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Gudstjenester

Herrens veje
fører til
Betlehem
Eller om hvorfor Johannes Krog må følge i vismændenes
fodspor og bøje sig for barnet i krybben.

E

t barn er født og himmel og jord
og alle de hvide vingede væsener
derimellem holdt vejret. Dyrene stivnede vagtsomt, kloden holdt op med
at dreje, universet holdt op med at udvide sig, isen holdt op med at smelte,
snotnæser holdt op med at dryppe.
En mand skulle lige til at slå sin kone,
men stivnede med armen i vejret.
Alt stod stille, som stilheden mellem
den sidste ve og den jublende gråd,
der bryder ud med sekunders forsinkelse. Stilhed før stormen. Sådan
skal vi forstå juleaften. Som et stille,
magisk øjeblik, før alt er forandret.

Af Eva Holmegaard Larsen
Digteren Simon Grotrian har genskrevet trosbekendelsen. Den slutter med
ordene: Vi tror på, at verden er begyndelse, og at alt skal blive nyt. Vi tror
på, at hvor Gud er med, er begyndelsen indbygget i øjeblikket. Det er ikke
fald på fald, fortrydelse på fortrydelse, skyld på skyld, i en nedadgående
kurve mod dommedag og ingen vej
tilbage. Julenat i Betlehem, barnets
fødsel den stjerneklare nat, er Guds
tegn på den begyndelse, der hele tiden er vores mulighed.
Omvendelse hed det engang, men det
fik så dårlig en klang, fordi det som regel betød endnu mere pisk og skyld
og dom. Men at omvende sig vil i al sin
enkelthed sige at vende sig om. Vende
sig om mod den verdensmagt og skabervilje, der gemmer sig bag skyerne,
men har åbenbaret sig som kærlighed
og med guddommeligt røntgenblik ser
igennem alle de lag af bøvl og dårlig
karma, der ligger som et ozonlag omkring vores liv og kampe med hinanden på denne jord. Ser ind til barnet i
os, det evige barn hvis ur skrig var en
lovsang sunget med spædbarnsrøst.
En nat. En stald. En fødsel. Et barn.
En begyndelse. Det er et tegn. Julen
er et tegn. Når vi ser tegnet, overalt
i december, klemt inde mellem gavepapir, gløgg og æbleflæsk: ikonet med
moderen og det lille barn og stjernen
som et varmt spotlys ind i føderummets mørke - så vækker det noget.
Minder om at føde. Glæden ved hvert
lille barn. Erindringen om den største
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glæde i verden, der samtidig er den
største bekymring. Men en fødsel
trodser al bekymring. Det er håbet.
I dette efterår har mange fulgt med i
DR’s stort anlagt TV serie ”Herrens
veje”. Den udspiller sig omkring en præstefamilie, hvor familiens mænd i mange generationer har været præster. Og
mage til samspilsramt, dysfunktionel,
drikfældig familie skal man lede længe
efter. Det er en familie med store dramaer, fra utroskab til drab og tilbage
igen, iblandet den sorg og smerte der
følger med at have en dominerende far,
– og være en dominerende far.
Som præst følger man med i serien
med sammen småirritation som læger
ser lægeserier. Der er så meget, der aldrig ville kunne finde sted i virkelighedens verden. Men det er jo heller ikke
virkelighed, men fiktion, og som sådan
et gribende epos om familierelationer
og om troens veje og vildveje.
Seriens store centrum er præsten
Johannes Krog. Han er den klassiske tyran, charmerende og intens,
storsindet i medgang, men smålig i
modgang. Ligeså medfølende han
kan være i sine bedste øjeblikke, ligeså følelseskold kan han være i sine
værste. Og mest går det ud over dem,
der står ham nærmest. Hans kone og
to sønner. Han kan svinge fra faderlig kærlighed og varme, når det hele
flasker sig efter hans vilje, til iskold
og ond afvisning, når ”undersåtterne” trodser patriarken og går deres
egne veje. Og som det også er typisk
for en tyran, hvis ego sidder og blokerer som en prop og forhindrer enhver nuanceret følelsesreaktion i at
trænge igennem, er der meget kort
vej fra truende magtdemonstration
og til ynkelig, selvmedlidende hulken.
Når modstanden bliver for stor, spilles
offerkortet. Og det virker. Alligevel er
der allerede nu - hvor vi i skrivende
stund er nået til afsnit 7 - alle tegn i sol
og måne på, at Johannes Krog kommer til at opleve den ensomhed der
indtræffer, når både trusler og klynk
har mistet sin magt.
Johannes har brug for en ny
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begyndelse. Det har de andre også.
Elisabeth, præstekonen, finder selv
døren. Hun forelsker sig i veninden Liv
(et). De to sønner Christian og August,
der skiftevis har udfyldt rollen som
den fortabte søn - og som Kain og
Abel og Jakob og Esau og alle de andre
rivaliserende brødre i Bibelen – ser ud
til, som serien skrider frem, at kunne
smide åget af deres fars forventninger. Seriens drive er den almenmenneskelige kamp for at finde friheden
midt i bundetheden. Vi bliver ikke fri
for vores familie, lige meget hvor langt
væk vi rejser. Målet må være at kunne
finde sin egen vej uden at kappe alle
bånd til vores fælles historie.
”Herrens veje” giver også Folkekirken
en rusketur. Spændingerne sættes
på spidsen, når de tre positioner ridses op. Der er den stokkonservative
Johannes, anarkistisk på sine egne
betingelser. Han foragter alt det nye,
barnlige pjat med spaghetti gudstjenester og mindfulness. Han tror
mere på troens lidenskab end på
pædagogikken. Så er der New Public
Management bispen Monika, der tæller kirkegængere og vil lukke kirker og
have tallene på bundlinjen til at gå op.
Endelig er der August, der finder sig
selv som præst ved at tage kristendommens generøsitet og menneskevenlighed alvorligt. Vi ser ham undervise konfirmander, og endelig ånder
man lettet op som præst. For det her
ligner noget, vi kender. August er fremtiden, hvor hans far er en uddøende
race. Der er absolut flest august’er i
den danske folkekirke af i dag. Og ingen af vores biskopper ville rynke puritansk på næsen af, at han lader en hormon forvirret dreng foreslå ”fisse” og
”øl” som prædikater på den gode Gud,
der vil os alle det godt. Han har jo ret,
drengen. Erotikken er også Guds gave.
Det mente også salig Luther.
Netop scenerne i konfirmandstuen føles ægte. Her kan man som præst i dag
genkende sit eget liv. Mens vilde personalefester hvor kordegnen smider
tøjet, og præsten falder i graven eller
midt i en gudstjeneste pludselig råber

fortvivlet, at det hele er tomhed nok
mest hører hen under den kunstneriske frihed…
Det fine ved serien er, at den fortæller genkendeligt om alle de følelser
og al den skæbne, der er forbundet
ved at være en del af en familie. Det
går aldrig op. Der er både had og kærlighed, og det ene udelukker ikke det
andet. Ægteskabet er altid svært. Vi vil
vores børn det bedste, men alligevel
vrider de sig for at komme fri. Vi sårer hinanden, både når vi vil og når vi
ikke vil. Familien Krog tegner ikke noget skønmaleri af kærlighedens svære
liv. Og præstefamilie eller ej, så lever
de med det samme menneskelige
bøvl som alle andre familier. Og netop heri ligger seriens troværdighed og
dragning.
I Krog familien beder man mange bønner og snakker meget om Gud. Men
det er som om, det kristne budskab
ikke rigtig bider sig fast på nogen af
dem – endnu. Noget er ved at ske. Det
ulmer i alle sjæle. Scenerne er svangre
af opløsning. Vi nærmer os den nedsmeltning, hvor det hele går i nul. Og
netop den bevægelse er måske troens
bevægelse. Når man har aflagt sig alle
sine selvbedrag og løgne, nøgen og
tom. Og når vi ved, at vi ikke kan bære
det hele selv. Er det først dér, vi kan
høre Guds stemme? Hvornår forstår
man, hvad nåde er. Og hvornår finder
vi ud af hvad Guds kærlighed og tilgivelse kommer os ved?
Peter Bastian har fortalt, at han kom
til tro som 71 årig, fordi han lige netop
på det tidspunkt besad en frugtsommelighed for at reagere på budskabet
om Guds ubetingede kærlighed. Man
må håbe, at familie Krogs nulpunkt
undfanger en ny begyndelse. Måske
lærer Johannes at kende forskel på sig
selv og Gud. Måske lærer han at stole
på, at Gud gør alting nyt.
Han og vi andre kan begynde med at
knæle for det lille barn i krybben og
lægge vores almagtsfølelse som en
vuggegave. I barnet får vi alt, hvad vi
behøver – kærligheden, håbet, begyndelsen. Glædelig jul.

3

Hvert år lægges julens
fortælling i munden på
skolernes 3. klasser. Det giver
sommetider fortolkningen et
næsten genialt udtryk

De kunne være de rene udstyrsstykker, med ildsprudlende drager og flyvende engle oppe under kirketaget.
Sommetider opsatte man to scener,
så Helvede kunne foregår på den ene
og Paradis på den anden.

