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MEDLEMSRABAT 
Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler 
på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få en rabat 
på lejen. Det ene lejemål skal være Hestelængen. 
Forudsætningen for rabatten er, at man har væ-
ret medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten un-
derskrives. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor 
man første gang har indbetalt medlemskontingent. 
Denne information findes i kroens medlemssystem.  
Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme ud-
lejning. Rabatten gives kun, når det drejer sig om 
medlemmers personlige arrangementer, fx bryl-
lupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm.  
Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god 
vens arrangement, men der gives ikke rabat.

Bliv medlem af kroen

DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT  
350 kr pr år - og 150 kr for unge  
(under 30) under uddannelse. 

Forældres medlemsskab omfatter  
børn under 18.  

Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk 

ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen. 

Samlet løssalgspris ca. 3.450 kr.

Ny medlemsfordel!!!
Der er i denne sæson medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer. 
Rabatten gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner, der har betalt kontingent for 2018. 
Hvis man regner med at komme til mere end 6 arrangementer kan det stadig bedre betale sig at købe et 
årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens hjemmeside senest en uge før arrangementet.
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For mange år siden, blev det 
vedtaget	i	Hillerød	kommune,	
at det ville være en rigtig god 
ide at lave en tunnel under 
Fredensborgvej til gavn for 
cyklister	og	andre	bløde	
trafikanter,	der	ville	krydse	
vejen	og	komme	til	Hillerød	
ad Jespervej. Blandt andet 
kunne vi lave en sikker skolevej 
for Nødebos børn, så de ikke 
skulle med bil eller bus i skole. 
Fredensborgvejen er stærkt 
befærdet,	og	umulig	at	krydse	
for børn. 

Der har været en kæmpestor 
mængde sten i vejen for projek-
tet undervejs. Det har betydet, at 
sti-underføringen først nu efter 
mange års fortrædeligheder er 
ved at blive en realitet.

Maria Olesen er bygge-og anlægs-
ingeniør med vejbyggeri som spe-
ciale. Hun egentlig ansat i Cowi, 
men for tiden udlånt til Hillerød 
kommune som projektleder. Der 
er dog nu ansat en kommunal 
vej-ingeniør, John Kristiansen, som 
langsomt træder ind i projektet 
og overtager, når Maria Olesen d. 
17-8 skal tilbage til Cowi. 

Nu skulle det endelig være, man 
kunne ikke blive ved at udskyde 
og der blev sat penge af til op-
gaven. Men arbejdet startede 
med at ligge stille hele vinteren. 

Maskinerne ankom, og vi vente-
de spændt på aktivitet, men det 
viste sig, at grundvandet lå uven-
tet højt, og det var nødvendigt at 
pumpe det væk i en lang periode. 
Nu er der installeret en pumpe, 
der kan sørge for at problemet 
ikke opstår igen. 

Men man har checket, om jorden 
i øvrigt ser så fast ud, så en bar 
lodret væg af den kan stå fast, og 
det ser ud til at holde. Ramperne 
er nu etableret på begge sider af 
Fredensborgvejen, der er støbt 
beton i bunden af dem for at sik-
re at grundvandet ikke trækker 
op, og man er så småt begyndt at 
støbe betonbunden til tunnelen, 
som skal rumme en dobbelt-rettet 
cykelsti. 

Man havde først projekteret en 
enkeltrettet tunnel, men blev op-
lyst af Vejdirektoratet om, at det 
ikke var lovligt, så projektet måt-
te revideres og kom til at koste 
omkring dobbelt så meget som 
beregnet. 

Over betonen skal placeres nogen 
tunnelelementer, der har facon af 
en omvendt u-profil. De kommer 
til at nå en højde indtil ca 1 meter 
under vejoverfladen. I skrivende 
stund har man ikke gravet den ek-
sisterende vej ud endnu, man skal 
ned i ca 6 meters dybde. Det tager 
sin tid, og trafikken er omlagt imens.

Der bliver først gravet ud på 
Nødebo-siden, der skal støbes 
og profilerne skal rejses, der skal 
jord og asfalt på,og det arbejde 

Cykeltunnel
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forventes færdigt næsten på sam-
me tid som bladet her udkommer 
– i begyndelsen af august. Så æn-
dres trafikken, så den ledes over 
på Nødebo-siden og proceduren 
gentages i den anden side. 

Det eneste, vi kan forestille os, der 
kan gå galt, er at jordbundsforhol-
dene er anderledes end forventet. 
Vi kan blive overrasket af en større 
mængde sand eller grus. 

Belysningsprojektet er opdelt i 
to dele, ramperne og tunnelen. 
Tunnelen bliver ret lang, ca. 42 m, 
og det kræver omtanke at etablere 
belysningen. Hillerød Kommunes 
belysningsmand Morten Skibstrup 
Nikolajsen har udarbejdet et belys-
ningsprojekt, som er blevet præ-
senteret for Naturstyrelsen, hvor 
de efterfølgende var meget posi-
tivt indstillet. På ramperne opsæt-
tes knap 4 m høje master, hvori der 

opsættes 3 spots pr. mast. Spot ly-
sene vil kun ramme ned på selve 
stien, og dermed ikke lyse ud hver-
ken til siden eller opad. Derfor vil 
det være minimalt lys derfra, som 
man kan se hvis man befinder sig 
i skoven. På ramperne vil der være 
den mængde lys, som er nødven-
dig uden at genere den omkringlig-
gende natur. Tunnelen vil have et 
lidt kraftigere lys end på ramperne, 
for at skabe tryghed. Dette er for at 
opfylde Vejdirektoratets krav. Der 
vil være ”lysbånd” rundt på tværs 
af tunnelen suppleret med krafti-
gere spots. 

Der arbejdes på at lyset på både 
ramper og i tunnelen bliver ”intelli-
gent”, således at det på ramperne 
kun vil være eksempelvis 10 % lys-
styrke hele tiden, og når stien be-
nyttes, vil det lyse op og lyse 100 
% i lysstyrke hvor brugerne befin-
der sig. I tunnelen vil lysbåndende 

lyse konstant, og når der kommer 
en igennem tunnelen, vil spotsene 
lyse op, så man kan se hele vejen 
igennem tunnelen uden problemer. 
Det er både af hensyn til dyreliv og 
miljøet, at det er ønskeligt at spare 
på lyset og dermed strømmen, når 
der ikke er cyklister og gående på 
stiramperne og i tunnelen.

Det er meningen, at naturen selv 
skal genetablere bevoksning på 
skrænterne og det vil tage sin tid. 

Hele arbejdet er projekteret til at 
være færdigt til november 2018  
og alle håber naturligvis stærkt 
på, at planen holder.

Det skal fejres med en festlig ind-
vielse, og der vil helt sikkert også 
være masser af Nødebo-borgere 
til stede.

Af Maria Olesen, Lisbeth Larsen.
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Jeg er sammen med fotograf Ib 
taget en tur ud på Pibergården 
en dejlig solskinsdag i maj, hvor 
jeg talte med den daglige leder 
Katrine Hofman Bang.

Pibergården er det yderste hus i 
Nødebo. Det blev bygget i 1963 
som skovriderbolig. Indtil da hav-
de den stråtækte gård på den an-
den side af Nødebovej været bolig 
for skovrideren, men i 1963 flytte-
de Skovskolen ind dér .

Pibergården er nu et godt 50 år 
gammelt hus på 183 kvm med en 
helt unik beliggenhed i skovkan-
ten på bredden af Esrum sø. For 
snart 20 år siden flyttede hele 
administrationen af Skoven – og 
dermed også skovrideren - til 
Oustrupgaard længere oppe ad 
Gillelejevej, bygningerne blev 
ledige og Lavuk flyttede ind. 

Lavuk blev oprettet i 1966 og afde-
lingen på Pibergården har været i 
gang siden 1999. Det er et dagtil-
bud til voksne udviklingshæmme-
de, for tiden er den yngste 21 og 
den ældste over 65. Der er plads 
til 25 medarbejdere, som støttes 
af pædagogisk personale. 

Det er Lavuks politik at lægge 
vægt på en stor mangfoldighed 
blandt medarbejderne, som bru-
gerne her kaldes. Det kaldes de, 
for at understrege, at alle bidrager 
aktivt for at få stedet til at funge-
re. Der kløves brænde, der pas-
ses heste, der gøres kanoer klar 
til ture og mange andre ting, som 
får huset til at blive levende. 

Mangfoldigheden blandt personer 
og opgaver ses også af, at man har 
valgt at have medarbejdere med 
mange forskellige grader af udfor-
dringer. Nogle har fysiske handicap 

som et stort problem, for andre er 
det kontaktvanskeligheder som 
autisme, der er det største pro-
blem. Nogle kan ikke udtrykke sig 
tydeligt verbalt, nogen får nemt 
angst-reaktioner, og sådan er der 
mange variationer, og ikke 2 per-
soner, der er ens. Nogen bruger 
Pibergården dagligt, andre kom-
mer 1-2 gange ugentligt, og alle kan 
her finde deres styrker og komme 
til at bruge dem og raffinere dem. 

Også det pædagogiske persona-
le har mange forskellige kvalifika-
tioner. En stor del er uddannede 
pædagoger, men der er også en 
billedkunstner, en naturvejleder, 
en skuespiller og en musikuddan-
net. Nogen er fuldtidsansatte, an-
dre har færre timer. 

