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Synes du Netto er vores nærbutik? 
Ja jeg synes mest vi er nærbutik. Jeg 
er godt tilfreds med at være butiks-
chef her, fordi  jeg stort set kan nå 
at lære min kundekreds at kende, 
og give butikken  lidt lokalt præg.  
Selvfølgelig kommer der også hånd-
værkere forbi og sommergæster se-
nere på året, men jeg synes her er en 
fast flok, som er vores daglige kunder, 
og det kan jeg godt lide. 
 
Er Netto-forretningerne forskellige? 
En Netto-forretning kan have 3 for-
skellige størrelser: lille, mellem og 
stor, og vores er en mellemstørrelse. 
Det gør, at vi alle som ansatte skal 
kende hele varelageret, jeg kan ikke 
– som jeg har erfaring for i Brugsen – 
kun have tjek på fx grøntafdelingen, 
jeg skal have overblik over hele for-
retningen, og det og det synes jeg er 
meget tilfredsstillende 
 
Er du glad for jobbet? 
Jeg blev uddannet butiksassistent  i 
Netto for 15 år siden, så jeg har en 
del erfaring. Bortset fra en afstik-
ker til Brugsen, har jeg altid arbejdet 

i Netto, og det er jeg godt tilfreds 
med. Jeg bor i Græsted, så jeg har 
ikke så langt til arbejde. Men af og til 
er det også nødvendigt at være her 
ved 5-tiden om morgenen. Kølevarer 
kommer sent aftenen før, og de skal 
jo sættes på plads inden åbningstid, 
det kommer ikke på plads af sig selv, 
og jo mindre der skal sættes på plads, 
når kunderne kommer, jo bedre. 
Brødet skulle gerne komme mellem 
7.30 og 12, og det er en stor tidsmar-
gen, men det har desværre vist sig 
nødvendigt. 

Kan I selv bestemme, hvad der skal være 
i sortimentet? 
 Vi råder ikke over, hvad der skal være 
i varesortimentet. Netto bestem-
mer hvad der skal være og hvor det 
skal stå. Vi kan bestemme lidt over 
spotvarernes placering, så det gør vi 
så godt, vi kan. I efteråret har vi fået 
mere end 250 nye faste varer på hyl-
derne, og vi har heldigvis fået bedre 
plads efter ombygningen. 
Det er nogle gange sket, at kunderne 
er blevet så glade for en spotvare, at 
det med en stor anbefaling er lykke-
des,  at det blev en del af det faste 
sortiment. Det kan godt betale sig en 
gang imellem at ringe til kundeservice  
og tale varmt for en ny vare til det fa-
ste sortiment. 
Jeg ved, at vi før har haft apoteker-
varer, og jeg er meget positiv over-
for at få den ordning tilbage, så jeg 
vil undersøge nærmere, om det kan 
lade sig gøre. 
Vi skal da have ”Kirke & Kro” liggende i 
butikken. Men det kan ikke få lov til at 

ligge i indgangen, chefen fjerner det, 
hver gang han ser det. Det kan ligge 
ovre ved bladene, så vi finder en god 
plads dér. 

I har vel også særlige opgaver  pga. 
Corona?
Corona har selvfølgelig givet eks-
tra-arbejde. Blandt andet skal kurve 
og vogne gøres rene regelmæssigt. 
Man kan godt regne med, at de er 
rengjorte, hvis de står i indgangen 
eller udendørs. Hvis de står i kassen 
er de ikke gjort rene. Mundbindene 
kan godt give anledning til bøvl. Vi har 
fra øverste ledelse fået at vide, at vi i 
det omfang det er muligt, må opfor-
dre til, at man overholder retningslin-
jerne som regeringen har udstukket, 
men at vi ikke er coronapoliti. Så vi 
prøver så vidt det er muligt at opfor-
dre til at overholde restriktionerne, 
når vi ser eller oplever en kunde som 
ikke gør det, men man kan jo desvær-
re ikke holde øje med alle kunder hele 
tiden, og vi kan ikke vise kunder bort 
af den grund. 

Er det svært at skaffe personale?- 
Vi er 5 fastansatte i butikken, og 20-
25 unge mennesker, der har mange 
forskellige antal arbejdstimer. Som 
regel  er det ikke svært at få nok unge, 
mange ser det som et springbræt til 
arbejdslivet. Det er ok. 

Tak for snakken, Lisa. Og tak for at du af 
og til skriver på Facebook. Det er godt 
at holde kontakt.   

