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NYT FRA REDAKTIONEN NYT FRA LOKALFORUM

Tak for hjælpen
Navnet på byens lokalblad blev UGERLØSE NYT
Alle der kom med et forslag deltog i konkurrencen om et 
gavekort til Dagli Brugsen.

Vinder blev trukket en mandag aften i UIF’s klubhus og 
blev Casper Engberg.

Selve navnet på bladet var forslået af Charlie Wester-
gaard Nielsen.

Redaktionen har udviget
Redaktionen har fået tilgang af Tenna & Mathilde Karp-
pinen, som vil gennemlæse alt tekst og prøve at finde 
de stave og slå fejl der skulle være.

Byen/Lokalforums nye logo

Byen har fået lavet dette logo, som for fremtiden vil 
være at finde på alt hvad der kommer fra lokalforum.
Logoet blev brugt første gang i forbindelse med Jagten 
på Visionen

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

Har du en god historie om Ugerløse er du meget vel-
kommen til at sende den eller nogle billeder, som andre 
kan have glæde af at læse og se.

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@ugerlo-
ese-if.dk, da der altid kan bruges frivillige.

Godt 50 Ugerløseborgere mødtes d. 14.marts i skolens 
gymnastiksal, for at finde en vision for vores by.

Søren Kærsgaard og Kurt Næsted kom også på besøg 
og gav en lille peptalk om hvor de så Ugerløse i frem-
tidens Holbæk.

Forud for mødet havde debatten gået på facebook, og 
ungerne havde både på SFO og skole, arbejdet med 
hvilken vision de havde for byen. Der har også været 
opstillet en ”Visions kasse” i Brugsen. Alle idéerne blev 
samlet og der var mange kreative imellem, lige fra de 
gamle travere som omfartsvejen, til en ny byplan for 
Hovedgaden. Der var også flere forslag til konkrete 
opgaver som Ren by, cykelsti-centrum for Vestsjælland, 
Mc Donald på Hovedgaden, - og rigtigt mange flere.
Det var svært at sammenfatte alle udsagnene til en 
egentlig vision, men et lille hold sammenfattede alle 
forslagene i sætningen:

”Den flotte by tæt på stjernerne centralt på Sjælland”
”En by med liv, udvikling og vækst”

Nu der er sat ord på visionen, hvordan kommer vi så 
frem til målet? Mange ting er allerede i gang, men 
der skal mere til. Lokalforum har forsøgt at opdele de 
mange indput i nogle hovedtemaer, og vil nu starte 
nogle arbejdsgrupper indenfor disse. Hold øje med 
opslag i Brugsen, i Facebook gruppen ”4350 Ugerløse”, 
eller på ugerløse.dk

Tekst: Klaus Vink Slott
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FDF UGERLØSE

FDF Ugerløse er for alle børn der er startet i skole og 
frem til 99 år.
Har du lyst til at være med så mød op i fritidscenteret 
om tirsdagen fra kl. 18.30 til 20.00 hvor vi er frem til 1. 
April. Herefter er vi på FDF Grunden, Lilleskovvej 60, 
Ugerløse

I FDF har vi fået rigtig mange nye medlemmer siden 
sommerferien, hvilket vi er rigtig glade for. Huset sum-
mer af liv og glade dage hver uge med knap 40 børn og 
unge.

Vores udfordring er at vi mangler voksne som har lyst til 
at være med til at give disse børn og unge nogle super 
oplevelser. Så er du gl. FDF´er, spejder eller kan du 
bare godt lide at have med børn og unge at gøre, så 
er det måske dig vi lige mangler. Kig endelig forbi en 
tirsdag aften eller kontakt Heidi.

50 år.
FDF Ugerløse fylder 50 år og det fejrer vi lørdag d. 20. 
Juni på FDF Grunden for alle interesserede. Så kig 
endelig ud. Nærmere info kommer på FB 4350 gruppen.

Sommerlejr
FDF tilbyder igen i år børn som ikke er med i FDF at 
deltage på vores sommerlejr som er i uge 29.

En uge fyldt med spændende oplevelser, nye kammera-
ter, udfordringer, leg, hygge, bål og meget meget mere.

Hold øje med FB 4350 hvor info bliver lagt op når indby-
delsen er klar, eller kontakt Heidi for mere info.
Vi har begrænsede antal pladser, så pladserne bliver 
tildelt efter først til mølle princippet.

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

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

Formand:
Annette Vangslev

tlf. 24 66 59 56

FDF giver børn og unge et ståsted til 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 spørg-
smål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Leg:
I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfor-
dringer lærer at indgå i forpligtigende fællesskaber.

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

Tekst: Heidi Schmidt

www.fdf.dk
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Det meste er revet ned og kørt væk alt hvad der var i 
teknik rummet, beton fra bassin m.m. er demonteret / 
brækket ned og kørt væk.

Bassinet er, på begge langsider, “klippet” ned med ca. 
1m da der skal støbes nye overløbsrender hvor de gl. 
skvulprender var.

I skrivende stund er den ene langside blevet støbt.
De fliser der var, er fjernet så man kan komme ind til rå 
beton som skal sandblæses.
I den ene gavlender er man i fuld gang med at bore jern 
ned i den gamle beton så der kan støbes ny gavl, “plint”.

Teknikrummet er brækket ned, dækket er fjernet samt 
sandfilterne, væggen mellem teknikrum og sandfilter 
er delvis brudt ned da det skal inddrages til det nye 
teknikrum.

Begge vipper er fjernet og kørt væk. Der kommer en ny 
1m. vippe og kun den, vanddybden er ikke dyb nok til en 
3m vippen.

De gl. lejdere er også fjernet og kørt væk, der kommer 
nye.

Det gl. thermotæppe er også kørt væk, her kommer 
også et nyt.

Den gl. træbygning vil forblive i sin nuværende form, 
dog vil den blive malet.