Den unikke beliggenhed gør, at na-
turen har en stor plads i pædago-
gikken. Der er tilbud om at sejle i 

Lavuk på Pibergården
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kano, om ture i skoven, snak om 
bæredygtighed og at folde de kre-
ative evner ud i værkstedet. Lavuk 
har en ”grej-bank”, som indehol-
der forskelligt udstyr i forbindel-
se med at sejle kano. Man satser 
mest på en grejbank for handicap-
pede, da man synes det er det, 
der er mest viden om. 

Pibergården har islænder heste, 
der holder til på Pibersletten om 
sommeren. Om vinteren fra 1-11 
til 1-5, er den store fold åben for 
publikum og meget populær til en 
gåtur for alle os i Nødebo. Blandt 
medarbejderne er der rift om at 
komme ud og ride, og hestene 
kommer i skoven mindst et par 
gange om ugen. Lige nu er med-
arbejderne i fuld gang med at træ-
ne opvisning til en pårørende dag 
d. 8. juni.

Det er meget forskelligt, hvor 
mange år, medarbejderne har 
været på Pibergården. Nogen har 
været her 10 år, andre op til 17-
18 år. Også personalet har for de 
flestes vedkommende været her 
i mange år. 

Jeg talte med Mai, som har været 
medarbejder her i ca 1 år, dermed 
er hun den sidst ankomne . Hun tri-
ves rigtig godt på Pibergården, især 
hestene er hun glad for og nyder at 
ride. Der er ikke noget hun er virke-
lig utilfreds med, dog synes hun, at 
det kan være svært at vælge mel-
lem alle de tilbud, der er på stedet. 
Mai er medlem af medarbejderrå-
det og skal på denne måde bringe 
de andre medarbejderes meninger 
op i Bestyrelsen, hvor hun også har 
en plads. 

Ude i haven møder vi musikholdet, 
som samles hver tirsdag. 3 pæda-
goger sørger for grundlaget for en 
populær sang og 7 engagerede 
deltagere synger og spiller med, 
så det gjalder ud over Esrum sø. 

I køkkenet huserer Annette , som 
hver dag kan lave varm mad til 
frokost og som er i stand til at 
lave individuelt baseret sund og 
god mad, stærkt populær blandt 
medarbejderne.

Pibergården er en selvejende in-
stitution med en bestyrelse. Man 

visiterer selv hvilke medarbejdere, 
man synes er relevante for stedet, 
og det er Katrines opfattelse, at ste-
det er så populært i kommunernes 
opfattelse, fordi de kan se, at de får 
kvalitet for pengene. Her er noget 
så sjældent som tilstrækkeligt per-
sonale, så en reel udvikling for den 
enkelte medarbejder er mulig.

Katrine fortæller, at man er meget 
optaget af, at gøre dagligdagen så 
forudsigelig som muligt. Derfor har 
man ikke mange gæster, og samar-
bejdet udadtil er begrænset. Der 
er samarbejde med Skovskolen, 
man bruger Kirken til Jul og har af 
og til kontakt til Følstruphusene, 
men for det meste er dagligdagen 
præget af ro og forudsigelighed. 
Pædagogerne har dog også en nær 
kontakt til de pårørende, og som 
nævnt, er der snart pårørende dag.

Til næste år glæder alle sig til at 
fejre 20 års fødselsdag, og man er 
gået i gang med planlægningen. 
Pibergården lever op til sit slogan: 
Lavuk – det gode liv!

Af Lisbeth Larsen



6 42. ÅRGANG  #1  2018

GADEVANG KØBMANDSCAFÉ
fb & www.koebmandjordnaer.dkA
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Hvert	år	afholder	Jordnær	
et	hyggeligt	høstmarked	
med boder fra lokale 
producenter. Og sidste år 
var der ca. 350 besøgende 
i løbet af de to dage, hvor 
Søs lavede marmelade, 
Kristine plukkede brombær, 
Morten parterede et lam, 
Heidi	solgte	skærebrædder,	
Nora sang så smukt, Gerd 
bryggede	øl	–	og	solen	viste	
sig fra sin gavmilde side...

Kom	til	Høstmarked	i	
Gadevang lørdag d. 1. sep. 
og	søndag	d.	2.	sep.	kl.	9	–	16	
Det er nu tredje gang at Jordnær 
afholder Høstmarked. I år håber 
vi igen på masser af besøgende, 
høj sensommersol, god stem-
ning og boder der bugner af op-
findsomhed, bæredygtighed og 
fællesskab.

Så kom og nyd ’smagen af lands-
by’ og økologi, når Jordnær præ-
senterer de bedste og mest 
bæredygtige og råvarer fra nær-
området i Nordsjælland. I køb-
mandscaféen sælges grønt fra lo-
kale producenter som Mangholm, 
B e l l i n g e h u s ,  S v a n h o l m , 
Bosoyregård, mejeriprodukter 
fra Øllingegaard, mel fra Kornby 
Mølle, hjemmebag, Hansens Is, 
nøje udvalgte vine, øl fra Kølster 
og ”Det våde får” og sodavand, 
kaffe, the, hjemmestrikkede kar-
klude og kunsthåndværk.

Hvad	kan	du	opleve	til	
Høstmarked?
• Café med masser hjemmebag 
• Boder med det bedste fra lokale 

producenter og naboens have
• Musikalsk underholdning
• Loppemarked (den lokale mødre-

gruppe arrangerer)
• Street-food

• Pandekager med urter på bål 
for børn

• Kunsthåndværk ved keramiker 
Jane Bailey

Har	du	mod	på	en	bod?
Til september bugner haverne 
med alt muligt godt - så har du 
planter eller afgrøder du vil dele 
med / sælge til os andre, så meld 
dig endelig til at have en bod – 
også hvis du bor i Nødebo. Det kan 
også være du er mester i at lave 
juice, tærter eller noget på bål. 
Vi håber vejret bliver godt og det 
bliver helt sikkert super hyggeligt. 
Nogle ting vil være som de plejer, 
fordi det har fungeret godt. Men 
der er ingen regler og vii hører 
meget gerne fra dig, hvis du har 
nye ideer, vil bidrage med bod, un-
derholdning, afgrøder eller prak-
tisk hjælp til arrangementet. Alle 
er velkomne. Skriv ti Christina på:  
helvadchristina@gmail.com

Hold øje med det endelige pro-
gram om høstmarkedet på 
Jordnærs Facebook-side.

Høstmarked i Gadevang
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Torsdagsmad og kunst

 
Jordnær holder sommerferielukket 
i hele juli, og i august er vi tilbage 
bl.a. med et nyt program for Mad & 
Kunst om torsdagen. Det har været 
en fantastisk oplevelse at servere 
mad fra alverdens kontinenter si-
den december og ikke mindst have 
besøg af musikere som Tue West, 
Niclas Knudsen, Troels Drasbeck 
med flere bands, Aggerbæk//
Jepsen og Svend Jørgensen med 
Kesser, Guy og Tom McEwan.

Fra august starter vi på et samar-
bejde med Klaverfabrikken om at 
bruge Jordnær som officielt spille-
sted for mindre og up-coming musi-
kere og I kan glæde jer til de koncer-
ter, der allerede er på programmet:

23/8  Jam-session 
20/9  Claus Høxbroe og  
 Jan Kaspersen 
11/10  Red Hill Songwriters 
22/11 Gypsy Vendetta

Jordnære samtaler  
i efteråret

Den 5. september starter en ny 
sæson af Jordnære samtaler, 
hvor der kl. 19.30-21.30 vil være 
samtale om bøger. Formålet med 
aftenens tema er at dele glæden 
ved at læse bøger og at få inspira-
tion til vinterens læsning. Man kan 
fortælle om en bog, der har gjort 
indtryk, anbefale en bestemt for-
fatter eller blot lytte og få ideer til, 
hvad man vil læse.

Der er mange andre emner på vej 
i Jordnære samtaler, så hold øje 
med opslag i Jordnær, læs Jordnærs 
nyhedsbrev, Kirke og Kro og følg 
med på Facebook. Arrangører af 
Jordnære samtaler er Ida Lykke 
Bang og Jytte Poulsen.

Vi ses i Jordnær.



8 42. ÅRGANG  #1  2018

Lubbe - også kendt som 
billedkunstner Louise Lagoni 
har kreeret en super flot 
infotavle til Jordnær.  
Dyk	ned	i	de	finurlige	
fortællinger og dejlige 
tegninger af frivillige og festlige 
grøntsager - alt sammen 
håndtegnet og skrevet i hånden. 
Man falder helt i staver.  
En kæmpe stor tak!!

Fakta om Jordnær

JORDNÆR er en økologisk købmands- 
café i skovlandsbyen Gadevang. 
Købmandscaféen er drevet af mere 
end 150 frivillige, som ønsker at arbej-
de for nærværet i landsbyen. Så kon-
ceptet er økologi og bæredygtighed i 
mere end én forstand, og det er en 
stor succes! 

JORDNÆR - Gadevang Købmandscafé 
Gadeledsvej 7, Hillerød 3400

Facebook:  
Jordnær - Gadevang Købmandscafé 
mail@koebmandjordnaer.dk

Åbningstider:  
Torsdag & fredag kl. 14 -18  
lørdag & søndag kl. 9 - 15. 

Nyhedsbrev:  
vil du gerne modtage Jordnærs  
nyhedsbrev – så send blot en mail  
til helvadchristina@gmail.com

Medlem:  
Vil du gerne støtte Jordnær og/eller  
deltage aktivt i driften, sende en mail  
til mail@koebmandjordnaer.dk 
så vender vi fluks tilbage.
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Lige før sommerferien var 
glade og forventningsfulde 
børn og forældre mødt 
op til grill og storskærm i 
klublokalerne i Gadevang 
Idrætsforening.

