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NYT FRA REDAKTIONEN NYT FRA LOKALFORUM

Nu med Krysord
Vi har i dette nummer indført Ugerløse krysord,efter 
Dorthe Ilsfort forslå det, vi håber alle syndes godt om 
det.

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.

Byen dag
Sociale aktiviteter gruppen har besluttet at byens dag 
fremover skal ligge anden weekend i september.
I år er det 12. september, og vi har allerrede være i 
gang med at forberede lidt.

UIF vil afholde Tour de Ugerløse - et motionscykelløb for 
hele familien (se mere i bladet) og hvis friluftsbadet når 
og blive klar så måske også kan lave en mini Triatlon 
(svømning, cykling og løb).

Om aften vil dagen blive afsluttet med en fest på 
idrætspladsen, (se bagsiden)

Det kommer nok flere ting til når vi nærmer os dagen 
og hold øje med Facebook gruppen 4350Ugerløse og 
hjemmesiden ugerloese.dk.

Bogermøde om cykelsti
Den 25. august er der indkaldt til bogermøde omkring 
cykelstien til Nr. Vallenrød, se tegninger og læse mere 
fra side  26 i dette blad.

DENNE ANNONCEPLADS KAN BLIVE DIN

Ønsker du at få en annonce i Ugerløse Nyt er priserne følgende:

ANNONCEPRISER PR. GANG:
Helside - 13,6 x 19 cm • kr. 800,-
Halvside - 13,6 x 9 cm • kr. 450,-
1/4 side - 13,6 x 4,6 cm • kr. 300,-
1/4 side - 6,7 x 9,4 cm • kr. 300,-
1/8 side - 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 KIRKE

Ugerløse kirke tilbyder en lang række er spændende 
aktiviteter henover sensommeren og efteråret.

Nogle tiltag er nye som fx vores børnekor, kurser i Qi 
gong, lifecoach foredrag og en masse skøn musik i 
gudstjenesterne og i form af koncerter. 

Andre tiltag er ikke nye men fortsætter netop fordi der er 
stor tilslutning. Vi håber at der er noget for enhver smag 
og for enhver alder. 

Vil du vide mere om de enkelte aktiviteter så se i kirkeb-
ladet eller på kirkens hjemmeside.

Børn og Unge i Ugerløse Kirke

Kirke- og kravlestue
Musik, sang og bevægelser for de små hver onsdag 
kl.9.45-10.45.

Babysalmesang
Babysalmesang oprettes hvis I er en gruppe på min. 5 
personer, henvendelse til sognepræsten.
 
Børnegudstjenester i Ugerløse Kirke

Æble børnegudstjeneste onsdag den 23. 
september kl.17.00

Vi skal smage på en masse forskellige æbler, høre 
æblehistorier og lege æblelege. Efter børnegudst-
jenesten er der fællesspisning i sognegården, hvor 
menuen står på hjemmelavede forårsruller og glaseret 
æblepind til dessert.
 
Halloween børne- og ungegudstjeneste ons-
dag den 28. oktober kl.17.00

Årets mest uhyggelige gudstjeneste, som ikke egner 
sig for sarte sjæle og alt for små børn. Så kom hvis du 
tør, og husk at have en voksen du kan holde i hånden 
for i aften kan alt ske. Efter børnegudstjenesten er der 
fællesspisning i sognegården, hvor menuen står på 
hjemmelavede lasagne og uhyggelig kage.

Gudstjenester og Koncerter

Søndag den 30. august kl.10.00 og søndag 
den 20. september kl.10.00
Kirkesanger Magnus Wassbotn kommer og løfter 
stemningen med smuk solosang.
 
Høstgudstjeneste søndag den 6.september 
kl. 10.00
Velkommen til festlig høstgudstjeneste i Ugerløse Kirke 
igen i år vil kirken være festlig pyntet op.
 
Søndag den 4. oktober kl.15.00 Smuk, kreativ 
og drømmende gudstjeneste

Til denne særlige gudstjeneste som afslutter vores 
Krop og sjæl dag, men som man sagtens kan komme 
til, selvom man ikke har været med hele dagen, byder 
på spændende musik. Kim Nyberg som er musiker og 
komponist spiller på mandolin. Til daglig spiller Kim i de 
to bands Afenginn og Danjal, til denne gudstjeneste vil 
han sammen med Tobias Dahl og Magnus Wassbotn 
spille stemningsfuld, drømmende og meditativ musik
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Søndag den 18. oktober kl.14.00 Spil dansk 
gudstjeneste
I anledningen af Spil Dansk Dagen, som ligger i oktober 
måned, afholdes en spil dansk  gudstjeneste i Ugerløse 
kirke. gudstjenesten vil foruden danske salmer og 
fællessange byde på et band, som vil spille dansk musik 
af forskellige genre. Bandet vil bestå af kirkens organist 
Tobias Dahl på klaver, kirkens kirkesanger Pernille 
Rasmussen, Bertil Pyndt Jonsén på trommer, Amalie 
Dahl på saxofon samt Rasmus Nielsen på bas.
  
