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

Bliv medlem af kroen

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

Forældres medlemsskab omfatter  
børn under 18.  

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

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

Samlet løssalgspris ca. 3.450 kr.

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

GUD ER IKKE 
EN OPFINDELSE

MEN EN  
OPDAGELSE

”Creatures are 
not born with de-
sires unless satis-
faction for those 

desires exists” 
(C.S. Lewis)

Discovering God – er titlen på en 
bog om de store religioners op-
rindelse. Den er fra 2007 og skre-
vet af den amerikanske religions- 
sociolog Rodney Stark. 

Han skriver i sit forord, at fordi 
der er så mange måder at op-
fatte Gud på i verden, samtidig 
med at der også er så mange på-
faldende ligheder mellem de for-
skellige religioner, så konkluderer 

religionsforskere som regel, at re-
ligion er et produkt af den men-
neskelige psykologi. Altså en ren 
menneskelig opfindelse. Men det 
behøver ikke være hele sandhe-
den, siger han.  

Han argumenterer for, at man lige 
så godt kan arbejde med religions-
historien ud fra den tese, at det 
er en fortælling om menneskets 
gradvise opdagelse af Gud. 

Han siger ikke, at forskningen eller 
historien kan bevise, at der er en 
Gud. Han siger bare, at der ikke 
er nogen videnskabelig grund til 
at udelukke den tese, at Gud fak-
tisk eksisterer. At der er mange 
forskellige religioner, og at de har 
udviklet sig fra mere primitive ud-
tryk til sofistikerede systemer, ri-
tualer, musik og traditioner, kan 
være historien om, hvordan Gud 

har åbenbaret sig gradvist og i for-
hold til, hvad mennesker har væ-
ret i stand til at rumme på givne 
tidspunkter. 

Rodney Starks pointe er, at en reli-
gionsforskning, som bilder sig ind 
at kunne bevise, at Gud ikke fin-
des, er lige så irrationel som den 
Gud, de mener mennesker har 
kaldt frem i deres fantasi. 

Det er meget forfriskende at tæn-
ke i de store baner, som denne 
religionsforsker gør. I stedet for 
bare at vælge den nemme løs-
ning og sige: jamen, man kan jo 
ikke bevise Gud, så Gud findes 
nok kun i menneskers fantasi og 
ønske tænkning! Hvor forfrisken-
de og modigt i stedet at vove den 
antagelse, at mennesker op gen-
nem historien virkelig har set og 
oplevet glimt af Gud?
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Hvorfor ikke sige, at det ikke hand-
ler om at opfinde Gud, men at op-
dage Gud?

Hvor har vi dog hørt mange gange, 
at Gud blot er ”opium for folket”, 
en krykkestok for den svage, en 
trøst for de nødlidende, et udtryk 
for en længsel. Men – er det man 
længes efter altid en illusion? Når 
jeg længes efter noget større, be-
tyder det så automatisk, at dette 
større ikke findes?

At man længes efter kærlighed, 
betyder jo ikke, at kærligheden 
ikke er virkelig? Eller når land-
manden drømmer om regn til sine 
marker, begynder han ikke at tviv-
le på, at det virkelig er regn, der 
falder, når det begynder at regne! 

Det er at ville nøjes med meget 
lidt, hvis man siger, Gud bare er 
en opfindelse. Så er der ligesom 
lukket for det store, spændende 

”hvad nu hvis”. Er Gud derimod 
noget, vi kan opdage, åbnes der 
for en mulighed og en verden og 
erfaring, som vi måske kan have 
svært ved at se lige nu. Ved vi 
virkelig alt, hvad der er at sige? 
Kender vi sandheden?

At Gud skulle være en menneske-
lig opfindelse, udsprunget af svage 
evner og frygt for at klare os selv, er 
under alle omstændigheder svært 
at få øje på hos kirkegængere. Når 
jeg taler med forældre til børn, der 
skal døbes, og spørger dem hvor-
for de gerne vil have deres barn 
døbt, svarer næsten alle, at det er 
for den gode traditions skyld. Det er 
ikke fordi de behøver en krykkestok 
i livet eller skal have dulmet en frygt. 
Det er heller ikke, fordi de mangler 
mening med livet. Tværtimod kom-
mer både konfirmander, dåbsfor-
ældre og brudepar til kirken uden 
nogen fornemmelse af ellers at 
behøve Gud i deres liv. De lever 

et udmærket liv, nogen sågar gan-
ske lykkeligt. Gud er ikke nødven-
dig for det gode liv. Man kan også 
sagtens leve næstekærligt og mo-
ralsk anstændigt uden Gud. Der er 
ingen grund til at opfinde Gud. Der 
er mange veje til trøst og styrke og 
mening med livet. 

Alligevel sker det, at mødet med 
kirken rykker noget. At konfir-
mander får et forhold til Gud, og 
at brudepar bliver kirkegængere. 
Mange præster oplever også ofte, 
at såkaldt kirkefremmede udtryk-
ker, at det har været en stor ople-
velse at være i kirke, og egentlig 
gerne ville komme noget mere. 

Hvorfor? Måske fordi Gud ikke er 
en menneskelig opfindelse – men 
netop snarere en opdagelse. 

Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst
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Handicapprisen 2018 til 
Nødebo Hjulspin 
I anledning af Handicapprisen 
har jeg talt med NB!s stiftere: 
Kirsten Vesterager, Helle Barker 
og Stephen Wessels, om planer-
ne for fremtiden.

Nødebo Bæredygtigt (NB!) har nu 
eksisteret i 5 år og har ihærdigt ar-
bejdet på at gøre nødeboerne be-
vidste om at handle bæredygtigt i 
hverdagen. Man kan sige, at han-
dicapprisen ikke gives for kernen 
i NB!s arbejde, men det er en vig-
tig del af samarbejdet med byens 
institutioner. 

Lige nu er NB! meget optaget af 
FN ś 17 Verdensmål. ”Det er vores 
hensigt at konkretisere verdensmå-
lene i Kirke & Kro. Vi vil med eksem-
pler belyse, hvordan vi hver især 
kan handle mere bæredygtigt for at 
mindske overforbruget af klodens 
ressourcer,” siger Kirsten.

Pilotlandsby
NB! har længe været i dialog med 
Hillerød kommune om at blive pi-
lotlandsby for bæredygtige løsnin-
ger. Pilotlandsbyen udmærker sig 
ved at der kan afprøves visionære 
løsninger, f.eks. intelligent gadebe-
lysning og vandafledning til skoven.

”Vi glæder os til at samarbejde 
med en fast kontaktperson i By 
og Miljø, når der i foråret ansættes 

en Agenda-21 medarbejder. Det 
giver mulighed for at sparre med 
en fagperson om nye initiativer på 
klimaområdet – det er en begyn-
delse,” siger Helle.

Fra holdning til handling 
For NB! gælder det om at sælge 
budskaber, der kan flytte holdnin-
ger og føre til handling.  ”Vi har hidtil 
arbejdet bredt, med forskellige akti-
viteter der kunne inspirere til omstil-
ling og nye vaner. Verdensmålene er 
vigtige, men vores daglige adfærd er 
absolut fundamentet for at rykke på 
væsentlige punkter,” siger Stephen 
og tilføjer: ”I vil måske synes at vi har 
skærpet vores retorik, når vi oply-
ser og opfordrer – det er med fuldt 
overlæg."

Det er dog afgørende for Helle, 
Stephen og Kirsten at undgå at 
blive stemplet som frelste pege-
finger-strittende fanatikere. ”Vi be-
stræber os på selv at leve mere 
bæredygtigt, men vi fejler ligesom 
alle andre. Nogle gange tager vi 
bilen, selvom vi godt kunne have 
taget cyklen, bruger ressourcer 
unødigt, glemmer indkøbsposen 
af stof, osv. Der er plads til forbed-
ring. Vi håber, at vi kan videregi-
ve vores egen og også andres be-
gejstring for konkrete ændringer 
i hverdagens vaner, der bidrager 
til at mindske CO2-udledningen,” 
siger Helle.

For det KAN nytte noget! Vi skal 
handle der, hvor det er muligt! Og 
selv en lille reduktion er vigtig, for 
det tæller alt sammen.

Der er ingen der er i tvivl om, at kli-
mapolitik skal rykkes højere op på 
dagsordenen i alle hjørner af sam-
fundet. COP 24-mødet i decem-
ber i Polen fik heldigvis i 11. time 
også denne gang vedtaget en re-
solution. Mange er overbevist om, 
at klimaforandringerne bliver et 
vigtigt emne til årets folketings-
valg. Blandt politikerne er der sti-
gende forståelse for alvoren, som 
blev meget tydelig for os alle under 
tørken i sommer.

Det er bare et hjørne af, hvad 
NB! brænder for. Nu er det store 
spørgsmål, hvordan vi som øn-
sker omstilling, bedst kan inspi-
rere så mange som muligt til at 
ændre nogle af deres indgroede 
vaner, så vi sammen kan nærme 
os Parisaftalens mål. Der er i hvert 
fald ingen tvivl om, at alle i NB! 
gerne vil vise vejen. Der er heller 
ingen tvivl om, at vi alle kan gøre 
det lidt - eller meget - bedre. 

Og så skal vi huske at stemme på 
en klimabevidst og omstillingspa-
rat politiker til folketingsvalget i år. 
Det er på høje tid at tage ansvar. 

Kirsten Vesterager, Helle Barker, 
Stephen Wessels og Lisbeth Larsen

NB!
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Vision: NB! vil skærpe bevidst-
heden om, at vi alle er nødt til 
at begrænse vores personlige 
klimaaftryk og bidrage til omstil-
lingen til et mere bæredygtigt 
samfund. 

Idégrundlag: Formålet er at 
skærpe bevidstheden om kli-
maforandringerne. NB! vil opfor-
dre alle til at overveje, hvordan vi 
hver især i vores daglige adfærd 
kan reducere udledningen af 
CO2 og dermed begrænse vo-
res personlige klimaaftryk. Vi ar-
bejder for, at FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling bliver taget 
med i beslutningsgrundlaget, 
når nødeboerne vælger trans-
portform, fødevarer, produkter, 
energiform, socialt engagement 
i lokalsamfundet og livsstil.

Hvis du er enig i vores vision og 
gerne vil bidrage til vores ar-
bejde eller har ideer til at gøre 
omstillingen lettere, kan du 
kontakte Kirsten på 20337814 
eller Helle på 50911439 eller nå 
os via kontaktformularen på 
www.nødebobæredygtigt.dk

Vi skal have nedbragt CO2 -ud-
ledningerne – vores personlige 
klimaaftryk.  Hvad kan vi gøre 
anderledes? 