Vi har i de sidste par år haft nogle 
gode sæsoner med glade forældre 
og børn til fodbold for de mind-
ste. I år har en del af vores frivil-
lige kræfter valgt at invitere klub-
bens spillere og forældre til grill 
og storskærm på en tirsdag, hvor 
klubbens mindste spillere (sand-
kasseholdet) normaltvis spiller. 

Sandkasseholdet er holdet for 
de mindste spillere, som gerne vil 
hygge med en fodbold, men som 
også stadig har brug for små pau-
ser og at mor eller far er i nær-
heden hvis trætheden melder sig. 

Hver mandag spiller vores mere 
ambitiøse 5-6 årige, som i år også 
har deltaget i flere turneringer og 
haft nogle skønne søndage med 
det. De nyder det gode kamme-
ratskab og vores engagerede 
træner, som har fulgt dem siden 
sandkassestadiet.

I GIF glædes vi over at vores boldba-
ner kan være med til at skabe liv og 
fællesskab. Og så sætter vi stor pris 

på de frivillige kræfter der bærer 
træningen og planlægningen bag. 

Der er altid plads til flere på vores 
nuværende hold og overvejer du 
selv en trænertjans eller er I nok spil-
lere til endnu et hold, så hold ikke 
igen, kontakt os endeligt og lad os se 
på hvad vi sammen kan finde ud af!

Sandkasseholdet  
Hver tirsdag kl 16.30

U5-6	 
Hver mandag kl 16.30

Sæsonen slutter i uge 41

Glade børn i Gadevang Idrætsforening
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De meget varme, solrige og meget 
tørre forårsmåneder medførte et 
usædvanligt højt vandforbrug, og 
vandværkets pumper har arbej-
det på højtryk for at følge med.

Det normale vandforbrug pr. døgn i 
Gadevang ligger på ca. 140-160 m3.

På et tidspunkt var forbruget så 
højt, at vandværket akut måtteta-
ge ekstraordinære skridt og kon-
taktede derfor en del af andel-
shaverne den 3. juni 2018 med 
opfordring til mådehold med 
forbruget.

Døgnet før, d. 2. juni, var forbru-
get på 211 m3, og vandværket ville 
have svært ved at kunne dække 
beboernes behov i husholdnin-
gen, hvis forbruget fortsatte på 
samme måde. 

Vandværket havde konstateret, 
at flere beboere brugte slange 
ved havevanding. Mængden af 
vand, der kommer fra en slange, 
er flere liter pr. minut, og vand-
værket opfordrede derfor bebo-
erne til at stoppe med at bruge 
slange til havevanding. Forbruget 
faldt til 153 m3 døgnet efter.

Gadevang Vandværk opfordrer 
kraftigt til, at man i det hele taget 
undlader at vande i sin have med 
slange.

Vores grundvand er en vigtig 
ressource, som vil skal beskyt-
te og passe på, og der skal være 
vand til alle.

Venlig hilsen

Gadevang Vandværk.

Orientering 
fra Gadevang Vandværk
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Kontaktgruppen var meget spændt 
på, hvor mange der ville møde op 
ved åbningen? 50 gæster, må-
ske 100,- men nej. Op mod et 
par hundrede mødte op i strå-
lende sol og lyttede til musik fra 
Livgarden, en kort velkomst fra 
Kontaktgruppen og endelig en tale 
fra Borgmesteren. Kirsten Jensen 

roste alle de mange aktiviteter, 
som foregår i Nødebo bl.a. arbej-
det med at nedsætte hastigheden 
på Nødebovej og en sikker skole-
vej til Grønnevangskolen. Herefter 
var der optog fra Jollehavnen via 
Kirken til Kroen med fire mand fra 
Livgarden i spidsen, efterfulgt af et 
stort antal børn med balloner og 
andre af byens borgere. En festlige-
re åbning kunne vi næppe forvente.

Der var stor forskel på antallet af 
gæster ved de forskellige aktivi-
teter. Kroen kunne næsten hele 
aftenen melde alt udsolgt, Kirken 
havde besøg af ca 150 gæster, 
vandværket ca 80, mens såvel 
Følstrup som Egebakken havde 
under 10 gæster.

Budgettet var yderst skrabet, så 
alle vores ideer til yderligere pynt 
må vente, til vi en dag kan få flere 
sponsormidler. 

Alle aktørerne er blevet bedt om 
at udfylde et evalueringsskema, så 
Kontaktgruppen har fået et indtryk 
af, hvad der forløb godt og hvad 
kunne måske have været bedre.

Kontaktgruppen ønsker at sige 
tak til alle gæster, aktører, fri-
villige, Livgarden, borgmeste-
ren, Kirke&Kro samt pressen for 
den store opbakning, den første 
Nødebo Kulturnat havde.

Kontaktgruppen vil nu drøfte 
med Kroen om vi skal have en ny 
Kulturnat – og i bekræftende fald 
om et år, to år eller ………….

Hilsen
Kontaktgruppen:

Kirsten Aunstrup
Ulla Bønsøe
Bodil Davidsen
Margit Vester

Nødebo Kulturnat

Fredag d. 1 juni 
summede det af liv i 
hele Nødebo. Nu var 
den første Kulturnat 
i Nødebo i gang. 
Lige fra åbningen i 
Jollehavnen kl. 17 til 
aftengudstjenesten 
kl.	22.15	i	Nødebo	kirke



Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

28. SEPTEMBER KL. 20

NO MORE JACKS 

23. NOVEMBER KL. 20

 - MOD NYE TIDER
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Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz
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Kulturkalenderen for perioden september 
2018	til	april	2019	omdeles	i	Nødebo	og	
Gadevang sammen med dette nummer 
af	Kirke	&	Kro.	Her	kan	man	se	lidt	om	de	
mange oplevelser, der er på vej. På kroens 
hjemmeside kan man læse meget mere, 
og på hjemmesiden kan man også købe 
billetter og årskort. 

Vi har sammensat et meget varieret program på tværs 
af musikgenrer og koncertformer. Det betyder, at man 
både kan opleve store navne indenfor den klassiske 
musik, jazzen, folkemusikken og pop/rock. Desuden er 
der kabaret, stand-up, foredrag og meget andet.

Medlemsrabatter 
For medlemmer at Foreningen Forsamlingshusets 
Venner er der flere muligheder for rabatter. 

Det populære årskort til kun 800 kr. sælges kun til 
medlemmer. Med et årskort, får man fri adgang til 
24 af sæsonens arrangementer. Løssalgsprisen ved 
indgangen er i alt 3.470 kr., hvis man kommer til det 
hele. Det er der selvfølgelig ingen, der gør, men er 
der blot 5-6 af arrangementerne, men gerne vil være 
med til, så er årskortet betalt, og resten er gratis. 

Årskortet er personligt og sælges kun til medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner. Er man endnu ikke 
medlem, kan man melde sig ind samtidig med, at 
man køber et årskort på hjemmesiden.

Medlemmer kan få 20% rabat på enkeltbilletter 
til personligt brug, når billetten købes i forsalg på 

hjemmesiden senest en uge inden arrangementets 
start, og der er rabat for medlemmer ved køb af 
spisebilletter, når der er spisning i forbindelse med 
arrangementerne. 

Nummererede pladser 
I efteråret er der tre koncerter, hvor vi regner med at 
få udsolgt, og hvor der derfor er nummererede plad-
ser. Det er koncerten 21. oktober med pop/rock stjer-
nerne Anne Dorte Michelsen & Billy Cross, koncer-
ten 28.oktober med den amerikanske jazzsangerinde 
Indra Rios-Moore og den klassiske koncert 11. no-
vember med verdenscellisten Andreas Brantelid, der 
spiller Schubert sammen med Poseidonkvartetten. 

Til disse koncerter er det en god idé at købe billetter i 
god tid på hjemmesiden. Årskortindehavere bør også 
”købe” en gratis årskort-billet på hjemmesiden for at 
sikre sig en plads. 

Nødebo er i sig selv for lille til at have et kulturpro-
gram som det, vi her præsenterer. Det kan kun lade 
sig gøre, hvis rigtig mange udefra også synes, at vo-
res program er så spændende, at de køber billetter til 
vores arrangementer. Vi glæder derfor over de man-
ge fra hele Nordsjælland, der har opdaget, at man 
kan få gode oplevelser på Nødebo Kro. 

Kulturudvalget har til denne sæson fået støtte fra 
Hillerød Kommune, Kulturministeriet og Solistforeningen 
af 1921. Desuden bruger forsamlingshuset nogle af pen-
gene fra loppemarkedet til at støtte kulturarrangemen-
terne. Men den vigtigste finansieringskilde er billetind-
tægterne, så vi håber rigtig mange vil synes at vores 
arrangementer er værd at købe billet til.

På gensyn på Kroen.  
Kulturudvalget

Ny sæson med store 
oplevelser på Kroen! 