Allehelgen søndag den 1. november kl.16.00
Denne gudstjeneste henvender sig til alle som har 
mistet. Vi mindes og sørger, glædes og fyldes med 
taknemmelighed for det vi dog alligevel fik sammen. 
Sanger Inger Petri og pianist Jesper Adorján Ankjær 
og cellonist Therese Adorján Ankjær vil igen i år gøre 
denne eftermiddag særlig smuk og stemningsfuld.

Søndag d. 22. november kl.10.00
Tager Tobias sine to brødre med, Laurits på 19 år spiller 
Bratsch og Tristan på bare 13 år spiller cello. Disse tre 
dygtige og unge musikere vil spille klassisk og folkelig 
musik.

Glædens, Håbets og Smertens Sange
Koncert tirsdag den 2. november kl.19.00 i 
Ugerløse Kirke

Koncert med Tenor Magnus Schou Vassbotn og sopran 
Julie Meera Albertsen akkompagneret af Jacob Beck.
Glæde, håb og smerte. Tre stærke følelser som vi alle 
kender til. Følelser som er så essentielle og spiller 
en stor rolle i musikken og dramaet. Disse følelser er 
temaet for vores koncert. Vi vil tage jer med på en rejse 
gennem operaens-, operettens- og musicalens verden.
Af operaer vil vi bl.a. synge arier fra Puccinis Madame 
Butterfly, Tosca og La Boheme.
Fra operettens verden vil i stifte bekendtskab med 
Lehars succeser såsom Den glade Enke og Smilets 
Land. Og derfra videre til Bernsteins West Side Story og 
Andrew Loyd Webbers Phantom of the Opera. Dette er 
bare et udpluk af hvad programmet vil byde på.
Vi glæder os til at se jer!

1. advent søndag den 29. november
We got joy, kirkens gospelkor synger adventstiden ind
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Onsdagshygge

Er du til Madam Blå eller Coffee to go?

Onsdagshygge den 7. oktober kl.14.00-16.00 
i Ugerløse sognegård
Kaffe er ikke bare kaffe og der er mange traditioner 
knyttet til den varme drik. Kaffeslaberas, kaffegrums og 
jordemoderkaffe er få eksempler. Kaffen er den del af 
danskernes DNA….eller det skulle man i hvert fald tro, 
når man kan læse, at danskerne i gennemsnit drikker 
tre-fire kopper kaffe om dagen, det vil sige i omegnen af 
15 millioner kopper!
Hvor kommer kaffen fra og hvor længe og hvordan har 
vi drukket kaffe i Danmark? Det vil museumsleder Karen 
Munk-Nielsen fortælle om og vi vil give smagsprøver på 
forskellige slags kaffe.

Foredrag med Inger Petri - Hvordan møder vi foran-
dringer i vores liv?
 
Onsdagshygge den 4. november kl.14.00-
16.00 i Ugerløse sognegård
 

Hvordan og hvorfor reagerer vi i forandringer? Hvordan 
håndterer vi forandringer? Og hvordan
balancerer vi med os selv og vores eget liv i de mange 
forandringer, som hele tiden sker.
Kom til en inspirerende eftermiddag, hvor Inger Petri 
øser ud af sin personlige erfaring og viden.
Inger inddrager episoder fra sit eget liv og fortæller om 
hændelser, som forandrede hendes liv.
Her i sognet kender vi blandt andet Inger fra Alle Hel-
gens dag i Ugerløse Kirke, hvor hun har
sunget gennem mange år.
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Kurser

Hvordan balancerer vi med forandringer i 
livet?
 
Foredrag med Inger Petri
Tirsdag den 27. oktober kl.19.00 i Ugerløse 
sognegård
 
Hvordan og hvorfor reagerer vi i forandringer? Hvordan 
håndterer vi forandringer?
Og hvordan balancerer vi med os selv og vores eget liv i 
de mange forandringer, som hele tiden sker.
Kom til en inspirerende eftermiddag, hvor Inger Petri 
øser ud af sin erfaring og viden.
Inger har hele sit liv arbejdet som rådgiver og leder i den 
finansielle sektor.
I 2015 blev hun uddannet Mastercoach hos Sofia Man-
ning gennem Manning Inspire.
I sin fritid synger hun og her i sognet kender vi blandt 
andet Inger fra Alle Helgens dag i Ugerløse
Kirke, hvor hun har sunget gennem mange år.
Inger er som person og coach optaget af den dynamik 
og inspiration, der sker i og for mennesker, når man 
taler sammen og stiller de rigtige spørgsmål. Som coach 
hjælper man sin klient til at finde frem til sit eget faglige 
potentiale eller til sine menneskelige ressourcer for at 
nå et mål eller hvis man ønsker at ændre på sin nu-
værende situation. Inger inddrager episoder fra sit eget 
liv og fortæller om hændelser, som forandrede hendes 
liv. Med fokus på dét, du selv kan gøre noget ved, nem-
lig dine tanker og handlinger, så kom og hør, hvordan og 
hvorfor man skal gøre noget – hvis man vil.
Foredraget er gratis og alle er velkomne.

