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Ny medlemsfordel!!!

Der er i denne sæson medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer.
Rabatten gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner, der har betalt kontingent for 2018.
Hvis man regner med at komme til mere end 6 arrangementer kan det stadig bedre betale sig at købe et
årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens hjemmeside senest en uge før arrangementet.

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.

MEDLEMSRABAT

Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler
på Nødebo Kro, kan 2 gange om året få en rabat
på lejen. Det ene lejemål skal være Hestelængen.
Forudsætningen for rabatten er, at man har 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.
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EN FEJLKONSTRUKTION
I foråret tilbragte jeg nogle dejlige dage i Pisa og omegn.
Og selvfølgelig skulle jeg se det skæve tårn. Jeg havde
ikke været der, siden børnene var små. Og dengang var
jeg mest optaget af dem og deres begejstring. Nu gav
jeg mig god tid. Gik op i tårnet. Lod mig velvilligt hælde lidt til den ene side og sad og så ud skævt ud over
byen. Og så slog det mig: Tårnet er en jo fejlkonstruktion! Dårligt ingeniørarbejde. Og egentlig skulle det være
revet ned. Og lavet om. Og fejlen rettet.
Men det blev det ikke. Det blev berømt. Det blev det
mest elskede tårn på hele kloden. Alverden valfarter
til det skæve tårn i Pisa. Vi flokkes om det ikoniske
bygningsværk, det ikke kan klare sig uden stålwire
og støttepiller. Vi elsker det skrøbelige, skæve tårn.
Uden sin skævhed, ville det bare være et tårn som
alle andre tårne. Hvem gider se på et lige tårn?
EN SKÆV FAMILIE
Julen er en fest for det skæve. Derfor kalder vi julen
for hjerternes fest. For selvom vi altid vil stræbe efter det fuldkomne, elsker vi det ufuldkomne. Havde
Jesusbarnet ligget og struttet i en Tommy Hilfiger
sparkedragt på et lyseblåt Noa Noa pusletæppe, i et
varmt Bo Bedre børneværelse, havde det ikke rørt
os en pind. Ikke udover at minde os om, at det også
kunne være fedt, hvis vores babyer og vores børneværelser kunne se så lækre ud.

blafrende julelys. Barnet i krybben, den kolde vinternat.
Et nyt liv, der tager sin begyndelse i en farefuld verden.
Det kalder kærligheden frem. For vi er alle små børn,
der med vaklende skridt prøver at finde en vej i livet.
Og vi ved, at redningen ikke er en dyr sparkedragt og
en silkepude at ligge på. Redningen er en hånd at holde
i og et hjerte at banke i takt med. Redningen er kærlighed og forvisningen om, at vi ikke går alene.
Derfor er Gud troværdig. Derfor flokkes vi om krybberummet. Fordi den Almægtige stiger ned fra det
høje, for at love os følgeskab ind i livets barske virkelighed. Han forlader det strålende udstillingsvindue
og den bløde sparkedragt, for at være hos alle jordens små og store grædende børn. Og for at lade et
julerødt hjertebånd binde om klodens mangfoldige liv.
DEN KREATIVE AFMAGT
Julen er et barn. Og barnet ligger dér og minder os
om den sandhed, at magtesløsheden er den egentlige grundsubstans i menneskelivet?
Vi fødes magtesløse, og slipper aldrig følelsen. Men her
omkring krybben slipper vi frygten for afmagten og lader
den opløse sig mellem stjernerne på den kulsorte nattehimmel. Her tør vi hvile i vores magtesløshed. Vi slipper
den fri, om det så bare er for en stund. Vi står åbne for
Gud, i det øjeblik. Når vi bliver som et lille julebarn.

Men det lækre er også kedeligt, og almindeligt. Og uvirkeligt. Det virkelige er meget mere dragende. Vi ved
godt, at livet ikke er som i en reklame. Og vi kender vores egen afmagt, skæve vinkler og bløde punkter. Vi ved,
hvor sårbart og udsat det er at stå med et lille barn i
armene, uanset hvor meget luksus vi vikler om vores liv.

Et lille nyfødt menneskebarn er det mest magtesløse, man kan forestille sig. Og dog vokser det, dag
for dag. Uden at det selv gør noget som helst, andet
end det helt basale, spise og sove. Hele ventetiden,
i de ni måneder et lille foster ligger og vokser til, er
en udstilling af den yderste magtesløshed. Forældre
kan intet gøre, bare vente. Og mens de venter, sker
det hele. Det største under.

Den rå virkelighed, der lyser ud af juleevangeliet, rammer lige ind i hjertekulen og får det dybe, usynlige fællesskab mellem mennesker til at vibrere som et varmt

Det sker mens vi sover, det sker mens vi gør ingenting. Det sker. Liv opstår, noget vokser, selv der hvor
vi intet kan gøre, andet end at vente. Men det er jo
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det håbefulde! Det giver os håbet om, at det ikke kun
er, når vi som lykkelige vordende forældre må vente
i afmagt, at miraklet sker. Men også når vi ulykkeligt
falder i afmagt. Når vi falder i sorg og nederlag og er
stødt på vores grænse og må sige: jeg kan ikke.
Julen minder os om, at afmagt er et menneskeligt vilkår. For vi har jo heller ikke skabt os selv! Vi har ikke
skabt barnet, det største mirakel af alle? Hvordan kan
vi så tro, vi kan alt selv? Hvordan har vi nogensinde
fået den ide, at vi kan alting selv?
Julen vil minde os om vores grænse, og give os glæden ved at vente tilbage. Vi har kun ansvar for det, vi
selv har magt over. Julen skræller vores urealistiske
forhold til vores magt af os, som man flår skrællen af
en mandarin. Julen giver os troen på Gud. Julegaven
er, at vi får livet tilbage som et sted, hvor vi har lov at
være skæve og fejlbarlige og afmægtige.
Som et tårn, der hælder. Som et nyfødt menneskebarn på et leje af halm. En sårbar, skæv verden gennemlyst af det guddommelige. Glædelig jul.
Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst
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DE NI
LÆSNINGER

SØNDAG 2. DE C E MB E R

KL. 14.00 GADEVANG KIRKE - KL. 16.15 NØDEBO KIRKE

Medv.:
NØDEBO-GADEVANG KANTORI
TORBEN H.S. SVENDSEN, ORGANIST & KORLEDER
OPLÆSERE FRA BYERNE

EFTER MUSIKGUDSTJENESTEN
SERVERES ET GLAS GLØGG
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Juletræstænding i Nødebo

Kom og vær med til denne hyggelige tradition
Den 2. december kl. 16.00
1. søndag i advent tænder vi det
store juletræ ved Nødebo kirke.
Nødebo Lokalråd byder på gløgg og
æbleskiver fra kl. 15.45.
Lokalrådet vil gerne takke nedenstående for bidrag til, at vi i Nødebo kan
muliggøre denne hyggelige tradition.
Juletræet - Rørbakkegård v/ Helge
Andersen. Opsætningen og nedtagning af træet - Skovskolen. Lift
til lys på træet - Andersens Isolering
v/ Michael Andersen. Arealet og
strøm - Nødebo menighedsråd.
Gløgg, æbleskiver m.m. – REMA
1000 Esbønderup. Brun kager Tiger butikken Hillerød. Vognen til
servering af gløgg og æbleskiver.
- Peter Sjøgren. Støtte kr. - Nogle
af byens grundejerforeninger, samt
AkupunkturSus

Lokalrådet håber, at mange Nødeboborger vil komme og være med til at
tænde juletræet, samt nyde juletræet
ved kirken i den mørke tid.
De bedste julehilsner
Lokalrådet i Nødebo

Juletræets lys tænder og
slukker samtidig med belysningen på Kirken, der er
tændt i tidsrummene fra
kl. 07 til 08 og fra kl. 16 til 24.

Julestue - Nødebo Kro

Kroen vil dufte af jul og hygge og pyntet med lys og gran
Den 2. december kl 11:00-16:00

Den traditionelle julestue åbner
dørene kl. 11, og der sælges igen
mange hjemmelavede sager
f.eks.: juledekorationer, pileflet,
træskærerarbejder, smy k ker
kunst, nisser, honning, oliven,
juleguf m.m.

Kroen vil dufte af jul og hygge og
der vil være pyntet med lys og
gran. I forsamlingshusets café bydes der på glühwein, æbleskiver
og burgere. Desuden sælges der
de sædvanlige helt skønne vafler
med flødeskum og syltetøj.
Modeljernbaneklubben FUT byder velkommen til besøgende i

klublokalet under cafeen fra 12-16.
og kl. 16 lukker boderne for i år.
Julestuen på Nødebo Kro er én af
de mange gode traditioner som
hjælper os i gang med julemåneden og så er det tilmed gratis at
komme ind.
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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

Nødebo
Fodklinik

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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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
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J ULE

KONCERT
T O R S DA G 2 0 . D E C E M B E R
N Ø DEBO K I RK E K L 1 9 . 3 0

HERLIG ADVENTS OG
JULEMUSIK

medv.
NØDEBO-GADEVANG
KANTORI
musikalsk ledelse
TORBEN H.S. SVENDSEN
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Medlemsudvalget...
Hvad laver de?