Adam Koch ChristensenJørgen de Mylius Andreas Brantelid 
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 Nøddeknækkerne
Fredag	den	28.	sep.	kl.	19.00	
(med spisning kl. 18)
Det er sæsonens første nødde-
knækkeraften. Forsamlingshusets 
husorkester holder åbent hus den 
sidste fredag i måneden, hvor de 
ofte har besøg af andre spille-
mandsgrupper, der spiller op til 
folkedans. Den første time fra kl. 
19 er der traditionelle nordiske 
fællesdanse, kredsdanse mv, un-
der letfattelig og sjov instruktion, 

så alle kan være med og fra kl. 20 
spilles der også til de lidt sværere 
folkedanse. 
Der er gratis adgang til musikken 
kl. 19. Spisebilletter skal købes 
senest onsdag den 26. septem-
ber kl. 12. Kom og vær med til 
en sjov og glad fællesaften med 
Nøddeknækkerne og læs mere 
om Nøddeknækkerne på: 
www.nodeknek.dk 

 Rikke Sandberg og Adam Koch Christensen
Søndag	den	30.	sep.	kl.	16.00
Da pianisten Rikke Sandberg sid-
ste år optrådte på Kroen, blev hun 
så begejstret for stedet, at hun 
bad om at låne salen til at indspil-
le sin nye CD. Det er sket i løbet af 
sommeren, og vi får nogle af de 
ny-indstuderede værker at høre.
Det er således først og fremmest 
en solokoncert med klaverværker 
af bl.a. Chopin og Brahms, men 
desuden vil det unge violintalent 

Adam Koch Christensen spiller 
en Brahms violinsonate sammen 
med Rikke Sandberg. Adam Koch 
Christensen greb første gang ud 
efter violinen, da han var fem, 
og har ikke sluppet den siden. 
Nu er han 18 og studerer på Det 
Kongelige Musikkonservatorium. 
Billetter koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg. Gratis med 
årskort. 

 Oktoberfest - Ølfest, dans og god mad
Fredag den 5. okt. fra kl. 18.00
Inspireret af den store sydbayer-
ske øl-fest trækker vi i lederhosen 
”mit alles” og fester med fadbam-
ser, sang og fællesdans. Dørene 
åbnes kl. 18 og ved 19-tiden serve-
res der traditionen tro et lækkert 
måltid mad, mens Kroens øl-haner 
er åbne for tørstige ganer, og højt-
talerne spiller liflig musik. I løbet 
af aftenen afholdes konkurrencer i 
sømslåning, flæskesvær- og heste-
skokast, så der er noget for enhver 

smag! Musikken fortsætter i æn-
dret stil, og der vil være præmie 
til bedst udklædte. Spisebilletter 
inkl. et krus fadøl eller en vand 
til 175 kr. for medlemmer af 
Forsamlingshusets Venner og 
200 kr. for ikke-medlemmer sæl-
ges indtil onsdag den 26. septem-
ber kl. 12, hvis der da ikke er ud-
solgt inden. Indtil kl. 21 er der kun 
åbent for deltagere med spisebil-
let. Derefter er der gratis adgang. 
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 Forfatteren Merete Pryds Helle 

Onsdag	den	10.	okt.	kl.	19.30
I dette gribende, personlige og 
tankevækkende foredrag fortæller 
forfatteren Merete Pryds Helle om 
arbejdet med at skrive romanen 
”Folkets skønhed”, som henter in-
spiration i hendes egen opvækst. 
Merete Pryds Helle har skrevet 
romanen på sin mors historie, og 
den er således et autentisk bil-
lede på den familie, som moren 
Marie voksede op i. Romanen 

er i skrivende stund nomine-
ret til flere priser blandt andet 
Weekendavisens Litteraturpris, 
Politikens Litteraturpris og DR 
Romanprisen. I januar 2017 mod-
tog Merete Pryds Helle De Gyldne 
Laurbær af landets boghandlere 
efter flere ugers topplacering på 
bestsellerlisterne.
Billetter koster 100 kr. ved indgan-
gen og 90 kr. i forsalg. Gratis med 
årskort. 

 Kabaret-forestilling Emma Gads Taks & 
Tone 100 år
Søndag	den	14.	okt.	kl.	16 
Begreberne ”Emma Gad” og ”Takt 
og Tone” er en del af vores kultur. 
Teatret OPtimis vil med denne 
kabaret-forestilling på en humo-
ristisk, musikalsk og litterært-un-
derholdende måde lære os at ken-
de bogen og mennesket bag. 
I forestillingen er der sjove citater, 
oplæsninger fra bogen, alvorsord, 
afsnit om Emma Gad som person 
samt masser af kendte viser og 

sange, som på underholdende vis 
kommenterer indholdet. Sangene 
og viserne er bl.a. ”Penge”, ”Bar’ det 
var mig”, ”Kys hinanden”, ”Jeg snak-
ker med mig selv”, ”Månestrålen”, 
”Konen, kællingen, madammen” og 
”Jeg sætter min hat som jeg vil”. Da 
publikum skal i fjernsynet, bedes 
de tage pænt tøj på. Billetter ko-
ster 150 kr. ved indgangen og 140 
kr. i forsalg. Gratis med årskort. 

 Anne Dorte Michelsen & Billy Cross 

Søndag	den	21.	okt.	kl.	16.00
Anne Dorte Michelsen er ubetin-
get én af Danmarks mest popu-
lære sangerinder, som har skre-
vet nogle af de største danske 
hits gennem tiden! Billy Cross 
har Dan Hemmer (keys), Fredrik 
Damsgaard (bas) og Rasmus 
Kihlberg (trommer) med i sit band. 
Anne Dortes solo-gennembrud, 
det ikoniske ”grønne album”, 
”Mellem dig og mig” blev produce-
ret af Billy Cross og indeholdt bl.a. 

hendes hit ”Jeg har lagt mine vå-
ben for dig”. Samarbejdet hvilede 
i 25 år, men blev vakt til live igen, 
da Billy Cross blev kaldt i studiet 
for at spille med på og producere 
Anne Dortes seneste album ”De 
voksnes rækker”. 

Billetter til denne fantastiske ople-
velse koster 250 kr. ved indgangen 
og 240 kr. i forsalg. Gratis med års-
kort. Der er nummererede pladser 
i salen. 
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DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring, 
Flishugning

Stubfræsning & Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives 
 
 

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

VedelByg 
Tømrer- og snedkerarbejde 
udføres efter god håndværkertradition

 • NYBYGNINGER
 • TILBYGNINGER
 • RENOVERINGER
 • UDSKIFNING AF TAGE
 • UDSKIFNING AF DØRE OG VINDUER
 • REPARATIONER
 • KØKKENER
 • TERRASSER M.M.

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør

Mobil: 2611 4848
Nødebovej 13
Mail: vedelbyg@gmail.com

Ring for aftale: 
Tlf.:  31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

• Hård hud og ligtorne fjernes
• Klip, fræs og oprens af negle
• Bøjler påsættes
• Skoindlæg fremstilles

Nødebo
Fodklinik
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Nødebo Loppemarked 2018
Den	26.	august	fra	kl.10	til	14

Sidst	på	sommeren	myldrer	lopperne	i	Nødebo	
rundt på kroen. Der skal være loppemarked!

Klokken 12 vil Jesper Bo, kendt fra 
bla. ”Skattejægerne” være aukti-
onarius ved vores store auktion.

Frem til loppemarkedet holder 
loppeladen åbent på Kroen hver 
lørdag kl. 10 - 12, og vi modtager 
med kyshånd dine effekter.

Vi kører ud og henter loppeeffek-
ter aftalte onsdage og lørdage, 
helt frem til loppemarkedet. 

SMS, ring eller mail til Jytte Møller 
på tlf. 3026 3231 eller moeller.jyt-
te@gmail.com og lav en aftale om 
afhentning.

Loppeladen kan åbnes ekstraor-
dinært. Vores vicevært Jack kan 
åbne laden; ring 48480746 i hans 
træffetid: 

Man. 17-19, tirsd. og fred. 9-12, el-
ler ring og snak med Ole Brauer: 
2970 3119

EFTERLYSNING: Vi modtager ger-
ne møbler, porcelæn, bestik, le-
getøj, tasker, sko, kondicykler, 
tøj, nips, elektronik, cykelhjelme, 
værktøj, havemøbler, billeder, ma-
lerier, spejle, stof, puder, løbecyk-
ler, smykker, julepynt, cykler, bar-
nevogne, bøger og meget mere. 
Dog modtager vi ikke hårde hvi-
devarer og gammeldags fjernsyn 
med billedrør. 

Selv den mest ”trætte” cykel, kan 
vores cykelmekaniker trylle om til 
et køreklart transportmiddel. 

Tak for dit bidrag – det hele går til 
et godt formål. 

Christian Wolfhagen, 
christian.wolfhagen@post.tdcadsl 
.dk eller mobil: 2176711

Til ”Lopperne”
”Arbejds”program for loppeweekenden

Fredag d. 24. august kl. 16 – 18 stiller vi telte og borde op, 
Alle boder skal meget gerne være repræsenteret, 

Lørdag d. 25. august kl. 10 
fylder vi i fællesskab boderne.
Der vil være lækker mad og en kold øl/vand til frokost. 
Så INGEN MADPAKKER.

Søndag d. 26. august kl. 9.15
mødes vi alle ved kroen og er klar til at kæmpe for endnu 
et kanon resultat. 
HUSK: fællesspisning kl. 17 for alle, som har hjulpet til før, 
under eller efter loppemarkedet.

OBS. OBS.Kom gerne med alle 
jeres hjemmelavede 

specialiteter. Alt kan 
sælges, både kager og 
syltetøj,	grønt	fra	ha-

ven, og alt hvad I ellers 
kan tænke jer
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10:00
10:30
11:00
11:35
12:00
13:00
14:00

Fighterteltet	åbnes,	med	kaffe,	the	og	rundstykker
Kort orientering til Fighterne, udlevering af t-shirts og solsikker
Åbningstaler 
Fighterrunden, anført af Drabantgarden. 
Frokost i Fighterteltet
Preben Elkjær holder foredrag. Pladser reserveret til fighterne
Kaffe, the og kage gratis til fighterne, alle andre kan købe

Lørdag	d.	11.	august	2018	-	FIGHTERPROGRAM	i	Fighterteltet
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PROGRAM

07:30
09:00
09:30
11:00
11:05
11:10

Morgengymnastik	v/	Eva	Majvig	Andersen
Ønskekoncert
Hjem	IS	deler	gratis	is	ud	til	børnene
Tale ved Kræftens Bekæmpelse Konsulent Iram Saif
Afslutningstale	ved	SFL	Nødebos	formand	Betina	Carlsen
Sidste runde i fællesskab. Årets Stafet er slut

Konferencier Ole Lumholt

Søndag	d.	12.	august	2018	på	Scenen	og	plænen

•	Vi	sælger	lysposer	til	50	
kr. Skriv eller tegn en hilsen 
og	tænd	lys	kl	22

• Børneteltet har flere 
aktiviteter, og Kesser 
underholder	kl.	19.30

• Spejderne har masser af 
aktiviteter for børnene

10:30
11:00
11:05
11.15
11.25
11.35
11.45
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00

Drabantgarden	marcher	gennem	byen	fra	Kirken
Åbningstale	ved	SFL	Nødebos	formand	Betina	Carlsen
Tale	ved	Hillerøds	Borgmester	Kirsten	Jensen
Fightertale ved Ambassadør for SFL Per Larsen
Præsentation af hold
Fighterrunde sættes i gang af Per Larsen
Stafetten sættes i gang af Borgmester Kirsten Jensen
Nordsjællands Gospelkor underholder fra scenen
Preben Elkjær holder foredrag med uddrag fra hans shows 
The Flintstones band, spiller bl.a. John Mogensen sange
Hal	3	Nødebo	band.	Covernumre	fra	80	–	90erne
Hot	Pans	Steelband
Kokkedeteros (Gadevang band)
DJ er på scenen
Fifty	Years	After	band
DJ er på scenen
Musiker Andreas Langvad
Lysceremoni.	Tale	ved	Olga	Bastian	efterfulgt	af	musik
Fakkelrunde	(tæller	for	2	runder)
Stafetten forsætter hele natten

Aktiviteter i teltene:

Der kan købes mad 
og drikkevarer på 
pladsen. Madbilletter 
kan købes i forvejen 
på vores hjemmeside, 
og der finder du også 
et detaljeret og helt 
aktuelt program: 

www.stafetforlivet.dk

Lørdag	d.	11.	august	2018	på	Scenen	og	plænen

•	Hjerteforeningen	har	
kursus i genoplivning

• I behandlerteltet er der 
forskellige terapiformer

•	I	oplysningsteltet	
nyttige	informationer	om	
forebyggelse.



Søderberg / Nielsen aps.
Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk

Går du i salgstanker?
Så ring til os på 48 24 21 11

- er et dynamisk, full-service advokatfirma, der hjælper  
både erhvervslivet og private

 
Vi er uafhængige og har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore virksomheder 

i alle klassiske udfordringer - i solid afstand fra lovens gråzoner. 
Hos os kan du forvente en direkte, ærlig og personlig dialog. 

Du kan kontakte din lokale advokat Martin Utiger (møderet for Højesteret) på:  
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk 
 
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.

Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk

A U G U ST  J Ø RG E N S E N

A D V O KAT E R
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På grund af den lange tørre pe-
riode har udpumpningen i peri-
oder været meget høj. Normalt 
ligger udpumpningen på ca. 280 
m3 i døgnet, men nogle døgn har 
den været oppe på over 400 m3. 
Det giver ikke anledning til be-
kymring i bestyrelsen, da vi kan 
producere 600 m3 i døgnet og at 
der er nok vand i undergrunden.

Vi er i gang med den sidste ud-
skiftning af hovedforsyningsnet-
tet på Nødebovej. Udskiftningen 
har givet en del udfordringer for 
både entreprenøren og vand-
værket, da der ikke findes noget 
kort, der angiver, hvor stiklednin-
gerne til ejendommene findes. 

Det har ikke gjort det lettere, 
da der gennem 60 år er anlagt 

fortov og cykelsti. Vi er glade 
for den forståelse, vi har mødt 
fra alle sider både beboere og 
trafikanter.

Fremtidige udskiftninger af se-
kundære forsyningslednin-
ger vil blive på de veje, der har 
mange ledningsbrud bl.a. i 
sommerhusområdet.

Vandværket havde åbent hus på 
kulturnatten og havde besøg af 
over 75 gæster, hvor vi kunne 
fremvise og fortælle, hvorledes 
Nødebo Vandværk fremstiller 
rent drikkevand af høj kvalitet. 
Set fra vandværket synspunkt 
var det en stor succes.

Nødebo Vandværk juli 2018.
Bestyrelsen

Vandkvaliteten i Nødebo stadigvæk godNødebo Vandværk 

Omkring 150 arrangementer af meget varieret art og 
med noget for enhver smag og alder er tilbuddet, når 
Kulturnat Hillerød løber af stablen for 13. gang

Fredag	den	21.	september	2018

Man kan læse om de mange aktiviteter i det trykte 
program, der kommer på gaden sidst i august, eller 
følge med på kulturnattens hjemmeside eller på 
Facebook.

Den 13. kulturnat 
i Hillerød
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københavns universitet
skovskolen

HUSK! Naturens Dag 2018
9. september kl. 10-15 på Skovskolen

Se programmet på skovskolen.ku.dk

Nødebo	Bæredygtigt!	
stiller skarpt på den gode, 
bæredygtige	energi	som	
bevægelse i naturen skaber 

Vi får gæster fra Nødebo Natur 
Fitness, der giver et gratis prøve-
kvarter formiddag og eftermid-
dag, og fra Nødebo Vikingerne, 
der dypper sig i det kolde vand 
i vintermånederne og får et 
adrenalinkick at starte dagen på.

Bevægelse i transportmidler kan 
være mere eller mindre bære-
dygtig: Vi vil lodde folkestemnin-
gen for alternativ offentlig trans-
port til Nødebos borgere. Kom og 
udfyld et spørgeskema på vores 
stand mellem kl. 10 og 15.

Vi vil også sætte fokus på FN’s 17 
Verdensmål for bæredygtighed. 
På vores stand kan du få mate-
riale og blive meget klogere på 
verdensmålene.

Find os på Naturens Dag 
på Skovskolen 
den 9. september 2018 
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Nødebo - pilotlandsbyen
     
     i Hillerød Kommune 
      

I starten af maj var Nødebo 
Bæredygtigt! inviteret til fore-
træde for Natur, Mil jø og 
Klimaudvalget for at fortælle om, 
hvilke perspektiver en pilotlands-
by kunne føje til udviklingen af bæ-
redygtige løsninger i Hillerød.

Selve ideen med en pilotlandsby 
er, at vi sammen med kommunen 
finder og afprøver nye bæredygti-
ge, visionære og innovative løsnin-
ger, inden de, på baggrund af de 
indhøstede erfaringer i Nødebo, 
bliver udbredt til kommunens øv-
rige landsbyer. 

Som lokalt borgerinitiativ har 
Nødebo Bæredygtigt! f ingeren 
bedre på pulsen vedr. forholdene 
i Nødebo end kommunen og kan 
medvirke til, at borgerne bliver 
inddraget i og er med til at finde 
de bedste bæredygtige løsninger. 
Ved at inddrage borgerne inden 
nye løsninger iværksættes, vil man 
måske fremover kunne undgå en 
problemstilling som f.eks. dimen-
sioneringen af affaldsbeholde-
ren til madaffald. Det kunne have 

Nødebo	Bæredygtigt!	er	
kommet et skridt videre i 
arbejdet for at Nødebo får 
status	som	pilotlandsby

været hensigtsmæssigt, hvis der 
forinden havde været en dialog 
om størrelsen af beholderne. 

Nødebo Bæredygtigt! arbejder ud 
fra et helhedsperspektiv og har 
særlig opmærksomhed på bl.a. 
flg. områder: 
 
Alternativ offentlig transport, 
f.eks. kommunal eldreven telede-
le-minibus, som kører efter behov 
f.eks. ved minimum tre passagerer
 
Vandafledning, herunder separat 
kloakering
 
En lokal miniomladestation til ha-
veaffald og storskrald
 
”Giftfri haver - giftfri Nødebo” – 
herunder Collstropgrunden og 
giftholdige lygtepæle

Har du andre emner, som du me-
ner, skal have politisk bevågenhed, 
hører Nødebo Bæredygtigt! med 
glæde fra dig. Vi støtter gerne op 
om konstruktive ideer og gode 
kræfter og giver en hånd med, 

hvis vi har ressourcer til det. Send 
mail til kirsten.vesterager@mail.dk 
eller helle.barker@gmail.com

FN’s	17	Verdensmål	for	
bæredygtig	udvikling

I arbejdet med at skabe grobund 
for bæredygtighed i Nødebo vil 
Nødebo Bæredygtigt! fremover 
inddrage FN’s 17 Verdensmål i vi-
dest muligt omfang. Desuden har 
vi opfordret Hillerød Kommune 
til, at verdensmålene bliver sat på 
den politiske dagsorden. 