Meditation og spiritualitet i Ugerløse Kirke

Krop og sjæl - søndag den 4. okt. kl.10.00-
16.00
Velkommen til en hel dag med opmærksomhed på krop 
og sjæl.
Program
10.00 Velkomst i sognegården
10.15-11.15 Qi Gong ved Ingrid Sylvest
11.30-12.30 Foredrag om drømmetydning ved kunsttera-
peut Ida Lester
12.30-13.30 Økologisk og vegetarisk frokost
13.30-14.30 Foredrag om drømmetydning ved kunstter-
apeut Ida Lester
15.00-14.00 meditativ gudstjeneste
 
Det særlige tema i år er drømmetydning. Kunstterapeut 
Ida Lester vil hjælpe os med at fortolke drømmenes 
billeder og sprog. Som C.G. Jung skal have sagt:
En ikke forstået drøm er som et uåbnet brev.
 
Vil du deltage i hele dagen koster det 150 kr. enkelte 
aktiviteter koster 50 kr.
Tilmelding til Sara Mikaelsson senest torsdag den 1. okt. 
tlf. 59 18 80 74/ 26 84 67 91
eller email: sym@km.dk
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Kristen livspraksis – med hjertet som 
fokus.

Weekendretræte med Peter Ruge lørdag den 
29 aug. kl.9-17 og søndag den 30.aug. kl.9.-
14. og samme tidspunkter weekendretræten 
den 5-6 december
 
Et almindeligt liv er sammensat af forskellige dele - af 
f.eks. krop, tanker, følelser, instinkter og spiritualitet. 
Men de forskellige dele har også forskellige sprog, og 
når de ikke taler sammen oplever vi os som splittede. 
Gennem en ”livspraksis” søger vi at rumme det hele 
menneske. Konkret med en række af enkle øvelser, 
som får livets forskellige dele til at tale ligeværdigt med 
hinanden – med spiritualitet som fokus. Spiritualitet 
handler ikke kun om tro, men lige så meget om at 
opleve sig som en helhed. Sådan at man husker, at alle 
livets aspekter er skabt af Gud og derfor har krav på 
samme respekt og opmærksomhed. I kristen livspraksis 
øver vi os gennem bøn, kropspraksis, nærværsøvelser, 
etik, meditation, skyggeøvelser på at få livets dele til 
at hænge bedre sammen – med hjertet som fokus for 
menneskets helhed. Disse to retrætedage er et forsøg-
sprojekt, hvor vi i fællesskab søger mere viden om, 
hvordan vi kan formgive en nutidig kristen livspraksis.

Begge weekender koster 500 kr. og der vil blive serveret 
frokost. Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson, 
bemærk der er begrænset antal pladser.

EMPATIENS KILDE  III - IV.

Tirsdag den 22. september og tirsdag den 20. 
oktober fra kl. 15.30-21.00

Vi vil på disse to korte mødedag spørge efter medfølel-
sens kilde. Vi vil overveje, om hjertets evne for empati 
kan være en af de tråde, der forbinder vores liv med 
Gud. Vi vil tage afsæt to steder. Dels i tekster fra Bibel og 
Salmebog. Dels indre praksis af bøn og meditation. Og vi 
vil undersøge, hvordan kontakten til hjertet, giver os nye 
muligheder for at tale om Gud. Disse to korte mødedag 
er en fortsættelse af to tidligere møder med den samme 
titel i oktober 2014 og marts 2015. Vi undersøgte den 
første gang, hvordan vi kan fordybe empatiens erfaring 
gennem bøn og meditation. Og anden gang gik vi videre 
med den antagelse, at medfølelsen ikke tilhører mig, 
men opstår i mig, fordi jeg bliver berørt af Gud.

Begge dage koster 100 kr. og der vil blive serveret 
aftensmad. Tilmelding til sognepræst Sara Mikaelsson, 
bemærk der er begrænset antal pladser.
 
Vi vil bygge videre på de to tidligere mødegange. Men 
nye deltagere kan sagtens koble sig på.
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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: 25.aug. 29. sept. 27.okt.
 
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.
Søndag den 11. oktober kl.11.00 afholdes fernisering i 
anledning af Britta Klitgaard udstilling. 

Ikonskrivningsgruppen
En gang om måned samles gruppen i Ugerløse Kirkes 
sognegård og skriver klassiske ikoner, som lærer og 
vejleder er Finn Günther.
Vi mødes kl.9.00-15.00 onsdage den 16. sept. 14. okt. 
og den 11. nov.
Hvis du har lyst til at være med kan du få mere informa-
tion og tilmelde dig hos sognepræst Sara Mikaelsson.

 
Menighedsmøde mandag den 14. septem-
ber kl.19.30
Ugerløse kirke er konstant i bevægelse, ud over gud-
stjenester tilbyder kirken en lang række af aktiviteter til 
mennesker i alle aldre. Vi viderefører de aktiviteter som 
kører godt, men vi udvider også konstant med nye tiltag. 
Til menighedsmødet vil vi gerne fortælle om, hvordan 
det går og indbyde alle i byen til at komme med idéer, 
ris og ros.