Samtale med Iben Bækgaard,
formand for medlems-udvalget
på Nødebo Kro.
Ideen til Medlemsudvalget opstod på grund af et ønske om
at skabe fornyelse på Kroen. Vi
skulle af med det image, der var
udbredt i byen om, at Nødebo
Kro var for pensionister. Kroen
skulle tiltrække alle befolkningsgrupperne, alle skulle have lyst til
at bruge byens smukke forsamlingshus, og noget måtte gøres.
Camilla Svanebjerg blev første
formand for medlems-udvalget.
Navnet siger ikke så meget, men
det har været umuligt indtil videre at finde et mere spændende
navn, der ikke lød som et af kommunens stående udvalg. Alle er
velkomne med ideer.
Iben Bækgaard har været formand i de sidste ca halvandet år.
Udvalget har ca. 10 medlemmer,
og en mindre gruppe arbejder i
øjeblikket på at udarbejde et årshjul. De er optaget af, hvordan
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man skal organisere alle de nye
tiltag, der er gang i på Kroen. Iben
har boet i byen i 11 år og faldt for
Kroen, bl.a. fordi hendes børn ,
der nu er 11 og 7 år også trives
rigtig godt ved at komme der. I
medlemsudvalget arbejdede man
fra starten udfra, at vi skal appellere mere til en yngre gruppe af
beboerne, dem med børn fra ca
5-15 år, der også skal have glæde
af Kroen.
Medlemsudvalgets første nyskabelse var Fredags-cafeen, den
blev tiltænkt som et lille åndehul
i hverdagens travle tid på vej til
weekend. Kom og mød din nabo,
få en kop kaffe eller en øl og en is
til børnene og tag fri en time.
Nu er den en ret veletableret del
af Kroen. Den kører med 4 hold,
der på skift står for bagning og betjening i baren. Børnene kan gå til
Hip-Hop mens far eller mor sludrer med naboen. Hvis man er ny
i byen er fredags-cafeen et rigtig

godt sted, hvor man kan opleve,
hvad Kroen kan byde på.
Men der er kommet flere tilbud,
der appellerer til børnefamilier,
så det bliver hele familien, der
er på Kroen.
Der er 4 kokkehold for børn i forskellige aldre. De har lavet mad i
forskellige sammenhæng – til f.eks
Jubilæet, og MGP. De får undervisning af en kok og er virkelig dygtige og ved en masse om sund
mad. I de sidste 4 år har der været
Halloween-party til stor fornøjelse
for børn og barnlige voksne. Man
kan også samles om fjernsynet til
MGP og til Champions league fodbold. Der er luksus-tøjbytte og der
er fællesspisning sammen med
Nøddeknækkerne, og flere andre
spændende ting. (se årshjul). Men
det kommer jo ikke i gang af sig
selv, og det er svært at engagere
travle mennesker, der har rigeligt
at se til også uden at skulle op på
Kroen og have et frivilligt job, det
lykkes heldigvis nogen gange.
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”Vi har kaldt de nye tilbud
medlemsskabende aktiviteter,
fordi mange af de nye brugere
har brug for at snuse til,
hvad der sker i vores store
smukke hus, før de melder sig
ind, og dermed gør stedet til
deres eget. Medlemsskabet
er nødvendigt, både for at
have en kærkommen indtægt
på kroen, men også for at vi
kan blive ved med at gøre os
fortjent til modtage Hillerød
kommunes største tilskud til et
forsamlingshus.”
Medlemsudvalget er dybt optaget
af, at gøre Kroen så attraktiv som
muligt for alle befolkningsgrupper
og dermed også få mange aktive
medlemmer, der har lyst til både
at nyde og yde. De vil gøre det
nemt og overskueligt at arbejde
som frivillig. Dette ved fx at udbyde

afgrænsede opgaver, så man ikke
behøver altid at melde sig til et langt
forløb, som man så måske må melde fra igen på grund af tidnød.
”Tænk, hvis vi kunne lave en frivillighedsbank, hvor opgaverne blev
skitseret og afgrænset, så man
kunne få et tydeligt indtryk af, om
man meldte sig til en kæmpeopgave, eller en mindre og overskuelig
ting. I medlemsudvalget arbejdes
med at hvert arrangement skal
have en tovholder som så i frivillighedsbanken kunne annoncere efter de nødvendige frivillige. Herved
ville det blive muligt at melde sig til
at hjælpe i et par timer i forbindelse med et arrangement.
Det skal være attraktivt at være
medlem.
Derfor er der nu differentierede
priser på alle kultur-arrangementerne, og det kører uden problemer. Det sidste skud på stammen er, at priserne i baren er gjort

lavere for medlemmer. Det er en
forsøgsordning og det skal evalueres til januar. Måske det har en
fremtid, men foreløbig kører det
kun i Fredags-cafeen.
I udvalget har de ikke tanker om at
indføre flere nyskabelser lige nu,
men de arbejder for at få det, de
har sat i søen til at virke. De mærker god vilje til at tage imod nyt fra
Kroens mere etablerede grupper,
så der er få hindringer for nytænkningen. Men ikke alt er lige nemt,
og tankerne om, hvordan man finder de bedste og mest attraktive
medlemsskabende aktiviteter fylder meget. Et medlemsskab ses af
nogen brugere som en fordyrende bremse på en aktivitet, men det
skal hellere ses som en invitation til
at være en del af et fantastisk hus.

Iben Bækgaard
Lisbeth Larsen

2018

Aktivitet - Voksen

Aktivitet - Børn

Aktivitet – Familie

November

d. 23. november
Cocktailparty
Tøjbytte/modeshow

30. november 18.00
Julebørnebanko
Børnespiseklub julefrokost

30. november.
Fællesspisning

December

9. december
Juletræsfest

2019*

Aktivitet - Voksen

Aktivitet - Børn

Aktivitet – Familie

Januar

-

-

-

Februar

-

Midt februar MGP

-

Marts

-

24. marts 19.00
Børnebio

24. marts 19.00
Brunch.

April

5. april 19.00
Stand-up

26. april 19.00
Påskebørnebanko

26. april 19.00
Fællesspisning

Maj

-

-

3. maj 19.00 Evt. Engelsk
Pub aften eller et andet
voksenarrangement.

Juni

1. juni. 19.00
Champions League finale

-

23. juni 19.00
Skt. Hans

Juli

-

-

-

August

-

-

-

6. september 19.00
Børnebanko

6. september 19.00
Fællesspisning

September
Oktober

5. oktober 18. Kl. 17.30
Oktoberfest

Ikke planlagt

Fredagsspisning efter fredagscafeen. (Nem mad, der kan
fryses efterfølgende).

27. oktober
Halloween
Brunch og børnebio

* Der tages forbehold for ændring af datoer i 2019.
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Jul og Nytår på Kroen
I december måned er der dømt julehygge på Kroen.
Det starter med julestuen den 2. december, hvor
der fra de mange boder udelukkende sælges hjemmelavede sager. Et godt sted at købe julegaverne og
samtidig kan man i caféen nyde et glas glühwein med
tre æbleskiver eller købe en hjemmelavet vaffel med
flødeskum.
Er man til fest og dans gælder det om at købe spisebilletter til fredag den 7. december så man kommer
i godt humør inden Nobert Susemihl’s Joyful Gumbo
sætter gang i dansemusikken. Det bliver en god traditionel jazz-aften på Kroen.
Søndag d. 9 december er der juletræsfest for børn
og deres voksne og søndag 16. december inviterer
Forsamlingshusets Venner til gratis gospel koncert
med My Merry Monday Choir, der oser af musikglæde og musikalitet. Og så er julestemningen helt i top.
Januar har også sine faste traditioner på Kroen. Den
store nytårsgallafest er lørdag den 12. januar med
damerne i lange kjoler og herrerne i smoking og
boblende velkomstdrink, så stemningen sættes med
det samme. Under den tre-retters festmenu spiller
Wienertrioen taffelmusik og efter kaffe og fællessang
spiller de op til dans med wienervalse og le Lanciers.
Der skal købes billet i forvejen til dette fantastiske
arrangement, og der plejer at blive udsolgt.