FN’s 17 Verdensmål går i korthed 
ud på at skabe en mere lige og fre-
delig verden for alle, bl.a. ved at 
afskaffe fattigdom og bekæmpe 
klimaforandringer. 

Selvom mange af målene kan sy-
nes abstrakte og langt fra vores 
virkelighed, kan man som be-
vidst forbruger og med omtanke 
i sine handlinger og daglige ad-
færd være med til, at målene bli-
ver opfyldt.
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Din lokale EL installatør

RBB Electric - 
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk 

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt

Sus Bigom
Akupunktør

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

Tlf. 2683 7081 • akupunktursus.dk

• Smerter

• Psykiske ubalancer

• Stress

• Angst 

• Depression

• Søvnløshed

• Bivirkninger ved 
 kemo behandling

STOR ERFARING MED  
BEHANDLING AF
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Det er en dejlig lille institution, 
med en skøn legeplads, nogle dyg-
tige medarbejdere og glade børn.

Ef ter sommer fer ien består 
Troldehøjen af en skovgruppe, en 
vuggestuegruppe med de 0-3 åri-
ge og en børnehavegruppe med 
de børn som ikke går i skovgrup-
pe. Børnene i denne gruppe tager 
også på ture og går i skoven hver 
uge. De fleste børn skal i skov-
gruppen efterhånden som de bli-
ver klar til dette.

Skovgruppen er i skoven 3 dage 
om ugen fra ca. 9.30-12.30, hvor 
de har forskellige små projekter. 
Ud over at vi har vores skovgrup-
pe med særligt fokus på natur og 
science, arbejder alle børn med 
forskellige projekter over året. 

Vi har et pædagogisk årshjul, hvor 
vi har planlagt årets pædagogiske 
temaer. Dette giver en rød tråd 
gennem huset. Alle arbejder med 
det samme tema, på forskellige 
niveauer. 

At arbejde med science er en pæ-
dagogisk metode, som understøt-
ter børnenes lyst til at lære, ved at 
være undersøgende og nysgerri-
ge sammen med børnene. Denne 
metode anvendes også i alle an-
dre pædagogiske aktiviteter. 

Troldehøjen havde åbent hus til 
kulturnatten i Nødebo, hvor alle 
var velkomne til at kigge forbi og 
se vores dejlige hus. 

Hvis I ikke lige nåede forbi, men 
stadig har lyst til at se hvordan vi 
bor og hvad vi laver, tager vi altid 
gerne imod besøg.

Da	jeg	d.	5.	februar	2018	havde	
første	dag	som	ny	daglig	leder	i	
Troldehøjen, kendte jeg slet ikke 
institutionen. Men det har været 
en fornøjelse at lære Troldehøjen 
at kende.

Jeg ønsker rigtig god sommer til 
alle.

Mange hilsner

Marianne Garst
Daglig leder i Troldehøjen

Nyt fra børnehuset Troldehøjen

 Leg	med	lyde	ved	værkstedet



26 42. ÅRGANG  #1  2018

Mtb Bike Shop
Den	lokale	cykelforretning

■ Aldrig længere væk end din telefon
■ God service og kvalitet
■ Cykler til alle formål
■ Afhentning og levering af cykler i Nødebo

Kontakt 23301029 
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen

Mere info
www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD

Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut
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5. klasse børnene delte flødeboller og slikkepinde ud til alle børn på skolen. Da det blev tid for dem at forlade 
skolen, lavede resten af børnene en fin flag allé for dem. De fik også en sang med på vejen. 

Siden sidste nummer af 
Kirke og Kro er der sket en 
del	på	Nødebo	Skole	og	HFO.	
Vores mindste børn, som 
skal	begynde	i	skole	efter	
sommerferien,	begyndte	i	
Tidlig	HFO	1.	maj.	

Gruppen kalder vi Tidlig HFO, 
det som tidligere hed (Før-sfo). Vi 
modtager børn fra Børnehuset, 
Troldehøjen og der er selvfølgelig 
også nye tilflyttere. I gruppen som 
begynder i 0.N efter sommerferi-
en er der 22 børn, 11 drenge og 
11 piger. 

Tidlig HFO børnene er i HFO hele 
dagen. De har et særskilt program 
om formiddagen, hvor de har 
HFO én for sig selv. Aktiviteterne 
varierer meget. Børnene laver 

skoleopgaver, de er kreative og 
har i den tid, de har været hos os, 
malet portrætter, og deres egne 
muleposer, de har lært at knytte 
og meget mere. 

Gruppen besøger også 0.N 
hvor de har en prøvetime med 
Børnehaveklasselederen. 
 
Vi tager på ture i nærområdet, og 
da vi er en Idræts HFO er der også 
en del bevægelse. Om eftermid-
dagen er børnegruppen sammen 
med skolebørnene og er med til 
de aktiviteter som tilbydes der. De 
er alle faldet rigtig godt til. 

I Tidlig HFO får børnene lært de-
res kommende klassekammera-
ter, de nye voksne og området at 
kende. Da HFO én ligger på skolen 
er børnene med i skolebørnenes 
frikvarterer og her få de skabt en 

god relation til de andre skolebørn 
og til lærerne. Børnene er også in-
viteret til morgensang, som fore-
går hver mandag morgen. 

Når den store dag kommer, hvor 
børnene skal starte i 0.N, er bør-
nene trygge ved stedet, for de 
kender det.

5.	klasse	er	flyttet	til	afdeling	Ø

Nødebo Skoles første 5. klasse er 
nu flyttet til Grønnevang Skole, 
afdeling Ø. Deres sidste dag på 
skolen var fredag 8. juni. Mette 
Vibeke Schmidt, Nødebo Skoles 
ny afdelingsleder holdt en fin tale 
for børnene. 
                                 Claudia Lehmann

Nyt fra Nødebo skole og HFO
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Nyt borgermøde på Kroen 
d. 23-8-18 / tidspunkt fastlægges senere 
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Hillerød kommune indkaldte til 
borgermøde på Kroen d. 24-5-18.

Som i flere andre kommuner prø-
ver man i Hillerød at inddrage bor-
gerne i at prioritere de oplevede 
problemer, så der kommer mere 
borgerindflydelse på løsningerne. 

Udvalgsformand Dan Riise(V) kun-
ne fortælle, at Kommunen har sat 
2 millioner kroner af til nypriorite-
rede fejl og mangler i dette bud-
getår. (Hillerød: 50650 indbyggere, 
213 km2.)

Der var mødt ca 75 engagerede 
nødeboere op til dette møde. Dan 
Riise fortalte, at dette møde var 
planlagt til at være det første af 3: 

1. d. 24-5 listes de oplevede pro-
blemer op.

2. På et nyt møde d. 23. august, 
prioriteres opgaverne

3. Ved et 3. møde i oktober, be-
sluttes handleplanen. Arbejdet er 
planlagt til iværksættelse i april 
2019. 

Det er naturligvis altid positivt at 
blive inddraget i politikernes be-
slutninger, men den økonomiske 
ramme må siges, at begrænse mu-
lighederne en hel del. Der var dog 
på dette møde stor enighed om, 
at trafikken på Nødebovej er helt 
uacceptabel og har første prioritet 
til ændringer. 

I anledning af, at vores præst Eva Holmegaard 
Larsen har 25 års jubilæum den 12. september 
2018, vil menighedsrådet for Nødebo-Gadevang 
sogne gerne fejre Eva.

Menighedsrådet inviterer til reception søndag 
den 9. september kl.12.30 i konfirmandlængen i 
Nødebo præstegård.  
Alle er velkomne. 

På menighedsrådets vegne

June Maya Lekfeldt,  
Formand for Nødebo-Gadevang menighedsråd
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Det er et spørgsmål, der ikke lige er sådan til at sva-
re på. Faktisk er det helt umuligt. For hvad vil det 
sige, at være religiøs? Det er et spørgsmål, mange 
mennesker går og tumler med. Og måske kan man 
få noget ud af at prøve at svare, for at blive klogere 
på, hvad man tror og hvad man ikke tror – og hvor-
dan man tror?

I inviteres hermed til tre laboratorier om at sætte ord 
på tro. 7 ud af 10 danskere betegner sig som troende. 
Men hvad vil det sige? At være troende er ikke noget 
entydigt. Det kan være mange ting. I laboratorierne 
vil vi prøve at sætte flere ord på. 

Et laboratorium er et forsøgsrum. Og sådan skal den-
ne indbydelse forstås: som en indbydelse til samtale 
og udforskning af troens verden med dens mange 

ansigter, billeder, ord og forventninger. Vi skal arbej-
de med at sætte ord på troen. 

Troen er nok personlig, men den er hverken privat 
eller hemmelig. Og selvom man ikke ”køber hele pak-
ken” i kristendommen, så er der stadig meget at tale 
om. 

Laboratorierne vil veksle mellem oplæg, øvelser og 
samtaler. 

Hvad får du ud af det? Forhåbentlig nogle gode for-
middage med samtaler og snak, det bringer dig vide-
re i udforskningen af tro og menneskeliv og de store 
spørgsmål – og et møde med andre mennesker med 
samme interesser.

STED: Nødebo præstegård, Nødebovej 24

TID: 3 x lørdag i efteråret fra kl.10.30-15 Lørdag d.22. september, d.27. september og den 24. november

TILMELDING: Til sognepræst Eva Holmegaard Larsen på mail ehl@km.dk senest 1. september. 

På en skala fra 1 til 10

hvor religiøs er du så?

?

