskellige høns, og få et
flot hønsehold i haven

Bangs Hønniker
Tingstedvej 38, 4350 Ugerløse.

Tel 59179292 www.bangs.dk bangs@bangs.dk

NAVNEKONKURRENCE
Hvad skal bladet hedde?
Vi har sat XXXX-er i overskriften, fordi vi behøver din hjælp til at navngive bladet. Vi inviterer dig til en navnekonkurrence, hvor du kan byde ind med et godt forslag til lokalbladets navn.
Alle der kommer med et forslag deltager i konkurrencen om et gavekort til Dagli Brugsen.
Så har du et godt navn så udfyld nedstådende og aflever det i den opstille kasse i Dagli Brugsen senest 31. januar
2015, så deltager du i konkurrencen om et gavekort til Dagli Brugsen.
Navnet og vinderen afsløres på www.ugerloese.dk og facebook gruppen 4350 Ugerløse.

Lokalbladets navn

Navn:

Tlf.:

