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MEDLEMSRABAT 
Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler 
på Nødebo Kro, kan to 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 to år, når lejekontrakten un-
derskrives. Medlemskabet regnes fra den dag, hvor 
man første gang har indbetalt medlemskontingent. 
Denne information findes i kroens medlemssystem.  
Højest to 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. 3.600 kr.

Medlemsfordel!!!
Der er medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer. Rabatten 
gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner. Hvis man regner med at komme til mere end 6 arrange-
menter 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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49-årige	Jim	Schou	Larsen	
er ansat som skovfoged 
i Naturstyrelsen og bor i 
tjenesteboligen Pælehus 
på	Kildeportvej	26.	Jim	
flyttede ind i Pælehus i 
oktober	2017,	efter	nu	
pensionerede skovfoged 
Svend Løw, og er dermed 
tilbage i Nødebo, hvor han 
er vokset op. 
 
Vi kontaktede Jim for at blive lidt 
klogere, både på den skov som 
formentlig betyder en del for man-
ge af os - som bor i Nødebo og på 
den mand, som nu er med, til at 
forvalte den.  
 
Selv om Jim er forholdsvis ny i 
Pælehus, er han gammel i gårde 
hos Naturstyrelsen. 
” J e g  h a r  v æ re t  a n s a t  i 
Naturstyrelsen i 27 år. Jeg startede 
som elev på det daværende Esrum 
Statskovsdistrikt, tog en hf og der-
efter en uddannelse som Skov- og 
Landskabsingeniør fra Skovskolen 
i 1994. Som skovfoged bliver man 
ansat i en rokeringsordning og 
jeg har derfor haft lejlighed, til 
at arbejde med driftsplanlæg-
ning for såvel Naturstyrelsen 
som Forsvaret, været ansat på 
Kronborg Statsskovsdistrikt, og 
siden siddet med udvikling og 
drift af Naturstyrelsens økonomi-
system. Herefter har jeg handlet 
træ i styrelsens handelskontor, 
som dengang lå i Haraldsgade i 
København, men som efter udflyt-
ningerne nu er placeret i Randbøl 
imellem Vejle og Billund. Men jeg 
er som sagt vokset op i Nødebo 
og er glad for at være tilbage igen,” 
siger Jim Schou Larsen. 

 
Jim har overtaget hvervet som 
personaleskovfoged og står des-
uden for bygningsvedligehold. Til 
mit spørgsmål om hvad der arbej-
des med i vores skov (Gribskov) 
nævner Jim, som noget af det væ-
sentligste, arbejdet med at udlæg-
ge knap 3000 ha af skovområdet 
til biodiversitetsskov. 
 
”Som et resultat af ”Naturpakken”, 
som blev vedtaget i 2016, skal der i 
Danmark udlægges 13.800 hektar 
biodiversitetsskov og urørt skov, 
fordelt på 45 forskellige områder.  
Her får Gribskov det største sam-
menhængende område med urørt 
skov. Godt 2000 ha skov (red. ca. 
2800 fodboldbaner) er udpeget til 
ny urørt løvskov og godt 800 ha 
udlægges til ny anden biodiversi-
tetsskov i Gribskov”, fortæller Jim. 
”I løbet af 2019 laver vi konkrete 
forvaltningsplaner for hvert om-
råde. Det vil sige at vi beslutter 
hvordan de skal passes frem til 
den endelige udlægning i 2026. I 
samme periode arbejder vi med at 
fjerne ikke-hjemmehørende træ-
arter og samtidig udtage økono-
miske værdier. Det sikrer plads til 
skovens hjemmehørende træarter 
- som skovfyr, birk, rødgran, eg og 
bøg – der alle har en væsentlig be-
tydning for biodiversiteten.” 
 
Men hvorfor skal der udlægges 
mere skov til biodiversitet? Det 
skal der, fordi naturen mang-
ler plads til at udvikle sig frit. 
Biodiversitetsskove (herunder 
urørt skov) er med til at sikre og 
give plads til mange forskellige 
arter. Da op imod én million ar-
ter er i fare for at uddø (jf. sene-
ste IPBES-rapport), fordi vi ikke 
giver dem plads, er det vigtigt, at 
vi sikrer områder, hvor naturen 
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kan udfolde sig frit. Biodiversitet 
sikrer vores økosystemer, som er 
fundamentet for at vi kan produ-
cere fødevarer, få rent vand, frisk 
luft, energi med mere. 
 
”Gribskov havde oprindeligt også 
mange vådområder. I slutningen 
af 1800-tallet var andelen af søer 
og vådområder ca. 25 %. Men ef-
ter århundreders dræning, for at få 
plads til mere produktionsskov blev 
arealet af vådområder frem til 1990 
reduceret til 3 %. Vi arbejder fortsat 
på at genskabe disse vådområder, 
blandt andet ved at lukke grøfter, 
og vi er nu oppe på at have fået ca. 
10 % af vådområderne genskabt. I 
Naturstyrelsen forventer vi, inden 
for de næste par år at nå op på ca. 
15 % vådområder i Gribskov igen. 
En stor del af de genskabte fugtige 
engdrag græsses eller holdes åbne 
med slåning. De lysåbne, fugtige 
arealer giver gode levevilkår for en 

lang række dyr og insekter og rum-
mer artsrige plantesamfund. I vores 
del af Gribskov bruger vi heste til af-
græsning i Sø-skoven (den sydlige 
del af skoven øst for gribskovvejen), 
i Ulvedalen (ved Fuglesangshus) og 
i Odderdamsengene (ved Stenholt 
Indelukke), fordi det er en naturven-
lig skånsom afgræsning,” siger Jim. 

Til sidst har jeg et enkelt spørgsmål :  
Hvis man nu ser et væltet træ, el-
ler møder et såret dyr eller andet, 
man lige har brug for et råd om, 
kan man så godt kontakte dig, 
selv om det ikke er en del af din 
jobbeskrivelse? 
” Folk er altid velkomne til at tage 
fat i mig vedr. skoven! 
De kan træffe mig på tlf. 7254 
3258, eller mail: jim@nst.dk”

Af Ea Dehn  

Hvad er biodiversitetsskov? 

Urørt skov – her drives ingen 
skovdrift, og med tiden får 
den urørte skov mange gam-
le træer, døde stammer og 
en stor biodiversitet. 
Anden biodiversitetsskov 
– her drives en naturven-
lig skovdrift med nedsat 
træproduktion. 

Naturpakken

Naturpakken blev vedtaget 
af et flertal i folketinget i 
2016 med det formål at kom-
pensere for miljøkonsekven-
serne af landbrugspakken 
og består af en række kon-
krete indsatser til at styrke 
biodiversiteten. 
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torsdag 12. september
kl. 19.30

HØST

Aftenkirke i Gadevang Kirke 

for mere info www.noedebogadevangkirker.dk
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Vox-pop	med	
Lene Birkmann  
Hvordan bruger du Kroen? 
Min mand og jeg er med i fredagsca-
feen, der er 5 hold og jeg er med på 
det ene. Vi er kun 3; de fleste er flere 
på holdene, men det går, jeg er mest 
”praktisk gris” så har vi en suveræn 
bager og en til al slæbet. Vores søn 
Aksel starter i en af madklubberne til 
efteråret. Vi er selvfølgelig medlem-
mer og vi er meget glade for Kroen.

Er det tilstrækkeligt, eller har 
du planer om at ændre det? 
Vi har begge to fuldtidsjob, så det 
er, hvad det bliver til nu. 

Har du forslag til ændringer i 
Kroens drift?
Jeg synes Kroen er drevet helt ide-
elt, det kunne ikke gøres bedre. 
Jeg er i øvrigt overbevist om, 
at Kroen ikke går ned, selv om 
vi laver et generations-skifte. I 
Fredagscafeen er der 5 hold med 
ca 4 på hver, det er en stærk og ak-
tiv gruppe. Vi har selvfølgelig ikke 
en færdig plan for fremtiden, hvem 
har det?? Men jeg er sikker på, at vi 
finder en måde, så Kroen består.

Vox-pop	med	
Sebastian H. Dahl
Sebastian på 16 år, bor på 
Baunevænget sammen med sine 
forældre Gitte og Bjarne og sin 
storesøster Natascha. 

Hvordan bruger du Kroen?
Jeg arbejder på Kroen i forbindelse 
med arrangementer og så kommer 
jeg til fredags café. Jeg har deltaget i 
et galla, sammen med min mormor, 
som også bor på Baunevænget. 

Er det tilstrækkeligt, eller har 
du planer om at ændre det?
Jeg synes godt at der kunne kom-
me f lere børn på kroen. Man 
kunne for eksempel lave nogle 
faste brætspilsaftener for børn 
og forældre. Det synes jeg kunne 
være hyggeligt.

 
Hvad mener du der skal til, for 
at det kan lade sig gøre?
Jeg tænker at man kunne reklame-
re for nogle faste brætspilsaftner 
og invitere børn og deres forældre 
til at komme.
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I uge 33 starter 113 glade børn 
op på Nødebo Skole efter en lang 
og velfortjent sommerferie. I lig-
hed med de seneste to år, har vi 
en fælles tur i skoven for alle fra 
1-5. klasse om tirsdagen. Her bli-
ver fortalt om sommerferieople-
velser, kigget på skoven som den 
ser ud netop nu, leget og hygget 
på årets første skoledag.  Onsdag 
starter den nye 0. klasse. Vi mø-
des i skolegården, hvor 0.klasse 
bydes velkommen og får et flag 
af Grønnevang Skoles leder Anja. 

Dette skoleår vil byde på både nye 
spændende oplevelser og også en 
masse traditioner for alle os her, 
på Nødebo Skole.   

Vi er fortsat en udeskole. Tirsdag 
er dagen, vi kalder ABC-dag, hvor 
der arbejdes på kryds og tværs af 
årgangene, og hvor fokus er på un-
dervisning både i og uden for klas-
selokalet. Der har i det forgangne 
år været arbejdet med fx strøm og 
el, ”go cook” og græskar, affaldsind-
samling og genanvendelse, arabisk 
musik, dans og kunst. Temaerne er 
mange og varierer både med års-
tiderne og de øvrige planlagte ak-
tiviteter på skolen. 

Ud over ABC-dagen har vi mange 
andre aktiviteter at se frem til, fx: 
I uge 39 har hele Grønnevang 
Skole naturfagsuge. På Nødebo 
Skole vil der blive arbejdet med 
aktiviteter hele ugen og fredag 
deltager vi i den fælles fernisering 
for hele Grønnevang Skole. 

På Nødebo Skole fortsætter vi vo-
res rigtig gode samarbejde med 
FC Helsingør, så vi én gang om 
ugen fra uge 36-41 har fodbold 
på skoleskemaet, hvor samarbej-
de, læring og bevægelse er i fokus. 
I lighed med de foregående år, har 
4N sammen med de øvrige 4. klas-
ser på Grønnevang Skole ud over 
den almindelige idrætsundervis-
ning svømning i ½ år (og idræt det 
andet halvår), hvor det at lære at 
begå sig i vand og svømme er i fo-
kus. 5N tager i uge 36 med resten 
af 5 årgang på lejrskole. Her ven-
ter  der mange sjove og lærerige 
oplevelser for alle. 

Vi ser alle frem til et nyt og be-
givenhedsrigt skoleår her på 
Nødebo Skole. 
 
Mette Schmidt 
Afdelingsleder  

Nyt fra Nødebo Skole 
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 ** På en 2 minus 1 vej er der 
kun ét spor for bilisterne, selv-
om der er trafik i begge ret-
ninger. Vejtypen anlægges der-
for kun på veje med begrænset 
trafik. 
 
Ny vejt ype skaber mere 
tryghed for fodgængere og 
cyklister.

* En intelligent kommunikation 
mellem gadebelysning og tra-
fiksignaler kan skabe værdi for 
trafikanter ved at:  

• øge belysningen over cyk-
lister og fodgængere på ste-
der, hvor en del ulykker sker i 
mørke.  
• forbedre sikkerheden og 
trygheden ved at gøre bilister 
opmærksomme på de bløde 
trafikanter. 

Nødebo Lokalråd
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Kære alle 
Vi håber, at alle har haft en rigtig 
dejlig sommer, her vi vil gerne give 
en opdatering på, hvad vi i lokalrå-
det har arbejdet med.  
 
TRAFIKKEN STATUS 
ABT (Arkitektur, Bygninger og 
Trafik) udvalget har haft møde og 
følgende er besluttet for Nødebo 
kort fortalt: 
 
1) alt asfalt (fortov, cykelsti og vejen) 
udskiftes 2./3. Kvartal 2020 og kø-
rebanen bliver med støjdæmpen-
de asfalt - en kæmpe sejr, og en sej 
kamp igennem 9 år... tillykke Nødebo 

2) der er forslået tre intelligente 
lysovergange *. Stenholtsvej, sko-
len og Følstrup - en kæmpe sejr 
hvis det godkendes af politiet. Vi 
mangler dog Baunevænget og 
Jægervænget med samme løsning.  

3) div GODE forbedringer (se listen 
på vores Facebook Side – Nødebo 
Lokalråd) 

4) Stenholtsvej bliver til en 2-1 vej**  

5) vejbelysning udskiftes (tak til 
Nødebo Bærerdygtigt for deres 
store og flotte forarbejde, som vi 
har benyttet til projektet)  

LANDSBY APP 
Har du fået prøvet Min Landsby 
appen, hvor Nødebo har sin egen 
side? Hvis ikke, så læs videre her…. 
Min Landsby appen er gra-
tis for alle borgere, foreninger, 

institutioner i Nødebo. Appen 
er hovedsagelig til kalenderops-
lag og nyheder for hele byen, og 
det er muligt for de enkelte for-
eninger selv at lægge begivenhe-
der og nyheder på appen. Det er 
også muligt for erhvervsdrivende 
i Nødebo, at få informationer om 
sit firma på Nødebo kortet. Det er 
der allerede flere der har fået.  

Appen giver foreninger mulighed 
for at blive mere synlige i hele 
byen på tværs af interesser, og 
mulighed for at der sker færre 
sammenfald af arrangementer.  

På nyhedsopslagene står der allere-
de nu informationer om, hvordan vi 
sammen kan få fibernet til Nødebo. 

Nødebo Kro, Stafet for Livet og 
Nødebo Lokalråd er kommet godt 
i gang med at bruge appen. 

Kajakklubben har meldt positiv 
tilbage, og laver opslag så snart 
de har noget der er gældende for 
hele byen.  

Installation og brug 
Ønsker du at få adgang til at læg-
ge kalenderinfo eller nyheder op 
på appen, eller er du erhvervsdri-
vende og ønsker at få sat en nål 
i MinLandsby kortet, så skriv til 
minlandsbynodebo@gmail.com, 
og vi hjælper dig videre. 
                                                                                                                                             
Af Maria Brendstrup 
Lisbeth Larsen (red) 



Nødebo  vandværk
Fælles administrations kontor 
Ni privatevandværker i Hillerød indgår et samarbejde om fælles 
administrationskontor.  

Den 27. juni blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor 
vedtægter blev godkendt og der blev nedsat en styregruppe, der 
står for den overordnede drift. Kontoret bliver oprettet på Ullerød 
Vandværk med Ole Hansen, Ullerød Vandværk, som leder af sty-
regruppen og den daglige drift. Endvidere består styregruppen af 
Jeanette Olsen, formand for Nyhuse Vandværk og Erling Nielsen, 
bestyrelsesmedlem fra Gørløse Vandværk. 

Kontoret skal tage sig af alt det administrative, der følger med at 
drive et ansvarligt og moderne vandværk, lige fra forespørgsler fra 
interessenter til udarbejdelse af årsregnskab.  

Det vil ikke blive dyrere for Nødebo Vandværk at indgå i samar-
bejdet. Samarbejdet vil koste det samme som administrations- og 
kassererarbejdet i dag, og vi i bestyrelsen glæder os til at kontoret 
her i efteråret bliver etableret og kommer i drift. 

Udskiftning af forsyningsledningerne på Mosedraget er afsluttet 
og er afleveret uden problemer. Pga. en meget fordelagtig pris på 
arbejdet på Mosedraget og et fordelagtigt tilbud fra entreprenø-
ren på udskiftning af forsyningsledningerne på Ved Skoven, er man 
gået i gang med udskiftning her. Dette ventes afsluttet i begyndel-
sen af august. 

Ved henvendelse til vandværket om noget, der vedrører kassererar-
bejdet, vil vi anbefale, at man fremover henvender sig til Josi Bjerre, 
tlf. 21 40 41 75. Josi Bjerre er ansat hos vores kasserer Lis Aas. 

 Juli 2019 
Bestyrelsen. 
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Sidst på sommeren 
myldrer lopperne i 

Nødebo rundt 
på kroen. 

Der skal være 
loppemarked 

igen i år, 
nærmere bestemt 

den 25. august 
fra	kl.	10	til	14.	

 

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 
ekstraordinært  
Vores vicevært Jack kan åbne 
laden; ring 48480746 i hans 
træffetid:  
man. 17-19, tirsd. og fre. 9-12, eller 
ring til Ole Brauer: 2970 3119,  
han kan om nødvendigt åbne la-
den, hvis det er umuligt for jer at 
bruge lørdagen.  

Vi modtager gerne møbler, por-
celæn, bestik, legetøj, tasker, sko, 
kondicykler, tøj, nips, elektronik, 
cykelhjelme, værktøj, havemøbler, 
billeder, malerier, spejle, stof, pu-
der, løbecykler, smykker, julepynt, 
cykler, barnevogne, bøger og me-
get mere. Dog modtager vi ikke 
hårde hvidevarer, dæk med eller 
uden fælge eller fjernsyn.  Selv 
den mest ”trætte” cykel, kan vo-
res cykelmekaniker trylle om til et 
køreklart transportmiddel.  
Vi siger tak for dit bidrag. 
 
Christian Wolfhagen,  
christian@wolfhagen.name 
eller mobil: 21767113 

Loppemarked 2019 
den 25. august

TIL ”LOPPERNE”

”Arbejds”program 
for loppeweekenden 

Fredag d. 23. august 
kl. 16.00 – 18.00 
Stiller vi telte og borde op, så 
alt er klart til lørdag, hvor ef-
fekterne stilles frem. Alle bo-
der skal være repræsenteret, 
så telte og det rigtige antal 
borde stilles op. Alle, der har 
tid, er meget velkomne – jo 
flere hænder, jo hurtigere 
går det. 
 
Lørdag d. 24. august 
kl. 10.00  
Fylder vi i fællesskab boder-
ne med en masse spænden-
de loppeeffekter. 
Der vil blive sørget for for-
plejning og en kold øl/
vand til frokost. Så INGEN 
MADPAKKER. 
 
Søndag d. 25. august 
kl. 9.15 
Mødes vi alle ved kroen og 
er klar til at kæmpe for end-
nu et kanon resultat og til 
at få en god og hyggelig dag 
sammen i Kroens ånd!  
HUSK: fællesspisning kl. 
17 for alle, som har hjul-
pet til før, under eller efter 
loppemarkedet.
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Mærk naturen 
Naturens	Dag	2019	på	Skovskolen	
D. 8. september, kl. 10.00 – 15.00

Den anden søndag i september er 
der traditionen tro Naturens Dag. 
Årets tema er ’mærk naturen’, og 
på Skovskolen i Nødebo kan du 
mærke på planter, insekthoteller, 
lindebast og meget mere.

Mærk dine ømme fødder, når 
du vandrer på de lange pilgrims-
ruter. Mærk historiens vinge-
sus, når du hører om den gamle 
parforcehistorie; eller mærk for-
skellen på bladene fra skovens 
træer. Lad næsen og smagsløge-
ne komme på arbejde og mærk 

hvordan det føles, når du hjæl-
per bier og andre insekter med 
overvintringsmuligheder.  
Mærk også de store rovfugles 
vingesus og suset i din mave, når 
du klatrer højt til tops i klatrema-
sten. Og mærk lindebastens fibre 
mellem dine fingre. Hvordan vil 
du mærke at skoven bliver urørt, 
og at Nordsjælland har fået sin 
egen nationalpark? Prøv det – vi 
garanterer sjove og masser af læ-
rerige oplevelser sammen med 
Skovskolen, Naturstyrelsen og 
masser af frivillige.

Mærk Naturen med Nødebo 
Bæredygtigt!  

Vi har på Naturens Dag på 
Skovskolen søndag d. 8. septem-
ber besøg af naturvenner som ved 
hvordan man mærker naturen, 
og hvordan man kan gøre børn 
nysgerrige på naturen. På vores 

stand kan du mærke og gætte på, 
hvad naturen kan  byde på. Der er 
også mulighed for at stifte nær-
mere bekendtskab med FN’s 17 
Verdensmål. 

Vi vil også vise haveejere, hvordan 
man kan forbedre den skrantende 
biodiversitet i egne haver og lære 

at lade selvsåede vækster stå og 
plante de planter, som bier og an-
dre insekter har mest brug for i 
deres spisekammer. Sådan kan vi 
hjælpe dem til at overleve. 

Fo
to

: D
itt

e 
Va

le
nt

e

Naturens Dag 2019 
i Nordsjælland
Skovskolen
Københavns Universitet
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Medbring gerne egen  
madkurv, eller køb mad og 
drikkevarer fra Skovskolens 
Spisehus.
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I Gadevang ved Nørresøvej lig-
ger Gadevang Mose, som er et 
naturskønt, uforstyrret og tilmed 
fredet område, ejet af Danmarks 
Naturfond.  De lokale beboere 
har stor glæde af denne naturper-
le. Stedet er fredet af hensyn til 
de mange sjældne planter og dyr, 
som findes her. 

Det er derfor meget uheldigt, at 
grupper af mountain bikere har 
fået smag for at køre rundt i fred-
ningen. Stierne er smalle og broer-
ne er skrøbelige, slet ikke egnede 
til cykler overhovedet. Der lever 
masser af fugle i fredningen, og 
uro vil let kunne skræmme dem 
bort. Vi vil derfor ved alle indgange 
til mosen opsætte skilte, der tyde-
ligt fortæller, at cykling ikke accep-
teres i Gadevang Mose. Vi håber, 
at skiltningen vil blive respekteret.  
Mosen er naturligvis åben for alle, 
der vil færdes til fods. Vi har lavet 
en turfolder over Gadevang Mose. 
Den kan hentes på vores hjemme-
side www.hilleroed.dn.dk 
 
Af Jørgen Nielsen 
Danmarks 
Naturfredningsforening, Hillerød 

Vær venlig ikke at cykle i Gadevang Mose 
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Ingen sensommer uden 
Høstmarked i Gadevang.  

Det er nu f jerde gang at 
Gadevangs lokale købmandscafé, 
Jordnær afholder høstmarked. 
Der er boder, krydret med lokal 
opfindsomhed. Der er musik. Der 
er masser af bæredygtig grønt. 
Der er god kaffe og lækre serve-
ringer. Der er hygge. Og det er 
sensommer.  

Så kom og nyd ’smagen af lands-
by’ og økologi, når Jordnær præ-
senterer de bedste og mest bæ-
redygtige råvarer fra nærområdet 
i Nordsjælland. I købmandscaféen 
sælges grønt fra lokale producen-
ter som Mangholm, Bellingehus, 
Svanholm, Bosoyregård, mejeri-
produkter fra Øllingegaard, mel 
fra Kornby Mølle, hjemmebag, 
Hansens Is, nøje udvalgte vine, 
øl fra Kølster og Det Våde Får 
og sodavand, kaffe, the og lokalt 
kunsthåndværk. 

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

producenter og naboens have 

•  Musikalsk underholdning 
•  Loppemarked 
•  Street-food 
•   Pandekager med urter på bål 

for børn 
  
Har du mod på en bod? 
I sensommeren 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 hyg-
geligt. Nogle ting vil være som de 
plejer, fordi det har fungeret godt. 
Men der er ingen regler og vi hø-
rer meget gerne fra dig, hvis du 
har nye ideer, vil bidrage med bod, 
underholdning, afgrøder eller 
praktisk hjælp til arrangementet. 
Alle er velkomne. Skriv til Christina 
på helvadchristina@gmail.com.  
Hold øje med det endelige pro-
gram om høstmarkedet på 
Jordnærs Facebook-side: Jordnær 
– Gadevangs Købmandscafé. 
 
Vi ses i Jordnær. 

Høstmarked i Gadevang
Lørdag d. 31. august kl. 10–16

JORDNÆR	er	en	økolo-
gisk købmandscafé i skov-
landsbyen Gadevang. 
Købmandscaféen er dre-
vet af mere end 150 frivilli-
ge, som ønsker at arbejde 
for nærværet i landsbyen. 
Så konceptet er økologi og 
bæredygtighed i mere end 
én forstand …  

Facebook: 
Jordnær - Gadevang 
Købmandscafé
 
E-mail:
mail@koebmandjordnaer.dk
 
Nyhedsbrev: 
Vil du gerne modtage 
Jordnærs nyhedsbrev 
– så send blot en mail til 
helvadchristina@gmail.com  
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Så	er	Jordnær	åbnet	
igen efter en dejlig 
sommerferie. Hylderne i 
Jordnær	er	blevet	fyldt	op	
med friske varer – blandt 
andet masser af nyt friskt 
mel fra Kornby Mølle.  
 
Per, der ejer Kornby Mølle, laver 
noget helt særligt mel, med mas-
ser af smag og en super god ba-
geevne. Det er det mel vi bruger i 
Jordnærs bageri, og som noget nyt 
er der fremover poser af 4,5 kg i 
fast sortiment i Jordnær.  

En skøn sommeraften i juli var vi 
inviteret på markvandring i Pers 
marker i Lynge.  
 
Vi fik set, hvor fint kornet står 
på marken og hørt en masse om 
hvordan Per arbejder med at for-
ædle korn og blande sorter så han 
opnår mel med bedst mulig smag 
og bageevne. 
 
Årets tema er rug og rugmarken 
som stod fantastisk med 230 cm 
lange strå. Per berettede, hvor-
dan der kan være helt magisk 
stille nede i sådan en kornmark 

når man sætter sig ned og be-
tragter lærken, kornet og den 
blå himmel. Ren sommeridyl og 
skønt at komme helt tæt på rå-
varerne. Vi smagte og tyggede 
på rug, gylden hvede, hvede og 
ølandshvede og lærte, at tygger 
man på en håndfuld kerne i fem 
minutter så ender man med en 
lille klump sej masse. Det er ren 
gluten og jo højere gluten ind-
hold jo bedre bageevne. 
 
Af Lise Munksgaard 

Markvandring ved Kornby Mølle
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Bag dit eget rugbrød 
- med hjælp fra Møllen 
og	Jordnær	

I Pers have fortalte bager Andreas 
og Per om rugbrød. Rugbrød som 
dansk kulturarv, rugbrød som ba-
siskost i dansk madkultur og rug-
brød bagt udelukkende på rug-
mel, vand og salt.  
 
Opskriften finder du på billedet - 
og surdejen kan du hente en lil-
le klat af i Jordnær så du selv kan 
opformere den. Hvis du har mod 
på at lave din egen, så se hvordan 
på kornbymoelle.dk , hvor du 
også kan læse meget mere om Per 
og hans mel, om kornby skalaen, 
bagetips med mere. 
 
Kornby skalaen - mel nr. 1, 2 eller 
3 - fortæller om hvor fint melet er 
malet og kan også findes på po-
serne med mel i Jordnær. 

Jordnær - Gadevang 
Købmandscafé 
Gadeledsvej 7, 3400 Hillerød 
 
Åbningstider: 
Fredag kl. 14 -18,
Lørdag & søndag kl. 9 - 15.   
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I 1969 var der indvielse af byens 
første børnehave. En gruppe på 14 
forældre havde stemt dørklokker og 
mange donerede 500 kr. til formå-
let. Man havde kig på en grund på 
Sportsvej, og der blev råd til at købe 
den, selv om det kun blev knap halv-
delen der blev bebygget i første om-
gang. Der var et stort ønske om at 
få oprettet en selvejende, forældre-
styret børnehave, og man startede 
med 40 børn og to halvdagshold 
med hver sin pædagog og med-
hjælper. Lederen deltog i det pæ-
dagogiske arbejde med børnene i 
det omfang det kunne lade sig gøre. 
Der var ikke så meget administrativt 
arbejde som i dag, men der var dog 
travlt den dag forældrene betalte 
for børnehavepladsen -ofte kon-
tant - og fik et kryds i protokollen! 
Pædagogisk var det et godt og frem-
synet tilbud til Nødebos småbørn. 

Vuggebørnene kom til i -78, først 
bare et par stykker, men Anne 
Marie Sewohl fortæller, at efter en 
periode med stor mangel på dag-
plejere i byen, så kommunen mulig-
heden for at udvide antallet af vug-
gebørn til 8. Mange forældre i byen 
var også her aktive i arbejdet.  I -78 
startede børnene allerede i 4-må-
neders alderen. Det er sikkert godt, 
at de er noget ældre nu om dage.  

Så blev der bygget til, og nu er der 
plads til 54 børn på fuld tid – 40 
børnehavebørn og 14 vuggestue-
børn. Legepladsen blev kreeret af 
aktive forældre, som også har pas-
set godt på den senere. 

Nu er der 12 voksne ansat – syv 
pædagoger og fem medhjælpere 

Nødebo Børnehus er 
fyldt 50 år 

T I L  L Y K K E 

TIL EN UNG 

INSTITUTION 
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og køkkendamer. Alle – undtagen 
køkkendamerne - er sammen med 
børnene over det hele. Børnene 
er ikke opdelt i flere grupper, men 
alle voksne kender alle børn. 

Jette Malmross er leder. Hun har 
en længere karriere bag sig, og har 
været leder her i ti år.

Man taler meget om ”læring” for 
tiden. Definitionen på ”læring” er 
iflg. Ordbogen: ” tilegnelse af fær-
digheder eller kundskaber, ofte 
ved en arbejdsproces, som eleven 
selv har indflydelse på”. 

Jette	fortæller:	
I børnehuset er ”læring” også en 
del af pædagogikken, men for os 
handler det mest om at give bør-
nene dannelse , at lære dem vig-
tige normer og traditioner og at 
gøre det hele i en fremadrettet, 
positiv ånd.  Børnene skal være 
skoleparate, når den tid kommer, 
med alle de færdigheder det kræ-
ver, men det er også vigtigt at lære 
at vi spiser sammen, at vi siger 
goddag og farvel, at vi tager hen-
syn til andre og har det godt i en 
børnegruppe, at vi passer godt på 
vores jord og har en masse traditi-
oner. Derfor færdes vi også meget 
i Nødebo, samarbejder med sko-
len og Skovskolen, vi er i kirke til 
jul og til fest på Kroen og vi bruger 
boldbanen og skoven.  

Samarbejdet med Bestyrelsen er 
tæt og godt, og de bakker fuldt op 
om vores pædagogik.  

”Det er vigtigt at kende forskel 
på forældrenes og børnehavens 

formåen. Forældrene skal opdra-
ge det enkelte barn og se deres 
eget barns behov, og Børnehaven 
skal give dem de færdigheder, der 
kommer af at fungere i en gruppe. 
Når et barn starter hos os, er det 
vigtigt at afstemme forventninger-
ne til hinanden. På den måde und-
går man mange frustrationer, når 
vi kan fortælle, hvad vi forventer 
af den nye familie og de kan sige, 
hvad de forventer af os.  

Det er lykkedes os at arbejde med 
hjertet. Vi er en stabil medarbej-
dergruppe, der glæder os til at 
komme på arbejde. Vi fungerer 
godt sammen og vi er sikre i vo-
res holdning til børnene og hin-
anden. Det er næsten lykkedes 
os at udrydde at sige ”nej” til bør-
nene, men stort set altid at handle 
fremadrettet og undgå at bremse 
børnene, der som regel har gode 
grunde til at reagere som de gør.”  

Som sagt er det lykkedes at få en 
velfungerende varm, glad og be-
vidstarbejdende daginstitution 
i Børnehuset. Det eneste, Jette 
kan være virkelig utilfreds med, er 
mængden af administrative opga-
ver, der er vokset betragteligt de 
senere år, og tager alt for meget 
tid fra arbejdet med børnene. Jette 
mener dog, at hun har omkring 5-7 
timer med børnene hver uge, og 
de timer passer hun godt på.  

Historie: Anne Birthe Allerup, 
Grete Ebbesen, Anne Marie 
Sewohl, Elly Jensen

Jette Malmross 
Lisbeth Larsen 

1975

1978

1973
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Sammen med dette nummer af 
Kirke & Kro får alle husstande i 
Nødebo og Gadevang kulturka-
lenderen for den kommende sæ-
son. Der er 35 arrangementer 
med i kulturkalenderen for sæso-
nen, der går fra september 2019 
til april 2020. 

Vi er i kulturudvalget stolte over 
atter at kunne tilbyde en bred vif-
te af oplevelser på Kroen, og ved 
fire af dem tror vi, at der bliver så 
stort pres på billetsalget, at vi har 
lavet nummererede pladser. I ef-
teråret er det koncerten med Kaya 
Brüel den 10. november og med 
Andreas Brantelid den 24. novem-
ber. I 2020 tror vi rigtig mange vil 
komme og høre jazzsangerin-
den Sinne Eeg den 9. februar og 
den grønlandske sanger Rasmus 
Lyberth, der kommer 1. marts. Vi 
opfordrer også årskortindehave-
re til at reservere plads i forvejen 
til disse fire koncerter, da vi ellers 
ikke kan garantere pladser til alle. 

Et andet arrangement, hvor man 
skal købe sig en plads tidligt, er til 
den traditionelle nytårsgallafest 
med Wienertrioen, som i år ligger 
den 11. januar. Også her er der et 
begrænset antal pladser både af 
hensyn til spisning og til pladsen 
på dansegulvet. Så vil man være 
sikker på at kunne komme med, 
bør man sikre sig en billet i god tid. 

Mad & Musik i mange genrer
Kulturprogrammet omfat ter 
19 koncerter og fem foredrag. 
Hertil kommer syv nøddeknæk-
keraftener, Halloween, Julestuen, 
Oktoberfesten og Nytårsfesten. 
Foredragene er altid onsdag af-
ten kl. 19.30 og 13 af koncerterne 
er søndag eftermiddag kl. 16.  

De sidste seks koncerter er fre-
dagsaftener, hvor der også er mu-
lighed for at spise kl. 19, inden mu-
sikken begynder kl. 21. Den fælles 
overskrift er ”Mad & Musik”, og vi 
har bestræbt os på at kunne til-
byde et bredt repertoire: Det bli-
ver salsa med Son Putillas i no-
vember, Elvis Presley kopiband i 
december og Billy Cross i januar. 
I februar er det Ken Lendings blu-
es band, i marts den færøske mu-
siker Dánjal, der er noget helt for 
sig selv, og i april slutter vi af med 
folkemusik, når Jane & Shane kom-
mer igen. 

Rabatter for medlemmer 
af Kroen 
Medlemmer af Foreningen 
Forsamlingshusets Venner kan 
igen i år købe et årskort, der giver 
adgang til 24 af sæsonens arran-
gementer. Det koster stadig kun 
800 og hvis man skulle købe bil-
letter ved indgangen til alle dis-
se arrangementer skulle man af 
med 3.600 kr., så det er en billig 

omgang at købe årskortet. Og så 
har man den fordel, at man bare 
kan gå op på Kroen og få oplevel-
ser, som man ellers måske ikke vil-
le have købt billet til – for det er 
jo ”gratis”. 

Hvis man som medlem hellere vil 
købe billet til et enkelt arrange-
ment ad gangen, kan man få 20% 
rabat ved at købe sin billet senest 
en uge før arrangementets start. 
Disse medlemsbilletter er kun til 
eget brug, så hvis man vil invitere 
gæster med, bliver det til fuld pris. 

Medlemmer får også rabat på 
spisebilletter til fredagsarrange-
menter, og det gælder både fre-
dagsspisningen på nøddeknæk-
keraftenerne, hvor der serveres 
én god ret mad kl. 18, og de lidt 
mere avancerede ”jazz-midda-
ge”, hvor Kroens kokkehold di-
sker op med en to-retters menu 
kl. 19. Spisebilletter skal altid kø-
bes senest kl. 12 onsdagen før 
arrangementet. 

Billetsalget er åbent for hele sæso-
nen på Kroens hjemmeside, hvor 
man også kan købe årskortet. Vi 
glæder os til at se rigtig mange af 
jer i den nye sæson. 

Kulturudvalget 

Billetsalget er åbent for ny sæson på Kroen 
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  Nøddeknækkerne

Fredag	27.	sept.	kl.	19.00
Sæsonens første nøddeknække-
raften, hvor Kroens husorkester 
spiller op til folkedans. Den første 
time er der fællesdanse, kredsdan-
se m.v., under letfattelig og sjov in-
struktion, og kl. 20 starter de lidt 
mere krævende danse. Der er gra-
tis adgang til musikken fra kl. 19.00.

Der er mulighed for fredagsspis-
ning kl. 18. Èn ret mad for 100 kr. 
(80 kr. for medlemmer) og halv 
pris for børn. Spisebilletter skal 
købes på www.noedebo-kro.dk 
senest onsdag den 25. sept.

  PH på ny

Søndag	den	29.	sept.		kl.	16.00
Vi fejrer lysmageren, dig te-
ren og samfundsrevseren Poul 
Henningsens 125 års fødselsdag i 
2019 med denne visekoncert, hvor 
duoen Margrete Grarup & Michael 
Sunding præsenterer PHs viser i 
ny forklædning. Det er et stykke 
danmarkshistorie med en rigdom 

af ord og toner, hvor musikken er 
fintunet, og der er plads til både 
alvor og begejstring. 

Billetterne koster 150 kr. ved ind-
gangen og 140 kr. i forsalg på 
forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med 
årskort.

  Ølfest, dans og god mad

Fredag	den	4.	okt.	fra	kl.	18.00	
Inspireret af den store sydbay-
erske ølfest trækker vi i leder-
hosen ”mit alles” og fester med 
fadbamser, sang og fællesdans. 
Der er præmie til bedst udklæd-
te og helt sikkert en konkurrence 
eller to. Dørene åbnes kl. 18 og 
ved 19-tiden serveres et lækkert 
måltid mad, mens Kroens ølha-
ner er åbne for tørstige ganer 

og højttalerne spiller liflig musik. 
Indtil kl. 21 er der kun åbent for 
deltagere med spisebillet. 

Spisebilletter inkl. et krus fadøl el-
ler en vand koster 200 kr. (175 kr. 
for medlemmer) og sælges indtil 
onsdag den 25. september kl. 12, 
hvis der da ikke er udsolgt inden.

  Strygekvintetten Quintessens

Søndag den 6. oktober kl. 16.00 
Nyetableret strygekvintet med 
musikere, der tidligere har op-
trådt på Nødebo Kro. De spiller 
iørefaldende musik af Mozart, 
Beethoven og Dvorak. Ensemblet 
Quintessens består af ægte-
parret og violinisterne John Bak 
Dinitzen og Anne Marie Kjærulff, 

ægteparret og bratschisterne 
Bernd Rinne og Katie Ridley samt 
cellisten Julie Tandrup Kock. 

Billetterne koster 150 kr. ved ind-
gangen og 140 kr. i forsalg på 
forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med 
årskort.



 
Går du i salgstanker?

Så ring til os på tlf. 48 24 21 11.

Søderberg / Nielsen aps.
Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk
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  Er der liv nok i vores mad - Foredrag

Onsdag	den	9.	oktober	kl.	19.30
Chefkokken Jan Friis-Mikkelsen 
har siden 1987 drevet Restaurant 
Tinggården i Asserbo, som se-
nest er udvidet med landhandel, 
mølleri og bageri. Fra 2012 til 
2016 var han sammen med Mette 
Blomsterberg dommer i de før-
ste fem sæsoner af ”Den store 

bagedyst” på DR1. Han deler ger-
ne sin begejstring og viden om 
god mad med andre.

Billetterne koster 100 kr. ved 
indgangen og 90 kr. i forsalg på 
forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort.

  ”Klimakompasset” - Foredrag

Torsdag	d.	24.	oktober	kl.	19.00
Michael K. Nielsen fra Bedste-
forældrenes Klimaaktion vil holde 
foredrag om ”Klimakompasset”

Arrangementet indledes med en 
peptalk af Katherine Richardson, 
professor på K øbenhavns 
Universitet og leder.



Undervisningen varetages i denne sæson af Piotr og 
Agata, der har danset argentinsk tango siden 2003. De 
startede i Warszawa, og startede kort efter med at rej-
se rundt i Europa for at danse. De har deltaget i mange 
tangofestivaler og maraton. Deres foretrukne tangostil 
er tango salon - tæt omfavnelse, som også er den stil 
de underviser i. I dansen sætter de fokus på elegance, 
kontakt, musikalitet og social dans. Piotr har også været 
tango DJ i mange år.

Ring og hør nærmere samt tilmelding hos 
Britta Frederiksen, 41415094 
email: musikterapi@hotmail.com

Tilmeldingsfrist 1. september
Deltagelse kræver medlemskab af kroen

Undervisning i argentinsk tango

Efterår	2019
Undervisning starter 
den 2. oktober 
kl. 19.30 – 21.00  på Nødebo Kro.
Undervisningen forløber over 
8 gange (ferie i uge 42).

1. NOVEMBER 

Start aftenen med en lækker menu i Restaurant F...

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

KIM LARSENS 
FØDSELSDAG

23. OKTOBER

Vi fejr
er
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Fredagscafe 
Så har Fredagscafeen åbent igen. 
Kom og mød din nabo og andre 
gode Nødeboere over en kop kaf-
fe med udsøgt hjemmebag.

Strikkecafe på 
kroen
På gensyn efter ferien torsdag 
den	 5.	 september	 kl.	 19.30	 i	
strikkecafeen.
Vi fortsætter hver torsdag i de lige 
uger indtil den 12 december og 
igen efter nytår. Første gang i det 
nye år torsdag den 9. januar 2020.
Alle strikkeglade er meget velkomne. 
Marianne.

Vi har udvidet redaktionen med Ea Dehn.
Ea har boet på Baunevænget i ca 20 år, hun 
har sit eget marketing-firma. Hun kommer 
med ny inspiration til indholdet i K&K. 

Velkommen Ea                 
(42971123)

Banko
Kom til Banko og forsød tilværel-
sen med en af vores mange flotte 
præmier. Vi spiller hver tirsdag kl. 
18.50, og der er gratis kaffe og te. 

Gør dig det godt
Gymnastik i Hestelængen
Gratis medlemstilbud
Start: Torsdag d. 5 september 
kl. 10.45-11.45
Sjov instruktion. Vis din variation
God power, etc. 
Vel  mødt
Bente Petersen
bente@nodderne.dk
25336285

Efterlysning!!!
Loppemarkedets bod med salg 
af hjemmebag og grønt efterlyser 
hjemmelavede lækkerier til salg i 
boden søndag den 25. august.

Derfor kom gerne med hvad du 
kan undvære af:
•   kager, brød, boller, tærter, små-

kager o.l. 
•   marmelade, syltetøj og gele, saft 

og frisk frugt
•  grøntsager, blomster og planter
•   alt, hvad der smager og dufter 

hjemmelavet, kan sælges.

Når du har gang i ovnen, så lav en 
ekstra portion og læg den i fryse-
ren til loppemarkedsdagen, eller 
sæt allerede nu nogle glas mar-
melade fra til vores bod. Vi tager 
imod både lørdag og søndag mor-
gen på selve loppemarkedsdagen.
På gensyn på Loppemarkedet.
Lene 

Engagerede børnekokke præsenterer deres 
bud på Danmarks lækreste rugbrødsmad.
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Bliv spejder i Grib Skov Trop

Hvis du går i 1. klasse eller er 
7 år kan du starte som ulv i 
Grib Skov Trop i Nødebo. 

Læs mere på www.gribskovtrop.dk 

Annonce KogK Feb 2018.indd   1 01/01/2019   19.22

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

• Akupunktur

• NADA

• Øreakupunktur

• Cupping 

• Japansk ansigtslift
 Ingen kemi, ingen nåle
     - bare velvære
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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



Fra en ægtefælle hørte jeg 
“ hun smiler hele tiden når 
hun har været hos dig”
Til det kan jeg kun svare 
“selvfølgelig, prøv selv” 

Japansk ansigts lifting er en ny me-
tode til at afhjælpe rynker og po-
ser under øjnene og hudens øvrige 
ældningstegn. Kroppen balanceres 
og afstresser under behandlingen.

Det er en 100% naturlig metode 
til at opnå et fantastisk resultat.  
- ingen nåle - ingen kemi - bare vel-
være. Jeg anvender kun økologiske 
produkter i behandlingen.

Du får:
•  Ansigtsmaske - der udrenser, 

stimulerer, opstrammer og 
genopbygger

•  Hovedbunds og nakkemassage - 
mens masken tørrer

•  Hybenkerneolie påføres

•  Antirynke punkter stimule-
res - punkterne er kendt fra 
akupunkturen.

•  Organzonerne i ansigtet be-
arbejdes - også kendt fra 
akupunkturen

•  Japansk løftende massage - der 
dræner væskeophobninger fra 
ansigtet.

•  Fugtmaske og øjencreme
•  Fodmassage - for at grounde dig 

og få dig tilbage til hverdagen

I et forløb på 4-6 gange vil der 
være  meget tydelige ændringer at 
se. Vælger du et forløb får du en 
lille gave i form af en flaske hyben-
kerneolie, så du selv kan fortsætte 
med at berige huden derhjemme.
Behandlingen kan også vælges 
bare for velvære og afslapning, 
efter behov. Behandlingen tager 
ca. 50 - 60 minutter.

Sus Bigom.

Akupunktur
Sus udvider tilbuddet i klinikken

Billedkunstner Marianne Hagemann
Tegnet og malet hele livet. Autodidakt. Siden 1992 begyndte jeg at 
udfolde mig kreativt ved at male akvarel, tegne croquis og male med 
akryl og olie. Jeg maler nu mest på lærred med olie og/eller akryl. 
Er meget af sommeren i sommerhus i Odsherred og resten af året 
i Hillerød, hvor jeg har et nyt atelier som min arbejdsplads, der kan 
besøges efter aftale.  

På mine daglige lufteture med vores labrador bliver jeg inspireret af 
den fantastiske natur i Nordsjælland og Odsherred/Vestsjælland – 
vandet, strandene, himler og alt den dejlige natur med dyr, dufte og 
også blomster er virkelig essentielt vigtigt for mig at kunne færdes 
dagligt i, hvad jeg prøver at udtrykke igennem mine malerier. Det er 
et særligt privilegium at kunne nyde, se og høre og føle alt i naturen. 

Marianne Hagemann
www.mariannehagemann.dk

Kunstner på Kroen 

25



Til Netto og Kro - lad bilen stå!
Hillerød Kommune og Nødebo 
Lokalråd har nu holdt f ire bor-
germøder om at afhjælpe den 
megen trafik IGENNEM Nødebo. 

Hvad med os, der bor her, og vo-
res kørsel - internt i Nødebo? Fx 
når vi skal en tur ned til søen, eller 
på Kroen eller på indkøb i Netto?

Hvor mange gange har vi hørt, 
at vi skal bevæge os mere? At vi 
skal nedsætte vores produktion 
af CO2? I det nære miljø er cyklen 
bare den suveræne løsning!

Cyklen du’r
Men til Netto er man vel nødt til 
at køre bil? ”Cyklen er vel lang-
sommere, og indkøbet kan jo ikke 
være bag på cyklen.”

Vi to tog udfordringen op. Vi mål-
te afstand og tid for transport i 
bil og på cykel fra 2 ydreadres-
ser i Nødebo til Netto. På kortet 
her på siden har vi kaldt vejen 
Ved Skoven (helt tæt ved søen) 
for ”Nbo Øst”, og Æblekrogen for 
”Nbo Nord”.

Til vores målinger holdt vi på cykel 
et meget adstadigt, roligt tempo. I 
bil overholdt vi alle hastighedsbe-
grænsninger. Afstand og tid målte 
vi ved hjælp af app’en MapMyRide. 
Resultaterne ses i tabellen.

Tiden er ligegyldig
Vi blev faktisk overrasket over, at 
det IKKE er hurtigere at køre i bil 
fra Ved Skoven (Nbo Øst) til Netto. 
Men med cykel kan man bruge cy-
kelstierne og skyde genveje.

Fra Æblekrogen (Nbo Nord) til 
Netto sparer man hele 2 ¾ min. 
hver vej ved at køre bil.

Transport på cykel af vores ind-
køb i Netto er ikke noget stort 
problem. Vi har cykelkurve, som 
er aftagelige, og som ellers sidder 
godt fast på bagagebæreren. De 
koster ca. kr 150 pr. kurv.

Milano eller Netto
Vi overvejede derefter, hvad bil-
kørsel til Netto udleder af CO2. 
Hvis vi bor fx 1 km væk fra Netto, 
og vi kører i bil på indkøb ca. tre 
gange om ugen igennem et helt 
år, bliver det til 49 kg CO2 pr. år. 
(jf. Natural Resources Canada, htt-
ps://www.nrcan.¬gc.ca/). Til Kirke & 
Kro, april 2019, fandt vi, at en tog-
tur fra Hillerød til Milano, tur-retur 
(i alt 3500 km), udleder lidt MINDRE 
CO2 end Netto-turene; nemlig kun 
40 kg CO2 pr. person.

Vi pumper stadig cyklen.

Af Stephen Wessels og Helle 
Barker

Wessels Barker Cykel-bil 22.7.19 
Tabel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hvad er hurtigst til Netto fra to steder i Nødebo: cykel eller bil?  
Målt af os ved hjælp af app'en MapMyRide. 

Vi startede her: Køretøj 

Afstand til 
Netto 
(km) 

Tid til 
Netto 

(min:sek) 

Gnst. 
hastighed 
(km/time) 

Nødebo Øst  (Ved Skoven 20)     
Rute A - ad Søvej bag kirken Bil 1,45 6:00 14,5 

Rute B - ad Nødebo Skovvænge Bil 1,39 5:30 14,8 
 Cykel 0,97 5:30 10,2 
     

Nødebo Nord (Æblekrogen 4) Bil 1,41 4:45 17,8 
Cykel 1,26 7:35 10,0 

NB!
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”Min kone forstår mig ikke.”  
”Hvis noget er gammelt, skal det 
smides væk.” siger hun af og til, og 
da min elskede 26+ år gamle spo-
lebåndoptager ”stod af ”, var det 
tæt på, at min kone fik ret.  

Men heldigvis klarede ”værkste-
det” mit problem, og min bånd-
optager spiller igen! Det fortælle 
en tilfreds kunde. 

Priser på ny elektronik er falden-
de, priserne på reparation stiger. 
Resultatet er, at vi alle hvert år 
smider ca 23 kg elektronik væk, til 
skade for miljøet og et stort res-
sourcespild i materialer til følge.  
 
”Værkstedet” reparerer alle slags 
håndterbare elektriske apparater, 
undtagen smartphones, tabletter 
og computerer. Der er ingen ga-
ranti, men det er gratis.  

Indkøbte reservedele (efter aftale) 
betales til kostpris.  

Tilfredse kunder er dog altid vel-
komne til at donere et bidrag til 
kroen i indsamlingsbøssen på 
1. sal eller på mobilPay 59858, 
besked : Kroen. Og kunderne 
må meget gerne melde sig ind i 
NødeboBæredygtigt: www.nøde-
bobæredygtigt.dk 

Apparater til reparation kan ind-
leveres i Kroens åbningstid på 

hylderne på 1 sal. Husk at udfyl-
de en reparationsseddel. 

Siden etableringen i februar 2015 
er der foretaget 442 reparatio-
ner, hvoraf de 80 % er lykkedes. 
Til gavn for miljøet og opgør med 
”smid ud og køb nyt” kulturen. Ca. 
30 % af reparationerne er inden-
for TV/ Radio, men så forskellige 
produkter som røremaskiner, sy-
maskiner, elektrisk juletræ, støv-
sugere, standerlampe, elektrisk 
proptrækker og mikroovn mm. er 
blevet repareret med succes.  

Ja, det er en dråbe i havet . Men 
glæden hos de tilfredse kunder 
er smittende, og reparatørerne 
hygger sig. Palle får tårer i øjne-
ne, hvis det er en gammel radio 
med ”rigtige” radiorør ( og ja! ra-
diorør kan stadig købes på net-
tet). Og hvis det er svært at fin-
de den indbyggede ”forældelse” i 
det relativt nye TV, så finder Arne 
en person ude i den store ver-
den, der har lagt løsningen op på 
YouTube. Reservedele købes via 
nettet også fra Kina. Her er por-
toen forbløffende lav, da Kina sta-
dig er registreret som et U-land i 
portohenseende. 

Så alt i alt er det nye værksted en 
solstrålehistorie. For miljøet, for 
kunderne og for reparatørerne.                

Af Niels Kildegaard 

NBV 
Nødebo Bæredygtigt Værksted 
er flyttet til 1. sal på Kroen 

Vi	har	fået	bedre	plads,	så:	
Har du lyst til at være med ? 
Kan du lide elektronik? 
Har du stadig barndommens 
glæde ved at skille ”ting” ad, for 
at se hvordan de virker? 
Og reparere dem? 