Af Eva Holmegaard Larsen

D

et bliver ikke jul, førend skolernes 3. klasser har spillet krybbespil. Det hører til en af vores byers faste traditioner, at børnene
lærer julens fortælling at kende ved
selv at lægge krop til Josef og Maria
og kong Herodes og alle de flyvende engle og forbavsede hyrder.
Jeg kan ikke huske, hvornår vi begyndte på det. Det går langt tilbage. Det gør
også selve traditionen med at spille
krybbespil. Det kendte man allerede
i 1100-tallet, hvor der december igennem blev opført adskillige scenarier
rundt omkring en stor krybbe, placeret oppe ved højalteret som det naturlige centrum for spillene. Dengang
var det voksne, der opførte spillene, og

De fleste mennesker i middelalderen
kunne ikke læse, og ligesom kalkmalerierne i kirkerne fungerede mysteriespillene som pædagogisk indførelse i
Bibelens store fortælling. Det var sådan
set den eneste måde, hvorpå den almindelige befolkning kunne få kendskab til
troens grundfortællinger. Men når vores
børn læser og lærer replikkerne til deres
roller, er det derimod en fantastisk træning i at læse og lære sprog. Det er også
en øvelse i at turde stå frem og fylde i
rummet, og så lærer man ikke mindst at
samarbejde. Hvis man ikke spiller sammen og kender sin plads i sammenhængen, bliver stykket ikke godt.
Krybbespillene bliver i det hele taget til
i et samarbejde, mellem eleverne, og

og engleagtige, andre gange er de vingede væsener ude på skrammer. Et år
tog kong Herodes hele billedet. Et andet år var det Maria, vi ikke kunne få øjnene fra. Hun var fremragende, uden at
vide det. Pigen, der spillede Maria, var
så genert og utilpas i sin rolle og havde
et så fortvivlet udtryk i øjnene, at hun
kom til at fremstille en meget troværdig
udgave af hvor ambivalent Jesus’ mor
må have haft det med sin situation.
Vi har efterhånden fået opbygget
en god samling kostumer. Marianne,
som var lærer på Nødebo skole i
mange år, var fantastisk til at sy. Hun
syede de flotte konge dragter til os
og skaffede mange af de rekvisitter, vi bruger i dag. Rygtet siger, at
hun også er med på baglinjen i år.
Kirkernes kirke- og kulturmedarbejder, i mange år Kirsten, var også
med inde over kostumerne. Nu er
det Marlene, der giver en hånd med.
Hun har en baggrund som lærer, så
det kan ikke blive bedre.

I BETLEHEM? DEN FLÆKKE!
det var ikke kun julens fortælling, der
blev dramatiseret. Hele året igennem
blev de centrale bibelske fortællinger
omskrevet til teater og opført af munke, med hjælp fra messedrengene. De
blev kaldt mysteriespil, men det skal
ikke forstås som mystisk, men fordi
spillene var ministerium sacrum – altså en hellig handling.
Middelalderens mysteriespil var meget populære, og man kunne se flotte
iscenesættelser af både Adam og Evas
skabelse og ikke mindst Dommedag.
Spillene kunne sommetider strække
sig over flere dage, og havde kampen
mellem det onde og det gode som
grundlæggende plot. Fra at være opført på latin, gik man mere og mere
over i at bruge folkesprogene. Det
skete i takt med at spillene ikke kun
foregik inde i kirken, men også ude
på markedspladsen og efterhånden
også engagerede almindelige borgere,
f.eks. de forskellige håndværkerlaug.
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mellem skolerne og kirken. Jeg skriver
manuskriptet, og det kan godt bruges
nogle år, indtil vi trænger til et nyt.
Når jeg har et stykke klar, senest midt
i november, sender jeg det til de ansvarlige lærere, som fordeler rollerne
og aftaler hvilke dage vi skal mødes i
kirken og øve.
Inden vi mødes til første prøve, har
børnene øvet replikker på skolen og
også haft dem med hjemme som
hjemmeopgave. Det er altid spændende at se, hvilke børn der skal spille
hvilke roller. For deres personligheder
og måder at forstå deres rolle på afgør fuldstændig, hvor vægten i stykket
kommer til at ligge. På samme måde
får den kendte historie hvert år sin helt
egen tolkning alt efter hvem, der spille
hvilke personer. Et år fik jeg en helt ny
forståelse af Josef figuren ud fra den
mutte, afdæmpede, næsten passivt
aggressive måde han blev spillet på.
Engle kan nogle år være meget pigede

Jeg er meget taknemmelig over at være
præst i to sogne, med sådan et skønt
samarbejde med skolerne. I år er det
Bettina fra Nødebo skole og Ann-Catrin
fra Gadevang, der tager sig af at samle
tropperne og øve replikker med børnene. Vi har alle sammen rygende travlt
i december, og det er et stort arbejde
at sætte et teaterstykke op med sange,
rekvisitter, kostumer og det hele. Men
vi er alle enige om, at det her er vigtigt.
Midt i alt det, som julen også er, nisser
og gaver og grød og slik og juletræ og
hygge, så er det godt at give børnene
nogle dybere lag i deres julefejring.
De børn der vokser op i Nødebo og
Gadevang vil altid vide, at julen ikke
begynder i Magasin, men i Betlehem.
Betlehem, den flække! som Josef overrasket udbryder efter englens besøg.
Det var overraskende for Josef, og
egentlig også for alle os andre. Og den
undren og overraskelse vil jeg gerne, at
børnene bærer med sig.
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Masser af
julemusik
i kirkerne

Jul og musik hører sammen.
Det er en højtid, der har
inspireret til de skønneste
klange, fra det muntre til
det vemodige. Mange mennesker forbinder netop julen
med dens toner og kan ikke
forestille sig en december
uden at skulle høre enten
Händels Messias, Rudolf
med den røde tud eller højstemte Christmas carols.
Vi lader her organist Torben
H.S.Svendsen selv præsentere kirkernes alsidige juleprogram.
I advents- og juletiden vil musikken få
en rigtig fremtrædende rolle i vores
kirker, både ved gudstjenester og forskellige julekoncerter.
Første søndag i advent lægges der ud
med de traditionelle ”Ni Læsninger”.
Ni centrale tekster fra Bibelen, der
tegner den røde tråd fra Skabelsen
til Jesu fødsel julenat, understøttes af
smukke korsatser, sunget af NødeboGadevang kirkers Kantori. Her starter
julemåneden.
Ni læsninger finder sted d.3. december kl. 14 i Gadevang kirke og kl.16.15
i Nødebo kirke, altså i umiddelbar
forlængelse af juletræstændingen.

6

41. ÅRGANG #3

5. KVARTAL 2017 		

Anden søndag i advent d.10. december kl.10.30 i Nødebo kirke vil vores
lokale kapelmusikus Keld Jørgensen
sammen med sin basun berige vores Højmesse, når han sammen med
organist Torben H.S. Svendsen vil
spille værker over adventstemaet.
Herunder bl.a. Bachs: „Wachet auf,
ruft uns die Stimme“.
Senere samme dag, 10. december kl.
16 i Gadevang kirke, bliver der sat gang
i rytmerne, når vores lokale gospelkor
MMMC med Helene Dahl i spidsen vil
sætte os alle i den rette stemning med
deres årlige julekoncert.
De centrale juledage vil også klinge
af ekstra musik: juleaften og juledag
vil Jesper Sode lade sin gyldne trompet klinge til det glade budskab om
Jesusbarnets fødsel og 2. juledag kl.
10.30 i Nødebo kirke, vil et udpluk af
Kantoriet sammen med kirkesanger
Søren Hossy og Torben H.S. Svendsen
synge Christmas Carols samt kendte
julesalmer – men måske bare i andre
varianter end de gængse!
Nytårsdag fejrer vi som altid festlige
nytårsgudstjenester i selskab med de
fremragende musikere i Royal Danish
Brass. Programmet er endnu hemmeligt, men man kan allerede nu godt
begynde at glæde sig, det bliver festligt. Gudstjenesterne finder sted kl.

14 i Nødebo og kl. 16 i Gadevang.
Normalt afsluttes julen jo med Hellig
tre Kongers søndag, men denne jul
trækker vi den lidt, idet vi lader hellig
trekongers temaet stå helt frem til aftengudstjenesten i Gadevang torsdag
den. 11. januar kl.19.30, hvor Nødebo
Gadevang Kantori med festlig Hellig
tre kongers musik er med til at runde
julens fejring af.
Som noget helt nyt og ekstra: Koncert
med Kantoriet d.21. december
kl.10.30
S amar b ejd e m ell em N ø d eb o Gadevang Kantori og organist og
korleder Torben H.S. Svendsen har
nu eksisteret i ca. 1 år og indtil videre
har det resulteret i meget ros for vores medvirken i Højmesser og andre
kirkelige handlinger, samt en meget
velbesøgt Sommerkoncert. I år tager
vi skridtet fuldt ud og inviterer til en
stemningsfuld julekoncert i Nødebo
kirke. Så når de fleste juleindkøb og
forberedelser er overstået, er det tid
til, på årets korteste dag, at lade julefreden indfinde sig ved en hyggelig
stund i Nødebo kirke, hvor Kantoriet
vil underholde med et varieret program under kraftig indflydelse af den
tilstundende højtid.
VEL MØDT TIL EN MASSE JULEMUSIK
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Restaurant

Julestemning på Kroen

Slotsgade 3, 3480 Fredensborg
tlf. 71 99 62 22
hospries.dk

Traditionerne holdes i hævd i juletiden. Også på kroen.
Vi starter med Julestuen, hvor der er mulighed for at få
købt nogle gode og unikke julegaver produceret af kreative mennesker. Hele kroen vil dufte af jul og hygge, og
caféen byder på glühwein, æbleskiver og de skønneste
vafler med flødeskum og syltetøj.

Åben for a la carte
Mandag

17.00 22.00

Tirsdag til lørdag 17.00 22.00

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul!

Køkkenet lukker 1 time før

Den 8. december er der julejazz med The Danish Jazz
Quartet og med mulighed for at spise en dejlig to-retters menu tilberedt og serveret af et af Kroens frivillige
kokkehold.
Spisebilletterne skal købes senest onsdag den
6. december kl. 12, men det er nok klogt ikke at vente til
sidste øjeblik med at sikre sig plads.
Børn og deres voksne kan komme til juletræsfest den
10. december og den 17. december kommer gospelkoret
MMMC med deres bidrag til julestemningen.
Denne dag er der gratis adgang til koncerten som en
gave til alle forsamlingshusets venner og caféen er åben
fra kl. 15.
I det nye år lægger vi stærkt ud med Cross, Schack og
Ostermann allerede den 5. januar. Der er allerede godt
gang i billetsalget og vil man spise før musikken skal man
købe spisebilletter senest den 3. januar, hvis ikke der er
udsolgt inden.
Ugen efter er der den traditionelle nytårsgallafest med
Wienertrioen. Det er her man får mulighed for at genopfriske sine færdigheder til at danse Les Lanciers og der er
kun plads til 120 gæster. Billetter skal købes på forhånd
og senest den 10. januar.