Lisa Friborg 
Lisbeth Larsen

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
Tlf. 2683 7081

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

• Akupunktur

• NADA

• Øreakupunktur

• Cupping 

• Japansk ansigtslift
 Ingen kemi, ingen nåle
     - bare velvære

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

Vi er da nærbutik
Samtale med Lisa Friborg, der er butikschef i vores Netto

21 44. ÅRGANG  #4 2021



Vintersamtale med Nødebos 
fællessanger, Anders Greis

I november 2020 udkom den nye 
Højskolesangbog, og en aften på 
Kroen fik vi mulighed for at syn-
ge nogle  af de sange, der var med 
i kampen om at blive optaget i 
Højskolesangbogens 19. udgave. 
Selvfølgelig med afstand og anstand 
som det sig hør og bør under Corona. 
Men det var interessant at høre om 
det kæmpearbejde, der blev lagt i at 
finde de bedste sange til bogen, og at 
synge nogle af dem. 

Der mødte jeg Anders Greis, som 
blev en af de sangskrivere, som 
har fået sange med i den nye 

højskolesangbog. I øvrigt har han 
den store kvalitet, at han er nøde-
boborger. Jeg foreslog ham straks, 
at vi skrev om ham og hans arbejde 
i Kirke&Kro, og det var han med på.
Vi mødtes til en snak i skoven på årets 
første vinterdag, hvor alle børn og 
barnlige sjæle i Nødebo havde gra-
vet kælken frem af gemmerne, holdt 
tidligt fri fra hjemmeundervisning 
og andre pligter og forlystede sig på 
Nødebos kælkebakker.

Anders og hans familie har boet i 
Nødebo i 3 år. Anders er gift med 
Naja og de har 2 børn på 6 og 3 år.

Han var med til at lave et sangbart 
egnsportræt af Hillerød-egnen 
i 2015-16, som hed “HILLERØDS 
UENDELIGE HISTORIER”, og det invol-
verede bl.a. Gadevang. Både Anders 
og hans kone syntes, at Gadevang var 
et meget spændende område, men 
det blev et hus i Nødebo og Nødebos 
muligheder, de faldt for.
Familien bruger institutionerne, de er 
med i en spiseklub på Kroen, og i sin 
sparsomme fritid er Anders med i et 
band i Nødebo, der spiller hård rock 
– det er ren afslapning - ligesom at 
han løber nogle ture, når der er tid. 
Anders vil gerne på sigt være med i 

flere af vores fællesskaber, men med 
små børn og rigeligt med arbejde 
bliver det mest ad hoc projekter, han 
kan interessere sig for. Han har dog 
tilbudt Fredagscafeen at komme med 
nogen musikalske indslag, og det ly-
der virkelig lovende.

Anders og musikken
 
Anders Greis er cand. mag. i reto-
rik med tilvalg i musikvidenskab. 
Musikken har siden hans ungdom 
været en meget stor del af hans liv, 
og som færdiguddannet fik han job 
som hovedlærer på Den Rytmiske 
højskole i Vig i Vestsjælland. Her tog 
han sig af sangskriver/producer-linjen 
og faget, “Lyrik”.
Han betegner sig selv som musiker, 
egentlig med trommer som sit første 
instrument, som dog blev overhalet 
af guitaren i de sene teenageår. Han 
tjener sin løn som både sangskriver, 
komponist, foredragsholder og mu-
siker, men som familiefar har han 
valgt også at have et fast job, hvor 
han er mere hjemme. Som musiker 
lever man et rakkerliv, og det er ikke 
foreneligt med hans liv lige nu. Han 
er derfor blevet kulturformidler ved 
bibliotekerne i Fredensborg, og det er 
han godt tilfreds med.
 
Via hans arbejde som højskolelærer 
på Den rytmiske Højskole i Vig blev 
det også kendt, at han er en dygtig 
sangskriver og komponist.
Højskolesangbogen blev sidst re-
videret i 2006, og efter 14 år har 
den igen trængt til en hovedrengø-
ring. Lederen af sangbogsudvalget 
var tidligere forstander på Thestrup 
Højskole, Jørgen Carlsen.

Anders blev inviteret til at del-
tage i et seminar arrangeret af 
Sangbogsudvalget. Her fandt han 
sammen med 3 andre deltagere, de fik 
ideen til flere sange, og 2 af sangene 
er nu optaget i Højskolesangbogen, 
nemlig ”Ramadan i København” og 
“Forårssang uden håb”, som Anders 
har skrevet med bl.a. Isam B og Stine 
Pilgaard.