Kontakt Arne Sørensen 
arnesenior@gmail.com 
2567 1030 
eller Palle Hansen 
palle.h47@gmail.com  
4270 6511 
 
Indbydelse til housewarming 
Der er åbent hus i værkstedet  
fredag d. 23. august 15.00 - 17.00, 
hvor der er lejlighed til at se de 
nye lokaler og få en snak med 
reparatørerne.  



Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

Arkitekt Povl Petersen 

Energisyn  
Huseftersyn 
Før syn  
Køberådgivning  
Konvertering 
af sommerhus  
til helsårsbolig 
Ombyg og tilbyg 
Byggetilladelser 
Arkitekt Povl Petersen , cand.arch. og tømrer 
Beskikket byggesagkyndig, Energikonsulent  
udføres i samarbejde med anerkendt firma. 
Nødebo Skovvænge 1, 3480 Fredensborg  
Mail: povlpetersen@gmail.com     Mobil 2757 9442 

Kender af lokale forhold i Nødebo  

Web: noedebozoneterapi.dk – Facebook: nødebo zoneterapi
Nødebovej 46, 3480 Fredensborg

N Ø D E B O

Z O N E T E R A P I
& f y s i u r g i s k  m a s s a g e

v/Anette Plum

Zo n e te ra p i  g ø r  e n  fo r s ke l  –  Ko m  o g  b l i v  g l a d

Ring eller skriv for at bestille tid

Tlf: 40 18 86 11

G I V  D I T  L I V  E T  B O O S T

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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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
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MINIKONFIRMAND
FOR BØRNENE FRA 3. KLASSE I GADEVANG - EFTERÅR 2019

September - november
Hver torsdag efter skole
kl. 14.30-16.00
En tid til at være - med store 
fortællinger og spørgsmål,
aktiviteter, sang og leg.

For tilmelding og mere info
www.noedebogadevangkirker.dk
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SALMER & SPAGHETTI
TORSDAG 29. AUGUST, 26. SEPTEMBER & 31. OKTOBER 2019

Root Vegetables

Kl. 17.00  Kort børnegudstjeneste 
                 i Nødebo Kirke
Kl. 17.45   Vi spiser spaghetti bolognese 
      i præstegården

www.   noedebogadevangkirker.dk
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HØJSKOLEDAGE i 
NØDEBO PRÆSTEGÅRD

7.-8. 
SEPTEMBER
2019

WWW. 
NOEDEBOGADEVANG
KIRKER.DK

Banquet Still Life (detalje), 1644. Rijksmuseum, Amsterdam 
Adriaan van der Hoop (1778-1854)

FOREDRAGSHOLDERE PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

Hans Jørgen 
Lundager Jensen
Professor, dr. theol. ved
Aarhus Universitet

Lotte Nielsen 
Forchhammer
Teolog, foredragsholder 

Palle Nørgaard
Lektor v. Erhvervsakademiet 
i Aarhus

Christine Bille Nielsen
Kok, skribent, foodstylist

Mazel Klezmer Band

Tidl. kok ved restaurant Era Ora
og Søllerød Kro, og har udviklet 
mere end 4000 opskrifter til 
diverse ugeblade og magasiner. 

Præst med mange års kærlig-
hed til litteraturen og ikke 
mindst Karen Blixen. Holder 
foredrag om teologien i 
Blixens forfatterskab.

Præst som har omsat sine 
Bibelstudier til foredrag om 
sex, mad og kærlighed i 
Bibelens fortællinger.

Forfatter til flere bøger som  
Præsten og Kogejomfruen og 
Guds Sved, og desuden kendt 
for sine meninger om, at nydel-
sen skal tilbage i folkekirken. www.mazel.dk

Forfatter til flere bøger 
om fortællinger og 
ritualer i Det Gamle 
Testamente, bl.a. 
bogen Den Fortærende 
Ild fra 2000.

Underviser i turisme og
serviceøkonomi og har
skrevet artikler om kul-
turel identitet og de for-
tællinger, vi spejler os i.

Ulla Skorstengaard
Sognepræst

HVOR 
Højskoledagene foregår i 
Nødebo præstegård på 
Nødebovej 24, Nødebo. 

HVORMEGET
Kurset koster kr. 490 
pr. deltager 
(kr. 350 kun for lørdag, 
kr. 150 kun for søndag). 
Gebyret dækker foredrag, 
kaffe, kage, frugt, middag 
lørdag aften og koncert 
i Gadevang kirke lørdag 
eftermiddag. Frokost tager 
man selv med, drikkevarer 
medbringes eller købes her. 

HVORDAN
Tilmelding sker til 
præstesekretær Allan Høier 
på alho@km.dk eller evt. 
ved at ringe på 4848 0719. 
Når der er givet tilsagn 
om plads, bedes beløbet 
indbetalt på konto 
6300-1524765. 
Husk at anføre FULDE NAVN
og ordet HØJSKOLE 
på indbetalingen. 

MERE INFO
Øvrige oplysninger kan fås 
ved henvendelse til: 
Eva Holmegaard Larsen 
4848 0719 
ehl@km.dk  

FORSIDE

Poul Joachim Stender
Sognepræst, forfatter

NOEDEBOGADEVANGKIRKER.DK

MADEN, KROPPEN
OG DET HELLIGE
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MADEN, KROPPEN OG DET HELLIGE 

På årets højskole vil der være masser af mad. Vi skal 
både spise den, se på den og tale om den. For mad 
er altid mere end mad. Du er, hvad du spiser. Ellers 
bliver du det i hvert fald.

Mad har altid været omgærdet af symboler og kul-
turel betydning. Mad er identitet, højtider og traditi-
oner. Vi forbinder mad med fællesskab. Men maden 
sætter også grænser mellem mennesker. Der er god 
og dårlig mad. Der er politisk korrekt mad og syndig 
mad. Sundt og usundt.

Maden har stor religiøs betydning. Gudstro forbin-
des i mange religioner med detaljerede regler for, 
hvad man må spise og hvordan maden skal tilbere-
des. I kristendommen spiser vi Jesu legeme og drik-
ker hans blod. Højskoledagene kommer omkring ma-
dens betydning for vores forståelse af, hvem vi er 
eller gerne vil være. Og hvorfor går vi netop i vores 
egen tid så meget op i mad?

 LØRDAG	7.	SEPTEMBER

10.00   Velkomst

10.30   Tag en bid af paradis – med turisten til bords  
I Palle Nørgaard

   Når mad blandes med rejsekulturer og tu-
rismepraksis handler både fortællingerne 
ved bordet, branchens gyldne løfter og gen-
fortællingerne efter hjemkomsten om desti-
nationer og delikatesser, om grisefester og 
gourmet eller om mere glemte fremmede 
krydderier og nyopgravede autentiske kva-
liteter på en lokal og lonely planet.

   Rejsernes madoplevelser og fællesskaber, når 
vi lytter til fortællingerne, står i sansemæssige 
slægtskaber med stedernes tid og rum og de 
fyldes med det fremmede, det gæstfrie, og det 
autentiske mellem alle værterne og gæsterne, 
identiteterne og erindringerne. Vi sidder med.

12.00   Frokost

12.30   Brød, kød og vin i Det Gamle Testamente 
   I Hans Jørgen Lundager Jensen
   Det Gamle Testamente handler meget mere 

om mad, end man umiddelbart skulle tro. 
Mange steder dukker spørgsmål op om, hvad 
der skal spises, hvordan det skal spises, hvor-
når og med hvem? Og er der overhovedet no-
get at spise? Det begynder med fortællingen 
om Edens Have og forgrener sig til forskellige 
dele af Bibelen, ikke mindst omkring fortæl-
lingen om den første påske og tempelkulten. 
For det, der kunne ofres til Gud, det var mad.

14.00   Kaffe

14.30   Alt på ét kors I Ulla Skorstengaard
   Fra klipfisk til ægte skildpaddesuppe, fra vand 

til Clos Vougeot årgang 1846 – forvandlet og 
forløst og forenet for altid, og aldrig for dyrt 
købt – det er kunstens og teologiens ’sidste 
skrig’ i Babettes Gæstebud. Med afsæt i klip 
fra Gabriel Axels berømte og prisbelønnede 
filmatisering af Karen Blixens skæbneanekdo-
te vil foredraget belyse de teologiske dimen-
sioner i baronessens store nadverberetning.

16.45   Koncert i Gadevang Kirke med Mazel Klezmer 
Band

18.30   Drinkstid

19.00   Middag

 DAG 8. SEPTEMBER

 9.00	 		Gudstjeneste i Nødebo Kirke

10.00   Kaffe

10.30   Spis, venner, drik – og smag på din Bibel.  
Om det bibelske køkken og madens teologi 

   I Lotte Nielsen Forchhammer og Christine 
Bille Nielsen

   I Bibelen vrimler det med måltidsfejringer. Her 
knyttes bånd og bages rævekager, kærlighed 
besegles og demonstreres. Fra Adams æble 
til den sidste nadver. Teologen og kokken tryl-
ler med de bibelske fødevarer og tager os 
med på en rundtur: fra Paradis til ørkenland, 
fra fri snacking til orkestrerede måltider, fra 
agerjord til alterbord, fra fællesskab til bro-
dermord, fra forræderi til forsoning – og des-
serten toppes med lystige vers fra Højsangen. 
Med smagsprøver og en quiz.