Gospelkoret We Got Joy, Ugerløse

Efter en travl forårssæson med mange optrædener 
og koncerter startede gospelkoret “We Got Joy” 
efterårssæsonen op igen d. 13. august. Efteråret byder 
på en workshop for koretsmedlemmer, som efter 4 
workshop-dage henover efteråret, afsluttes med en 
koncert i januar, hvor flere kor synger sammen til én 
fælles koncert.
Hvis du har lyst til at synge sammen med os i koret 
kan man som altid møde op i sognegården kl. 19.00 på 
torsdage og se om det er noget for én.

Tekst: Sara Mikaelsson
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Cirkus Baldoni i samarbejde med skolen i 
Ugerløse.

Det gode samarbejde mellem skole og forældreråd 
kulminerede mandag den 1. juni med et brag af en 
Cirkusforestilling i Ugerløse.

På et forældrerådsmøde på Ugerløse afdelingen af 
Elverdamsskolen, blev der for et halvt år siden drøftet 
muligheder for at skabe en fantastisk oplevelse for 
eleverne på skolen. Sidste år var hele skolen på en 
tur til Middelaldercenteret på Falster. Der blev samlet 
penge ind gennem loppemarked, salg af kager og små 
sponsorater fra forældre, erhverv og lokale.

I år faldt valget på, at eleverne skulle være med til at 
skabe en fantastisk cirkusaften, hvor børnene, på lige 
fod med cirkusartister, kunne optræde foran forældre, 
familier og borgere i Ugerløse. Der blev taget kontakt 
til Thessa Daniella fra Cirkus Baldoni. Hun havde gået 
med de samme tanker og ventede blot på, at der var 
nogen, der ville være med. Der blev derfor aftalt en 
cirkusaften, hvor børnene skulle optræde sammen med 
deres professionelle artister.

Skolen arbejdede i uge 22 med et såkaldt cirkusbånd 
mellem klokken 10 og 12. Børnene skulle selv vælge, 
hvad de gerne ville optræde med, sådan at de fik sat 
deres kompetencer i spil. 

Børnene skulle derfor arbejde med at bygge et spæn-
dende cirkusnummer op fra bunden. Cirkus Baldoni 
var kommet med et rigtig godt oplæg til, hvad børnene 
kunne lave i cirkusnummeret.

Børnene skulle derfor arbejde med at bygge et spæn-
dende cirkusnummer op fra bunden. Cirkus Baldoni 
var kommet med et rigtig godt oplæg til, hvad børnene 
kunne lave i cirkusnummeret.

10 grupper var skolen delt op i - 8 optrædende og 2 
med praktisk arbejde.
 
• De dresserede dyr
• De råstærke rollinger
• De sjippende showkids
• Manegetjenerne 
• Rapporterne
• De herlige hulahoppere
• De blændende balancedansere
• De charmerende jonglører
• De komiske klovne 
• De aktive akrobater



11

UGERLØSE SKOLE

Alle kræfter blev lagt i - i de 4 dage efter pinse, og 
mandag d. 1. juni var der generalprøve klokken 12.00. 
Her fik børnene prøvet deres numre af i manegen, og 
de sidste detaljer blev justeret. Senere den aften skulle 
børnene så vise, hvad de kunne overfor deres familier 
og venner. 

Klokken 17 om eftermiddagen løb hele forestillingen 
af stablen. Det blev en stor succes med et telt, der var 
fyldt til bristepunktet. Børnene var superdygtige med 
deres cirkusnumre, og de høstede kæmpe bifald. De 
professionelle kunstnere fra Cirkus Baldoni optrådte ind 
imellem børnenes numre, og de høstede lige så stort 
bifald i cirkusteltet. 
De fremmødte kunne se kunstnere fra hele verden op-
træde med spektakulære cirkusnumre. De kunne blandt 
andet se; et Tyrolerhundenummer, et flot Catwoman-
show, flere fantastisk akrobatnumre og en super sjov 
klovn, der begejstrede alle med sjov og ballade. 

Forestillingen sluttede efter godt og vel to timer, og det 
var glade børn og forældre der kom ud af cirkusteltet. 
Børnene var stolte over det, de kunne vise frem for 
deres familier og venner, og forældrene kunne stolt se 
deres børn få succes. 

Cirkus Baldoni var glade for forestillingen, og de var 
imponerede over børnenes indsats. Alle blev enige om, 
at det var en succes, og der kigges allerede nu frem 
mod næste projekt, som Forældrerådet planlægger i 
samarbejde med skolen.

Tekst. Cirkus holdet i Ugerløse
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JULEUDSMYKNINGEN

Gi’ en skilling til juleudsmykningen

I Ugerløse opsættes og drives juleudsmykning af frivil-
lige, der er afhænge af økonomisk støtte til de udgifter, 
der følge med til opbevaring forsikring og vedligehold. 

Vi er mange der synes, at juleudsmykningen i Ugerløse 
ikke må forsvinde. Og hvis de mange bare giver et lille 
beløb, har vi råd til at få julestjernerne op igen i år.