• Kan vi begrænse bilkørsel in-
den for Nødebos grænser?

• Kan vi cykle mere – og hvor kan 
vi få et fælles cykelværksted? 

• Kan vi begrænse brug-og-
smid-væk kulturen mere? – 
NB!s reparatører gør hvad 
de kan. 

• Hvordan får vi flere til at væl-
ge togrejser frem for flyrejser? 

• Kan vi få flere til at indføre 
kødløse dage? – få inspirati-
on i vegetarspiseklubben.

I december fik 
Nødebo	Bæredygtigt!	
Hillerød Kommunes 
Handicappris 2018  

Hjerteligt til lykke til jer! - og vi 
andre retter også lige ryggen 
lidt, fordi I huserer her i byen.

Medlemmer af NB! har i cykel-
gruppen ”Hjulspin” cyklet med 
borgerne på Bocenter Følstrup. 
Det giver livskvalitet til alle – 
både pilot og passager - når de 
to-personers el-cykler er ude på 
ture i Gribskov - og er værdsat i 
Bocentret. I indstillingen til pri-
sen hed det bl.a.:

” For os på Bocentret her i 
Nødebo repræsenterer I det 
bedste ved et inkluderende 

lokalsamfund. I kommer med 
åbne arme – og gode ben.” 

Nødebo Hjulspin cykler mindst 
7-8 gange om året og inviterer 
Følstrup og Regnbuen med på 
nogle af turene.



VALENTINSAFTEN i GADEVANG KIRKE

D E  E L S K E N D E
T O R S D A G  1 4 .  F E B R U A R  K L .  1 7. 3 0

www.noedebogadevangk i rker.dk
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VI HOLDER VALENTINSDAG MED EN AFTENANDAGT, 
DER STEMMER SINDET TIL KÆRLIGHED. 
TAG DIN ELSKEDE I HÅNDEN OG GÅ I KIRKE.



SØNDAG D. 3. MARTS KL. 13
Er der fastelavn hos Grib Skov Trop

på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo

Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage i årets store
fastelavnsarrangement hos Grib Skov Trop.

Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, har vi også flotte præmier 
til deflotteste udklædte i alle aldersgrupper.

Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller inde i 
spejderhytten.

Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse - Pris 25 kr.

Vel mødt Grib Skov Trop

Fastelavn2019.indd   1 01/01/2019   18.18
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Ny flokleder 
i Grib Skov Trop
Der er sket store omvæltninger i 
Grib Skov Trops ulveflok – flokken 
har nemlig i 2018 fået ny leder af ul-
vene, som er aldersgrenen 7-10 år. 

Bente Wilcke er ”gået af” som flok-
leder efter imponerende 22 år 
som leder og er blevet erstattet 
af Louise Heidtmann. Hans-Peter 
Folden har ligeledes valgt at give 
stafetten videre. 

Den	nye	Akela	fortæller:
At være den nye Akela er utroligt 
spændende og udfordrende og 
også meget anderledes. Jeg har 
selv været spejder i 14 år og har 
været tilknyttet flokken i 4 år. Som 
Akela følger en masse forskellige 
opgaver med, som jeg har glædet 
mig til at begive mig i kast med. 
Flokken – og ulvetiden – er for mig 
at se en af de vigtigste grundpiller 
til et langt og lykkeligt spejderliv, 
og derfor ser jeg det også som en 
stor, stor ære at få lov at sætte mit 
eget præg på flokken. 

Jeg har altid været tilknyttet til Grib 
Skov Trop, så selvom min daglige 
gang nu foregår i København, er 
det en fornøjelse at komme en tur 
til Nødebo, og også altid en fornø-
jelse at være sammen med og un-
dervise de mange fantastiske ul-
veunger, som vi så heldige at have 
med at gøre. 

Det er et stort arbejde, men utro-
ligt givende. Jeg beundrer virke-
lig de mange kræfter, som Bente 
har lagt i ulvegrenen i så mange 
år. Jeg håber, at når jeg en gang 
giver stafetten videre, at jeg kan 
have sat lige så tydelige spor, som 
Bente har. 

Jeg ser frem til at få en masse nye 
ulve i det kommende år og give 
dem gode spejderoplevelser. 

Med spejderhilsen 
Louise

Fastelavn hos Grib Skov Trop 

Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at komme og 
deltage i årets store fastelavnsarrangement hos Grib 
Skov Trop på Bassebjerg, Jagtstien 3, Nødebo.

Efter tøndeslagningen er der varm cacao og faste-
lavnsboller inde i spejderhytten, og stor samlet afslut-
ning med præmieoverrækkelse.

Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, 
har vi også flotte præmier til de flotteste udklædte i 
alle aldersgrupper.

Pris 25 kr.

Vel mødt Grib Skov Trop



 
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

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

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

9. FEBRUAR

PREMIERE
28. FEBRUAR
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Mod	lysere	tider
Der er kun en måned tilbage af vin-
teren, og så bliver det forår – i hvert 
fald ifølge kalenderen. Og på Kroen 
fortsætter de spændende oplevel-
sestilbud langt ind i foråret.

På fredag den 8. februar er der 
et helt specielt arrangement med 
ølsmagning under kyndig vejled-
ning af en af Danmarks bedste 
øl-eksperter Carsten Berthelsen. 
Han er også musiker og aftenen 
byder først på udsøgte øl-sor-
ter, så en god middag og fra kl. 
21 musikalsk underholdning med 
Carsten Berthelsens band ”Vrag”. 
Ved redaktionens slutning var 
der stadig nogle få billetter tilba-
ge til denne spændende aften. 
Billetterne skal købes i forsalg se-
nest på onsdag den 6. februar kl. 
12 på Kroens hjemmeside.

Copenhagen Jazzfestival organise-
rer Vinterjazz i hele landet i febru-
ar måned, og her deltager Nødebo 
Kro med en koncert den 17. februar. 
Svenske Mårten Lundgren har sam-
let en dansk/svensk gruppe, der spil-
ler musik af Bob Dogough. Og der er 
mere jazz. Den første fredag i marts 
spiller guitaristen Mikkel Ploug. Det 
er en af de aftener, hvor man kan 
starte med en god middag kl. 19 i 
krostuen og derefter gå ind i salen 
og nyde musikken fra kl. 21. I marts 
kan man også opleve De Nordiske 
Spillemænd, der giver koncert for 
anden gang på Nødebo Kro. 

Forfatteren Kirsten Thorup kom-
mer den 6. marts og fortæller 
om sin bog ”Erindring om kærlig-
heden”, som gav hende Nordisk 
Råds Litteraturpris i 2017. Om ef-
termiddagen den 17. marts kan 
man høre jazzens historie fortalt 
af to gamle DR-kendinge: Henrik 
Wolsgaard-Iversen og Per Møller 
Hansen, der lavede jazz-program-
mer for DR med store stjerner som 
Duke Ellington, Count Basie, Louis 
Armstrong og Stan Getz. De hav-
de også personlige venskaber med 
herboende amerikanske jazzmu-
sikere som Ben Webster, Dexter 
Gordon og Thad Jones. Deres hi-
storier og anekdoter illustreres 
musikalsk af Nobels Swingtet, som 
efter pausen spiller et rent musik-
program med traditionel jazz.

Fredag den 5. april har medlems-
udvalget overtaget ansvaret og 
arrangerer stand-up underhold-
ning med Mikkel Klint Thorius. 
Forestillingen varer kun godt en 
halv time, og der bliver arrange-
ret underholdning for børn, mens 
de voksne ser stand-up. Man kan 
spise på Kroen før forestillingen 
og caféen er også åben bagefter. 

Sæsonens sidste klassiske koncert 
er 7. april, hvor AmadeusEnsemblet 
bl.a. spiller Mozarts storslåe-
de og iørefaldende Gran Partita 
i B-dur for 13 blæsere, og den 12. 
april kan du selv få mulighed for at 
spille med, når vi for tredje gang  

 
arrangerer pop/rock jam sessi-
on på Kroen i samarbejde med 
Klaverfabrikken. Nøddeknækkerne 
har deres åbne fællesaftener den 
sidste fredag i måneden, og hver 
gang har de et gæsteorkester på 
besøg. Læs mere om det på de næ-
ste sider.

Og mens alt dette foregår, er vi i 
kulturudvalget i fuld gang med 
at planlægge næste sæson. 
Programmet forventes færdigt til 
præsentation i slutningen af maj og 
kulturkalenderen vil som sædvan-
lig komme rundt til alle i Nødebo og 
Gadevang sammen med august-
nummeret af Kirke & Kro.

Kulturudvalget

9
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  Ølsmagning, middag og musik 

Fredag den 8. februar kl. 18.00
Nødebo Kro indbyder til smag-
ning af ustyrligt gode øl fra 
M e l l e m e u r o p a ,  a r r a n g e -
ret af øl-specialisten Carsten 
Berthelsen. Efter øl-smagningen 
serveres der en glimrende to-ret-
ters menu i Krostuen og Caféen, og 
arrangementet slutter med musik 
af Carsten Berthelsens band Vrag. 
Repertoiret er en forunderlig blan-
ding af skumsprøjtende quickstep 

numre, sejlende, følsomme balla-
der, besk satire og livsglad melan-
koli. Dans med, svøm hen og lad 
dig besnære af 1960’ernes salige 
klange. Billetprisen er 250 kr. for 
medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner og 300 kr., hvis man ikke 
er medlem. Hvis man har årskort 
koster det kun 125 kr. Billetsalget 
slutter onsdag d. 6/2 kl. 12.00 på 
www.noedebo-kro.dk, hvis ikke 
der er udsolgt inden.

  Vinterjazz med Mårten Lundgren

Søndag	den	17.	februar	kl.	16
”3 is a magic number” kan du af 
og til høre, når du ringer til en mo-
biltelefon. Den iørefaldende melo-
di er skrevet af den amerikanske 
komponist Bob Dorough i 70’erne. 
Mårten Lundgren kalder sit dansk/
svenske orkester for ”Mårten 
Lundgren Plays The Music of Bob 
Dorough”, og det består af sven-
ske Mårten Lundgren på trompet 

og vokal, danske Helle Marstrand 
på bas og vokal, svenske Sven-Erik 
”Svempa” Lundequist på klaver 
og ved trommerne danske Espen 
Laub von Lillienskjold.