12.00   Frokost

12.30   Gud, sex og mad – et opgør med det sund-
hedsfikserede samfund I Poul Joachim Stender

   Spørger man de unge, om der er liv i univer-
set, nikker de bekræftende. Spørger man 
dem, om der er liv efter de 55, er de i tvivl. Og 
måske er det den ældres generations egen 
skyld. Vi er blevet alt for fikserede på det lan-
ge liv. I stedet skulle vi hellere rette opmærk-
somheden på Gud, sex og mad. Efter de 55 
år er tiden inde til at sanse med krop og sjæl, 
hvad der er væsentligt i livet.

14.00   Afslutning
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FOREDRAGSHOLDERE PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

Hans Jørgen 
Lundager Jensen
Professor, dr. theol. ved
Aarhus Universitet

Lotte Nielsen 
Forchhammer
Teolog, foredragsholder 

Palle Nørgaard
Lektor v. Erhvervsakademiet 
i Aarhus

Christine Bille Nielsen
Kok, skribent, foodstylist

Mazel Klezmer Band

Tidl. kok ved restaurant Era Ora
og Søllerød Kro, og har udviklet 
mere end 4000 opskrifter til 
diverse ugeblade og magasiner. 

Præst med mange års kærlig-
hed til litteraturen og ikke 
mindst Karen Blixen. Holder 
foredrag om teologien i 
Blixens forfatterskab.

Præst som har omsat sine 
Bibelstudier til foredrag om 
sex, mad og kærlighed i 
Bibelens fortællinger.

Forfatter til flere bøger som  
Præsten og Kogejomfruen og 
Guds Sved, og desuden kendt 
for sine meninger om, at nydel-
sen skal tilbage i folkekirken. www.mazel.dk

Forfatter til flere bøger 
om fortællinger og 
ritualer i Det Gamle 
Testamente, bl.a. 
bogen Den Fortærende 
Ild fra 2000.

Underviser i turisme og
serviceøkonomi og har
skrevet artikler om kul-
turel identitet og de for-
tællinger, vi spejler os i.

Ulla Skorstengaard
Sognepræst

HVOR 
Højskoledagene foregår i 
Nødebo præstegård på 
Nødebovej 24, Nødebo. 

HVORMEGET
Kurset koster kr. 490 
pr. deltager 
(kr. 350 kun for lørdag, 
kr. 150 kun for søndag). 
Gebyret dækker foredrag, 
kaffe, kage, frugt, middag 
lørdag aften og koncert 
i Gadevang kirke lørdag 
eftermiddag. Frokost tager 
man selv med, drikkevarer 
medbringes eller købes her. 

HVORDAN
Tilmelding sker til 
præstesekretær Allan Høier 
på alho@km.dk eller evt. 
ved at ringe på 4848 0719. 
Når der er givet tilsagn 
om plads, bedes beløbet 
indbetalt på konto 
6300-1524765. 
Husk at anføre FULDE NAVN
og ordet HØJSKOLE 
på indbetalingen. 

MERE INFO
Øvrige oplysninger kan fås 
ved henvendelse til: 
Eva Holmegaard Larsen 
4848 0719 
ehl@km.dk  

FORSIDE

Poul Joachim Stender
Sognepræst, forfatter

NOEDEBOGADEVANGKIRKER.DK

MADEN, KROPPEN
OG DET HELLIGE
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Velkommen	til	Julie	Berggren

Vi f ik næsten halvfjerds an-
søgninger, da vi i foråret op-
slog stillingen som ny Kirke- 
og Kulturmedarbejder ved 
Nødebo og Gadevang kirker. 
Valget faldt på Julie Berggren, 
som er lokal og bor i Gadevang. 

Hun er den helt rigtige til det 
alsidige job, der spænder vidt 
fra central medarbejder i kir-
kernes børnearbejde, ledelse 
af frivillige, praktisk gris og ko-
ordinator for alle vores aktivi-
teter i præstegården, oldfrue 
med nøgler til alt og kreativ 
sparringspartner til præster-
ne og meget mere. 

Vi glæder os til samarbejdet 
med Julie. Her præsenterer 
hun sig selv: 

”Jeg glæder mig til at træde ind 
i jobbet som den nye kirke- og 
kulturmedarbejder. Jeg føler 
mig heldig og privilegeret over 
at komme til at arbejde i et så 
engageret arbejds- og lokalmiljø.

Jeg synes, at kirkerne har en 
vigtig opgave i forhold til at ska-
be rum til både tro og undren, 
nærvær og fordybelse.

En trang til fordybelse og reflek-
sion har løbet som en rød tråd i 
mit liv, og jeg er derfor taknem-
melig for at kunne være i et job 

og et miljø, hvor der er fokus på 
livets store spørgsmål.

Jeg har tidligere læst journalistik 
og brugt nogle ungdomsår på at 
rejse ud i verden. Senere har jeg 
uddannet mig til psykoterapeut, 
og ved siden af mit nye job som 
kirke- og kulturmedarbejder ar-
bejder jeg også som psykotera-
peut. Jeg bor i Gadevang med min 
mand og vores to børn, som går i 
Asylet og på Gadevang Skole.

Jeg glæder mig til at møde en 
masse gadevængere og nøde-
boere i forbindelse med mit nye 
job, og jeg ser frem til at dele 
gode øjeblikke med jer.”

Tirsdagstræf 
i præstegården

17.	september	kl.14-16
”Jeg	går	i	fare	hvor	jeg	går”

En eftermiddag omkring alt det, vi går og er bange for. 
Fylder frygten mere i dag, end den gjorde tidligere og 
hvorfor? Har vi egentlig mere at være bange for, end 
for hundrede år siden? Med udgangspunkt i bogen 
”Hvordan de fodrer din frygt og hvorfor du æder det”, 
skal vi tale om tidens frygt og synge nogle af de salmer, 
der forsøger at tale mod og håb ind i vores ængstelige 
hjerter. 

Eftermiddagen ledes af sognepræst 
Eva Holmegaard Larsen og organist 
Torben H.S.Svendsen

Ny medarbejder i kirken
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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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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformand
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Kirsten Aunstrup 48485874
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 
www.nødebo.dk

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

Medlem
Michael Bo Andersen  2211 5770
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
Jannick Engel Alstoft 

Tilforordnet
Christina Thorholm  6070 3380 
Søren P. Østergaard 2094 8976 
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

NB! Nødebo Bæredygtigt!
 
Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

 
VANDVÆRKET 
www.nødebovand.dk

Formand 
Ole H. Olesen 4848 3819
Driftsforstyrrelser 2141 0004
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  4090 6402
Kasserer
Lis Aas  2331 4542

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

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

Ulveleder
Louise Heidtmann  3031 6909
Stifinderleder 
Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderleder
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 3026 3231 
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kasserer 
Ib Jarle Christensen, 2966 1127, 
Mail: ib.jarle@mail.tele.dk

FOLKEMUSIKGRUPPEN 
NØDDEKNÆKKERNE  
www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk
 
Formand
Hans Kloch  48471250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 
www.nif.dk

Formand
Henning Vester 4848 3150
Badminton 
Sven M. Andersen  4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber  30186513
Gymnastik 
Lillian Dale 4848 3238
Tennis 
Jørgen Fonnes 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 
www.hillerodsejl.dk

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

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

Claus Bo Jensen  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   

FORSAMLINGSHUSET 
”NØDEBO KRO”
www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk

Formand
Hanne Toke 5577 1871
Bankoudvalget
Mogens Bastrup 2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev  2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre 20141617
Info-udvalget
Ann-Britt Thorndahl 3023 4929
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup 5189 5494
Medlemsudvalget
Iben Bækgaard 2246 7094
Økonomiudvalget
Ib Østlund 2297 1498



Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:  www.noedebogadevangkirker.dk

Gudstjenester 
August, September og Oktober

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

August Nødebo Gadevang

18. august  9.00 10.30 BEHO
25. august 10.30 --- EHL
29. august 17.00 Salmer og spa. --- EHL

September

 1. september  9.00 10.30 BEHO
 8. september  9.00 --- EHL
12. september --- 19.30 Aftenandagt EHL
15. september  9.00 10.30 EHL
22. september 10.30 --- BEHO
26. september 17.00 Salmer og spa. --- BEHO
29. september  9.00 10.30 BEHO

Oktober

 6. oktober 10.30 --- EHL
10. oktober --- 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.
Sognepræst: Bettina Hovgaard-Schulze
Tlf.: 4016 0730 - mail: beho@km.dk
Træffes ikke mandag.

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

Graver: Al henvendelse til
leder af Den Fælles Kirkegårdsdrift
Tina Albrechtsen  
Tlf.: 3031 8983 - mail: tinal@km.dk