Vi skal bruge penge til nye pærer, ledninger, stik og så 
lidt gran.

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

Eller gi’ en hånd med at sætte juleudsmykningen op. Vi hygger os sammen, når vi gør noget for byen. Mange gode 
venskaber er startet med frivilligt arbejde.

Tekst: Flemming Nielsen 

ØSTRUPVEJ 124 - UGERLØSE
Tlf. 59 18 81 10 / info@smedegaarden-vvs.dk

VI UDFØRER
·  Vand Varme Sanitet
·  Solvarmeanlæg
·  Stoker/Pille kedler
·  Pilleovne MCZ
·  Gasinstallation
·  Oliefyr- kedler og tanke

·  Gasfyrsservice
·  Oliefyrservice
·  Blikkenslager arbejde
·  Forsikringsskader
·  Gravearbejde
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UGERLØSE FORSAMLINGSHUS

Hovedbygning
Hverdage (fra 17.00 til kl. 17.00 næste dag) 1.500 kr.

Fredag/Lørdag (fra 10.00 til lørdag 10.00) 1.500 kr.

Kort weekend (fra lørdag kl.12.00- til søndag 12.00) 2.600 kr.

Lang weekend (fra fredag kl.17.00 til søndag kl.17.00) eller (fra lørdag 12.00 til mandag 12.00) 3.200 kr.

4-Timers møde   600 kr.

Kursusdag, møde eller begravelse (08.00-17.00) 1.000 kr.

Rengøring iflg. særlig aftale 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) 1.000 kr.

Fredag/lørdag (fra fredag kl. 12.00 til lørdag kl. 12.00) 1.000 kr.

Kort weekend (fra lørdag 12.00 til søndag 12.00) 1.200 kr.

Lang weekend (fra fredag kl.17.00 til søndag kl.17.00) eller (fra lørdag 12.00 til mandag 12.00) 2.000 kr.

4-Timers møde    400 kr.

Kursusdag, møde eller begravelse (08.00-17.00)    600 kr.

Rengøring iflg. særlig aftale 1.000 kr.

Der er lille anretter-køkken og service.

Henvendelser vedrørende leje af lokaler i 
forsamlingshuset 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
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TOUR DE UGERLØSE 
 

ET MOTIONSCYKELLØB FOR HELE FAMILIEN 
LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER FRA KL. 11.00 

 
Ugerløse Idrætsforening indbyder for 1. gang til motionscykelløbet Tour de Ugerløse 

Arrangementet finder sted i forbindelse med byens dag i Ugerløse. 
Indskrivning, start og mål ved p-pladsen ved Ugerløse If klubhus, Højgårdsvej 24. 

  
BØRNERUTEN 
Distance: 3 km - Der foretages ikke tidsregistrering. 
 
Denne rute henvender sig til de helt unge og nye cykelbørn, da 
ruten er henlagt til cykelstier og svagt trafikerede vejeruten og 
ligger inde for bygrænsen. 
Ruten skal dog gennem køres sammen med en voksen. 
 
Forplejning: ved start/mål. 
 
HYGGERUTEN 
Distance: 16 km - Der foretages ikke tidsregistrering. 
 
Denne rute, er en rigtig familie ruter, hvor der er mulighed for at få 
sig en rigtig hyggelig tur. 
Ruten forgår mest på svagt trafikerede veje, så større børn kan 
nemt køre denne rute. 
 
Forplejning: ved 9 km og i mål. 
 
FAMILIERUTEN 
Distance: 24 km - Der foretages simpel tidsregistrering. 
 
Her er der også tale om en familierute, dog med udfordringer i 
form af et par bakker. En rute for de der vil hygge sig og som 
alligevel også vil have ekstra motion. 
 
Forplejning: ved 14 km og i mål. 
 
MOTIONSRUTEN 
Distance: 40 km - Der foretages simpel tidsregistrering. 
 
En motionsrute hvor deltageren vil have en udfordring med sig 
selv, familien eller kollegaer. En rute alle motionister kan klare 
trods flere bakker undervejrs. 
 
Børn under 15 år kan ikke tilmelde sig denne distance. 
 
Forplejning: ved 15 km, 33 km og i mål. 
 
TIDSREGISTRERING 
 
Den simpel tidsregistrering forgår med stopur 
 
FORPLEJNING 
 
• Forplejningen er sponseret af Dagli’ Brugsen Ugerløse 
 
• Der bliver der serveret kaffe, kage, juice, saftevand, vand & frugt i 
start/mål området 
 
• I forplejningszonerne på ruten bliver der serveret saftevand, 
vand, frugt & juice 

PRÆMIER 
 
• Alle børn under 7 år, som gennemfører 3 km ruten får en 
medalje. 
 
• Alle børn under 12 år, som gennemfører 16 km eller 24 km-ruten 
får en medalje. 
 
• Alle som gennemfører 16, 24 eller 40 km-ruten får et diplom. 
 
• Der er lodtrækningspræmier mellem alle deltager på en rute. 
 
Præmieoverrækkelsen finder sted ca. 30 minutter efter 1. mand 
kommer i mål på den enkelte rute. 
 