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

Fredag den 2. februar er det lykkedes os at engagere
de to irsk/engelske folkemusikere Jane & Shane. Det bliver en af de store aftener, hvor man også kan spise en
to-retters menu kl. 19 inden musikken starter kl. 21.
Og så udkommer næste nummer af Kirke & Kro med
mange flere oplevelser resten af foråret.
Kulturudvalget.

JULEN I FREDERIKSBORGCENTRET
MASTODONTERNE

FrederiksborgCentret

1. - 10. DECEMBER
BILLETSALG:

mastodonterne.dk

frederiksborgcentret.dk

STIG ROSSEN

GÆSTESOLIST NANNA ROSSEN

Disse danseaftener efterfølges af tre koncerter i januar
måned. Først en klassisk koncert med klavertrioen
Trio Kozue den 14. januar.
Søndagen efter kommer den egyptiske sangerinde
Fatma Zidan som ofte trækker fulde huse til sine koncerter både i Mellemøsten og herhjemme.

Søderberg / Nielsen aps.

15. december kl. 20
Nyd en dejlig middag inden
julekoncerten i Restaurant F.

Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk
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Den 31. januar kan vi tilbyde en ekstra koncert, der ikke
er med i den trykte kulturkalender. Det er Vokalgruppen
Papaya, der med sine sydafrikanske snage hylder Nelson
Mandela i 100 året for hans fødsel.

4820 9120
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frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret
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Juletræsfest for børn og voksne

Søndag 10. december kl. 14-16

Vi har igen i år fornøjelsen af den
skønne duo Sille Grønberg og Palle
Winfeldt, der med stor entusiasme
og lune spiller op til dans og leg omkring træet. Vi synger julen ind med
de mest kendte og elskede julesange,
og julemanden kommer selvfølgelig
forbi med sækken fuld af overraskelser. Prisen er 50 kr. for både børn og

Vi synger advent ind

1. søndag i advent d. 3. december i
Gadevang kirke kl. 14
Nødebo kirke kl. 16.15
- juletræet tændes kl.16.00

DE NI LÆSNINGER
Ni uddrag af Bibelens store fortælling
fra verdens skabelse til Jesus’ fødseljulenat udgør den røde tråd i denne
populære adventsfejring.

Ind imellem læsningerne vil NødeboGadevang kirkers K ANTORI under ledelse af organist Torben
H.S.Svendsen, synge skønne korsatser, der stemmer sindene til den
kommende julehøjtid.

Gospelkoret MMMC holder julekoncert

Søndag d.10. december i
Gadevang kirke kl.16

Julestue

Smukke, stille ballader og medrivende, inciterende, energiske numre.
Kom og vær med! My Merry Monday
Choir under ledelse af Helene Dahl

Søndag den 3. december kl. 11-16
Den traditionelle julestue åbner dørene kl. 11 og der sælges hjemmelavede
dekorationer, pileflet, smykker, kunst,
godter, nisser, filt og meget mere.
Kroen vil dufte af jul og hygge, og
der vil være pyntet med lys og gran. I
caféen bydes på glühwein, æbleskiver,
burgere og de sædvanlige helt skønne

voksne og inkluderer skøn musik, det
fineste juletræ, godteposer og saftevand til børnene. Æbleskiver og gløgg
kan købes i caféen.
Der er kun et begrænset antal billetter, så det anbefales at købe billetter i
forvejen på www.noedebo-kro.dk. Det
er gratis med årskort. Evt. resterende
billetter sælges ved indgangen.

vafler med flødeskum og syltetøj.
Nøddeknækkerne giver en minikoncert kl. 14-15, og modeljernbaneklubben FUT byder velkommen kl. 12-14
for en besigtigelse af de små tog og
de landskaber og bymiljøer, de futter
rundt i.
Det er gratis at komme ind til
julestuen.

Gratis adgang

Årets store julefest i præstegården

Tirsdag den 12. december kl. 13–16
i Nødebo præstegård

Julejazz med The Danish Jazz Quartet

Fredag den 8. december kl. 21
- med spisning kl. 19
Navnet alene fortæller, at her kommer nogle af de bedste jazzmusikere på den danske jazzscene. Leif
Juel Sørensen på klarinet, Søren
Kristiansen på piano, Thomas Ovesen
på bas og Alex Riel på trommer.
De spiller kendte melodier, men i deres
helt egne versioner. Her møder man
det helt essentielle i jazzmusikken, og

Traditionen tro serveres der hjemmelavet julemiddag med and, flæskesteg
og ris a la mande.
Efter middagen danser vi omkring juletræet og synger julens dejlige salmer.
Der bliver også tid til en quiz og måske
en lille julehistorie.

vi får lov til at være med i det kreative,
skabende øjeblik.
Billetter til musikken koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg på www.
noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
Før musikken kan man spise middag
kl. 19 med en to-retters menu for
kun 150 kr. (rabat for medlemmer af
Kroen). Spisebilletter købes i forsalg på
www.noedebo-kro.dk senest onsdag
den 6. december kl. 12

Tilmelding senest tirsdag den
5. december til præstesekretær Allan
Høier, som træffes på kontoret hver
tirsdag fra kl. 9 – 16, tlf. 48480719 eller
alho@km.dk
Pris 120 kr. pr. person, som betales på
selve dagen. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men kan købes.

Syng min julesalme

Søndag den 17. december kl.10.30
i Gadevang kirke

Vi har alle vores favoritter blandt julens mange dejlige sange og salmer

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 2017.
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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Kom og hør din nabo fortælle om sin
helt personlige oplevelse med en
bestemt julesalme eller sang.
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Vi har bedt en rækker gadevængere
fortælle om deres yndlingsjulesalme.
Et minde, en stemning, en særlig begivenhed, som knytter sig til netop dén
salme eller melodi.
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Glædelig Jul med gospelkoret MMMC

Nytårsgallafest

Søndag den 17. december kl. 16
- Caféen åben fra kl. 15

Forsamlingshuset inviterer til en hyggestund, så alle kan komme i rigtig julestemning med gospelkorets dejlige
sang. Gospelkoret MMMC - eller My
Merry Monday Choir - oser af musikglæde og musikalitet. Koret ledes af
gospel-instruktøren Helene Dahl og
giver en del koncerter Nordsjælland

Lørdag den 13. januar kl. 17
Wienertrioen er det faste element i
den storslåede nytårsgallafest. Det
bliver en stemningsfuld aften med damer i lange kjoler og herrer i smoking.
Man mødes over velkomstdrinken, og
under den tre retters festmiddag spilles der liflig taffelmusik. Kaffen nydes i
Krostuen og Driverhuset. For dem, der
gerne vil have genopfrisket,hvordan
man danser wienervals og Les

og K øbenhav n med pianis ten
Thomas Hansen som fast akkompagnatør.Koret har i mange år øvet
på Nødebo Kro, men flyttede i foråret 2016 til Asminderød. Dog stadig
med mange nødeboere som aktive
deltagere. Koncerten en julegave til
Forsamlingshusets Venner, og der er
gratis adgang for alle.

Julekoncert med Nødebo-Gadevang
kirkers Kantori

Trio Kozue

Torsdag d. 21. december kl. 19.30 i
Nødebo kirke

Søndag den 14. januar kl. 16

Vores kirkers fine og velsyngende
kor under ledelse af organist Torben
H.S.Svendsen disker op med skøn og
stemningsfuld julemusik.

på kirkebænken og lad øret fyldes af
klingende juletoner. Julen er også fred
og tid til eftertanke.

Lad gavepapir og juleindkøb ligge for
et øjeblik og gå hen og sæt dig en time

Gratis adgang

Ensemblet har Kristine Thorup på klaver, Eva Kristine Vasarhelyi på violin og
Tanja Hesse på cello. De tre musikere mødte hinanden dels i studietiden
på konservatoriet og dels under en
turné i Mellemøstenog dannede Trio
Kozue i 2012. Siden har de sammen
givet koncerter i kirker, på muséer og
i kammermusikforeninger over hele

Nytår for fuld musik

Blæsere fra Royal Danish Brass og organist Torben H.S.Svendsen sørger for

Tirsdag den 16. januar kl. 14-16
i Nødebo præstegård
et fyrværkeri af musikalske
overraskelser. Kom og vær med til at
synge og skråle det nye år ind.
Det bliver både festligt og bevægende.
Medvirkende: Medlemmer af
Royal Danish Brass

Da den 75-årige enkemand N. F.
S. Grundtvig i 1858 giftede sig for
3. gang, blev mange overraskede.
Bruden var den 32-årige kammerherreinde Asta Reedtz, født komtesse
Frijs, enke med fire mindreårige børn.
Men denne unge enke blev en
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opofrende hustru for den gamle
Grundtvig. Det er tidl. højskolelærer
Lars Thorkild Bjørn, der vil fortælle fru Astas omskiftende livshistorie
-og så skal vi naturligvis synge nogle
af Grundtvigs sange.
Alle er velkomne, og der er fri entré, men vi betaler 20 kr. for kaffe og
hjemmebag

Fatma Zida

Cross, Schack & Ostermann

Fredag d. 5. januar kl. 21
- med spisning kl. 19
Det er blevet en tradition, at man kan
møde Cross, Schack & Ostermann
på Nødebo Kro en fredag i januar
måned, og Kroens lokaler plejer at
være fyldt til bristepunktet.De tre ”legekammerater”elsker Rock’n’Roll og
Rhythm’n Blues og kan få musikken
til at swinge på en helt særlig måde
Cross på guitar, Ostermann på bas

landet. I Nødebo vil de spille klavertrioer af bl.a. Niels W. Gade, W. A. Mozart
og den argentinske tango-komponist
Astor Piazzolla. Billetter til koncerten
koster 150 kr. ved indgangen og 140
kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort

Asta Grundtvig - komtesse, ministerfrue og
bispinde v. Lars Thorkild Bjørn

Nytårsdag d.1. januar 2018 i
Nødebo kirke kl. 14 og i
Gadevang kirke kl. 16

Traditionen tro går vi ind i det nye år
med et brag af en nytårsgudstjeneste
i begge kirker.