Billetter til koncerten koster 150 
kr. ved indgangen og 140 kr. i for-
salg på www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort.

  Nøddeknækkerne inviterer til dans

Fredag	den	22.	februar	kl.	19.00
Nøddeknækkerne får besøg af 
”Nøkkens Galosjer”. I dette orke-
ster er trolddommen og magien 
tilstede. Det skyldes Nøkken (en 
nordisk sagnfigur men han er 
skam virkelig). Han sidder i elven 
og spiller på sin violin. De lokken-
de toner er uimodståelige. Især 
for kvinder men det kan også 
være mænd. Den første time fra 
kl. 19 spiller Nøddeknækkerne til 

traditionelle nordiske fællesdan-
se, kredsdanse mv, under letfat-
telig og sjov instruktion, så alle 
kan være med. Nøkkens Galosjer 
spiller fra kl. 20, og igen senere på 
aftenen. Der er gratis adgang til 
musikken.

Der er fredagsspisning på Kroen 
kl. 18. Spisebilletter skal købes på 
www.noedebo-kro.dk senest ons-
dag den 20. februar kl. 12.

VALENTINSAFTEN i GADEVANG KIRKE

D E  E L S K E N D E
T O R S D A G  1 4 .  F E B R U A R  K L .  1 7. 3 0

www.noedebogadevangk i rker.dk

 De Elskende 
Valentinsaften i Gadevang Kirke

Torsdag	den	14.	februar	kl.	17.30
Aftenkirke i Gadevang falder på 
Valentinsdag, og det markerer 
vi med en gudstjeneste om kær-
ligheden mellem elskende. Om 
kysset og suget, om længslen og 
lykken.

Jeg er Sarons rose
dalenes lilje.
Som en lilje blandt tidsler
er min kæreste blandt unge piger.
Som et æbletræ blandt skovens træer
er min elskede blandt unge mænd.
I hans skygge elsker jeg at sidde,
hans frugt er sød for min gane.

Fra Højsangen
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FASTELAVN i GADEVANG
S ø n d a g  3 .  m a r t s  k l .  1 3 .0 0
Kl. 13.00 Kort familiegudstjeneste i Gadevang Kirke 
Kl. 13.30 Vi slår katten af tønden på parkeringspladsen og spiser fastelavnsboller
For mere info se: www.noedebogadevangkirker.dk

 Fastelavn i Gadevang Kirke

Søndag den 3. marts kl. 13.00

Kl. 13.00 Kort familiegudstjeneste 
i Gadevang Kirke

Kl. 13.30 Vi slår katten af tønden 
på parkeringspladsen og spiser 
fastelavnsboller

  Guitaristen Mikkel Ploug

Fredag den 1. marts kl. 21.00
med	mulighed	for	spisning	kl.	19
Mikkel Ploug har som jazzmusiker 
turneret i over 20 forskellige lan-
de og udgivet en række albums 
på international velrenommere-
de pladeselskaber. I koncertens 
første sæt vil Mikkel Ploug spille 
solonumre fra sin CD, og i andet 
sæt spiller han med sin trio, der 
har Jeppe Skovbakke på bas og 
Jeppe Gram på trommer. Billetter 

til musikken koster 150 kr. ved 
indgangen og 140 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med 
årskort. Inden musikken kan man 
spise middag med en to-retters 
menu for kun 150 kr. (125 kr. for 
medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner). Spisebilletter købes i for-
salg senest onsdag den 27. febru-
ar kl. 12. Men alle er naturligvis 
velkomne til musikken - også dem, 
der har spist hjemmefra.

  De Nordiske Spillemænd

Søndag den 3. marts kl. 16.00
Fem professionelle klassiske musi-
kere deler en fælles glæde ved den 
nordiske folkemusik, og De Nordiske 
Spillemænd har i mere end 45 år 
glædet et stort publikum med deres 
smittende engagement. De spille-
de i Nødebo i 2015. Nu kommer de 
igen. Ensemblets repertoire består 
hovedsageligt af folkemusik fra hele 
Norden, men omfatter også sange 
og danse fra de lande, hvor gruppen 

har turneret. Med¬lemmerne af De 
Nordiske Spillemænd står selv for 
arrangemen¬terne. Efter en reor-
ganisering i 2017 består ensemblet 
nu af violinisterne Boris Samsing og 
Mikkel Futtrup, bratschisten Malte 
Bjerkø, guitaristen, komponisten og 
sangeren Hans Dal samt bassisten 
Johnny Sølvberg. Billetter koster 
150 kr. ved indgangen og 140 kr. i 
forsalg på www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort.

  Kirsten Thorup

Onsdag	den	6.	marts	kl.	19.30	
Forfatteren Kirsten Thorup blev 
både tidligt mor og forfatter. I 2016 
skrev hun romanen ”Erindring om 
kærligheden”, hvor et af tema-
erne er et kompliceret mor-dat-
ter-forhold. Hun fortæller om sit 
forfatterskab med udgangspunkt 
i denne bog. Hendes seneste ro-
man, ”Erindring om kærligheden” 
fra 2016, er at realistisk tidsbillede 
fra sidste halvdel af det tyvende 

århundrede. Romanen gav hende 
Nordisk Råds litteraturpris i 2017. 
Det er en hudløs fortælling om 
konflikterne i forholdet mellem en 
mor og datter. En skildring af en 
kvindes liv gennem 5 årtier. 

Billetter koster 100 kr. ved ind-
gangen og 90 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med 
årskort.
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  Nøddeknækkerne

Fredag	29.	marts	kl.	19.00
Nøddeknækkerne holder åbent 
hus i Forsamlingshuset Nødebo 
Kro den sidste fredag i måneden, 
og denne gang får de besøg af 
spillemandsgruppen ”Rødder”, der 
spiller svensk/dansk folkemusik. 

Den første time fra kl. 19 spiller 
Nøddeknækkerne til traditionelle 
nordiske fællesdanse og kreds-
danse mv. ”Rødder” spiller op til 

dans fra kl. 20. Der er gratis ad-
gang til musikken kl. 19.

Man kan spise middag på Kroen, 
før musikken starter. Der serve-
res en ret mad kl. 18, og det ko-
ster 100 kr. for voksne og 50 kr. 
for børn. (der er rabat for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner) 
Spisebilletter skal købes på www.
noedebo-kro.dk senest onsdag 
den 27. marts kl. 12.

  Stand-up med Mikkel Klint Thorius

Fredag	den	5.	april	kl.	19.30
Med mulighed for spisning kl. 18
Mikkel Klint Thorius er født til at 
optræde. Væbnet med charme, 
kæmpe smil og masser af over-
skud indtager han scenen og leve-
rer et fantastisk show - hver gang. 
For han er sjov, rigtig sjov! Når han 
f.eks. snakker om overvågning, 
politikernes måde at tale ned til 
os på, og hvordan han og hans 
Mokai-drikkende generation på 

et tidspunkt skal overtage landet. 
Forestillingen varer en god halv 
time og starter præcis kl. 19.30. 
Der vil blive arrangeret underhold-
ning for børn, mens de voksne er 
til stand-up. Der er fredagsspisning 
kl. 18 i caféen, og bagefter vil ba-
ren stadig være åben. Spisebilletter 
skal købes på Kroens hjemmeside 
senest ons. d. 3. april kl. 12. Billetter 
koster 100 kr. ved indgangen og 90 
kr. i forsalg. Gratis med årskort.

  AmadeusEnsemblet

Søndag	den	7.	april	kl.	16
Mozarts Gran Partita i B-dur for 
13 blæsere er et storslået og iøre-
faldende værk, som har inspireret 
AmadeusEnsemblet til deres navn. 
Det bliver hovedværket for kon-
certen i Nødebo.

Oboisten Henrik Goldschmidt si-
ger om orkestret: ”Jeg har gennem 
en række koncerter i Danmark og 
i USA haft den store fornøjelse 

at dirigere AmadeusEnsemblet. 
Ensemblet er kendetegnet ved 
spilleglæde, engagement og et 
højt kunstnerisk niveau. Humor 
og seriøsitet går hånd i hånd, 
og de musikalske resultater er 
imponerende.”

Billetter koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg på www.no-
edebo-kro.dk. Gratis med årskort.

  Jazzens historie med NObel Swingtet

Søndag	den	17.	marts	kl.	16
De to tidligere DR medarbejdere 
Henrik Wolsgaard-Iversen og Per 
Møller Hansen fortæller jazzens 
historie krydret af egne erindrin-
ger og anekdoter fra møder med 
de store musikere. Undervejs spil-
ler NObel Swingtet musikklip, der 
viser de forskellige faser i jazzens 
udvikling med sangerinden Helen 
Ann som solist. Efter pausen bliver 
det ren swingmusik.

Billetter til koncerten koster 150 
kr. ved indgangen og 140 kr. i for-
salg på www.noedebo-kro.dk. 
Gratis med årskort.
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  Pop/rock Jam-session

Fredag	den	12.	april	kl.	19.30
Gik du glip af vores forrygende 
Jam-session i marts og november 
sidste år, hvor Nikolaj Blochs jam-
band fik amatør musikere og soli-
ster til at lyde som verdensstjer-
ner, så får du chancen igen. Kom 
og prøv kræfter med de professi-
onelle musikere.

I samarbejde med Klaverfabrikken 
arrangerer Nødebo Kro igen til 

jam-session, hvor professionel-
le musikere inviterer talenter fra 
Nødebo og omegn til at spille pop 
og rock sammen. Arrangementet 
er for musikere på alle niveauer, 
og de vil blive skruet sammen, 
så det også er en oplevelse for 
publikum. 

Billetprisen for alle er 20 kr., som 
opkræves ved indgangen. Gratis 
med årskort.

  Sæsonens sidste nøddeknækkeraften

Fredag	26.	april	kl.	19.00
Med mulighed for spisning kl. 18
Nøddeknækkerne får besøg 
af spillemandsgruppen Frejas 
Fioler fra Tinglutis aftenskole 
på Nørrebro. De skriver selv om 
gruppen: Freja, kærlighedens gud-
inde, sidder i Valhalla (nærmere 
bestemt Valhalsgade 4, som er 
hjemmeadressen). Det ved vi i 
dette orkester, hvor der mandag 
efter mandag er et engagement 
og en kærlighed til nordisk spil-
lemandsmusik. Kom og nyd den 

gode stemning og vær med til 
en sjov og glad fællesaften med 
Nøddeknækkerne og Frejas Fioler. 
Den første time fra kl. 19 spiller 
Nøddeknækkerne til traditionelle 
nordiske fællesdanse, kredsdanse 
mv, med letfattelig og sjov instruk-
tion, så alle kan være med. Frejas 
Fioler begynder at spille til dans 
fra kl. 20. Der er gratis adgang til 
musikken. Man kan spise middag 
kl. 18. Spisebilletter skal købes på 
www.noedebo-kro.dk senest ons-
dag den 18. april kl. 12.



Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Kl. 13.00 Kort familiegudstjeneste i Gadevang Kirke 
Kl. 13.30 Vi slår katten af tønden på parkeringspladsen og spiser fastelavnsboller
For mere info se: www.noedebogadevangkirker.dk
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Jordnær søger
Jordnær startede som en pop-up 
projekt i foråret 2015 men er nu 
etableret som en borgerdrevet 
købmandscafé, hvor dejlig mange 
frivillige sørger for et alternativt 
og bæredygtigt indkøbssted og 
mødested. 

I butikken sælges økologiske råva-
rer fra lokale avlere og producen-
ter, bl.a. frugt, grønt, is, korn- og 
mælkeprodukter, samt brød bagt 
i eget mikrobageri, delikatesser og 
lokale non-food produkter. 

Jordnær handler om at passe på 
jorden i mere end en forstand og 
bygger på følgende principper: 

Lokale	bæredygtige	produkter 
– der giver sundhed og god smag 
samt nedsætter vores daglige be-
lastning af miljøet og konkurrence-
dygtige priser – ved at springe fle-
re led over fra jord til bord spares 
omkostninger til transport, opbe-
varing, emballage mm. Intet mad-
spild – rester fra butikken forvand-
les til lækre snacks i caféen eller 
syltetøj, chutney mm. der sælges 
i butikken.    

Samvær – der arrangeres aktivi-
teter af alle slags der initieres af 
lokale med fokus på at skabe sam-
vær og ren hygge. Der er masser 

af fællesspisning i Jordnær og i 
løbet af foråret også koncerter i 
samarbejde med Klaverfabrikken.

Alt dette vidste du måske godt, 
men vidste du også, at du kan 
være med? 

Tag en vagt
Tag en vagt en gang imellem - det 
er ganske nemt og meget hygge-
ligt. Jordnær efterlyser flere som 
vil tage vagt og være med til at 
passe butikken og cafégæsterne. 
Man henvender sig blot til Mette 
Ehmer som sørger for at man bliver 
sat sammen med en mere garvet 
vagt – og dermed kommer i hygge-
lig oplæring. Skriv blot til Mette på 
metteehmer@gmail.com.

Bliv medlem 
Jordnær har desuden brug for en 
økonomisk håndsrækning. Man 
kan melde sig ind i Jordnær og bli-
ve medlem. Som medlem støtter 
man ganske simpelt at Jordnær 
består. Pengene bruges til vedli-
gehold. I denne måned skal der 
købes en ny kogeplade, en ny fry-
ser og pludselig kan noget andet 
bryde sammen. Vi vil også gerne 
opgradere terassen foran Jordnær 
som er blevet dejlig slidt af alle 
sommergæsterne. 

Man bliver medlem ved at gå ind 
på dette link: 2894.foreninglet.
dk. Det koster 500 kr. om året 

for en husstand og 250 kr. for 
enkeltpersoner.

Initiativer er meget velkomne: 
Frivillige arbejder med bageri, 
rengøring, indkøb, arrangemen-
ter, vedligeholdelse, økonomi, 
vagtplaner, formidling, sponsora-
ter, produktudvikling, kunsthånd-
værk og meget mere. Hvis noget 
af dette dækker dine kompetencer 
– eller du har en helt ny ide – hø-
rer vi meget gerne fra dig. Skriv til 
mail@koebmandjordnaer.dk

Følg med i mailboksen
Har du lys t t i l  at modtage 
Jordnærs nyhedsbrev skal du 
blot skrive til denne mailadresse: 
helvadchristina@gmail.com

Følg med på Facebook: 
Jordnær - Gadevang Købmandscafé

Vi ses i Jordnær.

JORDNÆR - Gadevang 
Købmandscafé 
Gadeledsvej 7 
Hillerød 3400

mail@koebmandjordnaer.dk

Åbningstider: 
Torsdag 15 – 20
Fredag kl. 14 -18
Lørdag & søndag kl. 9 - 15



Skal Gadevang have en Idrætsforening?
Det store grønne område vest for Gadevang skole, 
Gadevang Huse og Forsamlingshuset, er et pragt-
fuld sted. Her er højt til himlen og masser af frisk 
luft. Her ligger Gadevang Idrætsforening. En for-
ening der har eksisteret siden 1923, etableret af 
Arbejdsmændenes Fagforening ligesom forsam-
lingshuset blev i sin tid. 

Fodbold har alle dage været den primære sports-
gren. Vi har i dag børnehold med børn fra ca. 4-8 
år, fordelt på flere hold, et serie 5 hold samt et 
veteran hold. I de senere år har vi også fået løbe 
hold og Sport & Spas med som en aktiviteter i 
Foreningen. 

Gadevang Idrætsforening vil gerne støtte nye ak-
tiviteter. Aktiviteterne skal kunne indeholdes i for-
eningens formål som idrætsforening, altså sport 
og bevægelse i fællesskabets ånd. Foreningen er 
medlem af DBU og DGI hvor der bl.a. tilbydes træ-
nerkurser til nye og eksisterende aktiviteter.

Gadevang IF
Afholder ordinær generalforsamling
Onsdag	d.	20.	februar	2019	kl	19.30
i klubhuset Gadevangsvej 145

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om det forløbne år
3.  Bestyrelsens fremlæggelse af det  

reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne Forslag til Generalforsamlingen
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg er: Formandsposten og  
3 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor og revisor suppleant
8. Eventuelt

Gadevang Lokalråd generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 
mandag den 25. marts kl. 20.00 
i Købmandscaféen Jordnær

Generalforsamlingen er Rådets 
højeste myndighed i alle an-
liggender, og dens beslutnin-
ger er bindende for Rådet. Alle 
i Lokalsamfundet har hver én 
stemme på generalforsamlingen.

Beboerforslag, der ønskes be-
handlet af den ordinære gene-
ralforsamling, må indsendes 
skriftligt til formanden på ols@
ca.dk inden den 10. marts. Der 
kan på generalforsamlingen kun 

afgøres sager, som fremgår af 
den udsendte dagsorden. 

Foreløbig dagsorden
1.   Valg af dirigent
2.   Aflæggelse af beretning
3.   Aflæggelse af regnskab
4.   Valg til de åbne Rådsposter
5.   Valg af to revisorer og én 

revisorsuppleant
6.   Eventuelt

Mvh Lokalrådet
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”Der bor en bager i Nørregade …” 
siger børnesangen. Men i Gadevang 
er vi heldigere, for der har vi ikke 
kun én bager, men en hel flok fri-
villige bagedamer under ledel-
se af overbagermester Tina Jurin 
Petersen. De står op før fanden 
får sko på og bager brød hver lør-
dag og søndag, som byens bor-
gere med glæde køber i Jordnær 
Købmandscafé.

Deres indsats foregår i det skjul-
te i den tidlige morgens mulm og 
mørke, men er en væsentlig del 

af det økonomiske fundament for 
Jordnær. Og så smager deres øko-
logiske brød bare forbandet godt.

Derfor har lokalrådet i Gadevang 
i december valgt bageholdet til 
Årets gadevængere 2018.

Bageholdet/
årets Gadevængere 2018 er:
Tina Jurin Petersen, Stina Hendrup, 
Lone Galberg, Lise Munksgaard, 
Kirsten Weber Olsen, Petra 
Hækkerup, Charlotte Huusfelt og 
Kristine Kjørup Rasmussen.

Bagedamerne 
blev årets gadevængere

Overbagermester Tina Jurin Petersen i Jordnær - her med datteren Astrid på besøg og Merethe Roos, 
der gør comeback som bagedame i 2019.



Mtb Bike Shop
Den	lokale	cykelforretning

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

Kontakt 23301029 
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen

Mere info
www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD

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

Kom og lær at danse argentinsk tango som 
de gør i Buenos Aires – eller kom i gang igen.

Den 6.2 starter undervisning i argentinsk tango 
på Nødebo Kro. Undervisningen forløber frem til maj 
(dog ikke uge 7 og påskeugen)

Der vil være hold for: 
Begyndere: 19-20.30
Øvede: 20.30 – 22

Undervisere er det erfarne par Lucy Mogensen og Josè 
Amado (Tangoamor), som har undervist i 4 år i Nødebo 
og som underviser en række steder i København.

Tilmelding sker til Britta Frederiksen: musikterapi@hot-
mail.com eller tlf. 41415049 og med samtidig indbetaling 
af depositum 500 kr. på kontonr.  5024 0002539869. 
Deltagelse kræver medlemskab af kroen.

Undervisning i Argentinsk Tango
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Gymnastik
Nyt medlems tilbud
Gratis GYMNASTIK i Hestelængen 
på Nødebo Kro
HVER Fredag fra 1/3 
Kl. 14 – 15.15
Og gerne efterfølgende et besøg i 
Fredagscafè n
Hvis godt fremmøde - slutter vi 
gymnastikken 24/5
Ændringer kan forekomme
M.V.H. Bente Petersen
Mail : bente@nodderne.dk

Kroens 
bestyrelsesmøder
Mandag d. 4-2-19 kl. 19.30
Mandag d. 4-3-19 kl 19.30

Der er spørgetid begge dage det 
første kvarter

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben har følgende ak-
tiviteter i første halvår af 2019

Uge Dato Aktivitet
 2	 10.1	 Opstart
 4	 24.1	 Sprogskolen
 6	 7.2	 Hjemmedag
 8	 21.2	 Nationalmuseet
10 7.3 Hjemmedag
12 21.3 Sophienholm
14 4.4 Hjemmedag
18 2.5 Vedbækfundene
20 16.5  Vinderød Kirke  

og Galleri
24 13.6 Sommerafslutning

Vi mødes normalt kl. 12 på Kroen 
på de nævnte dage. Alle medlem-
mer af kroen er velkomne til at 
deltage i Torsdagsklubben. Kom 
og mød os på Kroen, eller kontakt:
Inger og Poul Rudbeck
4848 2794 / 2831 3270
mail: p.rudbeck@mail.dk 

Banko skal have 
flere hjælpere
Brug ca 1 aften om måneden på at 
afvikle Bankospillet, så Kroen kan 
opretholde en indtægt på en kvart 
mil. årligt, og du i øvrigt får en hyg-
gelig og meningsfuld aften.
Henvendelse til: 
Flemming 4848 3980

At være i baren 
på Nødebo kro
Der er stort behov for friske 
folk der har lyst til at hjælpe til 
på kroen. Hvis du siger JA, er du 
med til at støtte hele tanken bag 
Forsamlingshuset og med til at det 
kan lykkes at drive huset til gavn 
og glæde for vores landsby og vo-
res område. 
 