Indbydelse til et laboratorium hvor vi øver os i at sætte ord på troen
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HØJSKOLEDAGE	

I NØDEBO 

PRÆSTEGÅRD
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Arven efter

Vi følger sporene og genkalder 
stemningen fra oprørets magiske år

Lørdag-søndag 
d.1.-2. september 2018

68
Uddrivelsen	af	templet/Nøgen	kvindelig	Kristus	29.	maj	1969
Bjørn Nørgaard/Lene Adler Petersen
Foto: John Davidsen
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Lørdag-søndag	d.1.-2.	september	2018
Højskoledagene foregår 
i Nødebo Præstegård på 
Nødebovej 24 i Nødebo. Det 
koster 585 kr. pr deltager 
for hele kurset, der omfat-
ter foredrag, kage, frugt og 
kaffe, middag lørdag aften 
og en koncert i Nødebo kirke 
lørdag eftermiddag. Frokost 
tager man selv med, men 
drikkevarer kan købes. 

Tilmelding sker til præste-
sekretær Allan Høier på mail: 
alho@km.dk, eller ved at rin-
ge på 48480719 (gerne tirs-
dage mellem 9-16). Når der 
er givet tilsagn om plads, be-
des beløbet indbetalt på kon-
to: 6300 – 1524765. Husk at 
anføre FULDE NAVN og ordet 
HØJSKOLE på indbetalingen. 

Øvrige oplysninger kan fås 
ved henvendelse til sog-
nepræst Eva	Holmegaard	
Larsen på 48480719 eller 
mail ehl@km.dk 

HØJSKOLEDAGE	

I NØDEBO 

PRÆSTEGÅRD

I år er det et halvt århundrede siden ungdomsoprøret brød 
løs	i	Paris,	Rio	de	Janeiro,	Berlin,	New	York	og	København	
og satte en generation i brand og en bevægelse i gang, der 
i eftertiden er blevet bedømt som en politisk fiasko men 
en kulturel succes. For kapitalismen blev ikke standset og 
den økonomiske magt blev ikke udfordret. Men de gamle 
autoriteter faldt, og overalt blev der kaldt til oprør mod 
patriarkalske	magtsystemer	–	på	universiteter	og	skoler,	
på arbejdspladser, i familien, mellem generationerne og 
mellem kønnene. Seksuel frigørelse, kvindebevægelse, 
kollektivisme og eksperimenter med forskellige livsformer 
vandt	frem	og	satte	dagsordenen	for	en	ny	frihedskultur.	

Vi	hylder	50	års	jubilaren	og	spørger,	hvordan	det	gik	med	
idealerne og i hvilken udstrækning, vi lever med arven 
efter	de	magiske	år	omkring	1968	–	kulturelt,	kønsmæssigt	
og	kirkeligt?	Er	der	dømt	midtvejskrise	eller	modenhedens	
milde	ro?	Flip	eller	flop?	Er	det	tid	til	et	nyt	ungdomsoprør?
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Kasper Støvring, forfatter og debattør, med et oplæg om 
”Autoriteterne, der vendte tilbage”. 68’erne frigjorde sig fra de gamle 
autoriteter. Men vi har brug for den rigtige autoritet, i skolen, i hjem-
met, i samfundet. Ungdomsoprøret betød en omvæltning af livsfor-
merne på adskillige måder. Det gjaldt normer for opdragelse, seksu-
alitet, pædagogik, politik, kunst og meget andet. Centralt stod en ide 
om frigørelse fra snærende bånd og autoritær pligtkultur. I dag lever 
vi med konsekvenserne, og hvordan gik det med friheden?

Lene Sjørup er præst og forsker i kvindeteologi og skrev i 1983 bo-
gen ”Du er gudinden - religiøsitet og teologi hinsides gud fader” i et 
opgør med en patriarkalsk teologi. Mange andre bøger og artikler om 
kvinders religiøsitet, og om køn, kristendom og politik er det blevet 
til. I oplægget ”Han, Hun eller Hen” skal vi høre om den feministiske 
teologis vej fra dengang i ungdomsoprørets dage og til nu, hvor det 
måske igen er tid til at diskutere gudstjenestens fortsat meget ”fa-
der-søn-herre” dominerede sprogbrug. Lene Sjørup har selv taget 
turen fra 68 og ser tilbage, mens hun overvejer hvordan det danske, 
kirkelige kønslandskab ser ud i dag 50 år efter. 

Preben kok blev landskendt med den sorgterapeutiske bestseller 
”Skæld ud på Gud”. Han er tidligere hospitalspræst og har netop skre-
vet om eksistensens grundtemaer i bogen ”Slip livet løs”. Her fortæl-
ler han om, hvordan 1968 betød en undertrykkelse af den grænse-
sættende lidenskab, der beskytter os mod at skulle have styr på alt 
og som binder livet til det, vi selv har magt over og kan kontrollere. 
Han analyserer smertepunkterne og tilbyder en vej, der blandt andet 
går gennem troen, til at hele det brudte og slippe livet lys. 

Rasmus Nøjgaard er sognepræst og redaktør af ”Kirkesangbogen”, 
en frodig samling af fine, spritnye salmer og sange fra vores egen 
tids bedste musikere og sangere. Han fortæller i oplægget ”Oprørske 
salmer” om den enorme produktion af nye salmer, 68-generationen 
satte i gang. Først i en klart oprørsk og politisk tone, senere mere po-
etisk og legende. Men med det klare sigte at lade evangeliet ramme 
det moderne menneske og med inddragelse af tidens indflydelsesri-
ge pop- og rock kultur. 

Lektor i musik og formand for Hillerød Musik og Teater Claus	
Levinsen fortæller i oplægget ”Antiautoritære toner” om 60’erne og 
70’ernes musik og fører os på en rejse tilbage til tonerne fra dengang. 
Studenteroprør, provoer og hippier, The Beats! De er sammen med til 
at tegne den kulturelle, politiske og sociale strømning, vi kalder ung-
domsoprøret, hvor også musikken spillede en helt afgørende rolle 
som oprørets stærke, følelsesmæssige, fælles udtryk.  

Du Møder
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Alle veje fører til Rom, at der er fle-
re måder at nå det samme mål på, 
kunne meget vel være overskrif-
ten på den jeg er, og det jeg laver 
nu. Set i bakspejlet, så kunne det 
ikke være anderledes. Nu hvor jeg 
kan se alle de små afgørelser på 
min vej, der leder frem mod selve 
beslutningen om at blive præst, så 
ser jeg ikke kun én grund til mit 
valg. I stedet ser jeg en masse små 
grunde, omend ikke alle har lige 
stor vægt. 

Det svar som de fleste nok forven-
ter at høre er: ”Fordi jeg tror på 
Gud”. Og selvom det er tilfældet, 
så vil det være lige så rigtigt for 
mig at svare: ”Fordi jeg er vildt in-
teresseret i teologi” eller ”fordi jeg 
synes, at det største man kan op-
leve, ud over mødet mellem men-
nesker og Gud, er mødet mellem 
mennesker. At det er en velsignel-
se at få lov til at høre mennesker 
fortælle om deres drømme, tan-
ker, visioner, sorger og glæder”.
Kimet må være lagt tidligt, for da 
jeg var barn, ville jeg gerne være 
præst. På det tidspunkt havde jeg 

ikke tænkt nærmere over præ-
stens rolle, men det var tværtimod 
selve kirkerummet med dens stil-
hed, dens udsmykning, dens mu-
sik og de mange fortællinger, som 
betød noget for mig. Tænk at være 
sådan et sted hele dagen. Det ville 
være fantastisk. 

Nu forløb det jo sådan, at det ikke 
blev min første uddannelse. Ikke 
fordi jeg ikke ville være præst, 
men der var noget andet, der skul-
le prøves af først. Jeg måtte lige 
et smut omkring Designskolen 
Kolding og nogle år til England 
som grafisk designer før mulighe-
den kom for at studere igen, og jeg 
fik stillet det afgørende spørgsmål: 
”Hvis alle døre stod åbne for dig, 
hvilken uddannelse ville du så ger-
ne have?” Der var ingen tvivl eller 
tøven i mit svar: ”Teologi!” Og så-
dan blev det. 

Nu har min vej før t mig til 
Gadevang og Nødebo. Igen. For 
jeg er vokset op i Hillerød og 
jeg havde både venner og min 
gang her. Gode minder som jeg 

tager med mig tilbage, sammen 
med mine erfaringer fra Sankt 
Markus Kirke på Frederiksberg, og 
Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, 
hvor jeg har været henholdsvis 
konfirmandlærer og sognepræst. 
En gang imellem vil I også kunne 
møde min mand og vores to børn 
på 14 og 11 år, men i det daglige vil 
de være at finde på Frederiksberg, 
hvor vi bor.

Og når min stilling en gang ud i 
fremtiden finder den vej, der le-
der væk fra Gadevang og Nødebo, 
og vi står der og ser tilbage på min 
tid som sognepræst, så håber jeg, 
at vi – alle jer, som jeg kommer i 
berøring med, og jeg kan sige, at 
det var en god og berigende tid 
sammen. ”Det var det, fordi - ja, 
det kan jeg jo ikke sige endnu, da 
vi, som Paulus skriver, erkender 
stykvis, men set i bakspejlet, så 
var det fordi…” Og måske kan jeg 
tilføje endnu en grund til, hvorfor 
jeg gerne vil være præst. På den 
vej, der alle fører til…

Velkommen til ny præst

Menighedsrådet har været gennem en spændende pro-
ces med at vælge og indstille en ny præst ved vores kirker 
i Nødebo og Gadevang. Som vi allerede fortalte om i sid-
ste nummer af nærværende blad, er vores sognepræst 
Eva frikøbt fra halvdelen af sin stilling, så længe hun er 
teologisk konsulent med ansvar for efteruddannelse af 
præster og menighedsrødder i Helsingør stift. 
Vores valg pegede på cand.teol. Bettina Hovgaard-
Schulze, som blev indsat søndag d. 17. juli som præst på 
halv tid her i vores sogne. Vi byder Bettina velkommen 
og håber, hun får nogle gode år som en del af vores små 
byers liv i glæde og sorg, i hverdagens liv og festlige 
højtider. 