Lanciers, er der arrangeret instruktionsaftener i dagene før nytårsballet.
Mandag den 8. januar - instruktion ii
Wienervals og torsdag den 11. januar
i Les Lanciers. Begge dage kl. 19.30. De
120 billetter til 600 kr. inkl. velkomstdrink, middag, musik, underholdning
og danseinstruktion sælges på www.
noedebo-kro.dk indtil 10. januar kl. 12,
hvis ikke der er udsolgt inden.

Søndag den 21. januar kl. 16

og rytmesektionen Schack på vaskebræt. Billetter til musikken koster 200
kr. ved indgangen og 180 kr. i forsalg
på www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort. Der er kun ståpladser i salen.
Før musikken kan man spise middag
med en to-retters menu for kun 150
kr. (rabat for medlemmer af Kroen)
Spisebilletter købes i forsalg på www.
noedebo-kro.dk senest onsdag den
3. januar kl. 12.
41. ÅRGANG #3

Den egyptiske sangerinde Fatma
Zidan er en kendt og elsket kunstner, der trækker fulde huse, både
i Mellemøs ten og herhjemme.
Kærlighed er det essentielle indhold
af Fatma Zidans musik. Det var også
kærligheden, der bragte hende til
Danmark i 2006, da hun giftede sig
med den danske orkesterleder og
musiker Lars Bo Kujahn. Hun syngeret
5. KVARTAL 2017 		

udvalg af den bedste musik sunget og
skrevet i Libanon, Syrien, Egypten og
Algeriet fra midten af det forrige århundrede til i dag og akkompagneres
af Lars Bo Kujahn på tabla, Bilal Irshed
på oud, Adam Ørvad på harmonika og
Martin Krogh på bas. Billetter til koncerten koster 150 kr. ved indgangen
og 140 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
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Nøddeknækkerne

Fredag 26. januar kl. 19.00
- med spisning kl. 18

Nøddeknækkerne holder åbent hus
i Forsamlingshuset Nødebo Kro den
sidste fredag i måneden, hvor de ofte
har besøg af andre spillemandsgrupper, der spiller op til folkedans. Den
første time fra kl. 19 er der traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse
mv, under letfattelig og sjov

instruktion, så alle kan være med. Fra
kl. 20 spiller Nøddeknækkerne til dansen sammen med et gæsteorkestret
eller alene. Der er gratis adgang. Før
musikken kan man spise en ret mad
kl. 18, og det koster 100 kr. for voksne
og 50 kr. for børn. (rabat for medlemmer af Kroen) Spisebilletter skal købes
på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 24. januar kl. 12.

Sang workshop
I Gadevang Kirke for unge mellem 12-18 år

Koncert – for de unge og med de unge!

Søndag den 28. januar kl.17 i
Gadevang kirke

En koncert med årets konfirmander,
og andre unge fra vores to byer.
De bruger hele søndagen på at øve
skønne sange af kunstnere som f.eks.
Ed Sheeran, Shawn Mendes, Rag’n
Bone Man og mange flere.

Workshoppen ledes af sangerinden
Helene Dahl, med duoen Esben Duus
på trommer og Thomas Hansen på
klaver.

Hyldest til Nelson Mandela

Onsdag den 31. januar kl. 19.30

I 2018 ville Nelson Mandela være blevet 100 år! Denne koncert er Papaya’s
hyldest til Nelson Mandelas liv, hvor
koret igennem festlige og alvorlige
sange fortæller den fascinerende
historie.
Vokalgruppen Papaya er specialiseret
i den smukke sydafrikanske kortradition. Papaya rejser ofte til Sydafrika for

Jane & Shane

Fredag den 2. februar kl. 21
- med spisning kl. 19
En koncert med duoen Jane & Shane
er en ekstraordinær musikalsk oplevelse. De to begavede musikere og
spillemænd skaber magiske øjeblikke,
når de bringer deres forførende britiske folkemusik på scenen. Engelske
Jane Clark (violin) og irske Shane
Donnelly (guitar og vokal) har, siden
14

at hente nyt og spændende materiale og en masse sprudlende energi
og fortællelyst. Papaya går lige ind i
hjerterne – hvad enten publikum er
fire eller firs år.Billetter til koncerten
koster 150 kr. ved indgangen og 140
kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort

de mødte hinanden i Danmark for
over ti år siden, forført publikum med
deres spilleglæde. Billetter til koncerten koster 150 kr. ved indgangen og
140 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.
dk. Gratis med årskort. Før musikken
kan man spise middag med en to-retters menu for kun 150 kr. (rabat for
medlemmer af Kroen). Spisebilletter
købes på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 31. januar kl. 12.
41. ÅRGANG #3

Dato:
Tid:
Koncert:
Pris:
Tilmelding:

28 Januar - 2017
kl. 10 -18.00
kl. 17.00
Gratis
Helene Dahl - 23 46 27 67/ mail@helenedahl.com

For 4 år i træk holder vi sangworkshop i Gadevang Kirke for unge mellem 12 - 18 år. En hel
unik mulighed for at få en stor oplevelse sammen med venner, og en masse andre unge der
elsker at synge. Nogle synger til daglig, andre prøver det for første gang.
Har du lyst til at prøve kræfter med at synge kor, og/eller solo foran et publikum, så er det bare
at melde sig til. Vi garantere en hyggelig inspirerende og givende dag, som afsluttes med en
koncert i kirken akkompagneret af Helene Dahl’s fremragende duo.
Til workshoppen lærer du 4-5 sange af kunstnere som f.eks. Ed sheeran, Shawn Mendes,
Rag`n Bone Man og mange ﬂere….
Helene Dahl underviser til dagligt Ballerup musikskole i sang og kor, og laver gospel og
sangworkshops i virksomheder, på skoler og i kirker rundt omkring i DK.
Kirken sørger for forplejning i løbet af dagen. Glæder os til at se jer.

5. KVARTAL 2017 		
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Glædelig Jul...

fra alle ’gourmet’ kokkene på Nødebo Kro!

Nødebo som pilotlandsby
På vælgermødet på Nødebo
Kro i oktober blev Nødebo
Bæredygtigt!s aktiviteter mødt
med en fremstrakt hånd af
flere af lokalpolitikerne. Vi
glæder os til, at politikerne
kommer ned fra lygtepælene,
så vi sammen med dem kan
udvikle Nødebo til en fredelig
landsby med bæredygtighed i
højsædet.
Nødebo Bæredygtigt! har et stort
ønske om, at Nødebo bliver Hillerød
kommunes pilotlandsby. Ideen er,
at nye bæredygtige løsninger inden for forskellige områder afprøves i Nødebo. Hvis erfaringerne fra
Nødebo viser, at løsningerne opfylder borgernes behov og kommunens
krav, kan de udbredes til de øvrige
landsbysamfund i kommunen.

smalle cykelstier, fortove og for smal
vejbane. Vi ønsker, at der kommer en
samlet helhedsløsning på Nødebovej,
f.eks. med 2-1 vej med vandafledning
og udskillelse af forurening i brønde. Inden for offentlig transport har
vi også forslag til nye og anderledes
tilbud.
Intet er vigtigere, end at børnene i
Nødebo får en sikker skolevej - også
mens de går på Nødebo Skole. Vores
landsby skal være så trafiksikker, at
vores børn - også i de små klasser selv kan cykle til og fra skole og rundt
i nærområdet.
Gadebelysningen i Nødebo er utidssvarende og bør udskiftes, så vi kan
færdes trygt i Nødebo også i den mørke tid.
Kom ned og lad os fortsætte dialogen

Nødebo Bæredygtigt! arbejder ud
fra et helhedsperspektiv og har særlig opmærksomhed på bl.a. disse
områder:
Trafiksituationen i Nødebo, hvor sikkerheden er truet af høj hastighed,
dårlig gadebelysning, slidte og for
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Er du interesseret i at deltage i dette
arbejde eller har du kommentarer, er
du velkommen til at ringe til
Kirsten Vesterager (20337814) eller
Helle Barker (50911439).
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Din lokale EL installatør
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
Døgnvagt
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

www.rbb-el.dk

RBB Electric - Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk

Ny gruser - Hele Gadevangs plads
”Gruseren”, som er en af to fodboldbaner, der ligger mellem Gadevang Asyl og idrætsforeningen, ligger hen, og
kommunen ønsker ikke længere at bruge den. En gruppe
af Gadevængere bestående af repræsentanter fra Asylet,
Jordnær, Gadevang Idrætsforening, Forsamlingshuset,
Mavekær og Lokalrådet har indledt et samarbejde om ”gruserens” fremtid.

VedelByg
Tømrer- og snedkerarbejde
udføres efter god håndværkertradition
•
•
•
•
•
•
•
•

Der er mange visioner for - og drømme om ny gruser. I
projektgruppen er vi enige om at Gadevang skal have den
plads, som flest muligt får glæde af. Om det skal være skaterbaner, petanquebaner, køkkenhaver, crossfitbane, terræn/forhindringsbane, cykelcrossbane, bålplads, kolonihaver, badesø mm. og ja… fodboldbane… ved vi ikke. Så derfor
inviterer vi til åbent samarbejde om ny grusers udformning.

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

Kom og vær med til at
formulere visioner og
finde pladsens nye navn
tirsdag d. 16. januar kl
19 i Kessers Hus.

Ny Gruser projektgruppen har formuleret formålet med
det nye byrum:
Ny gruser skal være et byrum for hele byen. Et samlingspunkt hvor børn, voksne og ældre kan udfolde sig hver for
sig og i fællesskab.