Hvis du siger JA til at stå i caféen, 
siger du bl.a. JA til følgende:

•  At tage en ca. 3-4 timers vagt 
hver 5-10-15. uge sammen med 
1 eller 2 andre frivillige.

•  At meddele ugeleder hvornår du 
kan tage en vagt.

• At brygge og sælge kaffe/te.

• At skænke og sælge vin/øl/vand.

•  At betjene gæsterne med et  
venligt smil.

•  At være med i optælling af  
dagens salg.

• At rydde op efter en vagt.

•  At foretage forefaldende arbej-
de efter nærmere aftale.

Hvis du siger JA til at stå i baren, får 
du som løn lidt at drikke under vag-
ten, sommetider noget at spise, rig 
mulighed for at lære andre menne-
sker at kende og ind imellem kultu-
relle oplevelser oveni hatten.

Man skal være medlem af 
Forsamlingshuset Nødebo kro.
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Nødebo Kro indkalder til 
ordinær generalforsamling 
Nødebo	kro	d.	25	marts	2019
kl.	19.30

Dagsorden iflg. Vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse 
af regnskab for foreningen
4. Forelæggelse og godkendelse 
af regnskab for institutionen
5. Forelæggelse af budgetter for for-
ening og institution til orientering
6. Indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Camilla Svanebjerg(formand): 
Genopstiller ikke
Joan Staal Nielsen (driftsudvalget): 
Genopstiller ikke
Lorna Birgitte Ruud:
Genopstiller ikke
Annette Munk Sørensen:
Genopstiller ikke
Lisa Kragh - Genopstiller ikke
Mogens Bastrup (bankoudvalget):
Genopstiller

9. Valg af 2 revisorer og 
1 revisorsuppleant

Bestyrelsen indstiller Hanne Toke 
som Formand, Jan Kongerslev som 
driftsudvalgs-formand, samt Ann 
Ulrich og Claus Wad som ordinære 
medlemmer. Catherine Damgaard 
og Jannik Kølbek genopstiller som 
revisorer. Helle Thorndahl gen-
opstiller som revisor suppleant. 
Bestyrelsen er i dialog med kan-
didater til de to ordinære poster 
og forventer at kunne indstille 
relevante kandidater på general-
forsamlingen, men Husk!	Husk!	
Alle medlemmer, der har lyst til at 
præge Kroens fremtid er velkomne 
til at stille op. 

Forslag, der ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen under pkt. 6, 
skal være bestyrelsen i hænde se-
nest 14 dage før, dvs. d. 11-3-18. 

Vel mødt, Bestyrelsen

Nødebo Kro 
generalforsamlingBestyrelsen	

for Nødebo Kro

Formand: 
Camilla Svanebjerg
tlf: 2233 4023. 
Mail: Kroen@svanebjerg.dk
Næstformand: 
Lorna Birgitte Rudd
tlf: 6094 2477. 
Mail: rudd3107@gmail.com
Sekretær 
Hanne Toke
tlf: 5277 1871. 
Mail: hanne.toke@gmail.com
Kasserer 
Erik Wedø
tlf: 4010 3288. 
Mail: erik.wedo@mail.dk
Kulturudvalget 
Kirsten Aunstrup
tlf: 5189 5484. 
Mail: kirsten@aunstrup@com
Bankoudvalget 
Mogens Bastrup
tlf: 2129 9369. 
Mail: bastrup@mail.dk
Økonomiudvalget 
Ib Østlund
tlf: 2297 1498. 
Mail: ib@oestlund.dk
Informationsudvalget 
Ann-Britt Thorndahl
tlf: 3023 4929
mail: ann.britt@thorndahl.org
Ejendomsudvalget 
Bruno Bjerre
tlf: 2014 1617. 
Mail: bebjerre@gmail.com
Driftsudvalget 
Joan Staal Nielsen
tlf 2225 8386
mail: joanstaal@yahoo.dk
Medlemsudvalget 
Iben Bækgaard
tlf: 2246 7094
mail: ibensig@gmail.com
Annette Munk Sørensen
tlf:6043 4326
mail: munk.annette@gmail.com
Lisa Kragh
tlf: 2151 5668
mail: lisakragh@dig.mail.dk
Lene Thorsen
tlf: 2448 2448
mail: privatthorsen@gmail.com
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Efterhånden er der ikke mange tilbage af den flok 
ildsjæle, der gjorde Nødebo Kro til vort elskede 
forsamlingshus, men mange kender Knud og Grete 
Ebbesen, som har været med hele vejen og stadig 
er aktive som frivillige i kulturudvalget, på loppe-
markedet og i en af buffistgrupperne. De er meget 
optaget af kroens fremtid, men fortæller også ger-
ne om de glade dage i 1977, da det hele begyndte:

”Vi var unge, i trediverne, vi havde børn og arbej-
de, men til forskel fra nu, havde mange kvinder 
kun halvdagsarbejde og dermed mere tid. Vi var 
tændt	af	at	skabe	noget	nyt	sammen,	vise	at	vi	
kunne trodse kommunens negative holdning, at 
vi kunne skaffe de mange penge der skulle til, 
løse en umulig opgave. Vi var lidt naive og gjorde 
i	begyndelsen	en	masse	fejl.	Men	det	lykkedes	
takket	være	de	mange	dygtige	og	engagerede	
mennesker, der var med. ” 

At drive et stort forsamlingshus med frivillig arbejds-
kraft gennem mere end 40 år er noget af en bedrift, 
og at det er lykkedes skyldes efter vores mening den 
struktur, som vi fik lagt fast allerede i 1978, og som 
har fungeret siden.

Som frivillig skal man have direkte indflydelse på de op-
gaver, man er med til at varetage. Ellers mister man gej-
sten. Den indflydelse har man på Kroen, hvor vi er orga-
niseret i selvstændige grupper med en udvalgsformand, 
der er valgt på generalforsamlingen. Udvalgene bestem-
mer suverænt, hvad de skal lave. Ingen giver dem ordrer. 
Krobestyrelsen koordinerer udvalgenes arbejde, men 
blander sig ikke i detaljerne. 

Udvalgene har gennem årene opbygget stor erfaring 
og professionalisme i at løse deres opgaver, og når 
der hele tiden kommer nye frivillige med i udvalgene, 
går erfaringerne videre, så arbejdet kan fortsætte 
gnidningsløst.

Man går ind som frivillig på Kroen (og i alle andre 
sammenhænge) af to grunde. Fordi man gerne vil 
bidrage til at Kroen eksisterer og fungerer, og fordi 
man gerne vil være med i det arbejdsfællesskab, der 
giver rigtig mange glade oplevelser. Man bliver ikke 
frivillig, fordi man så kan opnå noget for sig selv. Hvis 
man begynder at indføre særlige fordele for dem der 
arbejder som frivillige, er vi inde på et skråplan. 

Og vi tror der er nok af nye frivillige på vej. De ved 
det bare ikke endnu. I forbindelse med kampen om 
skolen var det overraskende, at mange ikke vidste at 
Nødebo Kro var et forsamlingshus, som alle kunne 
bruge. Da idéen opstod i 1976 gik Kroudvalget fra 
hus til hus og fortalte om idéen, så alle i Nødebo på 
det tidspunkt havde hørt om det. Men der er kom-
met mange nye tilflyttere på 40 år. Der er behov for 
nye husbesøg.

Vi foreslår, at man danner en gruppe Kro-
ambassadører, der kan opsøge alle de husstande, 
der ikke allerede er medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner og fortælle dem om Kroen og dens mulighe-
der. Og ikke mindst inspirere dem til at melde sig som 
frivillige til opgaver, der kan interessere dem.

Knud Aunstrup

Der brænder en ild



Lokalrådet ser tilbage på et 
dejlig travlt år, hvor fokus 
især har været på:

• Trafiksanering i Nødebo med tre 
meget velbesøgte borgermøder

• Helhedsplan omkring skole, sport 
og fritid – en integreret løsning 
som alle i Nødebo kan få glæde af

• Sommerhusområdet, hvor man-
ge Nødeboere gav deres holdning 
til kende og fik stor indflydelse på 
den endelige løsning

• Vores årlige Juletræstænding, 
hvor der på trods af tung regn kom 
rigtig mange glade mennesker og 
støttede op om traditionen

Nu tager vi snart hul på 
et	nyt	år	i	lokalrådet	med	
generalforsamling 
Tirsdag	d.	12.	marts	kl.	19:30	
på Nødebo Kro.

Der er plads til nye medlemmer, 
der har lyst til at indgå i det fæl-
lesskab, der er omkring lokalrå-
det og som har lyst til at støtte 
op om de aktiviteter, der allerede 
foregår eller som har helt nye og 
spændende ideer. Der afholdes 
møde en gang om måneden på 
Nødebo Kro.

Fremtidige aktiviteter:
Der er stadig fuld gang i de aktivite-
ter, der er startet op i 2018. 

• Der skal følges op på trafiksitua-
tionen i Nødebo og der er stadig 
mange flere input, lokalrådet skal 
give videre til Hillerød kommu-
ne – f.eks. forslag til at reducere 
lastbiltrafikken, støj og hastighed 
gennem byen, sikre overgange 
gennem Nødebo og meget mere. 

• Arbejdsgruppen der arbejder med 
helhedsplanen for Nødebo udvides 
stadigt og der pågår arbejde med at 
få finansieret et oplæg til planen. 

• Forhåbentligt kommer der man-
ge nye spændende input efter 
Generalforsamlingen

Støt dit lokalråd:
Der er mange af de aktiviteter, vi 
gerne vil lave, der koster penge – 
blæsten har også været noget hård 
ved vores juletræslys, så mange af 
kæderne skal skiftes til næste ju-
letræs opsætning. Derfor håber vi 
meget på, at I har lyst til at støtte 
os med stort eller småt på mobile-
pay 55029

Se mere til vores projekter på 
www.nødebo.dk – og følg med 
på Facebook ved at ”like” vores 
Facebookside, eller blive vores ven 
på NBLokalråd!