De udtrukne lodtrækningspræmier kan afhentes i klubhuset, hvor 
der også ligger oversigter med de heldige vindere. 
 
REGLER OG ANSVAR 
 
Løbet er et motionscykelløb og afvikles i henhold til færdselsloven, 
og deltagelse sker på eget ansvar.  

 
CYKELHJELM ER PÅBUDT PÅ ALLE RUTERNE. 

 
PRISER & TILMELDING 
 

3 km - 20,- 16 km - 30,- 
inkl. forplejning & medalje inkl. forplejning & diplom 

1 gratis voksen pr. barn  
  

24 km - 30,- 40 km - 30,- 
inkl. forplejning & diplom inkl. forplejning & diplom 

 
Forhåndstilmelding kan indtil 4. september 2015 ske på 
www.facebook.com/cykellob, i klubhuset om torsdagen hvor der er 
åbent eller på cykel@ugerloese-if.dk 
 
Bemærk: Det er ikke muligt at få medalje hvis man ikke er 
forhåndstilmeldt. 
 
Betaling på dagen ved indskrivning  
 
YDERLIGERE INFORMATION 
 
Ruterne og yderligere informationer omkring løbet kan findes på 
www.facebook.com/cykellob, spørgsmål kan rettes til Niller 
Nielsen på tlf. 22 77 53 54 eller pr. mail: niller@cotg.dk 
 
Vi håber, at vi ses lørdag den 12. september 2015 på en af de 
spændende ruter, og naturligvis i klubhuset - både før og efter 
løbet! 
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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

August Kl. Aktiviteter
søndag den 16. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson
søndag den 23. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Mikaelsson
tirsdag den 25. 10.00 Bogermøde om Cykelsti til Tølløse

September Kl. Aktiviteter
torsdag den 3. 18.30 - 21 Liv i klubhuset - Familie-petanque
torsdag den 10. 18.30 - 21 Liv i klubhuset
lørdag den 12. Byens dag
lørdag den 12. 11.00 Tour de Ugerløse
torsdag den 17. 18.30 - 21 Liv i klubhuset - Fluebinding - Lystfiskerne
tirsdag den 22. Fællesspisning i forsamlingshuset
torsdag den 24. 18.30 - 21 Liv i klubhuset

Oktober Kl. Aktiviteter
torsdag den 1. 18.30 - 21 Liv i klubhuset
torsdag den 8. 18.30 - 21 Liv i klubhuset
torsdag den 15. 18.30 - 21 Liv i klubhuset - Efterårsferie – Lygteløb
torsdag den 22. 18.30 - 21 Liv i klubhuset
torsdag den 29. 18.30 - 21 Liv i klubhuset - Halloween

Oktober Kl. Aktiviteter
mandag den 2. Foredrag/musik om The Beatles i forsamlingshuset
torsdag den 5. 18.30 - 21 Liv i klubhuset
torsdag den 12. 18.30 - 21 Liv i klubhuset - Banko
torsdag den 19. 18.30 - 21 Liv i klubhuset
torsdag den 26. Fællesspisning/julefrokost i forsamlingshuset
torsdag den 26. 18.30 - 21 Liv i klubhuset - Thanksgiving Football

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

WWW.BORDEBAENKE.DK

JOHNNY ROLSTED
24 42 90 47
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Royal Export  
eller Heineken
24 x 33 cl. Literpris 11,99
+ pant
Frit valg 24-PAK

95,-

Tilbudet gælder fra 1. august til og med 30. november
& kun i Dagli’ Brugsen Ugerløse
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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

Tennis har indkøbt en meget avanceret boldmaskine, 
som ”spytter” utallige tennisbolde ud med forskellige 
placeringer og hastigheder.
Man indstiller selv variationen og hastigheden efter 
spillerniveau samt hvilke slag man vil forbedre.

Som medlem af tennis koster det kun 150 kr. pr. sæson 
for muligheden til at bruge boldmaskinen (inklusiv en 
stor kasse bolde) til selvtræning.
Hvis man melder sig ind i år, for man boldmaskinen 
gratis med i denne sæson.

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 så sæsonen slutter i efteråret når 
bladene begynder at falde og dække banen.

Tekst: Niller Nielsen

UIF - GYMNASTIK UIF - TENNIS

Vi fik rundet sæsonen af med manér med en rigtig flot 
opvisning i Undløse.

5 lokale hold fra Ugerløse stillede op og 2 hold udefra. 
Der var en meget flot opbakning og opvisningen blev 
rundet af med kaffe og kage.

Nu ser vi frem mod den nye sæson i efteråret hvor vi 
forventer at oprette hold i forældre/barn, Puslinge, Mi-
nispring for børn og Crossgym og Mixmotion for voksne

Vi glæder os rigtig meget til at starte op og byde børn og 
voksne velkommen i efteråret.

Tekst: Louise Garde
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UGERLØSE IF - SPORTSFISKERAFDELINGEN
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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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Hver torsdag året rundt, med undtagelse af sommer- og 
juleferie, samt helligdage, har vi åbent i Klubhuset fra 
18:30-21:00 for alle byens børn, unge og gamle. På 
udvalgte torsdage har vi planlagt en aktivitet. 