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør
Mobil: 2611 4848
Nødebovej 13
Mail: vedelbyg@gmail.com
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Spejderarbejdet skal være sjovt, iderigt og meningsfyldt!
Grib Skov Trop igennem 30 år

F

or 30 år siden blev der i en annonce i Kirke & Kro indkaldt til forældremøde om en ny spejdergruppe:
Grib Skov Trop. Der skulle i Nødebo
”gives naturoplevelser, lejrliv og mulighed for opøvelse af praktisk håndelag
i kammeratligt samvær mellem børn,
ledere og forældre”. 30 år senere holder vi til i vores skønne bjælkehytte
Bassebjerg med over 200 medlemmer
med de yngste på 6 år, og den ældste
på 86. Grib Skov Trop er en spejdergruppe inspireret af det traditionelle
spejderarbejde med fokus på at skabe en ramme for idérigdom og konkurrence i en meningsfyldt kontekst.
I Grib Skov Trop er vi glade for eventyr
i alle aldre. Eventyrene er meget forskellige. Det er lige fra de yngste, der
er en del af ulveflokken i junglebogen, over stifinderne, der er en del af
Sortfodstammen, og skyder med bue
og pil, til de store, der tager på vandreeventyr til bl.a. Canada, Island og
England. At vi i så høj grad lægger vægt
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på de eventyrlige rammer, skyldes, at
vi derved får mulighed for at blande
læring og konkurrencer med leg og sjove oplevelser. Et spejdermøde eller en
weekendtur skal ikke være en fortsættelse af skoledagen, men et eventyrligt
frirum, hvor spejderkundskaber og det
at tilegne sig ny viden indgår naturligt
og bare gør udfoldelsesmulighederne
større. Som ulv er det sjovt at lære at
snitte med kniv og binde knob, hvis
man ved, at man kommer til at bruge
det i junglen, og de store spejdere får
tilsvarende god brug for deres kunnen,
når de på en vandretur skal bygge deres eget overnatningssted og tilberede
deres mad over bål.
Grib Skov Trop har mange traditioner, og der lægges stor vægt på, at
også nye generationer af ulve, stifindere, spejdere og pionerer kommer
til at opleve de samme traditioner.
Eksempelvis mødes vi år efter år ved
”Den gamle Eg” uden for Nødebo til
vores oprykning. Her opleves den

skønne spejderstemning på sit højeste, og det er tydeligt at den fantastiske idéramme, der ligger bag ulve-,
stifinder- og spejderarbejdet virker.
Først ved ulvenes optagelse i Seone
koblet. Derefter drager de ældste ulve
over til stifinderne og ved en spændende indianerceremoni optages de
i Sortfodsstammen. De ældste stifindere rykker op til spejderne, hvor de
skal bryde ind i kæden hos de store
spejdere. Dette er en stor begivenhed
i gruppen hvert år, og alle medlemmer
af Grib Skov Trop har nogle særlige
minder fra denne aften.
I Grib Skov Trop er traditionerne på
den måde med til at skabe stemningsfulde og næsten magiske rammer
omkring spejderarbejdet. De mange
traditioner betyder dog ikke, at vi ikke
også prøver at forny os. Opgaver og
oplevelser bliver varieret i en uendelighed, og der opstår jævnligt nye ture
med anderledes destinationer. Også
vores dejlige hytte og grund forandres
og forbedres. Senest har vi bygget en
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bålhytte og et ulvehus, så det er sjovere at være ude hele året.
I alle aldersgrene er der fokus på konkurrenceelementet. Der bliver konkurreret på de ugentlige møder, månedlige
ture, årlige turneringer og sommerlejre.
Alt dette sker i enten bander, kobler, patruljer eller sjak, alt efter hvilken aldersgren, der er tale om. At arbejde i teams
er en rigtig god træning i at håndtere
mange slags situationer. Spejderne lærer, at de opnår de bedste resultater
ved at alle bidrager til fællesskabet. De
oplever fordelen i at have forskellige
kompetencer og baggrunde, og hvordan de kan bruge dette til bl.a. at vinde
en turnering. De lærer at lede og fordele, og oplever løbende igennem deres
spejdertid et skift imellem at være ny og
at være erfaren i de forskellige aldersgrene. De oplever også at få mere og
mere ansvar gennem deres spejdertid.
Der er ingen tvivl om, at den 9-10-årige
ulveunge vokser af at blive bandeleder
og fx at skulle lede sin bande gennem et
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opgaveløb på en ulveturnering. På samme måde, bare flere år senere, er det
en stor ting – og også en tillidserklæring - at blive assistent eller leder for et
stifinderkobbel eller en spejderpatrulje.
En del af idegrundlaget i vores korps,
De Gule Spejdere i Danmark, er at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i
det danske samfund og ude i verden.
Vi uddanner ikke en elite eller et førstehold, men håber, at værdier som
ærlighed, hjælpsomhed og hensyntagen bliver en del af den enkeltes spejders bevidsthed og dennes værdier,
også når spejderen ikke er i uniform.
I Grib Skov Trop skal det være sjovt,
idérigt og meningsfyldt at være medlem. Det skal det være i alle aldre ud
fra vores udgangspunkt om at udvikle
os i et stort fælleskab ved at opleve og
skabe eventyr.
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G

adevang Skole i hjertet af Gadevang er byens lokale folkeskole med fire klassetrin og 44 elever
på årets årgang. Og med ”børneboomet” i Gadevang
er der udsigt til flere børn på skolen, større klasser og flere muligheder i de kommende år. Skolens
tætte samarbejde med Asylet er med til at sikre
den flydende overgang fra børnehaven til 0. klasse,
og skolen har for alvor fundet sin unikke form med
Udeskole, Ugeskema og Undervisning på tværs.
Gadevang Skole, der er en afdeling af Hillerødsholmskolen,
er en af landets mindste folkeskolematrikler og nyder
godt af de helt unikke muligheder det giver for nye
undervisningsformer, fleksibilitet og samarbejde med
Gadevang Asyl og lokalsamfundet.

Gadevang Skole
har fundet formen

Samspil mellem skole og Asyl

I Gadevang kan man ikke komme uden om Asylet – og
naboskabet mellem skole og Asyl giver et tæt samspil
både før, under og efter skolestart.
De kommende skolebørn besøger f.eks. ugentligt skolen i tiden op til skolestart, Asylets tanter underviser
på skolen i f.eks. idræt og billedkunst. Og det er altid
festligt når skolernes motionsdag afholdes i fællesskab
mellem skole og Asyl.

og ude. Det sikrer engagement og opbakning og en
værdsættelse af skolen for både store og små. Næste
mål er en udbygning af de udendørs legefaciliteter.

Politisk opbakning til byens små skolen

Under kommunalvalgkampen har de små skoler fyldt
op i debatten i lokalområderne – ikke uden grund. Og
det er med bred politisk opbakning til Hillerøds små
skoler (som det bl.a. blev udtrykt på vælgermødet i
Gadevang Forsamlingshus) – herunder Gadevang
Skole. Skolelukninger er politisk taget af bordet.
Skolens og byens udvikling hænger jo unægtelig også
sammen...
Der er indskrivning til næste skoleår frem til 21. januar.
Skrevet af Morten Rasmussen, medlem af skolebestyrelsen og på vegne af Klasserådet (”Gadevangsrådet”)
på Gadevang Skole, en del af Hillerødsholmskolen
(tlf. 2738 7832, mr@mortenrasmussen.dk)

Undervisning på tværs

Med små årgange for nogle år siden gjorde skolen en
dyd ud af nødvendigheden og igangsatte undervisningen på tværs af årgang – hvor 0.- og 1. klasse og 2. og
3. klasse undervises sammen. Men det er ikke uden
grund, at samlæsning på denne måde i stigende grad
praktiseres på skoler landet over – for de pædagogiske
og undervisningsmæssige fordele er klare, når større
børn kan lære fra sig til de mindre. Alderstrin udvaskes
og alle kender og hjælper hinanden.

Faste traditioner og engagement

Gadevang Skole har også fået sine faste traditioner.
Turen til stranden, på skøjtebanen, i teatret, juleafslutningen og lejrturen er nogle af de mange faste indslag
på skoleåret. Og de sidste par år har forældrene også
bakket ekstra op med at arrangere arbejdsdage på
skolen – så der er både blevet malet og bygget inde
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Nyt fra Nødebo Vandværk
SIDSTE NYT
Efter 13 år som en særdeles aktiv
vandværksinspektør har Ole
Christoffersen valgt at sige stop

Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

Ole har været meget fremsynet med
at få vandværket op på et højt teknisk
og kvalitetsmæssigt niveau. Vi siger
en stor tak til Ole.

Har du lyst til at være en del af
teamet omkring vort vandværk,
så ring til Ole H. Olesen 21410004
for nærmere information.

Efter Anders Knudsen har tiltrådt en
stilling i udlandet mangler vi en suppleant til bestyrelsen.

Nødebo Vand v ærk af holder
generalforsamling
d. 27.marts 2018 kl. 19 på Nødebo Kro

Vi ønsker
alle en
Glædelig
jul&Godt
nytår
Bestyrelsen

Nødebo Vandværk søger ny vandværksbestyrer
Opgaven består i at varetage driften af vandværket og have kontakt
til underleverandører
Vandværket er på et højt teknisk niveau og med det sidste nye
indenfor fjernovervågning og styresystemer.
Arbejdet som vandværksinspektør er honorar lønnet.
Desuden tilbyder og betaler vandværket for alle relevante kurser.
Har du interesse og vil høre nærmere om stillingen kontakt formand
Ole H. Olesen på tlf. 21410004 eller nvv@worldonline.dk

AUGUST JØRG ENSEN
A D V O KAT E R

- 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
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Skovskolen
Julemarked

2 017
Nyt samarbejde mellem
Nødebo Kro og Frederiksborg Apotek
Nødebo Kro bliver medicinudleveringssted
Frederiksborg Apotek
Troelsfor
Ingemann

Frederiksborg Apotek
Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Tlf.: 4826 5600 Fax.: 4824 2385
e-mail: frederiksborg@apoteket.dk

Web: frederiksborg-apotek.dk

Ved en forsøgsordning kan
man fra d. 1. december hente
sin medicin på Nødebo Kro.
Ordningen kører foreløbig i
3 måneder.
Nødebo Kro har indgået et
samarbejde med Frederiksborg
Apotek
Nødebo Kro løser et stort problem
både for borgerne og for Frederiksborg
Apotek. De seneste år har man kunnet
afhente medicin i Netto. Dette samarbejde med Netto slutter med udgangen
af november måned. Derfor har apoteket i længere tid været på udkig efter et
sted, hvor borgere i Nødebo kan hente
deres medicin. Frederiksborg Apotek er
derfor rigtig glad for, at Nødebo Kro vil
gå ind i denne opgave.
Sådan foregår det
Proceduren bliver ligesom tidligere,
at man aftaler med lægen eller med
apoteket, at man gerne vil have medicinen til medicinudleveringsstedet i
Nødebo. Så bliver pakkerne leveret til
Kroen i stedet for til Netto.
Frederik sborg Apotek k ører til
Nødebo som sædvanligt mandag og
onsdag og fredag eftermiddag.
Apotekets bud vil aflevere pakkerne
senest kl. 16:30.
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Roskildevej 131, 3400 Hillerød
Tlf: 4825 0219 eller mobil 2617 4219
th@apoteket.dk