Det bliver svært at sige hvornår badet er klar til indvi-
gelse, da der ind til nu er fremlagt tre tidsplaner.
Tidsplanen vil ændre sig hele tiden.

Der bliver diskuteret på hvert byggemøder, der har 
været, tidsrammer. Der er mange ting der skal tages 
højde for, ikke kun håndværkerne som skal have loges-
tikken til at passe, men også vejret spiller en rolle, da 
der er tøretid på beton, fliser, fure og membraner.

Alle er indstillet på at få badet færdigt så hurtigt som 
muligt og hvis alt “flasker” sig tror jeg på det bliver i slut-
ningen af juli måned, men som sagt skal alt “flaske” sig.

Tekst: Jacob Jørgensen

HVAD SKER DER MED FRILUFTSBADET
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UGERLØSE KIRKE

Ugerløse kirke er for alle, derfor har vi salmesang og 
rytmik for de mindste i vores samfund, ikonmaling, 
galleri, gospelsang og meditation for alle som har lyst til 
at udfolde sig kreativt og meditativt.

Hver søndag og helligdag er der gudstjenester, se 
kirkens hjemmeside eller kirkebladet for tidspunkt.
 
Ugerløse kirke er altid i bevægelse, og derfor tager vi 
meget gerne imod nye idéer, ris og ros. Og har du lyst til 
at være med i kirkens liv og aktiviteter skal du bare sige 
til. Vi har brug for alle slags mennesker og talenter, så 
kom og vær en del af fællesskabet.

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.

Påsken i Ugerløse Kirke

Palmesøndag kommer Michelle Larsen og Nadia 
Kamph og gør gudstjenesten særlig festlig med country 
inspirerede sange.

Skærtorsdagsmiddag
Skærtorsdag er der gudstjeneste kl.16.00 hvorefter 
der er spisning i sognegården. Vi byder igen i år på 
lammesteg og et glas rødvin som koster 40 kr. pr. per-
son. Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson senest 
palmesøndag.

Påskesøndag synger gospelkoret We got Joy.
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UGERLØSE KIRKE

Meditation og spiritualitet i Ugerløse kirke

Tirsdagsmeditation
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.

Tirsdage: 31. marts, 28. april og 26. maj. 

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

Galleri og ikonskrivning i Ugerløse Kirke

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 spæn-
dende kunst. I sommerferien kan galleriet være lukket i 
en periode.

Søndag den 17. maj afholdes der fernisering efter 
gudstjenesten kl.11.00 i forbindelse med at Tine Secher 
udstiller i sognegårdens galleri.

Ikonskrivningskursus
I påsken afholder vi igen ikonskrivningskursus ved Finn 
Günther. Vi begynder mandag den 30. marts og slutter 
torsdag den 2. april, hver dag fra kl.9-15. Hele kurset 
koster 500 kr. Med i prisen er frokost alle dage, men 
ikke materialer, de kan købes enkeltvis på kurset.

Tilmelding og spørgsmål til sognepræst Sara Mikaels-
son senest onsdag den 25. marts.

Tekst: Sara Mikaelsson
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Din lokale malermester
M. Olsen's Facade & Malerservice

Martin Vang Olsen
Hovedgaden 48, 4350 Ugerløse

Tlf: 61 85 84 77
Mail: m@m-olsens.dk

www.m-olsens.dk

Så er foråret kommet, den gode tid med lysere timer er på vej, og som du 
sikkert har bemærket, så har vintervejeret sat sine spor på træværket, 
facaden eller taget.

Derfor tilbyder din lokale malermester gode og fornu�ige løsninger og 
selvfølgelig til byens bedste priser.

Ring nu og få et godt tilbud på opgaven.

Teatergruppen 'Hop på Stedet' søger skuespillere til det originale
stykke "Ella i Eventyret", der skal fremvises til
UIF’s sommerfesten.

Vi er selv to piger på femten, der er med i
stykket, men vi kunne sagtens bruge �ere.
Lyder det som noget for dig?

Så kontakt os på: ugerloese.casting@gmail.com

SKUESPILLERE SØGES
Er du mellem 13 og 18?

Har du en skuespiller i maven?
Så er det lige dig vi mangler! 
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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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UGERLØSE VANDVÆRK

Året der gik på Ugerløse Vandværk
Et gammelt ordsprog siger, at alt begyndelse er svær, 
og man kan med rette sige, at Ugerløse Vandværk 
har haft et hårdt år. Vi kalder det en begyndelse, for vi 
startede året med et nyrenoveret vandværk og en besty-
relse med både ny formand og en ny kasserer, - og det 
blev et år med mange udfordringer.

Indkøringen af værket har givet mange udfordringer 
med variationer i vandtryk, mystiske pludselige vandfor-
brug, og grumset vand. Det grumsede vand har været 
den største udfordring, og  årsagen har vi ikke med 
sikkerhed fundet. Men vi har nogle gæt:

Da vi startede det nye værk op, var der højt indhold 
af jern, ammonium og mangan. Dette kan være gået 
i forbindelse med hinanden i de gamle rør og givet 
aflejringer. Dette er ved variationer i vandtryk så blevet 
hvirvlet op, og derefter havnet hos den forbruger, som 
tilfældigvis åbnede hanen på det uheldige tidspunkt.
Vi fik lavet en analyse af det slam, som der lå i rørene, 
og som kom ud til forbrugerne. Det er jern og mangan, 
som giver den sorte farve – det er ikke skadeligt, men 
det er klamt og ikke det man forventer fra et vandværk, 
der lige er investeret millioner i. Vi skal fra vandværket 
dybt beklage de ulemper og den irritation, som det har 
medført.