Maria Brendstrup

Nødebo lokalråd

VIGTIGE DATOER
Tirsdag	d.	19.	februar 
er der lokalrådsmøde – husk der er 
spørgetid på Nødebo Kro kl. 19:30

Tirsdag d. 12. marts 
er der generalforsamling, hvor 
alle, der gerne vil høre årsberet-
ningen fra formanden er meget 
velkomne – efter årsberetningen 
er der valg til lokalrådet

Søndag d. 31. marts 
er der den årlige affaldsindsam-
ling, hvor lokalrådet står for alt 
det praktiske i form af handsker, 
poser, nippe-nappere til opsam-
ling af affald og hygge i form af 
kage og kaffe efter indsamling. 
Så kom og hjælp med at holde 
Nødebo ren og pæn.
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Vi er 7 hobby malere, som i ca. 12 år er blevet undervist af kunstmaler 
Ole Tandrup / FOF Ordrup. 

Da vi er 7, bliver vores udstillingerne meget varieret, dvs. at vi spænder 
over det naturalistiske, stilistisk til det kubistiske og spøjs surrealisme.

Der vil bliver vist værker af: 
Lene Hjermind
Liss Nortvig 
Astrid Schou Pedersen, 
Niels Roelsen
Lisbeth Branderup 
Hans Larsen

NØDEBO KRO 
MAJ,	JUNI	OG	JULI	2019

Fernisering 31. marts  
kl. 15:00. Alle interesserede 

er velkomne

ART 7 er en lille flok kunstmale-
re, som trods forskelligheder har 
fundet sammen og har udstillet 
sammen i nogle år. Vores forskel-
lige stilarter kan tydeligt ses af 
ovenstående eksempler. Vi er dog 
alle inspireret af naturen – mest i 
Danmark og Norden. - Vi mødtes 
og mødes stadig på Mable Roses 
Malerskole i Gl. Holte. Det er os en 
stor fornøjelse nu for anden gang 
at få lov til at udstille i Nødebo 
Kros dejlige lokaler.

Edith Hougaard Petersen 
Karin Wergeland Dinsen
Kirsten Gyde Bucher
Birgitte S. Andersen
Lis Pedersen
Lone Schulz

ART7

Maleriudstilling 1. kvartal
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DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring, 
Flishugning

Stubfræsning & Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives 
 
 

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

VedelByg 
Tømrer- og snedkerarbejde 
udføres efter god håndværkertradition

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

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør

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

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

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

Nødebo
Fodklinik
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NØDEBO VANDVÆRK
GENERALFORSAMLING 

Nødebo Vandværk afholder ordinær generalforsamling
torsdag	den	21.	marts	2019	kl.	19.00	på	Nødebo	Kro.

Kom og deltag så du derved kan være med til at præge udviklingen i
vort fælles vandværk. 

Har du lyst og interesse i at deltage i arbejdet, skal der vælges et nyt  be-
styrelsesmedlem på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger kan fås 
ved at kontakte formanden Ole H. Olesen på 21 41 00 04. Bestyrelsens 
arbejde i efteråret har været præget af kursus og planlægning af de op-
gaver, der skal gennemføres i 2019. Hillerød Kommune har godkendt 
takstbladet for 2019, som er uændret i forhold til 2018.

Nødebo Vandværk ønsker alle et godt nytår.
Bestyrelsen – februar 2019. 
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Nu har vi taget hul på 2019, og vi 
glæder os allerede til alle de nye 
spændende oplevelser vi skal have 
i det kommende år. Vi starter året 
med at byde velkommen til en mas-
se nye små, og det er dejligt. Vi glæ-
der os til at lære dem alle at kende.
For en lille gruppe af vores børn 
bliver det året, hvor de skal starte i 
skole, og de er i fuld gang med for-
berede sig på dette. For at sikre bør-
nene en god og tryg overgang, har 
vi de sidste måneder haft et sam-
arbejde med skolen og Nødebo 
Børnehus, hvor børnene har arbej-
det med forskellige fælles projekter. 
Samarbejdet fortsætter indtil de skal 
i skole. Det betyder at børnene nu 
kender de andre børn, som de skal 
i klasse med, og de kender Claudia, 
som skal tage imod dem 1. maj. 
Marianne Garst

Troldehøjen i Nødebo ønsker alle et rigtig godt nytår



Bliv spejder i Grib Skov Trop

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

Læs mere på www.gribskovtrop.dk 

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

Status vedr. branden i Kajakklubben
Klubhuset	ved	søen	blev	voldsomt	skadet	af	en	påsat	brand	d.	5.	januar	2019
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Politiet er færdige med deres 
undersøgelser og det er nu ikke 
mere arbejde for dem på stedet.
Alt er meget sodskadet, og der 
er antændt eller forsøgt antændt 
brand flere steder. Hjørnet med 
sofa og stole er meget brandska-
det. Varmeanlæggene der hænger 

højt på væggene er smeltet og fle-
re ruder er sprunget på grund af 
varmen. El-målerskabet er smel-
tet fuldstændigt væk, og de pa-
gajer, der stod i gangen, er nu i 
børne-størrelse. Det vil kræve en 
omfattende renovering , som vil 
tage måneder. Kommunen kom-
mer d. 21-1 sammen med deres 
forsikringsselskab for at se på 
skaderne, og vil derefter sætte et 
professionelt rengøringsselskab 
i gang med oprydningen. Der er 
stadig ikke strøm i bådskurene og 
motionsrummet, men det håber 
vi, der snart kommer.

Omklædningen er åben
Det glædelige er, at vores om-
klædning stort set ikke har ta-
get skade. Der er lys, og varmt/
koldt vand i bruserne. Der er dog 
ikke endnu varme i radiatorerne. 
Men man kan sagtens klæde om 
og tage bad. Så der er jo ingen 
undskyldning for ikke at komme 
ud og ro.

Claus Bo Jensen, Kajakklubben
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NYT fra NØDEBO & GADEVANG

Arven efter 68HØJSKOLEDAGE I NØDEBO PRÆSTEGÅRD

Vi følger sporene og genkalder stemningen 

fra oprørets magiske år  &
Lavuk på PibergårdenHøstmarked i Gadevang

Ny sæson med store oplevelser på Kroen! 

Nødebo - pilotlandsbyen i Hillerød Kommune

Gudstjenester August, September og Oktober

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

August
Nødebo

Gadevang

 5. aug.
10.30 

---

EHL

 9. aug.
- - -

19.30 Aftenandagt EHL

12. aug.
9.00 

10.30
EHL

19. aug.
10.30

---

BEHO

26. aug.
9.00

10.30
BEHO

30. aug.
17.00 Salmer og spa. ---

BEHO

September
 2. sep.

9.00

---

EHL

 9. sep.
9.00

10.30
EHL

13. sep.
---

19.30 Aftenandagt BEHO

16. sep.
10.30

---

BEHO

23. sep.
9.00

10.30
EHL

27. sep.
17.00 Salmer og spa.

BEHO

30. sep.
10.30

---

BEHO

Oktober
 7. okt.

9.00

10.30
EHL

11. okt.
---

19.30 Aftenandagt BEHO

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 

Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.  

Tlf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk 
Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11, 

tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.
Kst. sognepræst: Bettina 
Hovgaard-SchulzeTlf.: 4016 0730 - mail: beho@km.dk

Træffes ikke mandag.Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

Præstesekretær: Allan Høier 
Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk 
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15.Graver: Michael Müller. Kirkegårdskontor, Nødebovej 16. 

Tlf.: 2047 6867 - mail: graver@live.dk. 

Træffes hverdage i dagtimernewww.noedebogadevangkirker.dk

Kirke & Kro trænger til en ny re-
daktør!  Der skal yngre kræfter til, 
som har et andet syn på bladet og 
på indholdet. Jeg ønsker at holde 
op til årsskiftet 2019-2020, men 
kan godt være med til de 2 første 
blade i -20, så overgangen bliver 
længere. Som alt andet er det fri-
villigt arbejde og kan sagtens va-
retages af en interesseret amatør. 
Én der kan lide at skrive, at samar-
bejde med både layouter, bidrag-
ydere og annoncører og èn, der 
er rimeligt inde i brugen af IT.

Lidt historie
”Kirke og Kro” dannedes i året 
efter at vi overtog Kroen som 
forsamlingshus. De første bla-
de lige efter overtagelsen hed 
”Orienteringsblad”, men samarbej-
det med kirken kom i gang i 1979 
og blev føjet ind i Kroens vedtæg-
ter – også for at vi ikke pludselig 
kunne slutte samarbejdet og kir-
ken så stod uden Kirkeblad, som 
man skal udgive i sognet. Vi arbej-
der lige nu med årgang 42 og skif-
ter til 43 til sommer. 

I Kroens vedtægter står der 
ikke noget om, hvordan vi skal 

virkeliggøre samarbejdet, men 
både Kirke og Kro har haft stor 
glæde af det trykte blad, vi har 
haft i alle årene. Bladet deles 
som I ved ud til alle borgere i 
Nødebo og Gadevang, og det er 
gratis. Det financieres med halv-
delen af udgifterne til Kirken og 
den anden halvdel, som Kroen 
har ansvar for, er annoncebe-
talt. Det er Kroen, som står med 
udgiver-ansvaret og derfor også 
en Kro-tilknyttet, som varetager 
redaktør-jobbet. Tidligere har re-
daktøren været bestyrelsesmed-
lem, men det er ikke nødvendigt 
og derfor ophørt som krav. 

K&K har som regel 40 sider, og det 
udkommer 5 gange om året. Det er 
derfor sjældent at der er ”breaking 
news”, det er mere et tidsskrift om 
livet i Nødebo og Gadevang. 

Vi prioriterer stoffet således:

1.  Stof fra Kroens medlemmer 
og Kirkens menighedsråd og 
ansatte. 

2.  Byernes frivillige foreninger
3.  Byernes øvrige befolkning og 

andre relevante bidragydere.  

Hvad indeholder opgaven?

•  Redaktøren forfatter relevante 
artikler og /eller tager imod/re-
digerer udefra kommende stof. 

•  Der holdes 3-4 redaktionsmø-
der årligt.

•  8-10 dage før hver deadline kon-
taktes de, der plejer at bidrage 
med stof, og et par annoncører, 
der plejer at ændre annoncer. 

•  Kontakt til og ”pleje” af annon-
cører og uddelere i Nødebo. 
Tager imod ris og ros. 