Arbejdet med sangene
 
Anders vil du ikke for tælle lidt 
mere om de sange, I har skabt til 
Højskolesangbogen?
Den ene er blevet en melankolsk for-
årssang. Mange tænker på foråret med 
mere glæde og optimisme, men jeres er 
i mol?
 
”Stine Pilgaards tekst handler om 
sorg i foråret. Det er en modstriden-
de følelse. Verden springer ud i håb 
og optimisme, alt imens man selv bli-
ver suget ind af mørket. Man slås mod 
årstidernes og verdens uundgåelige 
fremadskriden. Mol slog os som den 
rigtige klangfarve”.
 
Det lyder rigtigt og meget vedkommen-
de, for også depressioner blomstrer 
om foråret. Den anden: ”Ramadan 
i København” har givet en masse 
diskussion?
 
”Ja, vi fik ørerne i maskinen, da den 
fik plads i Højskolesangbogen (fak-
tisk allerede da vi prøvede at spille 
sangen live i foråret 2019). Den var 
på forsiden af Politiken, der blev skre-
vet om den i New York Times, og der 
var en del, der blev ret så provokere-
de af sangen. Jeg har også selv lagt 

ryg til en del hademails og trusler. På 
den måde fik sangen et meget vildt 
liv, allerede før det var afgjort, om 
den skulle med i højskolesangbogen. 
Men sangen har jo fået den samme 
behandling af udvalget som alle de 
andre nyoptagne sange.
Højskolesangbogen er et billede 
af de mange forskellige liv, der le-
ves i Danmark. Når vi synger fra 
Højskolesangbogen, får vi en mulig-
hed, for at komme på besøg i nogle 
liv, der er anderledes end vores egne, 
og det er en meget vigtig ting, hvis 
vi fortsat skal have et demokrati, der 
fungerer i praksis. Vi kan træne den 
muskel, vi bruger til at forstå andre 
mennesker med ved at synge nogle 
andre perspektiver på livet frem. Når 
jeg fx synger om at være kristen, som 
jeg ikke selv er, så bliver jeg bedre til 
at forstå de troende. Når vi skal skabe 
et samfund sammen er det vigtigt at 
kunne forstå dem, der mener noget 
andet end én selv, og at kunne føle sig 
forenet med mennesker, der er an-
derledes end én selv. Og det hjælper 
Højskolesangbogen os med”.

Det synes jeg faktisk Anders har me-
get ret i. Den er en meget vigtig og 
højtelsket bog, som rigtig mange 
mennesker har stærke holdninger 
til, og diskussionerne om arbejdet er 
gået højt allevegne i Danmark. Men 
det er jo også meningen.

1. oplag er vist allerede udsolgt – 
den stod på min ønskeseddel til jul, 
- forgæves.

Anders Greis
Lisbeth Larsen
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Naturnationalpark i Gribskov
I juni 2020 blev dele af Gribskov og 
Fussingø udpeget til Danmarks to 
første	naturnationalparker.	Som	et	
vigtigt led i arbejdet med de kom-
mende naturnationalparker er der 
blevet nedsat en række følgegrup-
per – herunder en lokal arbejds-
gruppe for hvert område.

I Gribskov udgør naturnationalparken 
et 1100 ha stort område i den nordli-
ge del af skoven inden for jernbane-
spor og gennemgående veje. Naturen 
skal her være urørt og have plads til 
at være dynamisk og vild på egne 
præmisser. Naturnationalparken bli-
ver indhegnet, så store planteæde-
re kan skabe lysninger og en mere 

varieret natur, til gavn for alle de 
planter, svampe og insekter, der i dag 
har det svært eller ligefrem er truet. 
Hegnet skal hegne de græssende dyr 
inde, men ikke hegne skovens pub-
likum ude. Der kommer låger i heg-
net, så det stadig er muligt at færdes i 
området og opleve den vildere natur. 
Inden 1. april i år skal Naturstyrelsen 
udarbejde et projektforslag i samspil 
med de nedsatte følgegrupper. Det 
skal godkendes politisk og sendes i 
en offentlig høring i 2. kvartal. I for-
året 2022 forventes det, at snoren 
kan klippes til Danmarks to første 
naturnationalparker.