10

Den anden faste oplevelse i Januar er 18. januar,
hvor Billy Cross for 15. år i træk giver den gas med
god gammeldags rock og rul tilsat passende mængde humør og uforlignelig spilleglæde. Der lukkes kun
225 ind til koncerten kl. 21, og der er kun plads til
90 ved middagen kl. 19. Spisebilletter skal købes i
forvejen.
Men januar byder også på andre oplevelser.
Guitaristen Christian Sievert kommer allerede 6.
januar og spiller latinamerikansk musik fra peruvianske folkemelodier og fyrige brasilianske sambaer
til flamenco og hans helt eget world music univers.
Senere på måneden den 20. januar kan man opleve
verdens to ældste instrumenter – fløjte og harpe –
spillet af to virtuose musikere. Ulla Miilmann er solofløjtenist i DR Symfoniorkester og Tine Rehling er
en af landets bedste harpenister.
Der er også mulighed for at høre den kendte politiker
og forfatter Per Stig Møller fortælle om de fire store
udfordringer verden står overfor den 23. januar, og
sidst skal nævnes søndag d. 3. februar, hvor kan
man nyde lied- og operatoner, når de er bedst med
mezzosopranen Nana Bugge Rasmussen, tenoren
Teit Kanstrup og pianisten Louise Schrøder.
Der er masser af oplevelser på Kroen hele vinteren.
Kulturudvalget
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Nøddeknækkerne
Fredag d. 30. november kl. 19.00
(med spisning kl. 18)
Spillegruppen ”Egen Stemning”
besøger Nøddeknækkerne
den sidste fredag i november.
Gruppen siger selv, at navnet opstod efter en glad stemningsfuld
spilleaften, hvor violinerne desværre ikke stemte helt rent. ”Egen
Stemning” spiller traditionel nordisk spillemandsmusik, og ind i
mellem ”smutter” der også lidt

amerikansk, irsk eller israelsk musik med.
Der er gratis adgang til musikken
fra kl. 19. Spisebilletter skal købes
senest onsdag den 26. september
kl. 12.
Kom og vær med til en sjov og glad
fællesaften med Nøddeknækkerne
og læs mere om Nøddeknækkerne
på: www.nodeknek.dk

Julestue
Søndag d. 2. december kl. 11-16
Den traditionelle julestue åbner
dørene kl. 11, og fra ca. 30 boder
sælges der hjemmelavede sager
af alle slags. Der vil være 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 og burgere. Desuden

sælges skønne vafler med flødeskum og syltetøj.
Forsamlingshusets husorkester,
Nøddeknækkerne, giver en minikoncert kl. 14-15, og ligesom sidste
år byder modeljernbaneklubben
FUT velkommen kl. 12-14 for en
besigtigelse af de små tog og de
landskaber og bymiljøer, de futter
rundt i.

Julejazz med Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo
Fredag d. 7. december kl. 21.00
(med spisning kl. 19)
Det er New Orleans musik, når det
er bedst. Hele Kroen vil swinge til
Norbert Susemihl’s trompet og
hans musikere i Joyful Gumbo. Den
helt rigtige måde at komme i julestemning på. Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo startede som ensemble i 2002, og ud over Norbert
Susemihl selv på trompet består det

af skandinaviske kunstnere. Det bliver en god traditionel jazz-aften på
Nødebo Kro. Inden musikken kan
man spise middag med en to-retters menu for kun 150 kr. (125 kr. for
medlemmer af Forsamlingshusets
Venner). Spisebilletter købes senest onsdag den 5. december kl. 12.
Billetter til musikken koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis med årskort.

”Så englene synger”
Julekoncert med Gospelkoret
MY MERRY MONDAY CHOIR

Under ledelse af Helene Dahl

Gadevang kirke d. 9. dec. kl. 15.00
KOM OG VÆR MED.
Brug krop, stemme og øre til en
svingende musikalsk julekoncert
med nogle af julens bedste gospelsange. Smukke, stille ballader
såvel som medrivende, inciterende og energiske numre.

Julekoncerten vil byde på det bedste af det bedste.
Medvirkende: My Merry Monday
Choir under ledelse af Helene
Dahl, og pianisten Søren Bruun
sammen med trommeslageren
Esben Duus.
FRI ENTRE
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Juletræsfest
Søndag d. 9. december kl. 10-13.30
Den traditionelle juletræsfest har
i år fået et nyt twist. Julemor og
julefar kommer forbi til juleleg,
hygge og ikke mindst godteposer.
Efterfølgende er der julebanko for
de børn som har lyst.

10.00-12.00 Julemand for børn og
barnlige sjæle.
12.30-13.30 Julebanko for de større børn (10 kr. pr. plade)
Der sælges æbleskiver, gløgg, saftevand og risengrød.
Fri entre.

Glædelig Jul med gospelkoret MMMC
Søndag d. 16. december kl. 16.00
Forsamlingshuset inviterer til en
hyggestund, så alle kan komme i
rigtig julestemning med gospelkorets dejlige sang. Caféen er åben
fra kl. 15, og koret synger kl. 16.
Gospelkoret MMMC - eller My
Merry Monday Choir - oser af musikglæde og musikalitet. Koret har
i mange år øvet hver mandag aften på Nødebo Kro, men flyttede
i foråret 2016 til Asminderød. Dog

stadig med mange nødeboere
som aktive deltagere.
Caféen vil være åben fra kl. 15,
og ud over det sædvanlige varesortiment med nøddetærte, øl,
vand, vin og kaffe vil man kunne
købe julens traditionelle tilbehør:
glühwein og æbleskiver.
Koncerten er en julegave til forsamlingshusets venner, og der er
gratis adgang for alle.

Nytårsbrag og bobler
Gudstjeneste for fuld musik nytårsdag
Tirsdag d. 1. januar
Nødebo kirke kl.14:00 og
Gadevang kirke kl.16:00
Medvirkende: Royal Danish Brass
Lásló Molnár (trompet), Henning
Hansen (horn), Keld Jørgensen (basun), Martin Reinhardt (basbasun)
og Torben H.S.Svendsen (orgel)
Traditionen tro indbyder kirkerne
til en festlig nytårsgudstjeneste,
hvor vi både ser tilbage og ser

frem, men først og fremmest er lige
her og lige nu for at minde hinanden om, at vi ikke er alene på livets
vej. Vi synger kendte salmer blandet med nogle af de mere sjældne.
Musikken leveres af fire fantastiske
blæsere, der vil sørge for, at vi flyver ind i det nye år med maner.
EN TÆNK SOM S T UND MED
TØMMERMÆND. VI SES I KIRKEN
NYTÅRSDAG.

Christian Sievert
Søndag d. 6. januar kl. 16.00
Christian Sievert er særlig kendt
som flamenco-guitarist med sin
egen specielle måde at spille på.
En koncert med ham er både berigende og munter. Virtuost bevæger han sig med sit ekvilibristiske
guitarspil ubesværet fra peruvianske folkemelodier og fyrige brasilianske sambaer over i flamenco og
sit helt eget worldmusic univers.
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Som opvarmning spiller Ib, Bo og
venner, en genopstanden folktrio
i 60erstil med nye protestsange
og ballader på dansk. Og mon ikke
Sievert og folkemusiktrioen giver
en lille 60’er jam sammen? Det tør
vi godt love.
Billetter til koncerten koster 150
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis med årskort.
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Nytårsgallafest på Nødebo Kro
- med Wienertrioen
Lørdag d. 12. januar kl. 17.00
Traditionen tro indledes året på
Nødebo Kro med den store nytårsfest. Musikken til både taffel og dans
leveres med smittende engagement
af Wienertrioen, og der vil blive spillet op til Lanciers flere gange i løbet
af aftenen. Forudbestilling er nødvendig.Det bliver en stemningsfuld
aften med damer i lange kjoler og
herrer i smoking. Man mødes over

velkomstdrinken og marcherer ind
til de festligt dækkede borde, hvor
kandelabrene lyser op. Under den
tre retters festmiddag spilles der
liflig taffelmusik. Kaffen nydes i
Krostuen og Driverhuset, mens salen bliver gjort klar til dansen.
Billetterne sælges kun i forsalg
og koster 600 kr. inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik og
underholdning.

Undervisning i wienervals og Les Lanciers
D. 7. og 10. januar kl. 19.30
For deltagere til Kroens Nytårsbal
den 12. januar vil Ada Bech igen
undervise i wienervals den 7. januar
og i Les Lanciers den 10. januar
begge dage kl. 19.30 i salen på
kroen.
Mvh Anne Hansen

Cross, Schack, Hemmer & Ostermann
Fredag d. 18. januar kl. 21.00
(med spisning kl. 19)
Det er 15. gang, man kan møde Cross,
Schack & Ostermann på Kroen en fredag i januar måned, og Kroens lokaler
plejer at være fyldt til bristepunktet.
I 2018 udvidede de tre gamle ”legekammerater” gruppen med Dan
Hemmer, som også elsker Rock’n’Roll
og Rhythm’n Blues, og sammen får
de musikken til at swinge på deres
egen helt særlige måde. Billy Cross

på guitar, Flemming Ostermann på
bas, Dan Hemmer på hammondorgel
og Mik Schack som rytmesektionen
på vaskebræt. Inden musikken kan
man spise middag med en to-retters menu for kun 150 kr. (125 kr. for
medl. af Forsamlingshusets Venner).
Spisebilletter købes senest ons. den
16. jan. kl. 12. Billetter til musikken 250
kr. ved indgangen og 240 kr. i forsalg.
Gratis med årskort. Der er kun ståpladser i salen.