Derefter kan man afhente sin medicin på Kroen i Buffetens åbningstid
som er:
mandag – torsdag 19:00-21:30
tirsdage: 19:00 – 21:30
fredag: 15:30 – 17:30
Mellem jul og nytår og i juli måned, hvor
buffeten er lukket kan der afhentes medicinpakker tirsdage, når der er banko.
Betaling
Man kan ikke betale på Kroen.
Kunder, der får medicin bragt til
Nødebo Kro, får oprettet en konto på
Frederiksborg Apotek. Denne konto
koster 18,75 kr. pr. måned i de måneder, hvor man har købt noget. I posen
er der et girokort, som så skal betales.
Betalingen kan evt. tilmeldes PBS, og
så vil opkrævningen ske automatisk i
starten af den næste måned.
Privat forsendelse
Man kan også vælge at få bragt varerne som privat forsendelse direkte til sin
dør. Det kan ske på de dage, hvor apoteket kører til Nødebo, altså mandag og
onsdag og fredag eftermiddag, og apotekets bud vil aflevere pakkerne senest
kl. 16:30. Denne service koster 50,00 kr.
Nærmere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Frederiksborg Apotek.

Frederiksborg Apotek får nye
åbningstider fra nytår
Fra 1. januar 2018 får Frederiksborg
Apotek nye åbningstider.
Frederiksborg Apotek har haft døgnvagt de sidste 25 år. Fra nytår får
Frederiksborg Apotek en såkaldt
B-vagt, hvilket vil sige, at apoteket
har åbent fra 8 morgen til 9 aften. Det
kommer til at gælde alle dage i året.
Det er lidt mere, end loven kræver.

Nødebo Kro

Skovskolens Julemarked
afholdes i år i weekenderne
2.-3. december og 16.-17.
december 2017, alle dage
klokken 10.00-16.00.
Traditionen tro byder julemarkedet
på blandt andet salg af juletræer,
pyntegrønt og dekorationer, gløgg,
æbleskiver, hjemmelavet snaps,
mjød, æblemost og andet godt til
ganen. Der vil også være forskellige
aktiviteter som bag dit eget snobrød,
lav din egen juledekoration samt
bueskydning og andre arbejdende
juleværksteder. Der vil være sjov og
spas for børn og masser af juleboder.
Tag hele familien med
– vi giver julestemningsgaranti!
Find os på Facebook under ”Skovskolens Julemarked 2017” og følg
med, efterhånden som de enkelte
aktiviteter kommer på plads.
Det er de studerende på Skovskolen,
der arrangerer julemarkedet.

Medicinudlevering i
Buffetens åbningstid

Overskuddet går til de studerendes
faglige studieture i udlandet og andre
studierelevante aktiviteter.

Mandag til torsdag:
19:00 - 21:30
Fredag :
15:30 - 17:30

Julemarkedet foregår på:
Skovskolen, Københavns Universitet,
Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

Frederiksborg Apotek
Handicapvenlige
adgangsforhold

Åbningstid alle dage i året
8:00 - 21:00
www.frederiksborg-apotek.dk
Slotsgade 26, 3400 Hillerød
48 26 56 00
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Kontakt os via:
Email: ssjulemarked@gmail.com
Tlf. 41366374
Eller på vores facebookside:
Skovsksolens Julemarked 2017
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Efterårsstemning fra sejlklubben
Der er stille i sejlklubben.
Det er planlægningstid

Nødebo
Fodklinik
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
•
•
•
•

Hård hud og ligtorne fjernes
Klip, fræs og oprens af negle
Bøjler påsættes
Skoindlæg fremstilles
Ring for aftale:

Tlf.: 31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo

Broen er taget op, og kølbådene
står på land med presenning på.
Det kan umiddelbart se en smule
trist ud, og vinterperioden er da
også en stille tid i en sejlklub, men
helt uden aktivitet er det ikke. Som
noget nyt har vi forsøgt at lave en
lille vinterbro i samarbejde med vinterbaderene. Tiden må vise, hvor
godt det kommer til at fungere.

TØMRER & SNEDKER

PETER
TOFT

Generalforsamlingen er godt
overstået, og den nye bestyrelse
er klar til nye opgaver. I den gamle bestyrelse var det to medlemmer, der ønskede at træde ud.
Den ene er rejst til Australien og
mente ikke, at han helt kunne varetage sine opgaver derfra. Den
anden ønskede bare en pause.
Men vi har fået aktive erstatninger. Medlemmer der kender klubben, og som er klar til at føre den
videre.

Der er mange ting, der kan gøres for
at få fremgang i klubben, og vintertiden kan passende bruges til at dygtiggøre sig. Ledere og trænere skal
sendes på kurser, så de kan blive
endnu bedre, gøre det endnu sjovere
at lære at sejle. Formanden sidder og
læser på Dansk Sejlunions regelkursus, som han har planer om at videregive over nogle aftener i klubhuset.
Nok for denne gang. Meget mere til
februar, hvor planerne for den kommende sæson sikkert er på plads.

TOTALENTREPRISER
Nybyg · Tilbyg · Ombyg · Tag · Kvist
Terrasse · Gulve Vægge · Døre · Vinduer
Køkken · Bad

KVALITET TIL TIDEN

2441 6270

Kærvej 3 | Nødebo | 3480 Fredensborg
nts.toft@gmail.com

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
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Glædelig jul fra Nødebo Skole

I Grønnevang skole er vi optaget af at styrke overgangen fra indskoling til udskoling
Nu har jeg været skoleleder på
Grønnevang Skole i et år. Et spændende
år, hvor vi er kommet langt med flere
store forandringer, bla. udvidelsen af
Nødebo Skole til 5. klasse, der sikrer en
god sammenhæng og et ens skoleforløb
for alle vores elever, og vi har indført
et nyt princip for overgange mellem
indskoling og udskoling.
Hvorfor indskolings- og udskolingstrukturen? Jo,
da jeg selv var lærer, arbejdede jeg på en udskolingsskole. Her oplevede jeg, at lige netop den
struktur gav vores elever nogle særlige muligheder og fordele. Strukturen giver mulighed for at
arbejde med et specialiseret børnemiljø, og et
specialiseret ungemiljø. Vi kan ansætte lærere
og pædagoger, der er specialiseret i henholdsvis
indskoling og udskoling, og det øger kvaliteten i
undervisningen. Vi kan skabe et skolemiljø i nærområdet, som de mindre børn kan overskue og
dermed føle sig trygge i. Ja vi kan sågar målrette indkøb af materialer, indretning af lokaler og
udeområder henholdsvis en børne- og ungekultur, frem for at vi i alle afdelinger skal have lidt
af det hele, og det derfor aldrig bliver sådan hélt
gennemført.
Men de strukturelle forhold er ikke de eneste fordele: Mindre børn bliver større, og deres evne og lyst
til at tage næste skridt ud af de helt nære rammer
melder sig omkring 5. og 6. klasse. I de små klasser
skaber de nære bånd, der kan vare hele livet, men
de er nu parate til at skabe endnu flere bånd til andre unge, og de er parate til at indtræde i en ny rolle
i et nyt fællesskab – både i forhold til klassekammerater, men også til lærere og pædagoger. Det er fantastisk at høre unge fortælle om, hvordan de havde
fået en ny rolle, og for nogens vedkommende en helt
ny chance for at vise hvem der er og hvad de kan.
Skal overgange, skift og nye klassedannelser lykkes, skal det ske ud fra velgennemtænkte pædagogiske overvejelser. Det blev derfor noget af det
første, skolebestyrelsen og jeg gik i gang med;
arbejdet med et princip for overgange og klassedannelser. Princippet bygger på flere ting: Alle
elever, forældre, lærere og pædagoger skal kende
processen på forhånd. Vi skal sikre en rigtig god
overlevering, så vigtig viden om de enkelte børns
		

forudsætninger bringes videre. Og ikke mindst at
der skal være mest mulig tryghed for elever og forældre. På denne måde skal ingen se frem til en hel
sommerferie hvor de skal vente på at møde op på
en ny adresse, hvor de skal gå i klasse med nye
klassekammerater og have nye lærere. Klasserne
dannes nu inden sommerferien hvor børnene fra
juni undervises i de nye klasser med fokus på det
faglige og det sociale på Østervang. Her møder de
bla. læreren som de skal have efter sommerferien.
For at understøtte elevernes tryghed og mulighed
for både at bevare nærhed til gamle venner og skabe nye venskaber, har vi organiseret os anderledes
på Østervang i år. Efter ønske fra både lærerne og
elevrådet er vores årgange nu placeret sammen i vores huse. Hver årgang har klasselokaler dør om dør.
Lærerne har deres timer på en eller to årgange, og
når de er gårdvagter i husene, så er det deres egne
elever, de er sammen med. Det giver stor tryghed
og ro for vores elever. Det gør det let for eleverne at
bevare deres bånd til de gamle klassekammerater,
mens de får nye venner i deres nye klasser.
Grønnevang Skole er en stor skole, men bla. opdelingen i huse på Østervang gør det muligt at sikre både
overskuelighed, kontinuitet og nærhed. Udover at
lærerne følger årgangene, så følger lederen også årgangen fra 6 til 9. årgang, så forældre ikke skal begynde forfra med en ny person, når man henvender
sig til skolen. Østervang har faktisk ikke er mere end
16 klasser i almenskolen og så vores 4 specialklasser, så altså kun omkring 300 elever. Nødebobørn
kommer derfor aldrig til at gå på en stor skole, men
de får de fordelene fra en stor skole.
Med ændringerne i overgange og den nye organisering på Østervang oplever jeg, at vi har fået
en tryg overgang og et godt princip, der får det
bedste ud af indskoling og udskoling strukturen.
Anja Athar
Distriktsskoleleder på Grønnevang Skole

31

Nyt fra Nødebo Lokalråd
Julen er nær

Søndag d. 3. december kl. 1600 tændes byens juletræ, som det atter i år
er lykkedes Lokalrådet at organisere.
Der er kommet nyt fundament, venligst doneret af Entreprenørfirmaet
Nordkysten A/S, hvilket sikre juletræet mod at vælte, som vi oplevede det
for nogle år siden. Se mere om arrangementet andetsteds i bladet. Alle er
velkomne.