Naturstyrelsen

Nødebo Skole
Nødebo Skole er også coronaramt, 
men vi har stadig åbent. Vi er som i 
resten af landet igen gået tilbage til 
forårets restriktioner og forholdsreg-
ler, og det betyder et væld af dagli-
ge ændringer, som både voksne og 
børn skal hitte rede i og forholde sig 
til. Heldigvis har både lærere, pæda-
goger og eleverne været helt utroligt 
gode til at tilpasse sig den nye virke-
lighed, og vi har fået lært mange nye 
metoder og måder at få det hele til 
at virke på.

Vi er i skrivende stund kun åben for 
nødpasning, så vi har pt kun en lille 
flok elever på skolen, og resten un-
dervises online hjemme efter det 
normale skema via Teams. Her kan 
de, modsat i foråret, se hinanden 
og deres lærer, og få mere hjælp til 
den daglige undervisning. Det er ikke 
nemt for nogen, og børnene savner 
hinanden og skolen, og skolen savner 
børnene.

Vi har heldigvis mange lyspunkter – 
og bla. januars sne har været med 
til at puste nyt liv i glade og legesyge 
børn, der har kunne mødes på sikker 
afstand på boldbanen til snemænd, 
sneboldkamp og kælketure. 

Vi glæder os meget til at byde de nye 
førHFO-elever fra børnehaverne vel-
kommen den 1. maj, og den næste tid 
går med at planlægge, hvordan vi sik-
rer en tryg og god overgang for dem, 
når vi nu ikke frit kan besøge hinan-
den endnu. Det gik rigtig godt sidste 
år med vores 28 elever i børnehave-
klassen, så vi er sikre på, at det nok 
skal gå godt igen i år.

HFO

I forbindelse med nedlukningen er 
det HFO én der varetager nødpas-
ningen. Pædagogerne har børnene 
hele dagen og hjælper dem med at 

komme online med deres respektive 
klasse, og  hjælper dem med skolear-
bejdet. Når skoleskemaet slutter er 
det væk med skolebøgerne og opga-
verne, børnene har herefter HFOtid. 
Men der er rigtig mange børn der er 
hjemme og ikke er i nødpasning, de 
får desværre ikke set kammeraterne 
og med den nye nedlukning frem til d. 
7. februar er der langt til at børnene 
kan se hinanden igen. Vi har derfor 
forsøgt os med at lave HFO-online, 
børnene har fået en invitation på 
Teams til HFOhygge. HFOhygge kører 
1 time et par gange om ugen, og det 
er helt frivilligt at deltage. Børnene er 
blevet delt op i to grupper: 0. og 1. 
klasse er en gruppe, og 2. og 3. klasse 
er en anden. 
Til HFOhygge online har den voksne, 
der styrer det, forberedt lidt af hvert. 
Vi har bl.a. lært at tegne forskellige 
motiver, vi har lyttet til historie, vi har 
talt sammen, vi har leget forskellige 
lege på skærmen, vi har gættet lyde, 
vist hinanden de fine julegaver bør-
nene har fået og bare været sammen 
på skærmen hver for sig. Indtil vide-
re har det været en succes som vi vil 
fortsætte med.

Nødebo Skole, 
HFO og Forældreråd

Mon ikke vi har fået rekorden 
i højeste snemand i år? 
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Nyt fra Nødebo Kro

Der er planlagt generalforsamling 
til afholdelse d. 22. marts kl. 19.30 
i salen. Se dagsorden andetsteds i 
bladet. Hvis et forsamlingsforbud 
kommer i vejen, flyttes generalfor-
samlingen til senere på året.

Når fredagscafeen åbner igen, plan-
lægger vi at invitere alle nye medlem-
mer og andre interesserede, til et 
uformelt orienteringsmøde, hvor en 
del af bestyrelsen og andre relevan-
te medlemmer vil fortælle om Kroens 
aktiviteter og muligheder, herunder 
også hvilke muligheder der er for at 
påtage sig frivillige jobs. 

Formålet med de uformelle møder er, 
at vi vil sikre os, at både nye medlem-
mer  og andre, der overvejer at blive 
medlem, føler sig velkomne og får et 
overblik over hvad der foregår, og kan 
foregå på Kroen. Hvis du bare er nys-
gerrig, er du også velkommen.
Der bliver planlagt et møde om må-
neden. Annonceres på de sociale me-
dier og kroens hjemmeside, så hold 
godt øje.