Ulla Miilmann og Tine Rehling
Søndag d. 20. januar kl. 16.00
Fløjte og harpe spillet af virtuose
musikere. Man kan ikke andet end
glædes ved lyden af disse to verdens ældste instrumenter, der har
afspejlet menneskeheden gennem
årtusinder. Det klanglige univers,
man møder her, taler direkte til
lytterens sjæl.
Ulla Miilmann er én af vores førende fløjtenister og har siden 1994
været ansat som solofløjtenist ved

DR Symfoniorkester. Tine Rehling
så og hørte harpen første gang,
trængte oplevelsen så dybt ind
i hendes sjæl, at den aldrig har
forladt hende. Ved koncerten i
Nødebo spiller de værker af bl.a.
Debussy, Ravel, Ibert, Poulenc og
Saint-Saëns.
Billetter til koncerten koster 150
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis med årskort.
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De Fire Isbjerge
– En fortælling om verdens tilstand
Onsdag d. 23. januar kl. 19.30
Den kendte politiker og forfatter
Per Stig Møller udgav i maj 2018
bogen ”De fire isbjerge – om verdens største udfordringer”.
Verden har altid stået foran store
udfordringer, men i disse år synes panderynkerne hos magthavere og meningsdannere i Vesten
at være dybere end tidligere. Kan
vore nationer og institutioner

klare presset fra den voldsomme
migration, de stigende klimaudfordringer, religionskonflikter og en
ustyrlig global økonomi?
I foredraget vil Per Stig Møller
trække hovedlinjerne op, og der
bliver mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Billetter koster
100 kr. ved indgangen og 90 kr. i
forsalg. Gratis med årskort.

Nøddeknækkerne
Fredag d. 25. januar kl. 19.00
(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. Kom og vær med til
en sjov og glad fællesaften med
Nøddeknækkerne.

Der er gratis adgang til musikken
kl. 19.00. Man kan spise middag
før musikken starter. Der serveres en ret mad kl. 18, og det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for
børn (der er rabat for medlemmer
af Forsamlingshusets Venner).
Spisebilletter skal købes på www.
noedebo-kro.dk senest onsdag
den 23. januar kl. 12.

Lied- og operatoner
Søndag d. 3. februar kl. 16.00
Mezzosopranen Nana Bug ge
Rasmussen har inviteret barytonen Teit Kanstrup og pianisten
Louise Schrøder med til at optræde på denne vinterdag med
et udvalg af liflige lieder, arier og
duetter af kendte og populære
komponister. Koncertens første
del tager udgangspunkt i Hugo
Wolfs vidunderlige lied-cyklus
”Italienisches Liederbuch”, mens

den anden del får primært fokus
på opera-repertoiret med bl.a.
musik af Bizét og Gounod - og
måske der også her indsniger sig
en enkelt lied eller to, nemlig af
Mahler fra hans samling af dramatiske folkesange ”Des Knaben
Wunderhorn”.
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis med årskort.

Brug Kroens hjemmeside
Nødebo Kro har en opdateret og yderst nyttig hjemmeside,
hvor du kan hente en masse aktuelle informationer, plus en hel masse historie.

Gå ind på www.noedebo-kro.dk

14

42. ÅRGANG #3 2018

Skovskolens Julemarked 2018
Traditionen tro inviterer de studerende på Skovskolen
til julemarked i weekenderne:

Tag hele familien med – vi giver julestemningsgaranti!

1.-2. december og 15.-16. december 2018
alle dage kl. 10.00-16.00

Find os på Facebook under ”Skovskolens Julemarked
2018” og følg med, efterhånden som de enkelte aktiviteter kommer på plads.

Årets julemarked byder blandt andet på salg af juletræer, pyntegrønt og dekorationer, gløgg, æbleskiver, hjemmelavet snaps, varm kakao og andet godt
til ganen.

Det er de studerende på Skovskolen, der arrangerer julemarkedet, og derfor går overskuddet til vores
faglige studietur i udlandet og andre studierelevante
aktiviteter.

Der vil også være forskellige aktiviteter som ponyridning, bueskydning, snobrødsbagning og flere juleværksteder, hvor man bl.a. kan lave sin egen juledekoration. Kort sagt bliver det helt vildt sjovt, og der
vil være masser af boder med aktiviteter og masser
af flotte sager til julegaver.

Julemarkedet foregår på: Skovskolen, Københavns
Universitet, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg
Vi glæder os til at se jer!
Signe Wosniak Kristensen

15

Arkitekt Povl Petersen

Kender af lokale forhold i Nødebo

Energisyn
Huseftersyn
Før syn
Køberådgivning

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

Konvertering
af sommerhus

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

til helsårsbolig
Ombyg og tilbyg
Byggetilladelser

Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

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

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nytårskoncert
KIM SJØGREN
ANDERS BLICHFELDT
GÆSTESOLIST
LINDA ANDREWS

14. DECEMBER KL. 20

6. JANUAR KL. 19
Pengene går ubeskåret
til flygtningebørn.

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...
4820 9120
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frederiksborgcentret.dk

ELLABFONDEN
Nyd en nytårsanretning kl. 17.30 i Restaurant F ...

FrederiksborgCentret
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Åbent hus og Home Concert,
med Katrine Gislinge
Det var egentlig min mor, som altid
satte klassisk musik på pladespilleren. Min mor kunne skabe en stemning i vores hus i Ordrup, af ophøjethed. Ikke opstyltet eller snobbet
ophøjethed, men en nærmest massiv
åndfuldhed, hvor alt syntes i balance og intet var forkert. En glæde ved
alt. Når min mor satte Albinoni eller
Vivaldi, eller Grieg, Beethoven eller
Mozart på, var det anderledes end
når vi hørte Cornelis Vreeswijk, the
Band eller Bob Dylan. Med den klassiske musik opstod den stemning
hvor blomsterne stod klarere i vaserne, vinduerne var renere og tankerne højere og teen i koppen bedre. Så
lærte jeg den klassiske musik at kende og kunne gå til Strawinsky uforfærdet og Rachmaninov uforblændet. I dag hører jeg Steve Reich. Den
pulserende monotoni i music for 18
musicians fra 70erne, ligesåvel som
jeg dykker ned i Mozarts snirkler og
Griegs kæmpe natur.
Jeg har indledt en lille
koncertrække, i mit hus.
Rækken tæller foreløbigt en. En
koncert med Lars Jansson Trio +
Thomas Agergaard, som jo er min
bror, blev det til ved åbningen af
min udstilling, “TIL MIN MOR”, den
2 November. 32 gæster fik en oplevelse som inspirerede til mere.
Konkret, vil Thomas Fonnesbæk,
som må regnes for en af de helt
store danske bassister, gerne indspille live i min stue. For; “Morten –
lyden er vidunderlig og det var helt
fantastisk at spille i det rum, med

det publikum”. Måske Kommer
vi til at høre Thomas Fonnesbæk
med den Amerikanske piano gigant
Justin Kauflin lige her. Midt i stuen.
I Marts måned.

Men first things first. Da Lars
Jansson overnattede i huset her, i
august kom ideen om at holde en
house concert. Jeg ringede straks
til Piano K og de var med. ”Vi kommer med et flygel, hvis Lars stiller
op, han skal have det bedste.”. Og
Jens Jepsen, fra Klaverfabrikken, var
også med. ”Fantastisk Morten, det
vil vi gerne støtte.”. Og så kom ideen om en række koncerter. Og ikke
bare jazz. Vel? Nej! Min mor ville have
valgt en klaverkoncert - mon ikke vi
kunne få fantastiske Katrine Gislinge
til at komme også? Katrine kender
jo stuen. Katrine svarede promte JA!
Så folkens. Der vil være noget helt
særligt på færde den 4. december.