Til de voksne byder vi på kaffe og hyggeligt samvær, og 
for børnene og de unge er der masser af leg, boldspil og 
socialt samvær. 

Vi har et bredt sortiment i kiosken og sælger diverse læk-
kerier, lige fra toast til is og bland selv slik, til fornuftige 
priser.

 I 2. halvår af 2015 er der planlagt mange forskellige ak-
tiviteter, hvor man bl.a. kan stifte bekendtskab med UIF’s 
fiskeklub, som kommer og viser hvordan man binder 
fluer, og dem som har lyst kan også prøve det selv. Vi får 
også mulighed for at lære at spille petanque når vi skal 
besøge UIF’s petanque-klub.
 Derudover har vi planlagt aktiviteter som Halloween, 
Lygteløb, Banko, Thanksgiving- NFL Football.

2 arrangementer som vi glæder os meget til at afholde 
er Sodadisk den 2. oktober og juletræsfesten den 13. 
december, da begge arrangementer plejer at være en 
stor succes.

Sodadisk er et populært arrangement, både for byens 
børn, men også for børn fra de omkringliggende byer. 
Sodadisk er for børn fra 1. - 7. Klasse, og der serveres 
flotte alkoholfrie drinks, og byens 2 populære DJ’s sørger 
for god musik og underholdning.
Sodadisk afholdes 4 gange årligt.

Juletræsfesten er et hyggeligt arrangement for hele fami-
lien. Her lover vi underholdning i form af god julemusik, 
dans om juletræet og sjov underholdning til børnene.

Desuden vil er være salg af æbleskiver, gløgg og safte-
vand, samt amerikansk lotteri, hvor mange af gevinster-
ne er udloddet af lokale sponsorer.

Vi glæder os til at fortsætte succesen det næste år, og 
håber at se mange af jer til vores små og store arrange-
menter.

Tekst: Bonnie Jensen

UIF - PETANQUE UIF - LIV I KLUBHUSET

UIF petanque har haft travlt med at renovere vores pe-
tanque skur. Vi har lavet det højere og nu er det færdigt 
skønt. Tak til alle der har hjulpet. 

Vi er nogle stykker der har været til rund-boulen i 
Vallekilde Hørve det var. Hans og Henning, Daggi og 
Mogens stillede op 2 sidstnævnte blev nr. 14 ud af 38.

Så deltog vi med 6 spillere i Høve til Høvestævnet. Der 
fik Inge og Kaj en flot 2. plads og Daggi og Mogens blev 
3.

Så deltog vi ligeledes i Holbæk Open. Der var rang-
listeturnering for de bedste i landet om lørdagen.Der 
deltog flere landsholdspillere. De kom dog også igen om 
søndagen, da der var fine præmier. Der var ikke mange 
breddespillere som os, men vi havde en fantastisk lære-
rig dag. Inge og Kaj, samt Daggi og Mogens vandt 3 ud 
af 5 kampe, hvilket var flot i det selskab. Tove og Kurt 
vandt 1. Inge og Kaj blev nr. 14 og Daggi og Mogens 
blev nr. 18. Tove og Kurt blev nr. 30  ud af 35 doubler.

I venskabsturneringen vil jeg mene vi er 2 her til som-
merferien, da vi kun har tabt til Kr. Saaby.
I
 Dgi er Inges hold nr. 5 i B rækken og Hans hold i C er 
nr. 2. 

Den 2.-7. var der vinspil. Der blev Tove nr. 1 Lillian blev 
nr. 2 og Inge blev nr. 3

Tekst: Daggi
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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 36 3. september Familie-petanque Bonnie

Torsdag 37 10. september Louise

Torsdag 38 17. september Fluebinding - Lystfiskerne Tanja

Torsdag 39 24. september Jimmy

Torsdag 40 1. oktober Pia

Fredag 40 2. oktober Sodadisk Udvalget – Niller - Palle

Torsdag 41 8. oktober Tanja

Torsdag 42 15. oktober Efterårsferie – Lygteløb Jimmy – Udvalget

Torsdag 43 22. oktober Louise

Torsdag 44 29. oktober Halloween Udvalget

Torsdag 45 5. november Pia

Torsdag 46 12. november Banko Udvalget

Torsdag 47 19. november Jimmy

Torsdag 48 26. november Thanksgiving Football Niller

Torsdag 49 3. december Juleklip Udvalget

Torsdag 50 10. december Pia

Søndag 50 13. december Juletræsfest Udvalget + venner

Torsdag 51 17. december Bonnie

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES



24

UGERLØSE HISTORIE PÅ NETTET

Hvis du interesserer dig for byens historie, og ikke allerede har været inde på www.historie.ugerløse.dk, så skulle 
du prøve at klikke dig rundt i de historier, fra oldtid til næsten nutid, som allerede ligger klar – og flere historier og 
billeder er på vej.
Har du selv en historie at fortælle eller nogle billeder fra Ugerløse og omegn, som andre vil have glæde af at se – 
så kontakt Flemming Nielsen, Lærkevej 7, tlf. 3023 8757 eller på mail ugerlose@msn.com – så vil jeg evt. være 
behjælpelig med at skrive historien og scanne billeder/film.