I forbindelse med jagten på grumset har vi gennem-
skyllet mange rør. Samtidig udskiftede vi en del rør og 
indskød ventiler, så vi fremover kan lukke af for mindre 
områder ad gangen.  Så ved ledningsbrud i fremtiden, 
vil kun et mindre antal forbrugere blive  berørt. Vi har 
brugt i omegnen af 1.700.000 liter vand til at skylle rør.  
Bestyrelsen krydser fingre for, at vi har fået løst proble-
met, og de få episoder, der har været de seneste måne-
der, har været til at forklare ved f.eks. ledningsbrud.

Under kloakering af byen er der også sket nogen 
overgravninger af rør. Det har givet et vandspild på 
ca. 365.000 liter, men på den anden side fandt kloak 
folkene en lækage som sad i en gammel brønd. Vi 
gætter på, at der fra dette brud alene, er løbet omkring 
8.000.000 til 10.000.000 vand ud om året.

En ting I som forbrugere kommer til at høre mere om det 
kommende år er tilbageløbssikring. I forbindelse med 
de ubehagelige episoder i Køge og Kalundborg, hvor 
kloakvand er kommet ind i vandrørerne, er reglerne ble-
vet strammet. Et eksempel på, hvor det kan gå galt, er 
hvis man fylder et havebassin og lægger haveslangen 
ned i vandet, så det ikke sprøjter. Hvis der så samtidig 
sker noget så vandforsyningen forsvinder, kan der opstå 
undertryk i rørene, og vandet fra bassinet blive suget 
tilbage i forsyningen.
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UGERLØSE VANDVÆRK

De vandmålere, vi fra værket opsætter hos forbrugerne, 
indeholder allerede en tilbageløbssikring, og alle nyere 
udendørs haner har også en sådan indbygget. Men har 
du en ældre udendørs hane, kan det være på tide at 
udskifte denne. For industri og landbrug er der kommet 
endnu strammere regler. Så snart vi i bestyrelsen har 
dannet os et overblik over om de nye regler medfører, 
at der skal ændres noget hos jer forbrugere, vil vi 
informere yderligere.

Analyserne af vandet vi leverer viser, at det er af god 
kvalitet, og både jern og mangan er nu nede på en tien-
dedel af det tilladte. På grund af årets problemer har vi i 
årets løb taget en del flere en de 4 lovpligtige analyser. 
Derudover har vi også fået taget en udvidet analyse for 
pesticider m. m. Her ligger vi også forsat langt under 
grænse værdierne.

I 2014 kunne vi sige velkommen til forbrugerne i 2 nye 
ejendomme, så der er nu 616 ejendomme tilsluttet 
vores værk. Vi indvandt 104.000.000 liter vand, og af 
dette nåede ca. 80% frem til forbrugerne. Vores største 
forbrugerne er de 7 landbrug, som sidste år brugte en 
fjerdedel af vandet.

Vi har et lille underskud i år. Noget skyldes en regning 
fra året før, der pludselig dukkede op efter adskillige 
måneder og ekstra udgifter i forbindelse med kampen 
mod grumset vand.

Fra værkets side håber vi på, at resultatet af sidste 
års udfordringer medfører en mere stabil drift og færre 
ulemper for jer forbrugere fremover. I den forbindelse 
vil vi gerne takke for den forståelse, vi har mødt fra de 
fleste forbrugere i forbindelse med problemerne.

Husk, det er vores allesammens vandværk. I er ikke 
bare forbrugere men også medejere. Vi i bestyrelsen 
modtager meget gerne kritik, bare den er konstruktiv.

Den fulde årsberetning er tilgængelig på værkets hjem-
meside vand.ugerloese.dk

Tekst: Klaus Vink Slott
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GEOCACHING - SKATTEJAGT MED GPS

Hvad er geocaching?
Geocaching er en leg som åbenbarer en verden
udover hverdagen, en verden, hvor muligheden for
et nyt fund kun er en kort gåtur fra der, hvor du er lige
nu. Eventyret begynder med at søge efter snedigt
gemte beholdere, som kaldes cacher.

Hvordan leges legen?
Grundlæggende kræver geocaching følgende 5 trin:

1 Download Geocaching app’en eller besøg
Geocaching.com

2 Opret en gratis konto. Bemærk det kun er muligt 
at se 3 cache beskrivelser pr. 24 timer.

3 Udvælg cachen som du ønsker at finde, og 
naviger til dens position.

4

Når du har fundet den, skriv dit geocacher navn i
logbogen, og genplacer den nøjagtigt, som du
fandt den. Hvis du tager noget fra cachen, så 
læg noget tilbage af tilsvarende eller større 
værdi.

5 Tryk på “Fandt den” knappen i app’en eller log
dit fund online på www.geocaching.com

En god begynder cache findes ved spejdergrunden på 
Lilleskovvej.

Et premium medlemsskab koster ca. 225 kr. om året, og 
giver ubegrænset adgang til cache beskrivelser samt 
premium caches.
Medlemskabet kan godt deles af en familie.

Hvad skal jeg bruge for at kunne geo-
cache?
Det eneste krav er en GPS enhed eller en mobiltelefon 
med GPS, så du kan navigere til cachen, og et Geo-
caching.com medlemskab.
Der findes cacher som kræver særligt værktøj. Nogen er 
eksempelvis magnetiske og er gemt svært tilgængelige 
steder.

Hvor er cacher placeret?
Cacher kan findes over hele verden. Det er normalt 
at geocachere gemmer cacher på steder der betyder 
noget for dem, der afspejler en speciel interesse eller 
cacheejerens evner. Disse steder kan være meget 
forskellige. De kan være i din lokale park, for enden af 
en lang sti, undervands eller ved siden af en gade.

Cachetyper
Der findes en del forskelige slages cachetyper som man 
kan læse mere om på www.geocaching.com, men de 3 
som man primært vil støde på i vores område er Traditi-
onel cache, Multicache & Mysterie/puzzle cacher

Vi vil anbefale at gemme Mysterie/puzzle cacher til man 
har fundet en del at de to andre typer.