Vi giver ordet til Bettina:
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Den 18. september kl. 14 – 16
Skagensmalerne ved Lise Svanholm

Kunstnernes miljø på Skagen i 1880’erne var så gunstigt,
at de ved verdensudstillingen i Paris 1889 var på højde med
det internationale niveau.  Byen Skagen udviklede sig fra at være et lille fiskersamfund 
til også at have en bred kreds af kunstnerne boende. De malede naturen, fiskerne, deres egne familier og 
hinanden.  Skagen blev kendt over hele Europa og mange kunstnere fra udlandet besøgte stedet for at søge 
inspiration.  Sådan startede Skagensmalernes Storhedstid.
Og det handler mit billedforedrag om.

Lise Svanholm er født i 1932. Hun er mag. art. i kunsthistorie og har blandt meget andet skrevet flere spæn-
dende bøger om Skagen og de kunstnere, der gjorde byen verdensberømt.
Alle er velkomne. Der er fri entré, men vi betaler 20 kr. for kaffe og hjemmebag.

NØDEBO KIRKE  
søndag d.12. august kl.9.00

I forbindelse med arrangementet ”Stafet for Livet” fra lørdag d.11. 
august til søndag d.12. august, vil morgengudstjenesten i Nødebo kir-
ke knytte sig til håbet og troen på livet, der vil være det gennemgåen-
de budskab under hele det døgn stafetten varer. 

Vi vil gerne indbyde alle, der har brug for en stille stund, en salme og 
et godt ord med på vejen til en morgengudstjeneste i vores smukke, 
gamle kirke. 

Tirsdagstræf i præstegården

En gudstjeneste om livsmod og livsglæde
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Tid til ro og eftertanke
Hver	den	anden	torsdag	i	måneden

I en tid med støj og uro og en verden i højt tempo, bliver der mere og mere 
brug for åndehuller.  Et sådant åndehul vil vi gerne skabe med vores aften
gudstjenester i Gadevang kirkes ualmindeligt smukke og lyse rum. I Gadevang 
kirke bevæger himlen sig helt ind gennem de store vinduer og gør netop det-
te kirkerum til noget helt særligt. 

Gudstjenesterne har fokus på stilhed, musik, ord til eftertanke, smukke sal-
mer, og engang imellem holder vi også nadver sammen. 

Kom forbi Gadevang kirke til en aftengudstjeneste. 
Det er med kirke som med sport: sommetider skal man lige tage sig sammen, 
men man fortryder aldrig bagefter!

Dato: 9. august, 13. september, 11. oktober
Tid: kl.19.30
Sted: Gadevang kirke

Vi vil gerne indbyde alle børnefamilier i både Nødebo og Gadevang til en børnevenlig gudstjeneste 
én gang om måneden, med vægt på oplevelsen af kirkerummet som et på én gang anderledes og 
fortroligt rum. Vi vil gerne give børnene en erfaring af, at kirken er et sted, hvor man kan finde fred 
og hvor man bliver inviteret til at tale om de store emner i menneskers liv. 

Vi synger både de gamle, klassiske salmer og helt nye salmer, hvoraf flere er skrevet til børn. Ligesom 
vi lægger vægt på, at børnene får fortrolighed med vigtige ritualer som bøn og nadver. 
Gudstjenesterne veksler mellem fokus på det højtidelige og det afslappede. Der skal være plads til 
børn, og til pjat og grin, men uden at det går ud over respekten for at være samlet om noget fælles. 
Der er sæsonstart i slutningen af august. Vi håber at se en masse skønne børn og deres forældre el-
ler bedsteforældre i præstegården. 

Dato: 30. august og 27. september
Tid: Kl. 17.00 i Nødebo Kirke
Sted: Nødebo kirke og præstegård
Tilmelding: på mail til præstesekretær Allan Høier alho@km.dk , helst dagen før
Pris: Det er ganske gratis, men der er mulighed for at lægge nogle penge til forskellige projekter 
vi samler ind til. 

Aftengudstjenester i Gadevang

Salmer & Spaghetti

Børnekirke	med	mad	og	leg	og	hyggeligt	samvær.	
Hver	den	sidste	torsdag	i	måneden	
i Nødebo kirke og præstegård



37

Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk

Næstformandt
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com

Personalekontakt
Christine Fossing 3514 9652
chrisfos@hotmail.com

Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com

Helene Armfelt 23462767
Kirsten Aunstrup 48485874
Bodil Davidsen 40873652

NØDEBO LOKALRÅD 

Formand
Maria S. Brendstrup 4171 8439
Næstformand og kasserer. 
Birgit Madsen  22394900

Medlem
Michael Bo Andersen  2211 5770
Lorna Birgitte Rudd  6094 2477
Helle Barker 5091 1439
Tilde Gylling 2070 2930
Lene Thorsen 2448 2448
Christina Nyander Ottesen  6165 1688
Gitte S. Bendsen  5137 2460
Sus Bigom 2683 7081
Knud Ingolf Jensen 2348 3229 
Tilforordnet
Christina Thorholm  6070 3380 
Søren P. Østergaard 2094 8976 
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com
Se flere oplysninger på www.nødebo.dk

VANDVÆRKET 
www.nødebovand.dk

Formand 
Ole H. Olesen
Sportsvej 35, Nødebo 4848 3819
Driftsforstyrrelser 2141 0004

Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  
Mosedraget 30, Nødebo  4090 6402
 
Kasserer
Lis Aas  
Sportsvej 53  2331 4542

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

Formand 
Lars Olsen  3075 7362
formand-gst@gribskovtrop.dk

Ulveleder
Bente Wilcke  3030 0354
Stifinderleder 
Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderl.
Pernille Christensen 2331 4655
Grib Skov Roverklan 
Roverleder
Torben Pedersen 2191 9695
Klokkekilde Roverklan 
Roverleder
Ole Lumholt 4848 0747
Forældrefore
Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt 
Brian Hørup  4159 1076 
bhpost@mail.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 
VIKINGERNE 
www.nbovikingerne.dk

Forkvinde 
Jytte Møller 
Pile Alle  3026 3231 
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kasserer 
Ib Jarle Christensen, 2966 1127, 
Mail: ib.jarle@mail.tele.dk

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk
 
Formand
Hans Kloch  48471250

FOLKEMUSIKGRUPPEN 
NØDDEKNÆKKERNE  
www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 
Gyvelvej 19, Nødebo  6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

NØDEBO IDRÆTSFORENING 
www.nif.dk

Formand
Henning Vester
Krohaven 7 4848 3150

Kasserer
Kasper Andersen
Mosedraget 24 4848 5584

Sekretær
Margit Vester  4848 3150

Badminton 
Sven M. Andersen  
Baunevænget 38 4848 2804

Fodbold 
Henrik Løber
Baunevænget 36  30186513

Gymnastik 
Lillian Dale
Søvej 14 4848 3238

Tennis 
Jørgen Fonnes
Søparken 8 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 
www.hillerodsejl.dk

Ib Andersen 
Søvej 14 2447 3004
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

Claus Bo Jensen
Harestien 4, Hillerød  48261780
formand@kkes.dk/claus_bo@post5.tele.dk 
Klubhus: Krostien 11, Nødebo    

NØDEBO STAVGANG 
www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 4848 0672
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597
Sekretær
Anne-Marie Falkenberg 4825 0706 
Inger Petersen 2896 8430 
Ulla Hansen  2346 3425

Salmer & Spaghetti



Gudstjenester 
August, September og Oktober

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

August Nødebo Gadevang

 5. aug. 10.30 --- EHL
 9. aug. - - - 19.30 Aftenandagt EHL
12. aug. 9.00 10.30 EHL
19. aug. 10.30 --- BEHO
26. aug. 9.00 10.30 BEHO
30. aug. 17.00 Salmer og spa. --- BEHO

September

 2. sep. 9.00 --- EHL
 9. sep. 9.00 10.30 EHL
13. sep. --- 19.30 Aftenandagt BEHO
16. sep. 10.30 --- BEHO
23. sep. 9.00 10.30 EHL
27. sep. 17.00 Salmer og spa. BEHO
30. sep. 10.30 --- BEHO

Oktober

 7. okt. 9.00 10.30 EHL
11. okt. --- 19.30 Aftenandagt BEHO

Sognepræst: Eva	Holmegaard	Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.  
Tlf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk 
Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11, 
tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.
Kst. sognepræst: Bettina 
Hovgaard-Schulze
Tlf.: 4016 0730 - mail: beho@km.dk
Træffes ikke mandag.
Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

Præstesekretær: Allan	Høier 
Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk 
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15.

Graver: Michael Müller. 
Kirkegårdskontor, Nødebovej 16. 
Tlf.: 2047 6867 - mail: graver@live.dk. 
Træffes hverdage i dagtimerne

www.noedebogadevangkirker.dk