Debatmøde på Nødebo Kro

Torsdag d. 26. oktober var Lokalrådet vært for et politisk debatmøde
på Kroen, forud for det nyligt afholdte
Kommunalvalg. Det blev til en rigtig
god aften, med deltagelse af alle partier. Alle var enige om, at der skal gøres
noget ved trafiksituationen i Nødebo,
og at der skal flere penge til Nødebo
Skole. Vi glæder os i Lokalrådet over
den store politiske opmærksomhed
på Nødebo, og ikke mindst til samarbejdet med det nye byråd de næste
4 år. Lokalrådet vil fortsat holde fokus på, at der også afsættes penge til
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os i Nødebo, både hvad angår trafik
og skole, men også på mange andre
områder. Pt. arbejder vi sammen med
Nødebo Idrætsforening om at bedre
idrætsfaciliteterne i Nødebo, herunder om at få bygget en idrætshal.

Støt og følg dit Lokalråd ! –
du og vi har brug for det.

Lokalrådet arbejder bl.a. for at sikre
politisk fokus på forholdende i, og
udviklingen af, Nødebo, under inddragelse af os som bor her. Vi har de
seneste tre år, med succes, arbejdet
intensivt indenfor områderne skole, trafik, sommerhusområdet, lys i
Nødebo og etablering af cykelsti fra
Nødebo til Grønnevang. Det gør vi for
at sikre at der er politisk opbakning
til at holde Nødebo attraktiv. Vi kan
konstatere, at uden et stort og vedholdende lokalt pres, bliver Nødebo
ikke prioriteret politisk.

Hvad er vigtigt for dig ?

For at kunne komme med de bedste bud på Nødebo’s bevarelse som

attraktiv landsby og videre udvikling,
er det vigtigt vi ved hvad du tænker
og mener. Derfor må du meget gerne
følge os på Facebook eller på vores
hjemmeside. Her kan du se hvad vi
arbejder med, og du kan give din mening til kende. Lokalrådet repræsentere borgerne i Nødebo, og det kan
vi bedst, hvis vi ved hvad der betyder
noget for dig ! DU kan også følge vore
arbejde på Lokalrådets hjemmeside
Nødebo.dk. Her finder du mødedatoer – hvor du er velkommen i spørgetiden. Du finder nyheder, referater,
information om foreninger, velkomstfolder, hvad vi arbejder med pt. og
meget meget mere. Der er også en
fælles kalender for alle foreninger mv.
i Nødebo.

også at lave trafikkampanger, tænde
juletræet med endnu flere lys og arrangere den årlige affaldsdag i april
måned, plante lidt blomster mv. Vi har
bare næsten ikke økonomi til det!

Vi mangler penge i kassen!

Støt lokalrådet via Mobile
Pay 71 755 705

Vi har en del faste udgifter til bl.a.
hjemmeside, licenser, udstyr til affaldsdage, print og posters mv. Vi vil
f.eks. rigtigt gerne sikre, at alle nye
borgere får en velkomstfolder på
kommunes velkomstmøder. Vi ønsker
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Lokalrådet finansieres udelukkende
ved frivillige bidrag fra grundejerforeningerne. Det er kun omkring
halvdelen af Grundejerforeningerne
i Nødebo der pt. støtter Lokalrådet,
hvilket betyder at det er noget af en
udfordring at få enderne til at nå sammen økonomisk.
Lokalrådet håber derfor, at du som
privatperson eller firma har lyst til
at støtte os ved at give et økonomisk
bidrag.

bruges) til Mobile Pay på 71 755 705
eller via bankoverførsel konto 1551
354 312 8406.
Næste møde i lokalrådet er tirsdag
d. 12. december på Kroen, hvor du
er velkommen til at komme forbi i
spørgetiden fra kl. 1930. Netop til
dette møde er vi så heldige at have
besøg af Julie Fischer-Nielsen der
er ”Udviklingskonsulent – Kultur og
Udvikling” ved Hillerød Kommune og
har den daglige forbindelse til kommunens Lokalråd.
Med venlig hilsen
Søren P. Østergaard
Formand for Nødebo Lokalråd

Du kan som firma støtte os som
sponsor – her skal du kontakte os for
aftale, eller du kan som privatperson overføre et valgfrit beløb (alt kan
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Frivillig på Kroen

Der var stor aktivitet på Kroen den
lørdag. Vi skulle fejre Halloween,
og jeg var derovre for at tage nogen
billeder.
4 var ved at gøre zombie-rummet klar
i Vognporten, andre 4 gik og forberedte på Kroen, nogen havde bagt en
masse cupcakes, der var ”pyntet” på
Kroen, sidste år kom der 350 gæster,
man gjorde sig klar til samme ryk-ind
i år. Mon ikke der har været 15 i gang
med forberedelser?
Torsdag d. 26-10 var der fuldt hus til
vælgermøde for alle opstillede partier
i Hillerød – 3 i buffeten – til at betjene
tørstige gæster.
Tirsdag var der banko som sædvanlig
med 100 sultne og forventningsfulde
spillere – 18 stiller op for at afvikle det.
Hver uge er der ca. 14 til at holde
Kroen åben i aftentimerne,
For nylig var der ca 200 gæster, der
hørte Adam Price fortælle om sin nyeste serie – 3-4 i buffeten –
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Hver uge er der liv og glade dage i
Fredags-cafeen ca 5-7 frivillige, og jeg
kunne blive ved.

Vi er storforbrugere af frivillige, der kan det der med
at få Kroen til at leve, men
det er tiltagende svært at
finde dem!!!
Vi har tilfældigvis arvet et fantastisk
hus med en unik beliggenhed, og jeg
tror, at enhver nødeboer, der skal vise
sit forsamlingshus frem for gæster, er
stolte af det. Det er stort og flot og
velholdt. Hvis man kigger på andre
forsamlingshuse i de små satelitbyer,
så er de jo ikke nær så store, og slet
ikke med vores unikke beliggenhed.
Men størrelsen giver også både muligheder og udfordringer. Vi har bl.a.
mulighed for en masse socialt samvær, som det, der er i bridgeklub, væveklub, billard, og ikke mindst i vores
spiseklubber. Det er utrolig meget
værd, men det at arbejde sammen
på Kroen gør også, at man lærer hinanden at kende på en ny og værdifuld
måde.

Udfordringerne består i at skaffe frivillige nok til alt det, vi gerne vil, og alt
det, der gør Kroen til et så unikt sted,
nemlig til drift og vedligehold, og det
holder nogen gange hårdt. Vi får det
højeste tilskud fra Hillerød kommune,
fordi vi er et åbent kultursted, men vi
er også nødt til at skaffe penge selv,
og derfor er vi nødt til at udføre en
masse arbejde med drift og vedligehold frivilligt.

Så af og til mangler vi arbejdskraft, og det gør vi for
tiden.
Banko-holdet mangler folk. Bankoholdet tjener rigtig mange penge ind
til Kroen årligt, det har vi ikke råd til at
miste, hvis banko må lukke.
Vi kan også sagtens bruge flere lopper, selv om der er ca 100 i gang til
hvert Loppemarked. Loppemarkedet
er en stor indtægtskilde, som ikke kan
undværes.
Lige nu er det svært at finde nogen
til at køre vores populære Fredagscafe. Der kommer masser af gæster
næsten hver fredag, og Kroen tjener
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mange penge på det, men det er
svært at finde folk, der vil køre det,
selv om der er super-hyggeligt og det
har masser af liv.
Kokke-holdene og buffistholdene
mangler folk, og der er mange andre
steder, der kunne bruge flere hænder,
der er nok at tage fat på. Til foråret
mangler vi folk på flere af de styrende
poster, f.eks er opgaven som
Info-formand og redaktør ledig .

Er du sur en dag?

Hvis du en dag er sur og negativ, kan
du overveje, hvad du egentlig selv får
ud af arbejdet?
Så ser det ud til, at man kun har bøvl,
man betaler 350 kr om året i kontingent, og arbejder som en hest uden
at få noget som helst for det.
Medgivet…. Samarbejde er ikke altid
uden bøvl, men også altid spændende og udviklende.
Ja, man skal være medlem, også dér
må Kroen tjene nogen penge, selv om
det ses mere og mere, at man bruger
og arbejder på Kroen et halvt års tid,
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inden man melder sig ind.
Får man noget ud af at være frivillig på
Kroen? Forhåbentlig en masse anerkendelse, og vi pønser på flere medlemsfordele og ikke mindst på mere
håndfast anerkendelse til dem, der
knokler på Kroen. Det er i støbeskeen.
Og det pynter meget på et CV at man
kan sige, at man arbejder som frivillig.

Hvis vi en dag må dreje nøglen om, hvordan vil virkelig
heden så se ud?
Kommunen vil overtage Kroen, men
hvad den skal bruges til er usikkert.
Helst noget ”almennyttigt”, hvis man
kan blive enige.
Hvis det sker, så er der ingen spiseklubber, så er loppemarkedet væk,
ikke mere hip-hop eller juletræ for
børnene. Ingen steder at holde lokale møder i grundejerforeningen, eller
høre en koncert til en billig penge, ingen banko spil, væk er arbejds-samvær, billard, væveklub, bridge, et godt
sted at holde fest, et smukt hus med
en unik udsigt, der er dit og mit, og så
har jeg sikkert ikke fået det hele med.