Cache størrelse og udseende
Cacher varierer meget i størrelse og udseende. Ude 
i marken vil du opleve alt fra store gennemsigtige 
plastik beholdere over filmhylstre til en kunstig sten 
med et hemmeligt rum. Størrelsen angives på hver 
cachebeskrivelse og kan være Mikro, Lille, Almindelig, 
Stor eller Andet. Små, almindelige og store beholdere 
indeholder typisk bytteting.

Cache sværhedsgrad & terræn
Cacher varierer i sværhedsgrad og terræn fra 1-5 hvor 
1 er nemmest og 5 er sværest. For terræn betyder 1 at 
alle kan komme til cache beholderen uanset gangbes-
vær mens 5 betyder at man skal forvente at anvende 
dykkerudstyr, klatregrej eller andet for at nå frem til 
cache beholderen. Der er eksempelvis en 5/5 cache på 
den internationale rumstation ISS.

Trackables
Man kan i sin søgen efter caches støde på genstande 
der ikke er bytteting, disse er Geocoins/Travel Bugs 
med en mission. Nogen vil rejse jorden rundt, andre 
vil bare en tur rundt i landet. Falder man over en af 
disse kan man vælge at tage den ud og lægge den i en 
anden cache beholder. Det skal logges separat fra de 
almindelige fund. Man bør kun flytte en Trackable hvis 
det hjælper den på sin mission.
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GEOCACHING - SKATTEJAGT MED GPS

Gode råd før du drager på jagt
Læs cachebeskrivelsen før du begiver dig ud for at 
finde cachen. Der kan til tider være relevante billeder/
oplysninger knyttet til cachen. Kig på andre brugeres 
logninger for at se om cachen har været fundet for 
nyligt. Der kan være tilknyttet et tip til cachen som 
hjælper med at lokalisere beholderen. Gem tippet til du 
næsten har givet op.

Hav altid et skriveredskab med, det er ikke sikkert der 
er plads i beholderen til et. Hvis du har børn med på 
skattejagten, så sørg for at de har bytteting med. 

Mugglere
Når man er på skattejagt i et befolket område kan man 
støde på folk der ikke helt forstår hvad man går og 
laver. Disse personer kaldes i bedste Harry Potter stil 
for mugglere. Selvom de ikke har til intention at skade 
legen for andre er det en god ide at finde og gemme 
caches diskret.

De første jagter
Start med at finde en traditionel cache med sværheds-
grad under 1,5 og størrelse “almindelig”. I Tølløse skov 
bag slottet findes cachen Rubin der passer på oven-
stående kriterier. Der er to andre traditionelle cacher i 
skoven hvoraf Foderhuset kræver lidt snilde og fantasi 
(selv med tippet) at finde.

Den første multicache kunne være Parken ved kunsthø-
jskolen. Den består af fem gps punkter med spørgmål 
der hver har tre svarmuligheder. De fem gps punkter 
er nemme at navigere til med smartphone app’en, men 
anvender du en almindelig gps enhed skal  man have 
gps punkterne med så de kan indtastes. Når man har 
fundet alle svar, skal man sammensætte et koordinat 
ud fra den sidste linje i cache beskrivelsen. Dette gps 
koordinat gemmer på den endelige cache beholder.

Har man fået blod på tanden for denne cachetype kan vi 
anbefale Tv. Merløse der er lidt sværere men konstrue-
ret på samme måde og af samme geocacher.

Geocaching Event i UIF’s klubhus
Sidder man nu og tænker “Det kunne jeg tænke mig at 
prøve, men lyder meget svært at komme igang med” så 
kom ned i UIF’s klubhus lørdag den 18. april fra 11-14. 
hvor der bliver afholdt et lille geocaching for begyndere 
træf.

Ny multicache på vej i Ugerløse
Her til sidst vil vi bare oplyse at der i løbet af foråret vil 
blive lave en ny cache i Ugerløse.
Cachen bliver en multicache hvor man skal en tur rundt 
i byen før man man finde den endelige cache, så hold 
øje med hjemmesiden www.geocaching.com og på 
Facebook gruppen 4350 Ugerløse, hvor vi vil give et 
hint om hvornår cachen er klar.

Tekst: Ricko B. Andersen / Niller Nielsen

To lokale geocaching entusiaster inviterer alle der har lyst til

GEOCACHING FOR BEGYNDERE
 - et lille socialt geocaching træf for nybegyndere i gps-skattejagt 

Lørdag den 18. april
kl. 11.00 - 14.00
Vi starter i UIF‛s klubhus

N 55°35.019 E 11°39.118
Det er gratis at deltage.

Medbring selv en smartphone eller gps-enhed.
evt. en cykel

Der startes med introduktion i gps skattejagt ved
geocacherne Ricko(alias ricko77) & Niller(alias NillerDK)

Efter introduktionen kigger vi på teknik,
www.geocaching.com, snakker geocaching generelt og

i dagens anledning har vi gemt par prøve caches ved/på 
idrætspladsen som skal findes.

Dagens sluttes af med jagten
på de 2 geocacher der pt. ligger i byen.

Spørgsmål & tilmelding til arrangementet
enten på facebook gruppen 4350 Ugerløse eller

Ricko B. Andersen- ricko@cotg.dk
Niller Nielsen - niller@cotg.dk
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Ugerløse Støtteauktion
Auktionen går i år til flagallen & juleudsmykning og 
afholdes i forbindelse med Ugerløse Idrætsforenings 
sommerfest.
Effekter til auktionen modtages med glæde og
kan doneres af private og erhvervsdrivende
i Ugerløse og omegn

Kontakt Niller Nielsen på auktion@ugerloese-if.dk
eller mobil 22 77 53 54.

Vi forbeholder sig ret til at afvise effekter, vi ikke skønner 
egnet til auktion.