•  Stof modtages i Google-mail, 
og alt opbevares i Dropbox. 
Det nytrykte blad afleveres til 
redaktøren, som sørger for af-
levering til uddelere. 

Interesserede kan få mere at vide 
hos Lisbeth Larsen, tlf: 2342 1537 
kirkeogkro@gmail.com
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NYT fra NØDEBO & GADEVANG

VELKOMMEN TIL

NØDEBO KULTURNAT

&
TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER 

GADEVANG SKOLE HAR STIGENDE ELEVTAL

NATIONALPARK FEJRING PÅ SKOVSKOLEN

NYE MEDARBEJDERE VED KIRKERNE

 
Gudstjenester 

April, Maj, Juni, Juli og August

Vejviser for kirkerne  Nødebo og Gadevang

April Nødebo Gadevang

27. april  St.Bededag - - - 10.30  Konfirmation EHL

29. april  9.00 10.30 AMH

Maj

 3. maj - - - 19.30 AMH

 6. maj 10.30 - - - EHL

10. maj  Kr.Himm. 10.00 og 11.15 Konf. - - - EHL

13. maj 10.30  Konfirmation - - - EHL

20. maj  Pinsedag  9.00 10.30 EHL

21. maj   2. Pinsedag  8.30  (Mor.sang) - - - AMH

27. maj 10.30 - - - AMH

31. maj 17.00  Salmer og Spa. - - - EHL

Juni

 3. juni  9.00 10.30 EHL

10. juni 10.30 - - - AMH

14. juni - - - 19.30 EHL

17. juni  9.00 10.30 *

24. juni 10.30 - - - *

Juli

 1. juli  9.00 10.30 *

 8. juli 10.30 - - - *

15. juli - - - 10.30 *

22. juli 10.30 - - - *

29. juli - - - 10.30 *

August

  5. august 10.30 - - - *

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 

Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.  

Tlf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk 

Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11, 

tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.

Kst. præst: Agnete Møller Holtegaard

Tlf.: 2025 1051 - mail: agmh@km.dk

Træffes bedst om formiddagen. Mandag fri.

Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

Præstesekretær: Allan Høier 

Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk 

Træffes i præstegården: tir.  kl. 9-15.

Graver: Michael Müller. 

Kirkegårdskontor, Nødebovej 16. 

Tlf.: 2047 6867 - mail: graver@live.dk. 

Træffes hverdage i dagtimerne

www.noedebogadevangkirker.dk

* Prædikantlisten kan ikke lægges fast, førend der er ansat en ny halvtidspræst i sognene. 

Følg vores opdatering af gudstjenestelisten på hjemmesiden: www.noedebogadevangkirker.dk

skal have ny redaktør
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AFTENANDAGT i  GAD E VA N G  KIR KE

GIV DIG SELV TID
T O R S D A G  1 4 .  M A R T S  K L .  1 7 . 3 0

www.noedebogadevangk i rker.dk
Illustration: Martin Jarrie
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Skriv jeres mening
Der er næsten altid spørgsmål i 
byen som trænger til at komme 
ud i lyset. Ikke mindst her i gene-
ralforsamlings-tiden, hvor man-
ge af vores foreninger gør status. 
Denne gang har Niels Lillemose 
valgt at sætte fokus på en dyster 
vision for Kroens fremtid. I redak-
tionen håber vi på, at mange får 
lyst til at komme med helt andre 
synspunkter.  Så skriv meget ger-
ne om alle de visioner, der bobler 
rundt omkring i byen, de behøver 
ikke alle sammen at være finan-
cierede og nøje overvejede.                                                                                             

LL

Overlever Nødebo Kro 2025 ?
I december blev der holdt et stort 
klimamøde i Polen, hvor alverdens 
lande mødtes for at diskutere, 
hvordan man skal forholde sig til 
alle de data, der tyder på, at klima-
et globalt vil ændre sig på uheldig 
måde, hvis vi ikke gør noget nu.

For at bringe det ned på et lokalt 
niveau vil jeg gerne gøre opmærk-
som på nogle data, der spreder 
mørke skyer og som på kort sigt 
kan ændre livet på Nødebo Kro 
dramatisk, hvis vi ikke gør noget 
nu. Jeg har undersøgt gennem-
snitsalderen i mange af de grup-
per, der får kroen til at fungere i 
det daglige. Det er ikke raketviden-
skab, men oplysningerne stam-
mer fra rimeligt troværdige kilder. 

Buffistgrupperne, der beman-
der buffeten alle hverdage og vis-
se lørdage og søndage, hvor der 
er kulturarrangementer, har føl-
gende gennemsnitsaldre per hold:

Gennemsnitsalderen er ganske 
høj, og det værste er, at den sti-
ger med ca. 1 år pr. år.

Bankoudvalget, der sørger for 
afviklingen af banko hver tirsdag 
hele året rundt. Holdet består af 
35 + 16 ”bolledamer”, der laver 
smørrebrød og bager kringler til 
spillerne. Her er gennemsnitsalde-
ren ca. 73 år. Også her stiger gen-
nemsnittet med 1 år pr. år.

Kulturudvalget, der planlægger 
og afvikler kroens kulturelle arran-
gementer har medlemmerne en 
gennemsnitsalder på godt 70 år. 

Middagsholdene, der laver mid-
dage til de gæster, der kommer til 
kulturarrangementer med spisning 
per hold:

Bestyrelsen, der har taget for-
skud på fornyelsen, har en gen-
nemsnitsalder på kun 58 år. Men 
nogle af de tunge poster i besty-
relsen er besat af pensionister, 
som har været med i mange år.

Det årlige loppemarked, som 
samler ca. 100 frivillige i Nødebo, er 
svært at aldersbestemme. Der er en 
pæn spredning på alle aldersgrup-
per, men der er en tendens til, at 
loppedirektørerne (dem, der står for 
boderne. Red)  alle er af ”ældre dato”.

Bortset fra bestyrelsen, et enkelt 
buffisthold og to madgrupper ligger 
gennemsnitsalderen på 70 og der-
over. Det er i sig selv problematisk, 
men det værste er, at gennemsnittet 
stiger 1 år pr. år, og mange af de akti-
ve har været med i rigtig mange år og 
er ved at være trætte. Samtidig kan 

man dog glæde sig over, at fredagen 
har fået nyt liv blandt de yngre, og 
at børnene nu har fået deres egne 
3 madklubber.

Aldersproblemet er ikke særegent 
for Nødebo Kro. Mange foreninger 
og klubber har de samme proble-
mer med generationsskiftet. Det 
påpeges ofte, at de unge har for 
travlt til at kunne engagere sig i fri-
villigt arbejde. Det er jo kun en for-
klaring, men ikke en løsning. Gør vi 
ikke noget nu ser min 2025 frem-
skrivning således ud:

•  Banko lukker ( - 250.000 kr)
•  Kulturarrangementerne forsvinder
•  Buffeten lukker  ( -250.00 kr)
•  Medlemmerne fors v inder  

( -200.000 kr)
•  Loppemarkedet forsvinder  

( -139.000 kr)
•   Kirke og Kro forsvinder som blad 

og kroens hjemmeside lukkes
•  Der er ikke penge til driften, så 

kroen forfalder
•  Der er ikke råd til lønnet personale

Tilbage, hvis vi er heldige, er der 
en kro/forsamlingshus som kan 
udlejes til arrangementer, som det 
sker i mange af Danmarks øvrige 
forsamlingshuse.

Det er ikke rart at tænke på, men 
det er konsekvensen, hvis der 
ikke nu sker en tilgang af yngre/
nye kræfter i kroens vitale udvalg. 
Så dette er en opfordring til den 
nye bestyrelse og de yngre med-
lemmer af kroen: 

Skab	en	vision	for	2025	!
Start	fornyelsen	nu	…	ellers	
lukker Nødebo Kro inden 2025.

Niels Lillemose, 
Nødebo, Årgang 46. 

Vi skal have debat 
i ”Kirke & Kro!” 

A B C D E

74 73 72 68 70

A B C D E F

72 73 64 70 52 -



32 42. ÅRGANG  #4  2019

Overgangen mellem Børnehave 
og HFO/Skole på Nødebo Skole
Der er blevet forsket en hel del i, 
hvor vigtige overgange er for børn. 
Den overgang, der er vigtig for de 
børn, der skal gå på Nødebo skole, 
er overgangen fra børnehaverne 
til Tidlig HFO og skole. 

Der er evidens for, at jo bedre 
samarbejde der er mellem de 
voksne (fra børnehaven og HFO/
Skole), jo bedre bliver overgangen 
for barnet. Der eksisterer et direk-
te forhold mellem kvaliteten af de 
voksnes samarbejde og barnets 
lyst og evne til at erobre ”det nye”.

Her i Nødebo er de voksne i 
Troldehøjen, Børnehuset og her i 
HFO/Skole også optaget af vigtig-
heden i børnenes overgang. Vi har 
derfor allerede i august måned 
planlagt et forløb for de kommen-
de børnehaveklassebørn (skole-
grupperne i børnehaverne). Vi har 
siden september måned mødtes 
én gang om ugen. De aktiviteter vi 
har planlagt tager udgangspunkt i 
forskellige emner som er obligato-
riske i børnehaverne:

• Fri for mobberi
• Matematisk opmærksomhed
• Dialogisk læsning
• Mutter Grib 

Ud over disse emner har vi også 
lagt vægt på samarbejde, kreative 
aktiviteter, drama og teater besøg. 
De voksne skiftes til at stå for akti-
viteten og lokaliteten skifter også. 
Vi har bl.a. lavet matematisk op-
mærksomhed i skoven, malet på 
lærreder i HFO én, lavet samar-
bejdslege i skolens gymnastiksal, 
lavet kreative billeder til en juleka-
lender, som hænger på Biblioteket 

og så har der selvfølgelig også væ-
ret mulighed for fri leg.

Efter nytår går vi i gang med 
Dialogisk læsning og Mutter Grib. 
Dialogisk læsning er en enkel me-
tode, som understøtter børns 
tilegnelse af talesproglige kom-
petencer. I modsætning til den 
traditionelle højtlæsning, hvor 
den voksne læser og barnet lyt-
ter, kræver dialogisk læsning, at 
den voksne læser på en måde, der 
skaber mere sproglig inter¬aktion 
fra barnets side under læsningen. 
Ved at engagere barnet sprogligt 
under læsningen bliver barnet 
udfordret mere rent intellektuelt, 
hvilket resulterer i bedre sprog-
færdigheder samtidig med, at me-
toden stimulerer barnets abstrak-
te tænkning.