Luftfotografi af Hovedgaden fra 1954.
Husene er nederst fra venstre nr. 46, 48, vejen ned til friluftsbadet og nr. 54. I midten af billedet er det UG Maskin-
fabriks bygninger på Hovedgaden 59. Det lille stråtækte hus foran bygninger findes ikke længere. Yderst th. er det 
Lyngvejen som går op og ind mod midten af billedet.

Tekst: Flemming Nielsen
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UGERLØSE HISTORIE PÅ NETTET

Østrupvej med Højgården th. (Østrupvej 112) - 1962
Foto: Inge Jensen

Hovedgaden 1962
Foto: Inge Jensen
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Det er ikke muligt at føre cykelstien foran forbi
ejendommene Tølløsevej 352 og 346, uden at
vejen skal flyttes. Stien føres derfor bagom
ejendommene henover nuværende
markarealer.

Skillerabat indsnævres til 1,5 m på delstrækningen
forbi husene.

Såfremt rabatbredden reduceres til mindre end 1,5
m, skal der etableres særlige foranstaltninger til
beskyttelse af stitrafikanterne, f.eks. hegn,
autoværn eller ekstra kantpæle.

Tølløsevej

Bonderupvej

Holb
æ

k La
nd

ev
ej Sti tilsluttes areal foran tidligere

tankstation og dermed til stinettet i
rundkørslen via nuværende vejtilslutning.

Cykelsti, bredde 2,5 m og yderrabat 0,5 m
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Krydsning af sidevej, hvor
cykelister gives vigepligt.

Alternativt kan vigepligten tildeles
biltrafikken med dobbelt vigelinje.

Cykelsti føres bagom
teknikhus.

Mur/hegn flyttes

Cykelsti, bredde 2,5 m og yderrabat 0,5 m
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Det er ikke muligt at føre cykelstien foran forbi
ejendommene Tølløsevej 266, uden at vejen
skal flyttes. Stien føres derfor bagom
ejendommen henover nuværende markareal. Cykelsti, bredde 2,5 m og yderrabat 0,5 m
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BOGERMØDE OM CYKELSTI TIL NR. VALLENRØD

Tirsdag den 25. august kl. 19.00 er der bogermæde 
i Ugerløse Forsamlingshus omkring cykelstien til Nr. 
Vallenrød.

Holbæk Kommune vil fremvise og fortælle om deres 
planer om projektet.

Her kan man se de tegninger lokalforum har modtaget, 
disse vil også være på møde i stort format.
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Kørebanen forlægges for at få plads til
dobbeltrettet fællessti langs nordsiden.

Krydsning af sidevej
med vigepligt for biler.

Cykelsti føres bagom busstoppested.
Der etableres ca. 1,5 m til busperron.
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Cykelsti, bredde 2,5 m og yderrabat 0,5 m
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Det er ikke muligt at føre cykelstien foran forbi
ejendommene Tølløsevej 352 og 346, uden at
vejen skal flyttes. Stien føres derfor bagom
ejendommene henover nuværende
markarealer.

Tølløsevej

Den dobbeltrettede cykelsti opstartes/afsluttes
ved Ugerløse i en byport, hvor der etableres
en støttehelle for cyklisterne. Eksisterende
byzonetavler flyttes udad. Byport og helle skal
være belyst.

Cykelsti, bredde 2,5 m og yderrabat 0,5 m
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BOGERMØDE OM CYKELSTI TIL NR. VALLENRØD
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UGERLØSE KRYDSEN

Løs opgaven og udfyld kuponen og aflever siden den i Brugsen og
være med i kampen om en plade Marabou chokolade

Sidste dag er 3. oktober

Navn: Tlf.:
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UGERLØSE KRYDSEN

Tværs

8. Patina
9. Styrke- og konditionsprogram
12. De næsten ubesejrede mestre af gadevolley
14. Grisefremvisning i Østrup
15. Kuglestød
18. Læskende drik
20. Måden vi gør det på
26. Traditionel dans
27. Stedord
30. Der er guld i bakken
31. Smerte
32. Glughuller
33. Sensommerfestivitas

Denne opgave er lavet af Dorthe Ilsfort

Ned

1. Vare hos Bangs Hønniker
2. Seværdighed i Østrup
3. Svømmedisciplin
4. Ny aktivitet man kan tilmelde sig i UIF
5. Bygning
6. Brændende suppeurt
7. Fred
9. Transportvej
10. Kiggede
11. Vandre
13. Euforiserende plante
16. Grine
17. Nubret
19. Skattejagt med GPS
21. Hvad blev indviet af borgmesteren d. 22. maj?
22. Bræt med hjul
23. Vinder af Local Cooking 2015
24. Fransk præcisionssport
25. Antal
28. Bagværk
29. Forførende
32. Tummelumsk



30

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 Kim Gundesen

58 24 10 55 61 20 81 97

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.

Kim Gundesen

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