Efterhånden som der kommer effekter til auktionen 
poster vi dem på www.facebook.com/4350auktionen

Ugerløse flagalle og juleudsmykning
I Ugerløse opsættes og drives flagallen & juleudsmyk-
ning af frivillige, der er afhænge af økonomisk støtte til 
de udgifter, der følge med til opbevaring forsikring og 
vedligehold. Indtægter er fra gaver og donationer og 
fra udlejning af flag og spyd til udsmykning ved festlige 
lejligheder.

Vil du støtte dette arbejde modtager vi med tak dit 
bidrag på Reg. nr. 1561 Kontonr.16909637.

Lokalforum har de seneste år støttet med betydelige 
beløb  og det har gjort det muligt at bevare flag og 
stjerner.

Nu er det tid til at vi igen beder om din støtte så vi kan få 
noget at arbejde med også i 2015

Flagdage i 2015
16. april H.M. Dronning Margrethe ll
3. maj Konfirmation i Ugerløse
24. maj Pinsedag
26. maj H.K.H. Kronprins Frederik
5. juni Grundlovsdag
15. juni Valdemarsdag og Genforeningsdagen 
5. september Udsendte soldaters dag

Læs mere om flagallen på
https://www.facebook.com/groups/783473095016706/

Foreningen til stiftelse af
selvejende institution til etablering af

kultur-/idrætshus i Ugerløse
Afholder

Generalforsamling
Mandag den 20. april 2015 kl. 19.00
i UIF’s klubhuset, Højgårdsvej 24

Dagsorden i følge til vedtægterne

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Vel mødt
Bestyrelsen

FLAG & JULESTJERNER STØTTEAUKTION
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Sunde fødder er

GLADE FØDDER
v/ lægeeksamineret fodplejer Susanne Horndrup

Står du og har problemer med fødderne, så er GLADE FØDDER klar til at hjælpe.
Det være sig med

almindelig fodbehandling
forkælede luksus fodbehandling
behandling af nedgroede negle
lakering af negle med shellac

GLADE FØDDER
Tjørneholm 63, 4350 Ugerløse

Tlf.: 31 32 77 99
Ring i dag og bestil en tid
Facebook: glade fødder
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KALENDER - DET SKER DER I 4350 UGERLØSE

April Kl. Aktiviteter
torsdag den 2. 16.00 Skærtorsdagsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
fredag den 3. 10.00 Langfredagsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 5. 10.00 Påskegudstjeneste v. Sara Mikaelsson
mandag den 6. 09.00 Gudstjeneste 2.påskedag v. Lisbeth Jørgensen
søndag den 12. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson
lørdag den 18. 11 - 14 Geocaching for begyndere, en introduktion i gps skattejagt ved UIF's klubhus
søndag den 19. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 19. 10 - 14 Loppemarked på Ugerløse skole
mandag den 20. 19.00 Generalforsamling i Multihuset Ugerløse
torsdag den 23. 19.00 ”Syng med ” aften med N.J. Englich i Ugerløse fritidscenter
søndag den 26. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson
mandag den 27. 19.00 Generalforsamling i Dagli Brugsen

Maj Kl. Aktiviteter
fredag den 1. 10.00 Bededagsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 3. 09.00 Konfirmationsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 3. 11.00 Konfirmationsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 10. 09.00 Morgengudstjeneste v. Henriette Bitsch
torsdag den 14. 10.00 Kristi Himmelfartsdagsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 17. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 24. 10.00 Pinsedagsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
mandag den 25. 10.00 2. pinsedagsgudstjeneste v. Sara Mikaelsson
tirsdag den 26. 19.00 Generalforsamling i Ugerløse IF
søndag den 31. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson - Trinitatis søndag

Juni Kl. Aktiviteter
torsdag den 4. 18 - 22 Ugerløse IF's sommerfest
fredag den 5. 16 - 02 Ugerløse IF's sommerfest
fredag den 5. 08.00 Grundlovsmøde med morgenkaffe i Ugerløse fritidscenter
lørdag den 6. 09 - 02 Ugerløse IF's sommerfest
torsdag den 11. 19.00 Generalforsamling i lokalforum i Ugerløse fritidscenter
fredag den 19. 18.30 - 23 Sodavandsdiskotek i UIF’s klubhus 
lørdag den 20. FDF Ugerløse 50 års jubilæum på FDF Grunden
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KALENDER - DET SKER DER I 4350 UGERLØSE

Juli Kl. Aktiviteter

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

Ugedag Tid Aktivitet Sted

Tirsdag 18.30 - 20.00 FDF Ugerløse FDF Grunden

Onsdag 09.45 - 10.45 Kirke- og kravlestue Ugerløse Kirke

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

AKTIVITETER I 4350 UGERLØSE
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Forskellige specialhøns
Bland vores forskellige høns, og få et 

flot hønsehold i haven

Stort udvalg af kvalitetsfoder til :
- Høns, kyllinger og vildt
- Hunde og katte
- Kaniner og heste
- Fuglefrø til havens fugle, kanariefugle og     
  parakitter

Bangs Hønniker 
Tingstedvej 38, 4350 Ugerløse. 

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

Flotte hønsehuse
Startpakker gør det nemt, at komme 

i gang med at holde høns i haven

- Alt i foder til familiens kæledyr
- Stort udvalg af fuglefrø til vildtfugle
- Salg af hø, halm og spåner til husdyr
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Til forskønnelse af byen har vi i Dagli´ Brugsen opkøbt 
tre ejendomme på hovedgaden. Det drejer sig om 
Hovedgaden 15 og 17 samt en lagerhal som ligger bag 
ved nummer 17.

Nummer 15 har i mange år gået under betegnelsen 
”det skæve hus” og det er ikke helt uden grund, hvilket 
tydeligt kan ses med det blotte øje. 