Så dette er et hjertesuk: kom og meld
jer under fanerne som frivillig på
Kroen, jobbet bærer stort set lønnen
i sig selv, du bliver aldrig fyret og aldrig
skældt ud, men absolut påskønnet af
alle os, der har været i gang i nogle år
og elsker stedet.
Nu kører jeg ind til Danbolig i Hillerød,
de ville meget gerne være annoncører
i K&K, og vil gerne have en 10-12 blade. De giver dem til potentielle huskøbere for at vise, hvad Nødebo er for
en by. Så kan jeg godt blive lidt stolt af,
at bladet bliver brugt og læst, at det er
tiltalende og smukt, og så får jeg lidt
ekstra kræfter til at lave ét til.
Sådan er det også at være frivillig.
LL
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Vejviser for kirkerne
i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen,
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: onsdag, torsdag og fredag kl.
10-11, tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag
Præstesekretær: Allan Høier.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: alho@km.dk.
Træffes som regel i præstegården tirsdag
kl. 9-15

Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener:
Marlene Wind Netteberg. Telf.: 41 28 66 61,
mail: marlenewindjob@gmail.com
Organist: Torben Svendsen. Telf.: 28 97 58 97
mail: torben.h.s.svendsen@gmail.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 28 44 95 96
mail: s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Bruno Bjerre, 20 14 16 17
mail: bebjerre@gmail.com

Graver:  Michael Müller. Kirkegårdskontor
Nødebovej 16, Nødebo. Telf.: 20 47 68 67 - mail:
graver@live.dk. Træffes hverdage i dagtimerne

Nødebo-Gadevangs
menighedsråd
June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo 3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424

june@lekfeldt.dk

Xenia Buus Hermann
Mosekrogen 1, Gadevang, 3400 Hillerød

Næstformand

26391387

xeniabuus@gmail.com

Ole Strand, Gadevangsvej 120
Gadevang, 3400 Hillerød

Kasserer

40379045

ols@ca.dk

Stafet For Livet i Nødebo 11-12. august 2018

Christine Fossing, Sportsvej 37, Nødebo,
3480 Fredensborg

Personale
-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. I fællesskab vil vi
mindes dem vi har mistet til kræft samt give håb til dem
der kæmper - gennem gang/løb, oplysning, aktiviteter og
underholdning. Vi er rigtig glade for, at Stafet For Livet
kommer i gang i Nødebo til næste år og det sker
lørdag den 11. august 2018 kl. 11 på boldbanerne ved
Nødebo skole.

Ulla Bønsøe, Nødebovej 55B st 1
Nødebo, 3480 Fredensborg

Sekretær

48482287

Caspar Bartholin, Gadeledsvej 10C,
Gadevang, 3400 Hillerød

Stedfortræder

28701041

bartholin@os.dk

Gertrud Andersen, Gribskovvænget 13,
Gadevang, 3400 Hillerød

Formand for aktivitetsudvalget

24264386

gertrud.andersen1957@gmail.
com

Helene Armfelt, Skovgærdet 8
Nødebo, 3480 Fredensborg

23462767

ulbo@privat.dk

Kirsten Aunstrup, Søparken 7, Nødebo,
3480 Fredensborg

48485874

kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, Nødebo,
3480 Fredensborg

40873652

msdk@get2net.com
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Vi er godt i gang med planlægning af arrangementet i styregruppen, men vi har brug for mange flere frivillige – både
med planlægning af dagen samt til selve arrangementet
i august 2018. Hvis du vil vide mere, så kontakt formand
Betina Carlsen på bca@outlook.dk eller på 4176 1696.
Følg os også gerne på Facebook, hvor der snart vil komme mere information.
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Praktisk om Nødebo Kro

Foreninger

UDLEJNING AF LOKALER

FACILITETER

Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på
kroen sker ved henvendelse til kontoret.

Driverhus Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 4 små borde
4 pers., 5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers. samt 1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.

På www.noedebo-kro.dk kan du finde oplysninger om
udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage lokalerne
er reserverede.

Krostue 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).

GRIB SKOV TROP

FOLKEMUSIKGRUPPEN

NØDEBO IDRÆTSFORENING

www.gribskovtrop.dk

NØDDEKNÆKKERNE

www.nif.dk

www.nodeknek.dk
Formand

Formand:
Lisbeth Steinmann

6133 4106

formand-gst@gribskovtrop.dk

Gyvelvej 19, Nødebo

Ulveleder

soeren.sigsgaard@gmail.com

Bente Wilcke

Sal 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd).
Sceneelementer som man selv skal stille op og tage ned
igen. Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes

Lars Kvisgaard

4055 4742

Spejderl.
Pernille Christensen

Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, garderobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter
rengøring og moms. Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.

Ole Lumholt

4848 0747

Brian Hørup

Kasserer
Kasper Andersen

VIKINGERNE

Mosedraget 24

www.nbovikingerne.dk

Sekretær
Margit Vester

4848 5099

73026 3231

PRISER

Lokale

Personer

1 Rabat
Pris kr.

2 Rabatter
Pris kr.

Krostue
Sal og Krostue
Krostue og Driverhus
Sal, Krostue og Driverhus
Hestelængen

54
120
54
120
50

8.600
10.900
10.900
12.000
3.950

6.100
8.400
8.400
9.500
1.450

3.600
5.900
5.900
7.000
-

Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

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.

Else Jensen
Baunevænget 13

4848 2804

Baunevænget 36

Stephen Wessels

www.nødebovand.dk

Kirstinehøj 23, Nødebo

9955 4956

2253 4009
Gymnastik Lillian Dale

Sekretær
VANDVÆRKET

Søvej 14

4848 3238

4913 5215
Tennis Jørgen Fonnes
Søparken 8

Formand:

9136 6302

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Ole H. Olesen

HILLERØD SEJLKLUB

4848 3819
2141 0004

Anne Lise Kristensen,

4848 3240

NØDEBO LOKALRÅD

4295 8207

www.hillerodsejl.dk

Vandværksbestyrer:
Ib Andersen

Ole Christoffersen
Sportsvej 49

Søvej 14

2447 3004

ia.privat@gmail.com
GOSPELKORET

Formand

My Merry Monday Choir

Søren Østergaard

gospel@mmmc.dk,

Næstformand

www.mmmc.dk

Michael Bo Andersen

Klubhus: Krostien 11 Nødebo
2094 8976
KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
2211 5770

www.kkes.dk

6094 2477

Pia Gulstad

Sekretær

MEDLEMSRABAT

Lorna Rudd

Korleder
Helene Dahl

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 været medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten underskrives. 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 udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers
personlige arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage,
jubilæer, konfirmationer mm. Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens arrangement, men der
gives ikke rabat.

2346 2767

22394900

BESTYRELSEN
Anne Hansen

Klubhus: Krostien 11 Nødebo
4848 4196

Helle Barker

5091 1439

Nødebo Stavgang

Tilde Gylling

2070 2930

www.nodebostavgang.dk

2448 2448

Kirsten Poulsen

5190 0453

Lene Thorsen

Solveig Nordlunde

4826 2446

Christina Nyander Ottesen

6165 1688

Formand

Eva Breill Petersen

5170 2501

Gitte S. Bendsen

5137 2460

Sven H. Nielsen

Dorthe Sofia Halling

2028 9536

Sus Bigom

2683 7081

Kasserer

Gitte Kruchov

4841 4364

Knud Ingolf Jensen

2348 3229

Biger Brandis

Lis Aas

4847 1412

Byrådsmedlem
Christina Thorholm

NØDEBO BRIDGEKLUB

Tilforordnet

www.NødeboBridgeklub.dk

Eva Holmegaard Larsen
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4011 1139

formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com

Medlem

Formand

Hans Kloch
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Gadevangsvej 89

Kasserer/Webansvarshavende
Birgit Madsen

4848 0672
4848 2597

Sekretær
6070 3380
4848 0719

Aase Nielsen

4848 1742

Inger Petersen

2896 8430

Anne-Marie Falkenberg

4825 0706

Mailadresse noedebo.lokalraad@gmail.com

Formand
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Baunevænget 38
Fodbold Henrik Løber

Kasserer
4159 1076

bhpost@mail.dk

Sportsvej 35, Nødebo

4848 3150

Mail: moeller.jytte@gmail.com

Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Basis
Pris kr.

4848 5584

Badminton Sven M. Andersen,

Jytte Møller
Pile Alle

Hyttevagt:

Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side xx)
Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole
billigt: Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr. - Klapborde 50 kr. pr.
stk. Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.

4848 3150

Forkvinde

Forældrefore.
Jørgen Andersen

Krohaven 7

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

2331 4655

Roverleder

Runde borde Koster 50 kr pr. bord, gratis for medlemmer.
Rullebar Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen 11 borde 6 pers., musikanlæg.

6126 4411

4848 0128

Stifinderleder

Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger kan
gratis benytte de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder og
andre ikke kommercielle formål fra mandag til torsdag, forudsat at de ikke er optaget af andre arrangementer, og at evt.
drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på kontoret.
Pris for andre grupper og foreninger: 450 kr.

Henning Vester

Søren Sigsgaard

48471250

Se flere oplysninger på www.nødebo.dk
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Gudstjenester

November, December, Januar og Februar

November
26. nov
30. nov

Nødebo
9.00

Gadevang

10.30

Anne Boye

---

EHL

14.00 Ni læsninger
--19.30 Aftengudstjen.
10.30 Syng min julesalme
14.00
10.30
-----

EHL
Annemarie Lund
EHL
EHL
EHL
EHL
EHL
EHL

14.00 Festgudstjen.
9.00
--10.30
9.00
17.00 Salmer
og Spaghetti
10.30

16.00 Festgudstjen.
10.30
19.30 Aftengudstjen
--10.30
---

EHL
EHL
EHL
Anne Boye
EHL
EHL

17.00 Unge gudstjen.

EHL

9.00
--10.30

10.30
19.30 Aftengudstjen.
13.00 Børnegudstjen.

EHL
EHL
EHL

17.00 Salmer
og Spaghetti

December
3. dec
10. dec
14. dec
17. dec
24. dec
25. dec
26. dec
31. dec

1. advent
2. advent

16.15 Ni læsninger
10.30
--3. advent
9.00
Juleaften 15.30 og 17.00
Juledag
9.00
2. Juledag 10.30
Julesøndag 10.30

Januar
1. jan Nytårsdag
7. jan
11. jan
14. jan
21. jan
25. jan
28. jan
Februar
4. feb
8. feb
11. feb Fastelavn