En koncert i hjemlige omgivelser,
for kun en lille skare. 60 mennesker kan her være, uden at man
skal gnide albuer. Nogle vil sidde i sofaen, andre på stole fra
Klaverfabrikken. Nogle vil drikke
et glas vin og se udstillingen her
- dørene vil være åbne fra 17.00.
Katrine Gislinge kommer og tager
sit smukke væsen og sit virtuose
spil med sig. Steingraeber flygelet vil være på plads igen, takket
være Piano K. Klaverfabrikken
bakker op, med stole og annoncering. repertoiret vil Katrine sammensætte i forhold til rummet og
lyden og atmosfæren her, men
hun nævner Debussy, Schubert
og Chopin og poetiske stykker
af sin mands, komponisten Bent
Sørensen’s.
Og læg nu mærke til! Katrine er
brandvarm. Hun har netop spillet en koncertrække og afslutter
den hos os. Derefter vil hun holde
tre måneders pause. Tænk hvad
vi kan udrette… bare vi drømmer
højt… lige så højt som når musikken spiller bedst… ligeså højt min
mor kunne ønske det.
Velkommen tirsdag den 4.
December; åbent hus kl 17.00 og
Koncert med Katrine Gislinge
kl 20.00
Hos
Morten Agergaard
Gadevangsvej 54, 3400 Hillerød
Billetpris 300 kr.
Billetter til koncerten kan købes
ved henvendelse til Morten på
telefon 30622430
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Fodbold-ildsjæl i Nødebo
fik årets Laura Tietgen Legat
For andet år uddeles
Laura Tietgen Legatet i
samarbejde med Spar Nord
Fonden. Legatet gik i år til
en ildsjæl i Nødebo, der har
fået hele to indstillinger –
og Asyl-legatet gik til en af
de lokale unge drenge
i Gadevang.
Modtageren af Laura Tietgen
Legatet er Henrik Løber, der ifølge Laura Tietgen bestyrelsen lever
helt op til værdierne i legatet, som
uddeles for andet gang. Henrik
Løber gør en forskel for sporten og lokalsamfundet i Nødebo
– og havde da også fået hele to
indstillinger.
Henrik Løber er en fantastisk aktiv og initiativrig ildsjæl i den lokale fodboldklub i Nødebo. Han
er fodboldtræner for tre børnefodboldhold, og han brænder for
trænerrollen. Han studerer fodboldtræning, tager trænerkurser
- han er initiativtager til turneringer, generalforsamlinger, klubmøder, arrangerer fællesspisninger,
kridter baner op, og han er initiativtager til rengøring af klubhuset - kort sagt alt, hvad der har
med ungdomsfodboldtræning at
gøre i Nødebo, lød en del af begrundelsen for at nominere ham
til prisen.
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Forældre og børn er vilde
med ham
Men først og fremmest brænder
Henrik Løber for at træne og udvikle børn og unges fodboldglæde
og fodboldforståelse. Han udviser en imponerende interesse og
forståelse for hvert enkelt barns
personlige ståsted og fodboldmæssige udvikling, og indgyder til
spillernes respekt gennem dialog i
øjenhøjde, men stiller også disciplinære sportslige krav til de unge, såvel som krav om fælles respekt og
om at holde en ordentlig tone hinanden i mellem, læste borgmester
Kirsten Jensen op af begrundelsen,
da legatet blev uddelt i Gadevang
Asyl i starten af oktober.
Henrik Løber har stablet et stort
børnestævne Nødebo Cup på benene, hvor alle børn fra cirka fire til 12
år kan være med. Han er frivillig, og
han gør Nødebo IF til et fedt sted at
være barn og forældre til børnene.
Uden Henrik Løber var fodboldklubben ikke der, hvor den er
i dag med et samarbejde med
FC Helsingør som også tilbyder
professionel træning, hvor FC
Helsingør sender professionelle
fodboldtrænere til Nødebo, hvor
de samler fodbolden for mulige talenter i Nødebo og Hillerød, fortsatte Kirsten Jensen begrundelsen
for legatet på 5.000 kroner, som
Laura Tietgen bestyrelsen uddeler
sammen med Spar Nord Fonden.

Asyl legatet til ung mand
Vi har også et Asyl Legat – eller
minilegatet, som vi også kalder det
- at uddele i år, som i år går til en
engageret, selvstændig og flittig
ung mand: Nicolai Simonsen, lød
det fra Kirsten Jensen.
Han har gået i Asylet indtil han
blev 18 år, og han har i mange år
deltaget aktivt og hjulpet til ved
mange forskellige arrangementer
i Asylet.
Når der er LAN-aftener etablerer
Nicolai Simonsen Counterstrikekonkurrencer for deltagerne i
LAN. Han ønsker at både de mindre og ældre deltagere i turneringen oplever at blive draget ind i
Asylets kultur og fællesskab, og
han er tilstede hele aftenen for
at sikre, at konkurrencen skrider
rigtigt frem, lyder begrundelsen.

FORMÅL MED
LAURA TIETGEN LEGATET
Laura Tietgen Legatet har til
formål at fremme Asylets værdier om at skabe selvstændige
unge mennesker, der gør en
forskel for sporten, erhvervslivet og samfundet. Legatet gives
til innovative og driftige mennesker, hvis initiativer stikker ud
fra andre på en positiv måde
og skaber fællesskab i Hillerød
Kommune.

Nicolai Simonsen er ikke kun god
til at spille på computer. Han kan
også fixe computere, og han har i
sit værksted fået pustet liv i to ud
af tre af Asylets computere. For
børnenes skyld.
Sammen med Spar Nord Fonden
uddelte Laura Tietgen Legatet
2.000 kroner, som skal gå til et
projekt eller en ide, der kommer
børn og unge til gode i Asylet.

Borgmester Kirsten Jensen (S) uddeler sammen med Jesper Enghave
Fruergaard, direktør Spar Nord
Hillerød Laura Tietgen Legatet til
Henrik Løber og Asyl Legatet til
Nicolai Simonsen.
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Det lille fårelaug er samlet i folden ved Gadevang Mose
en novemberdag. Vinter er på vej, græsningssæsonen er
ovre og dyrene skal slagtes. Vejret er flot, de varme gyldne
farver lyser op i solen. Luften er fuld af stemmer fra den
lille flok børn og voksne, der på nært hold følger slagterens
arbejde med dyrene. Får og lam bliver til udskæringer.
Børn og voksne kigger nysgerrigt på. Hvordan ser et får
ud indeni? Knogler, muskler, sener og indvolde kommer
til syne. Opmærksomheden rettes mod en ballon
- en fårelunge, der pustes op med et sugerør.
En spændende og en meget anderledes måde, at se
sine fødevarer blive til på. Formiddagen går på hæld.
Fårefolden lukkes og efter vinter kommer forår
med nye får.

Efterår
rimer
på
får
Naturpleje og Fårelaug
FÅRELAUG
Fårelauget består af 5 familier,
der er gået sammen om pasning af dyr, vedligeholdelse af
hegn og slagtning. Folden er et
græsareal på et par hektar, der
grænser direkte op til Gadevang
Mose. Fåreracen er Dansk Texl,
en mellemstor race. Moderfåret
og de 5 lam har siden april`18
holdt vegetationen nede for
at hindre mosen i at springe i
busk. De 4-benede naturplejere blev i april købt af fåreavler
ved Helsinge. Lammene var små
af vækst. Derfor gav en ekstra
græsningssæson god mening.
Moder fåret købte vi med for
gøre lammene hurtigere trygge
med den nye lokalitet.
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FRIVILLIG
Caspar Bartholin har gennem de
sidste 8 år som frivillig taget sig af
naturplejen bl.a. af dette græsareal, der også hører med til mosen. Caspar indgik en aftale med
Gadevang Moses ejere, Danmarks
Naturfond. Således, at DN sørgede for at hegne arealet, og Caspar
sørgede for afgræsning af området. Caspar har indtil for 2 år siden
sørget for at ”låne” afgræsningen
ud, så får og islandske heste på
skift har været på sommerfold.
Græsslåning med hjælp af maskinstation har været forsøgt, men det
viste sig, at dyrene gav en bedre
afgræsning. I 2016 samlede Caspar
og Christen Grum-Schwensen et
lille fårelaug med det formål at bidrage til naturpleje med egne får.
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DEN FREDEDE MOSE
Gadevang Mose har siden 1927
været et besk y t tet naturområde. F ørs t af teglværk sejer
Clausen. Siden i 1951 som en
vigtig botanisk lokalitet. Fonden
overtog i 1969 mosen af ejeren
af teglværket. 15 år senere opkøbte fonden de arealer, der i
dag er græsningsfolde. Mosen
har et unik t plante-og dyreliv.
Landskabet er en mosaik af tørvegravssøer, vådområder, overdrev og skov med dværgbuske
som blåbær, mosebølle, lyng og
tyttebær.

Søndag d. 9. december kl. 14.00
HENT-SELV-FYR OG GRAN TIL JULEPYNT FRA MOSEN I
GADEVANG. Velkommen til en hyggelig eftermiddag
med efterfølgende samvær i Jordnær. Nærmere orientering ved opslag i Jordnær og i nyhedsbrev.
Vi mødes i Jordnær.

Arrangeret af Jordnær Samtaler ved Ida Bang Lykker
og Jytte Poulsen.
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Nyt fra

Gadevang Skole
Renovering inde og ude

Hillerød kommunes Ejendomsafdeling har samtidig meget fokus
på at renovere Gadevang skole
ude og inde.
Vi har fået nye døre og vinduer og
det næste, der bliver udskiftet er
gulvene indenfor.
I sommer har vi endvidere fået sat
skilt op ved vejen, så man kan se,
at det er en skole, og vi fået malet
bænke, skure, låge m.m.

Fremtiden er sikret

I forbindelse med budgetbehandlingen har byrådet vedtaget at den
ekstra bevilling på 5 mio. kr., der
gives til at fastholde de små lokale
skoler i Hillerød kommune er sikret de næste 4 år, da et næsten
enigt Byråd vedtog budgettet for
2019(–2022).
Det betyder, at der bl.a. er råd til
at fastholde en børnehaveklasseleder i Gadevang ud over de to lærere på Gadevang skole.
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Hillerødsholmskolens tekniske servicepersonale er på Gadevang en
gang om, hvor de sørger for at udeområderne bliver holdt og hjælper
til med småreperationer indenfor.

Positiv udvikling i elevtallet

I dette skoleår har vi 13 børn i
børnehaveklassen og vi håber
på endnu flere børn i det kommende skoleår. Vi havde et meget positivt informationsmøde,
hvor Kasper, der er forældre i

børnehaveklassen i år fortalte
om hans positive erfaringer med
at vælge Gadevang skole til fremfor Kontiki.