Nummer 17 har tidligere været det lokale posthus i 
byen. Lagerhallen bag nr. 17 har tidligere været anvendt 
til systue, men i de sidste mange år har det blot være en 
hal til opbevaring af diverse ting og sager. Den tidligere 
ejer var en flittig samler, hvilket ejendommene stadig 
bærer præg af.

Vi har søgt om nedrivningsstøtte til alle tre ejendomme, 
og før der kommer en afgørelse på vores ansøgning 
kan vi desværre ikke gå i gang med at få ryddet op. 
Det skal besluttes på et byrådsmøde i Holbæk kom-
mune den 15. april 2015. Herefter kan vi ansøge om 
en nedrivnings-tilladelse hvor behandlingstiden ca. er 
oplyst til at være en måned.

Så hvis alt går efter planen kan husene blive revet ned i 
løbet af juni måned 2015. 
De videre planer med grundene er endnu ikke besluttet.  
Vi håber at kunne inddrage byens borgere, som er vel-
komne til at komme med forslag til grundenes fremtidige 
anvendelse. Der er dog allerede kommet et par forslag,
hundelufteplads, vaskehal eller boliger.
Arealet vil dog i første omgang blive udlagt til et grønt 
område.

Vi glæder os til at få rigtig mange indput. Gode ideer 
kan afleveres til Jesper i Brugsen eller til undertegnede 
på mail.

Bestyrelsen i Dagli´ Brugsen
Formand Lene Kildegaard.
Mail: Sileni@mail.tele.dk

WWW.BORDEBAENKE.DK

JOHNNY ROLSTED
24 42 90 47

FORSKØNNELSE AF HOVEDGADEN
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN

Fredag den 14. november 2014, var vi i skolekøkkenet 
på Ugerløse skole. Her lavede vi alle en fiskeret efter 
eget valg, og efter en præsentation af resultatet fandt vi 
tallerkenerne frem, og prøvesmagte lidt af det hele. Der 
var lagt rigtig mange gode tanker i kreationerne, og vi 
fik alle en fantastisk smagsoplevelse ud af anstrengel-
serne.

Der tilberedes fiskeretter i skolekøkkenet

Præsentation af maden

Smagsprøver at de mange lækre fiskeretter

Den 6. december 2014 besøgte 13 af medlemmerne 
Flådestationen i Korsør, hvor vi fiskede fra ydermolen 
ud i Storebælt. Det var andet år vi var på besøg derne-
de, og med det tidligere resultat på over 50 fladfisk var 
vores håb store. Helt så mange blev det desværre ikke 
til ved dette besøg, men det blev da til 26 fladfisk og to 
torsk, den største på 2,2kg. Begge torsk i øvrigt fanget 
af Jørgen Evang.

Jan Mogensen med fladfisk fra Flådestationen

Jørgen Evang med torsk fra Flådestationen
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN

Den 9. december 2014 var vi 36 deltagere til den 
traditionsrige juleafslutning med julebanko. Vi begyndte 
med 4 spil om gode præmier, og i pausen blev der ser-
veret gløgg og hjemmebagte æbleskiver. Efter pausen 
spillede vi igen 4 spil inden ”finalespillet” om den ekstra 
gode præmie. Vi sluttede af med at ønske hinanden god 
jul, godt nytår, og stor tak for de mange gode timer i det 
forgangne år.

 Julebanko, med gevinst

Den 17. januar 2015 afholdte Sportsfiskerne det årlige 
aktivitetsmøde. Årets program og ture blev gennemgået, 
og en god snak om både disse og andre forslag blev 
drøftet. Valg af udvalgsmedlemmer gik hurtigt, der var 
genvalg over hele linjen.
På mødet blev årets mestre kåret. Også her kan man 
faktisk tale om ”genvalg”, da det var de samme to der 
vandt i sæsonen 2014 som året før. Hos ungdommen 
var det Magnus Jensen der (gen)vandt mesterskabet, 
og hos seniorerne var det Jørn Jensen der (gen)vandt 
mesterskabet. Efter mødet hyggede vi os med masser 
af lystfiskerhistorier inden vi spiste lidt fra det særdeles 
veldækkede ta´selv bord. Efter spisningen fortsatte vi 
med hyggen til godt over midnat.

Jørn Jensen med pokal

Magnus Jensen med pokal

To seje mestre
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN

Årets første tur var en torsketur på Øresund lørdag den 
7. februar 2015. Turen blev faktisk en af de bedre, og 
det var på trods af et kraftigt blæsevejr. Skipper DYT 
holdte skibet næsten helt inde i færgelejet i Helsingør, 
men det viste sig heldigvis at fiskene også havde søgt 
læ derinde. 11 mand fik i alt 25 torsk på en samlet vægt 
af 44,7 kg. Den største på 5,2 kg gik til Erik Petersen.

Erik Petersen med stor torsk på Øresund

Kommende ture:
Sportsfiskernes program for resten af året kan ses her. 
Vedr. den åbne sildetur, se særligt stykke om den. 
Hvis du/I er interesseret i at høre mere eller være med, 
så kontakt gerne et af udvalgsmedlemmerne.

Tekst: Peter Sørensen
DATO 11. april 2015
STED/FISK Put & Take konkurrence, sandsynligvis i 

Løgtvedgård sø

DATO 25. april 2015
STED/FISK Havørredtur på Reersø eller Asnæs

DATO 09. maj 2015
STED/FISK Reersø efter hornfisk

DATO 22. – 25. maj 2015 (Pinsen)
STED/FISK Torne, efter gedder m.m.

DATO Søndag den 31. maj 2015
STED/FISK Langelandsbæltet med M/S HANNE efter 

torsk

DATO 19. juni – 22. juni 2015
STED/FISK Thyborøn, Det Gule Rev efter mange og 

store fisk.