Mutter Grib er et interaktiv t 
fortælleprojekt, som tager ud-
gangspunkt i Mutter Gribs hule. 
Det foregår på Klaverfabrikken i 
Hillerød, hvor der på førstesalen 
er indrettet et dramarum med 
scene, kulisser og masser af ko-
stumer i børnestørrelse. Målet 
med dramarummet, som har fået 
navnet Mutter Gribs Hule er, at 
børnene skal være med i even-
tyret som deltagere i stedet for 
bare at lytte. Børnene får først hi-
storien fortalt, og derefter spiller 
de med i historien, for bagefter at 
synge sange og spise Mutter Gribs 
pandekager og til sidst få lidt tid 
til at bearbejde oplevelserne med 
muligheden for at male en tegning 
af mødet med Mutter Grib. Mutter 
Gribs Hule drives af syv-otte frivil-
lige, der er tidligere pædagoger og 
ledere i daginstitutioner i Hillerød. 
Vi skal sammen se Mutter Grib 
forestillingen i april måned. Et par 

gange efter mødes vi for at tale 
om vores oplevelse med Mutter 
Grib, og også for at lede efter hu-
len ude i skoven.

Børnenes of f icielle besøg i 
HFO én starter også i januar må-
ned. Børnene følges med en vok-
sen fra børnehaven, men de voks-
ne, der kommer sammen med 
børnene, bliver bedt om at holde 
sig i baggrunden, så vi fra HFO én 
kan lære dem bedre at kende.

Det at vi nu har mødtes siden 
september gør, at stedet og de 
nye voksne ikke er ukendt for 
børnene og børnene føler sig 
derfor mere trygge. 

Besøgene i HFO én foregår 1 gang 
om måneden frem til de skal star-
te i Tidlig HFO 1. maj. 

De involverede voksne der er med 
i forløbet evaluerer løbende. Vi ser 
allerede nu, at børnene fungerer 
rigtig godt sammen, og det at bør-
nene har mulighed for at lære hin-
anden at kende lang tid i forvejen, 
er en stor fordel. 

Vi slutter samarbejdet ved at tage 
på Skovskolens naturlegeplads 
hvor vi griller pølser og brød midt 
i april måned.

Vi glæder os meget til at tage imod 
de nye TidligHFO børn som star-
ter 1. maj. 

Claudia Lehmann, 
pædagog i HFO1 Nødebo 

Mette Schmidt, 
afdelingsleder Nødebo Skole

Nyt fra Nødebo Skole
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Kl. 17.00 Kort børnegudstjeneste i Nødebo Kirke
Kl. 17.45 Vi spiser pasta m. kødsovs i præstegården

SALMER & SPAGHETTI
TORSDAG 31. JANUAR, 28. FEBRUAR, 28. MARTS & 25. APRIL

www.noedebogadevangkirker.dk
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Tirsdagstræf	d.19.	februar	kl.14-16

LIVSHISTORIEN
Det er ikke kun de kendte og kongelige, der har en spændende histo-
rie at fortælle. Mange gemmer på en spændende livsfortælling, der er 
værd at lytte til. I tirsdagstræf vil vi invitere en række personligheder og 
bede dem fortælle deres livshistorie. Det vil tage form af en interview, 
hvor en af præsterne spørger ind til de centrale begivenheder i vores 
gæsts liv. Vores første gæst: 

BRITTA LISSNER NICHOLSON i en samtale med Eva Holmegaard Larsen
Britta er født i 1934 og voksede op i en fynsk landsby, men tilbragte en 
stor del af sin ungdom i England, Tyskland og USA. Hun blev gift med 
en englænder og uddannede sig til socialrådgiver, og det førte hende 
til Wien, hvor hun arbejdede med østeuropæiske flygtninge, og arbej-
de med hårdt ramte familier både i England og Århus. Brittas mange 
år uden for Danmarks grænser, har givet en hende en stor indsigt i 
forskellige kulturer. Hun vil ikke mindst fortælle om forholdet mellem 
forskellige trossamfund og sin interesse for social retfærdighed.

Tirsdagstræf	d.19.	marts	kl.14-16

KUNSTEN AT BLIVE GAMMEL
Skulle det nu være en kunst at blive gammel? Er det ikke noget, man 
bliver af sig selv, bare man er født tidligt nok? Selvfølgelig kan man ikke 
læse sig til at blive gammel, men man kan lære at blive gammel på en 
mere tilfredsstillende måde. En af måderne er at genopdage den gamle 
dyd: Sindighed. Det siger den tyske filosof Wilhelm Schmid i en lille bog 
om at blive gammel. Sognepræst Eva Holmegaard Larsen fortæller om 
denne lille perle af en bog, der også taler om alderdom og kærlighed, 
venskaber, om at forholde sig til døden og alligevel holde sig munter.

Oplægget lægger op til en samtale ved bordene om kunsten at blive gammel. 

Tirsdagstræf
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Vi har den fornøjelse at indbyde alle 3. klasses børn i Nødebo til at del-
tage i et ti ugers mini-konfirmandforløb i FORÅRET 2019.  

At gå til ”mini-konfirmand” er et frivilligt – og gratis – tilbud, og har ingen 
betydning i forhold til senere konfirmandundervisning og konfirmation. 
Formålet er, i samarbejde med Jer forældre, at gøre børnene fortrolige 
med kristendommen og lære dem kirken at kende. 

Undervisningen foregår i konfirmandstuen torsdage fra 14.00-15.30.
Vi begynder torsdag den 31. januar og slutter torsdag den 11. april.  

Der vil hver gang være et tema, som vi prøver at komme omkring både 
gennem samtale, leg og aktiviteter, f.eks.; nadver, dåb, jul, påske, pinse, 
begravelse, opstandelse, tro, tilgivelse, kærlighed etc.  

Vi lægger vægt på, at minikonfirmanderne lærer nogle samler og bi-
belske historier. Det er også vigtigt for os at have tid til nærvær og den 
gode samtale om de livets store spørgsmål, der rører sig i børnene. 
Men først og fremmest prioriterer vi den gode stemning og tid til bare 
at stille spørgsmål og undre sig sammen. 

Vi henter børnene på Nødebo skole/SFO og afleverer dem igen, med-
mindre vi ved, at det er i orden med jer, at de går hjem selv. Har dit barn 
andet skoletilbud, må I selv sørge for transporten. Vi mødes kl. 14.00 i 
konfirmandstuen. Her har vi et lille eftermiddagsmåltid klar.

TILMELDING
MAILES TIL marlenewindjob@gmail.com 
Husk navn og adresse på barn og tlf. nr. (så mange som muligt).

Mange hilsener fra 
Marlene Wind (kirke-og kulturmedarbejder), 
Eva Holmgaard Larsen (præst) og 
Bettina Hovgaard Schulze (præst)

Mini-konfirmand 
tilbud i Nødebo



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

N Ø D E B O

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

v/Anette Plum

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

Ring eller skriv for at bestille tid

Tlf: 40 18 86 11

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

Sus Bigom
Akupunktør

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

Tlf. 2683 7081 • akupunktursus.dk

• Smerter

• Psykiske ubalancer

• Stress

• Angst 

• Depression

• Søvnløshed

• Bivirkninger ved 
 kemo behandling

STOR ERFARING MED  
BEHANDLING AF

Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

Arkitekt Povl Petersen 

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

Kender af lokale forhold i Nødebo  
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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
Kirsten Aunstrup 48485874
Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com

Helene Armfelt 23462767
Kirsten Aunstrup 48485874
Bodil Davidsen 40873652

NØDEBO LOKALRÅD 

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

Medlem
Michael Bo Andersen  2211 5770
Lorna Birgitte Rudd  6094 2477
Helle Barker 5091 1439
Tilde Gylling 2070 2930
Lene Thorsen 2448 2448
Christina Nyander Ottesen  6165 1688
Gitte S. Bendsen  5137 2460
Sus Bigom 2683 7081
Knud Ingolf Jensen 2348 3229 

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

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

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

 

VANDVÆRKET 
www.nødebovand.dk

Formand 
Ole H. Olesen
Sportsvej 35, Nødebo 4848 3819
Driftsforstyrrelser 2141 0004
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  
Mosedraget 30, Nødebo  4090 6402
Kasserer
Lis Aas  
Sportsvej 53  2331 4542

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

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

Ulveleder
Louise Heidtmann  3031 6909
Stifinderleder 
Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderleder
Pernille Christensen 2331 4655
Grib Skov Roverklan 
Roverleder
Torben Pedersen 2191 9695
Klokkekilde Roverklan 
Roverleder
Ole Lumholt 4848 0747
Forældrefore
Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt 
Brian Hørup  4159 1076 
bhpost@mail.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 
VIKINGERNE 
www.nbovikingerne.dk

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

FOLKEMUSIKGRUPPEN 
NØDDEKNÆKKERNE  
www.nodeknek.dk

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

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk
 
Formand
Hans Kloch  48471250

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

NØDEBO IDRÆTSFORENING 
www.nif.dk

Formand
Henning Vester
Krohaven 7 4848 3150
Kasserer
Kasper Andersen
Mosedraget 24 4848 5584
Sekretær
Margit Vester  4848 3150
Badminton 
Sven M. Andersen  
Baunevænget 38 4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber
Baunevænget 36  30186513
Gymnastik 
Lillian Dale
Søvej 14 4848 3238
Tennis 
Jørgen Fonnes
Søparken 8 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 
www.hillerodsejl.dk

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

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

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

NØDEBO STAVGANG 
www.nodebostavgang.dk

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



Gudstjenester 
Februar, Marts og April

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

Februar Nødebo Gadevang

 3.	februar 10.30 --- BEHO
10. februar  9.00 10.30 BEHO
14. februar --- 17.30 Valentinsaften EHL
17. februar 10.30 --- EHL
24. februar  9.00 10.30 BEHO
28. februar 17.00 Salmer og spa. --- EHL

Marts

 3.	marts 10.30 13.00 Fastelavn EHL
10. marts  9.00 10.30 EHL
14. marts --- 17.30 Aftenandagt BEHO
17. marts 10.30 --- BEHO
24. marts  9.00 10.30 BEHO
28. marts 17.00 Salmer og spa. --- EHL
31. marts 10.30 --- EHL

April

 7.	april  9.00 10.30 BEHO
11. april --- 17.30 Aftenandagt EHL
14. april Palmesøndag 10.30 Børnekirke --- EHL

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

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

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

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