Godt med en
børnehaveklasseleder
i Gadevang

Det har været en stor gevinst for
skolen, at Peter Juul Petersen er
kommet på Gadevang som børnehaveklasseleder. Det giver børnehaveklassebørnene en god start
på skolegangen, at de starter som
samlet gruppe.

Vælg Gadevang skole –
lokalesamfundets skole

Vi håber meget at de fleste forældre i Gadevang vælger Gadevang
skole til, da det er forudsætningen
for at skolen kan fastholdes og at
Gadevang Asyl kan have et fritidstilbud til børnene fra 6-18 år ud
over det tilbud de har fra 0-6. år.
Søren Skals, Skoleleder
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Vi i redaktionen
ønsker alle
vore læsere og
annoncører
en glædelig jul
og et godt nytår

Vi tænder juletræet i Gadevang

Fredagscafé på
kroen

Søndag den 2. december
Som sædvanlig er der juletræstænding 1. søndag i advendt,
søndag den 2. december klokken 16. Vi mødes på hjørnet af
Gadevangsvej og Gadeledsvej og
tænder juletræet, synger julen ind.
Gloende gløgg og kogende kakao.

Fredags-cafeen er åben hver fredag fra 15.30 til 17.30. Kom og
snak med din nabo og få en øl eller kaffe og hjemmebag.

Skal du have fest?

Banko i Nødebo
Vi spiller Banko hver eneste tirsdag året rundt – undtagen på
helligdage. Vores banko er ikke
det største, men det er bare det
hyggeligste.
Der er gratis kaffe, lækkert smørrebrød og hjemmelavede kager.
D. 18-12 udlodder vi en stor julekurv til en heldig spiller, der har
vundet ekstra plader i efteråret.
Se i øvrigt mere om spillet og de
flotte præmier på hjemmesiden:
www.noedebo-kro.dk

Se her hvad det koster at leje
Kroens lokaler. Betingelser for
rabat se s. 2, flere oplysninger:
www.noedebo-kro.dk
Lokale

Antal
pers.

Pris kr

Krostue

54

8.600

Krostue
+ driverhus

54

10.900

Krostue
+ sal

120

10.900

Krostue
+ sal
+driverhus

120

12.000

50

3.950

Hestelængen

Gåklub
i Gadevang
Hver tirs. og tors. kl. 17.30
lørdag klokken 9.30
Har du lyst til at gå ture i Gribskov,
som en hyggelig motionsform, så
er det nu sat i system i Gadevang.
Vi mødes sammen med løberne ved klubhuset ved Gadevang
Stadion. Du møder bare op - og
her i vinterhalvåret kan du tage en
pandelygte med, så vi kan se stierne i skoven. Har du spørgsmål
kan du kontakte Annika Ipsen på
telefon 61779770.
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Mtb Bike Shop
Den lokale c ykelforretning

Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz
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■ 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
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Bliv duks
i brændeovnsfyring!
Sæsonen for fyring i brændeovne er sat
ind, men forkert brug af brændeovnen kan
være til stor gene for naboer og beboere i
de omkringliggende huse.
Hvis du vil bevare det gode naboskab, kan du følge
den anbefalede metode til at fyre op i brændeovnen.
Her undgår du en stor del af de sundhedsskadelige
partikler som røgen fra din brændeovn kan udvikle i
optændingsfasen. Følg disse fire gode råd:
1. Tænd op fra toppen
Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned.
2. Brug kun tørt træ
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald,
reklametryksager, behandlet træ.
3. Sørg for rigelig luft
Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere.
Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.
4. Røgen skal være næsten usynlig
Gå udenfor og tjek, at der ikke er meget røg, og
at det ikke lugter grimt.
Skorstensfejerens skudsmål
Skorstensfejermester Frank Kallehave giver brændeovnsejere et godt skudsmål: Han mener, at de fleste

sætter sig ind i reglerne for korrekt fyring, når de
anskaffer en brændeovn. Ifølge ham er den almindeligste årsag til dårlig forbrænding, at der lægges
brænde på et bål, der har brændt nogle timer, men
hvor der ikke er nok gløder til hurtig antændelse. Så
ligger brændet bare og ulmer og oser til ingen nytte.
Mere info
På Miljøstyrelsens hjemmesider braendefyringsportalen.dk og fyrfornuftigt.dk , kan man se, hvordan kendisser tænder op i brændeovnen, og få fakta om træsorter, træpiller, briketter mm. Der er også link til træ.dk
– Danmarks træportal – hvor man kan læse om tørring
af brænde. Fugt i brændet betyder meget for brændværdien og dermed udgiften til at fyre i brændeovn.
Homeparty
Hvis man ønsker at blive klogere på korrekt fyring i
brændeovnen, kan man samle naboer og venner til
et homeparty med besøg af en skorstensfejermester,
Miljøstyrelsen anbefaler at man udskifter brændeovnen,
hvis den er produceret før 2005. Men som beskrevet
kan man opnå meget ved at fyre korrekt, både i forhold
til udnyttelse af brændet og i forhold til luftforurening.
På nødebobæredygtigt.dk kan du under menupunktet Nyheder finde en ældre artikel med titlen: Slip
for røggener, når du fyrer i brændeovn. Den linker
til skorstensfejermester Morten Bjørklunds præsentation på Nødebo Kro, 1.12.16.
God vinter, fra Nødebo Bæredygtigt!

25

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

GIV DIT LIV ET BOOST

NØDEBO

ZONETERAPI
&f y s i u r g i s k m a s s a g e
v/Anette Plum

Tlf: 40 18 86 11
Ring eller skriv for at bestille tid

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

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad
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STOR ERFARING MED
BEHANDLING AF

•
•
•
•
•
•
•

Smerter

KOM OG FÆLD SELV JERES EGET
JULETRÆ PÅ ”RØRBAKKEGÅRD”
Tag hele familien med på en hyggelig
tur og fæld jeres eget juletræ

Psykiske ubalancer

Et kæmpe udvalg af de flotteste juletræer.
Fra den 1–23. december 2018 er der åbent
alle wekender mellem kl. 9.00–17.00.

Stress
Angst
Depression
Søvnløshed
Bivirkninger ved
kemo behandling

Sus Bigom
Akupunktør
Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg
Tlf. 2683 7081 • akupunktursus.dk

Pris*
Rødgran: kr. 100,00 pr. m.
Normansgran: kr. 175,00 pr. m.
Pyntegrønt: 1,5 kg kr. 30,00 - 5 kg kr. 80,00
*MobilPay eller kontant.
! Vi har sav.
GOD JUL!
”Rørbakkegård”
Helge Andersen
Mobil: 21 77 96 50
Rådyrvej 10 i Nødebo

GRÆSK OLIE
Kære Nødeboer, vi har både økologisk og ikke økologisk olie fra vores farm i det sydlige
Peleponese. Vi kan godt levere det i Nødebo, I er også velkomne på Kromarken 13.
De bedste hilsner fra
GAGANIA IMPORTS OG STINE ANDREASEN
Økologisk olie
3 liter for 300 kr.
750 ml for 90 kr.
500 ml for 60 kr.
Non-øko
5 liter 375 kr.
250 ml 25 kr.

SMS: 28 91 60 29
Mobilepay: 71708
*alle priserne er inkl. moms.
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Kajakklubben Esrum Sø
er en forholdsvis ung
klub. Klubben blev først
stiftet i 1978, men er nu
en af Danmarks største
kajakklubber med ca.
400 medlemmer.

Vidste du, at man
kan ro kajak i Nødebo?
Faciliteter og udstyr
Kajakklubben Esrum Sø har base
i Nødebo ved Hillerød på kanten
af Esrum Sø. Her råder vi, sammen med Hillerød Sejlklub, over
et dejligt klubhus med gode badefaciliteter, sauna, toiletter, et
stort klublokale og et veludstyret
køkken. Desuden har vi bådehuse med plads til ca. 200 både (private, klubkajakker, kanoer og polokajakker). I forbindelse med vores
bådehus har vi også et motionsrum bl.a. med kajakromaskiner.
I Kajakklubben Esrum Sø har vi alt
hvad der behøves for at du kan ro
kajak eller kano, der er veste og
pagajer samt flere forskellige typer af kajakker (motion, tur, børnebåde, kapbåde, havkajak, toere
og en enkelt 4’er-kajak).
Rovandet er selvsagt Esrum Sø,
hvor vi nedenfor kroen i Nødebo
har klubhus og bro. Der er dog
masser af klubarrangementer
med ture til andet rovand i indog udland.
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Aktiviteter
Kajakklubben Esrum Sø er en
udpræget breddeklub. Vi lægger
stor vægt på at alle skal have mulighed for at kunne ro kajak. Vi har
et meget velfungerende børne kajak hold og blandt de voksne roere er der flertal af motionsroere. Konkurrenceroere er primært
deltagerne i den ugentlige handikapturnering, men der er altid
deltagere i nationale maraton-løb.
Esrum Sø er rimelig fredeligt vand
at ro, selvom det sagtens kan blæse op på den 17 km2 store sø
(Danmarks mest vandrige sø)
Kan du ro?
Du skal være frigivet på IPP2 niveau
i enten tur/kapkakjak eller havkajak
for at blive medlem i KKES.
Du skal være opmærksom på at
KKES primært er en klub for tur/
kap kajakker og vi har kun meget
få havkajakker som klubbåde. Der
er dog mange medlemmer, der