DATO 22. august 2015
STED/FISK Sj. Odde, makrel med MARIANNE-F

DATO 02. – 06. september 2015
STED/FISK Weekendtur til Lagan efter laks

DATO 26. september 2015
STED/FISK Øresund efter sild med

HAVSTRYGEREN
OBS Åben tur for byens borgere og børne-

familier.Meget familievenlig båd.Sejltid: 
1200 – 1700.

DATO 03. oktober 2015
STED/FISK Havørredtur på/ved ???

DATO 24. oktober 2015
STED/FISK Øresund efter sild med HAVSTRY-

GEREN

DATO 30. oktober 2015
STED/FISK Fiskespiseaften. Mere om aftenen 

senere.

DATO Lørdag den 7. november 2015
STED/FISK Langelandsbæltet med M/S HANNE efter 

fladfisk

DATO 5. december 2015
STED/FISK Hvis vi får lov igen i år vil vi tage på 

Flådestation Korsør efter fladfisk.

Stemningsbillede fra Flådestationen
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Vi sejler fra Helsingør kl. 12.00 og er i havn igen kl. 
17.00, forhåbentligt med masser af sild til at tage med 
hjem. 

Kunne du/I tænke jer at deltage, så kontakt Peter 
Sørensen på 23 10 86 60 eller 59 18 86 60 eller mail 
pes4350@gmail.com

UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN

Kære alle

Lørdag den 26. september 2015 arrangerer vi en åben 
tur for alle i Ugerløse og omegn. Sportsfiskerudvalget 
vil være med og hjælpe alle dem, som ikke rigtigt har 
prøvet det før, og vi udlåner ligeledes gerne fiskegrej, 
hvis man ikke har noget selv. 

Bestyrelsen i Ugerløse Idrætsforening har givet udvalget 
en underskudsgaranti, så vi kan tilbyde turen til en 
fornuftig pris på kr. 100,- pr. deltager.

Vi arbejder ligeledes på at finde yderligere sponsorer 
som enten kan nedbringe prisen, eller som vil bidrage 
med noget til deltagerne.

Vi håber meget på, at dette tiltag kan få Ugerløses 
borgere til at prøve lykken med en fiskestang, og vi ser 
meget gerne deltagelse fra børnefamilierne. Båden vi 
har lejet, er meget velegnet til at børn kan få prøvet 
fiskeriet.
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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 døg-
net på mere end 670 tankstationer 
og så 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.

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 IF har sponsorkode: 557804

Få én samlet regning med OK Ben-
zinkort

Du kan bruge dit OK Benzinkort til 
at betale for andet end benzin fx 
bilvask, broafgift eller parkering på 
udvalgte steder – uden at miste over-
blikket over dine udgifter.

Få point på dit Coop-kort

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

Ugerløse - Gør det med et smil
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UGERLØSE IF - FODBOLD - U11

Lidt status fra vores U11 drenge, vi nedlægger desværre 
holdet 15 marts. Der er kun 10 drenge tilbage og der er 
flere af dem der gerne vil ud og prøve grænser af i de 
større klubber, hvor de får mere modstand til træning og 
flere spillere på deres eget niveau.

Det har været 6 gode år jeg har haft med drengene, 
mange udfordringer at takle både med spillerne og ikke 
mindst forældrene. Det har været en stor oplevelse at 
følge drengenes opvækst og fodbold forståelse blive 
udviklet. Der har været mange store oplevelser med 
U11 drengene. De har vundet rigtige mange tuninger og 
stævner i løbet af de 6 år jeg har trænet dem. Nogle af 
de store øjeblikket har været da vi vandt guld i Thyregod 
Cup  – Hvidovre Cup – Faxe Ladeplads Cup –  og flere 
1 .pladser i Pinse Cup i Dianalund. Vi har været Sjæl-
lands mester i indendørs 2014 og Vestsjællands mester 
i udendørs 2013.

I Efterårsferien 2014 var vi 11 drenge nede og spille 
fodbold i Holland til et kæmpe stævne, der hedder Tour 
Holland i byen Zvolle. Det var en kæmpe oplevelse for 
både spillere, forældre og træner team. Vi fik prøvet 
os af mod hold fra Holland , Jylland , København og 
ikke mindst Tølløse Boldklub, som vi tabte 0 – 3 til i 
B – finalen.,

Vi kørte i bus derned sammen med Tølløse og 
Hvidovre. Det var en lang tur på 12 timer, men alle 
drengene hyggede sig med alle i bussen. Jeg kan godt 
anbefale, at alle hold får den mulighed at tage på sådan 
nogle ture. Det er rimelig dyrt at tage på sådan nogle 
ture, men med lidt planlægning og støtte fra UIF og 
forældrene kan det godt lade sig gøre.

Jeg stoppede som træner for U11 drengene i novem-
ber måned pga. en blodprop i hjernen. Flemming og 
Michael måtte tage over. Det har været hårdt for både 
trænere og spillere. En stor tak til Michael og Flemming 
for den store indsats de har ydet hele vinteren.

Michael, Flemming og jeg udtræder af fodbold udvalget 
d. 15 marts. Søren, Tommy og Martin fra U6 holdet 
tager indtræder i fodbold udvalget.

Tekst: Henning Hansen
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Hovedgaden 53 • 4350 Ugerløse
www.jlglas.dk • info@jlglas.dk

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

Velkommen til UIF Tennis 2015

Selvom det stadig er koldt så nærmer Tennis-sæsonen 
sig. Jeg har haft lidt følere ude angående tennis-træning 
både for børn og voksne. Der har været meget lille 
interesse. Men det skal ikke afholde jer fra at komme til 
at spille tennis.

Der er masser af spilletid ledig på banen så har du lyst 
til at forsøge dig, så henvend dig blot til mig så finder vi 
ud af det. Klubben kan i første omgang låne både ketch-
ere og bolde ud, derefter må man selv medbringe...

Tennis er en ”vejr-sport”, det vil sige at hvis det regner 
så spiller man ikke. Det er så også stort set det som kan 
afholde os fra at spille. Vi starter sæsonen i starten af 
maj og slutter i efteråret når bladene begynder at falde 
og dække banen.

Jimmy Larsen / Tennis-udvalget
tennis@ugerloese-if.dk

UIF - GYMNASTIK UIF - TENNIS

Så er sæsonen 2014/15 ved at være slut.
Det hele sluttes af med en stor gymnastikopvisning i 
Undløse hallen søndag den 22. marts.

Der var hele 5 hold fra Ugerløse der skulle lave opvis-
ning:
Forældre/barn, Puslinge, Spring, Cross gym, Zumba.

Det har været en god sæson med flere nye tiltag af én 
dags events. 
Der har været en springdag for alle springgymnasterne i 
Sorø i efteråret.
Der har været en dag med både zumba, step cross 
gym. og udstrækning. 

28. februar var der en dag på kangoo jump for voksne, 
hvilke også var en rigtig sjov dag med rigtig god bevæ-
gelse.

Fremadrettet er der aktivitetsmøde onsdag den 8. 
april kl. 19.30 i klubhuset. Vi vil opfordre ALLE der har 
noget til gymnastikken om at møde op, om det så er 
ris eller ros, nye forslag til hold/events, har lyst du til at 
være træner eller med i udvalget så er du også meget 
velkommen.  

Tekst: Line Helmer
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Lørdag den. 7 marts afholdte vi det åbne Ugerløsemes-
terskab i skomagerbillard. Der var i år kun 11 deltagere 
i kampen om det individuelle mesterskab. Vi startede 
kl. 10.30 med de første kampe, og ca. kl. 16 var finalen 
afgjordt. 

Resultatet af finalerunden blev, at Jørn Jensen vandt 
mesterskabet, Bo Christensen blev nr. 2 og Brian 
Jensen nr. 3.

I makkerpot, hvor holdene sammensættes ved lod-
trækning, vandt John Jensen & Brian Jensen

Vi holder til på 1. salen i sidebygningen til Fritidscenter-
et, hvor vi har to gode borde.
Mandag og tirsdag eftermiddag spilles der, og man er 
meget velkommen. Om aftenen er der ledige spilletider 
ved det ene bord mandag til torsdag aften.
Kom og kig hvis det har interesse eller ring til formand 
Niels Henrik Svendsen tlf:  28 97 32 43 for yderligere 
oplysninger.

Alle er velkomne!
Billardudvalget

UIF - PETANQUE UIF - BILLARD

Så er vi klar til endnu en opstart i Petanque i UIF

Alle er velkomne.
Vi træner:

Søndag kl. 14.00
Tirsdag kl. 19.00
Onsdag kl. 10.00
Torsdag kl. 19.00

Kom forbi og prøv! Vi har kugler du kan låne.

Kontakt Daggi: 30 54 95 82
Inge: 30 26 11 65

På gensyn
Petanqueudvalget
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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. 

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 is og bland selv slik, som sælges til fornuftige 
priser.

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 Græska-
rudskæring, Lygteløb, Rundbold, FIFA / Just Dance på 
PS3, Thanksgiving- NFL Football og mange flere.

I de første par måneder i 2015 har vi afholdt arrange-
menter som Fastelavn og Bankospil.

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

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

Vi glæder os til at se dig
Klubhusudvalget

VI SES I KLUBBEN TIL EN SUPER SJOV AFTEN

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

UGERLØSE IDRÆTSFORENING AFHOLDER

FREDAG DEN 19. JUNI
KL. 18.30 - 22.30

I KLUBHUSET

FOR ALLE I ALDEREN 1. TIL 7. KLASSE

GRATIS ADGANG

FREDAG DEN 19. JUNI
KL. 18.30 - 22.30

I KLUBHUSET

FOR ALLE I ALDEREN 1. TIL 7. KLASSE

GRATIS ADGANG

SODA DISCO

KIOSKEN ER ÅBEN,
HVOR DER ER MULIGHED FOR KØB AF

SODAVAND, SLIK, IS, POPCORN, TOAST
OG GLOWSTICKS
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UGERLØSE IF -  LIV I KLUBHUSET

KLUBHUSET ER ÅBENT
for alle byens børn og voksne

HVER TORSDAG FRA KL. 18.30 – 21.00
 Soda disco afholdes cirka hver 3. måned -

DAG UGE DATO TEMA KLUBHUS-PASSER(E)

Torsdag 12 19. marts Hygge og sjov Louise 

Torsdag 13 26. marts Perle-værksted (Looms) Jimmy + udvalget

Torsdag 15 9. april Hygge og sjov Bonnie + Udvalg/Rengøring

Torsdag 16 16. april Hygge og sjov Charlotte 

Torsdag 17 23. april Hygge og sjov Louise

Torsdag 18 30. april Hygge og sjov Tanja

Torsdag 19 7. maj Familie-Rundbold - (hvis vejret er til det) Bonnie + Udvalg/Rengøring

Torsdag 21 21. maj Hygge og sjov Jimmy

Lørdag 21 23. maj Voksen MGP Bonnie - Pia

Torsdag 22 28. maj (Petanque) Pia

Torsdag 24 11. juni Hygge og sjov Pia + Udvalg/Rengøring

Torsdag 25 18. juni Skattejagt Jimmy - Bonnie

Fredag 25 19. juni Sodadisk Kl. 18.30 - 23.00 Udvalget+Niller+Palle

Torsdag 26 25. juni Hygge og sjov Tanja

KLUBHUSET ER LUKKET I JULI

Torsdag 33 13. august Ny vagtplan starter Bonnie

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES
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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 Finn Engberg  

58 24 10 55 59 18 86 63

www.uifsvenner.dk

UIF’S VENNER
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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



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 der-
for en stor viden om hvordan kloak nettet er på netop din vej.