både ror havkajak og turkajak, så
du vil sagtens kunne finde gode
legekammerater hos os, selvom
du kun ror havkajak.
Vi optager nye medlemmer i klubben fra standerhejsning til standerstrygning. Hvis du gerne vil
være medlem, skal du komme
forbi på vores klubaften hvor vi
har grill arrangement om onsdagen (hver tredje. Se kalenderen
på klubbens hjemmeside) klokken
19:00. Her vil vi vise dig vores faciliteter, fortælle om klub aktiviteter
og gennemgå praktik og regler for
roning på Esrum sø og sikkerhed.
Medbring tøj til at ro i så vi kan
tage en lille tur i en klubkajak.
Efter introduktionen til klubben vil
du få information om indmeldelse,
betaling af kontingent og bestilling
af nøglebrik.
Skal du lære at ro?
Hvis du ikke er frigivet på IPP2 niveau i enten tur/kapkakjak eller
havkajak skal du lære at ro.
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Hvis du er under 18 år, lærer du
at ro ved at gå til kajak roning
på et børne- eller ungdomshold,
på samme måde som man går
til f.eks. svømning eller fodbold.
Hvis du har lyst til at gå til roning,
kan du læse mere på klubbens
hjemmeside.
Hvis du er over 18 skal du deltage
i et af vores årlige introduktionskurser der typisk starter i foråret.
Vi har ikke en venteliste fra det
ene år til det næste. Planen for
hold bliver offentliggjort i starten af året, hvorefter der vil være
åbent for tilmelding nogle uger
frem. Hvis der er ledige pladser
derefter, vil dette blive annonceret med en ny tilmeldingsfrist.
Bemærk at vi udvælger deltagerne ud fra motivation – det er altså
IKKE tilmelding ved ”først til mølle”.
Bedste hilsner,
Claus Bo Jensen
Formand
30291980

Mere information
Gå ind på vores hjemmeside www.kkes.dk
for at se mere om vores dejlige kajakklub.
Adresse:
Kajakklubben Esrum Sø
Krostien 11, Nødebo,
3480 Fredensborg

Nødebo Vandværk blev

60

år i 2018

Den 6. juli 1958 blev Nødebo Vandværk stiftet. Der var ca. 25 ejendomme der var med til at stifte
I/S Nødebo Vandværk. Prisen var 80.000kr, og det årlige kontingent var kr.50.
I 1970 blev vandværket på Kildeportvej indviet og gennem de sidste 10-15 år er der investeret
mange penge på boringer, elektroniske styringssystemer, forsyningsledninger etc. De forskellige bestyrelser har gennem de 60 år ført en økonomisk politik, der har gjort, man til enhver
tid har sikret forsyninger af vand af meget høj kvalitet. I 2018 blev den nye hovedledning på
Nødebovej afsluttet. Et projekt der gav mange problemer, bl.a. at den gamle hovedledning fra
1958 nogle steder lå under tre tidligere veje og fortove eller i private haver efter vejreguleringer
gennem årerne. Renoveringen af ledningsnettet fortsætter i de kommende år og i 2019 bliver
det i sommerhusområdet.
Måleraflæsning: I december måned udsendes selvaflæsningskort. Vi opfordrer alle til at få aflæst, inden fristen udløber.
Det vil være en stor hjælp for administrationen.
VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.
Bestyrelsen
December 2018
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Kender du din lokale skole, Nødebo skole,
og hvorfor der bygges og bankes så meget?
Nødebo Skole er en traditionsrig lokal landsbyfolkeskole der
praktiserer moderne udeskoledidaktik. Vi har klasser fra 0. til 5.
klasse. Det er et fuldt indskolingsforløb under Grønnevang Skole.
Vi har SFO for børn fra tidlig HFO
(SFO) til og med 3. klasse. Derfra
fortsætter børnene i den lokale
skoleklub efter skoletid.
Nødebo Skole er en god blanding
af forskellige bygninger. Vi har en
gammel skolebygning, der i sin tid
blev bygget til en enkelt klasse,
med tilhørende lærerlejlighed på
øverste sal. Det er nu vores HFO
bygning hvor vores hal er i tilknytning til, og hvor skolelederen
Mette har sit kontor øverst i den
lille bygning mod gården. Så har
vi en ældre bygning, hvor klubben
bor på loftet. Her har vi to undervisningslokaler i stueetagen.
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Bygningen ud mod sportspladsen er tilbage fra 90érne, og blev
bygget til moderne klasselokaler.
Her bor vores 0. og 1. klasse, og
de har virkelig verdens bedste
klasselokaleudsigt.
Med den nye skolereform kom
der i 2014 krav om at vores lærere skulle kunne arbejde på skolen
ift. forberedelse, og vi manglede
pludselig et lærerværelse. Der
var vi så heldige at kunne overtage det dengang nyligt lukkede
Skovhus. Det er det lille sorte
træhus der ligger i forlængelse af
skolen. Her holder lærerne til, og
her findes skolens mødelokale.
Vi har altså fire bygninger, der
ikke alle er helt unge, og ikke alle
lige funktionsegnede til skoledrift, og derfor kræver skolen
en del vedligehold og ændringer.
Det har desværre stået lidt stille

på den front i en del år, for det
er tydeligt at Hillerød Kommune
ikke prioriterer deres bygningers
stand og funktion særligt højt.
Men i det sidste års tid er der virkelig sket meget på skolen – og
vi har endelig fået ordnet nogle
af de mest kritiske punkter, og vi
kan heldigvis se der sker mere og
mere. Det kræver bare at vi som
lokale forældre arbejder aktivt for
gode forhold for vores børn. Det
kræver ligeledes en skoleledelse
og bestyrelse der bakker op om
at vi skal have en ordentlig skole –
og her er vi virkeligt kommet langt
de sidste par år, og vi får stor opbakning og engagement herfra.
Hvad er der så sket?
Vi har endelig fået lavet vores
omklædning. Det gamle omklædningsrum var ikke opdelt mellem
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piger og drenge, hvilket gav en del
logistiske problemer når klasserne skulle have idræt. Det gamle
baderum var ulækkert og lugtede, og børnene klagede over
manglende varmt vand. Nu har
vi to fine omklædningsrum, der
passer til vores klassestørrelser,
og som bare fungerer.

lagt ny belægning, den er blevet
streget op og der kommer lys på
parkeringsområdet. Det har givet
os 4 -5 nye pladser, og et meget
mere trafiksikkert område.
Vi har også fået renoveret vores
stentrappen ned til skovhuset –
der hvor ungerne havde undermineret asfalten når de legede
deres elskede leg ”bjergkaniner”.
Nu er trappen flot, funktionsdygtig, sikker, og der er stadig plads
til kaniner der vil grave i siden af
”bjerget”. Den gamle fine trappe
til 3Ns lokale er også netop blevet
restaureret – denne gang med
tanke på at vi jo godt ved at den
bruges til skaterrampe når skolen har lukket… det skal den også
kunne holde til.

I øjeblikket bliver bygningerne fuget og set igennem, men der er
stadig mange projekter vi gerne
ser sat i søen og gjort noget ved.
I forældrerådet ser vi gerne en
helt ny skolebygning, der sikrer
en moderne og funktionel skole i
mange år fremover. Det er derfor
vi også deltager i projektet omkring helheldsplanen for skole og
idræt i Nødebo.
Vi kan altid bruge hjælp, så er du
lokal og har lyst til at gøre noget
for at forbedre skolen, så kontakt
os meget gerne. Du kan kontakte
skoleleder Mette Vibeke Schmidt
mail: mschm@hillerod.dk, att:
Forældrerådet.
Mange hilsner,
Forældrerådet på Nødebo Skole.

Vi fik i samme ombæring renoveret vores gamle gårdtoiletter. En
del barnefødte Nødeboborgere
husker dem nok med gru, fra deres egen skolegang. I efteråret
2017 indsendte forældrerådet
og flere forældre en lang og veldokumenteret borgmesterklage
over forholdene på toiletterne og
omklædningen, og så skete der
endelig noget. Begge rum stod
færdige her i september 2018, så
nu har vi også 5 nye flotte gårdtoiletter til børnene. Som et barn
sagde den dag de åbnede ” jeg
kommer til at sidder herude hele
dagen, for de er SÅ fine”. De er i
øvrigt lavet således at de kan stilles til rådighed for arrangementer
i området i skolens lukketid.
Efter skolen blev udvidet med
2 nye klasser, er der kommet et
større behov for parkeringspladser omkring skolen. Der er både
flere lærere der kommer i bil, og
der er stadig mange børn der køres i skole hver dag, da Nødebovej
ikke er trafiksikker. Det betød
ofte kaos om morgenen omkring
parkeringen ved idrætspladsen.
Parkeringen er nu udvidet, der er
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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
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TIRSDAG 11. DECEMBER KL. 13.00-16.00

TRADITIONEN TRO SERVERES HJEMMELAVET JULEMIDDAG
m. AND, FLÆSKESTEG OG RIS À L’AMANDE

Vi skal julehygge, spise, synge julesalmer og sange, danse om juletræet,
julequizze og meget andet.
Tilmelding: Senest tirsdag 4. december til præstesekretær Allan Høier,
som træffes på kontoret tirsdage kl. 10.00-16.00,
tlf. 4848 0719 eller alho@km.dk.
Kørsel: Brug for kørsel? Ring Allan Høier, tlf. 4848 0719
Pris: 120 kr. pr. person, som betales på selve dagen.
Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men kan købes.
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CHRISTMAS
CAROLS

SØNDAG 30. DECEMBER
G A DE VANG KI RK E KL 1 4 .0 0

KOM OG SYNG MED
PÅ ENGELSKE JULESANGE
EFTER MUSIKGUDSTJENESTEN
SERVERES ET GLAS GLØGG
i
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Tirsdagstræf
i præstegården
Kartoffeltyskerne

ved Eva Mejnert

Den 15. januar kl. 14–16
Kartoffeltyskerne indvandrede fra Sydtyskland for over 250 år siden.
De kom til landet på kraftig opfordring af kongen, Frederik den 5., som
gerne ville have heden opdyrket. Det blev noget af en forskrækkelse –
for begge parter! Og ikke mindst for den danske befolkning på egnen.
Eva Mejnert stammer fra kartoffeltyskerne.
Der er fri entré, men der betales 20 kr. for kaffe og kage.
På billedet ses mindestenen over kartoffeltyskerne, som står på
Frederiks kirkegård ved alheden i Midtjylland.

Syng Min Julesalme
Vi har alle vore favoritter blandt julens dejlige salmer
Gadevang kirke søndag d.16. december kl.10.30
Kom og hør din nabo fortælle om sin helt personlige oplevelse med
en bestemt julesalme eller -sang. Vi har bedt en række gadevængere fortælle om deres yndlingsjulesalme. Et minde, en stemning,
en særlig begivenhed, som knytter sig til en salme.

x

Det er blevet en fin og stemningsfuld tradition, at vi her på en af
advents-søndagene mødes for at fortælle om vores yndlingsjulesalmer og synge dem.

”At sy nge er som at
til
Sagt om kærligheden

tænke og fly ve sam

salmer:

m en
”Den gode salme er so
en dy b
er
n
De
.
én
i
en
klokke ind
s og
ver
r
tte
inspiration, som sæ
store
s
len
sjæ
af
gle
no
melodi på
spørg smål”
”I salmerne er det sto
til det essentielle”

re kog t ned

tidig ”

rke, at de
”Salmerne har den sty
blevet
er
r
ne
tio
i mange genera
der rækker
b,
ska
lles
fæ
et
i
get
sun
r”
ud over tid og grænse
en under”Salmerne ligger som
dbund,
jor
en
m
So
.
én
i
øm
str
ting
som
r
elle
i,
ve
man kan gra
af”
op
r
de
sky
v
sel

35

Tid til ro og eftertanke
Aftenkirke i Gadevang

I en tid med støj og uro
og en verden i højt tempo
er der brug for åndehuller

I Gadevang kirke bevæger himlen sig
helt ind i rummet gennem de store
vinduer og en altertavle, der rækker
ud mod skoven udenfor. Det gør
denne kirke til noget helt særligt.
Aftenkirke i Gadevang indbyder til
en stille stund i en travl tid med
fokus på roen, musikken, ord til
eftertanke – og en gang imellem
holder vi også nadver.
TID: HVER DEN ANDEN TORSDAG
I MÅNEDEN KL. 17.30
Torsdag d. 13. december
Om håb. Håbet er den kraft, vi
rejser os ved, når vi bliver slået til
jorden. Håbets slægtning er drømmen, fantasien, længslen, troen.
Torsdag d. 10. januar
Lysets spor.
Torsdag d. 14. februar
Valentinsaften.
De elskendes helligdag.

Salmer og Spaghetti
Kære børnefamilie i Nødebo og Gadevang...
Hver den sidste torsdag i måneden er der BØRNEKIRKE i Nødebo
kirke. Det er kl. 17.00, hvorefter vi går i præstegården og spiser pasta
med kødsovs og en is til.
Det er ganske gratis, dog samler vi sommetider ind til et godt projekt.
Alle er velkomne – man melder sig (helst dagen før) til præstesekretær
Allan Høier: alho@km.dk
KRYDS I KALENDEREN:
29.11 – 31.1 – 28.2 – 28.3 – 25.4 – 23.5 (NB! En uge tidligere
pga. Kristi Himmelfart)
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Foreninger
NØDEBO-GADEVANGS
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk
Formand / Referent
June Lekfeldt
5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformandt
Xenia Buus Hermann
2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand
4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Christine Fossing
3514 9652
chrisfos@hotmail.com
Sekretær
Ulla Bønsøe
4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin
2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen
24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com
Helene Armfelt
Kirsten Aunstrup
Bodil Davidsen

23462767
48485874
40873652

NØDEBO LOKALRÅD
Formand
Maria S. Brendstrup
Næstformand og kasserer.
Birgit Madsen
Medlem
Michael Bo Andersen
Lorna Birgitte Rudd
Helle Barker
Tilde Gylling
Lene Thorsen
Christina Nyander Ottesen
Gitte S. Bendsen
Sus Bigom
Knud Ingolf Jensen
Tilforordnet
Christina Thorholm
Søren P. Østergaard
Eva Holmegaard Larsen

STYRK DIN KROP I NØDEBO

4090 6402

2331 4542

22394900

2211 5770
6094 2477
5091 1439
2070 2930
2448 2448
6165 1688
5137 2460
2683 7081
2348 3229
6070 3380
2094 8976
4848 0719

4848 3819
2141 0004

4295 8207

NØDEBO IDRÆTSFORENING
www.nif.dk
Formand
Henning Vester
Krohaven 7

4848 3150

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

Kasserer
Kasper Andersen
Mosedraget 24

4848 5584

Ulveleder
Bente Wilcke
Stifinderleder
Lars Kvisgaard
Spejderl.
Pernille Christensen
Grib Skov Roverklan
Roverleder
Torben Pedersen
Klokkekilde Roverklan
Roverleder
Ole Lumholt
Forældrefore
Jørgen Andersen
Hyttevagt
Brian Hørup
bhpost@mail.dk

Sekretær
Margit Vester

4848 3150

Badminton
Sven M. Andersen
Baunevænget 38

4848 2804

3030 0354
4055 4742
2331 4655

2191 9695

4848 0747
4848 5099
4159 1076

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

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk
Formand
Hans Kloch

48471250

FOLKEMUSIKGRUPPEN
NØDDEKNÆKKERNE
www.nodeknek.dk

VANDVÆRKET
www.nødebovand.dk

Anne Lise Kristensen

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

4171 8439

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

Formand
Ole H. Olesen
Sportsvej 35, Nødebo
Driftsforstyrrelser

Vandværksbestyrer
Peter Tvilling
Mosedraget 30, Nødebo
Kasserer
Lis Aas
Sportsvej 53

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

Fodbold
Henrik Løber
Baunevænget 36

30186513

Gymnastik
Lillian Dale
Søvej 14

4848 3238

Tennis
Jørgen Fonnes
Søparken 8

9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen
Søvej 14
2447 3004
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo
KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk
Claus Bo Jensen
Harestien 4, Hillerød
48261780
formand@kkes.dk/claus_bo@post5.tele.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo
NØDEBO STAVGANG
www.nodebostavgang.dk
Formand
Sven Høegh Nielsen
Kasserer
Birger Brandis
Sekretær
Anne-Marie Falkenberg
Inger Petersen
Ulla Hansen

4848 0672

4848 2597
4825 0706
2896 8430
2346 3425
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Gudstjenester

December, Januar og Februar

December
2. dec
9. dec
13. dec
16. dec
23. dec
24. dec
25. dec
26. dec
30. dec

1. advent
2. advent
3. advent
4. advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag

Nødebo

Gadevang

16.15 Ni læsninger
10.30
--9.00
10.30
15.30 og 17.00
9.00
10.30
---

14.00 Ni læsninger
--17.30 Aftenandagt
10.30 Syng min salme
--14.00
10.30
--14.00 Carols-gløgg

BEHO
EHL
EHL
EHL
BEHO
EHL
BEHO
EHL
BEHO

14.00 Festgudstj.
10.30
--9.00
10.30
9.00
17.00 Salmer og spa.

16.00 Festgudstj.
--17.30 Aftenandagt
10.30
--10.30
---

EHL
BEHO
EHL
EHL
BEHO
EHL
BEHO

10.30
9.00
---

--10.30
17.30 Aftenandagt

BEHO
BEHO
EHL

Januar
1. januar Nytårsdag
6. januar
10. januar
13. januar
20. januar
27. januar
31. januar
Februar
3. februar
10. februar
14. februar

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang
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.

Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

www.noedebogadevangkirker.dk

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