Lokaldysten

Hillerød Kommune og DGI har hen-
vendt sig til os med opfordring til at 
deltage i Lokaldysten.
Lokaldysten er et motionsevent for 
lokalsamfundet, hvor det er menin-
gen at alle byens borgere skal mo-
tionere på et aftalt tidspunkt i ca. 2 
timer.

Det handler om fællesskab, bevægelse, 
lokalt sammenhold og gode oplevel-
ser for alle. Det lokalsamfund som er 
mest aktiv og tilbagelægger flest km pr 
indbygger vinder dysten mod de andre 
lokalsamfund i kommunen. Km tilba-
gelægges ved af gå, løbe eller cykle på 
dertil markerede ruter. Ruterne er kor-
te og alle kan være med – også dem i 
klapvogn eller kørestol. Der er præmier 
til alle lokalsamfund som deltager i dy-
sten. Vinderen kåres i forbindelse med 
Hillerød kommunes frivillig galla. (Mail 
fra Hillerød kommune).

Hillerød kommune og DGI er behjæl-
pelig med sparring og gode råd, men 
vi skal selv som lokalsamfund fore-
står den praktiske del. DVS. planlæg-
ge og koordinere eventet, afmærke  
ruter, sørge for underholdning og 
meget mere.
Vi skal derfor have nedsat en styre-
gruppe, gerne med repræsentan-
ter fra de forskellige foreninger eller 
bare ildsjæle, som har lyst til at yde 

en indsats. Foreløbig er vi 4 fra besty-
relsen, men der er brug for flere hvis 
vi skal være med. Kontakt gerne en 
af os fra bestyrelsen hvis du har lyst 
til at være med, enten i styregruppe 
eller den praktiske del.  

Vi er klar med nye ideer

Bestyrelsen har planlagt en works-
hop med overskriften VISION 2025. 
Workshoppen skal bidrage til, at 
der udarbejdes en handleplan for, 
hvordan Nødebos beboere ønsker 
at kroen skal se ud om 5 år. Det er 
bestyrelsens vision, at de nuværen-
de aktiviteter der foregår på Kroen 
skal være indeholdt i handleplanen, 
men at der også skal være plads til 
nye tiltag.
Vi er klar med program og facilitator 
og venter kun på, at det bliver muligt 
at mødes igen efter Corona nedluk-
ningen. Derfor vil dato blive annon-
ceret på de sociale medier og Kroens 
hjemmeside. Også hvordan du tilmel-
der dig. Vi forventer at workshoppen 
afholdes en søndag fra kl. 9.30 til ca. 
14.00
Nu har alle chancen for at komme 
til orde og bidrage til, at vi fortsat i 
mange år kan have et velfungerende 
forsamlings- og kultursted i Nødebo.

Vinterhilsner
Hanne Toke, Formand

Vi er mange der glæder os til at der kommer mere normale tilstande, og til at de mange aktiviteter på Nødebo 
Kro	igen	kan	komme	i	gang.	Bestyrelsen	har	brugt	noget	af	tiden	til	at	planlægge	nye	aktiviteter,	når	vi	får	
mulighed for at forsamles igen, ligesom viceværten fortsat bruger tiden på at shine kroen op, så den fremstår 
rigtig	fin,	når	vi	kan	benytte	den	igen.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretninger
    a. Formanden, Hanne Toke
    b. Info udvalget, Ann Ulrich
    c. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
    d. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
    e. Bankoudvalget, Mogens Bastrup 
    f. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
    g. Medlemsudvalg, Britt Isabel Olsen

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 
foreningen, Erik Wedø

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 
institutionen, Ib Wedø

5. Forelæggelse af budgetter for foreningen og in-
stitutionen til orientering, Erik Wedø

6. Indkomne forslag

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
    Hanne Toke (formand)
    Bruno Bjerre (Ejendomsudvalget) 
    Jan Kongerslev (Driftsudvalget
    Mogens Bastrup (Bankoudvalget)
    Frank Holst Andersen
    (2 ubesatte pladser)

9. Valg af to revisorer og  en revisorsuppleant

De hidtidige revisorer genopstiller: revisor 
Cathrien Douzon-Damgaard, revisor Jannik 
Kølbæk og revisorsuppleant Helle Thorndahl

10. Evt.

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden i følge vedtægterne:

Der afholdes ordinær generalforsamling på Nødebo Kro
mandag den 22. marts 2021 kl. 19.30. 

Alle medlemmer af Foreningen Forsamlingshusets Venner er velkomne. 

V
forhåbentlig
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Den unge guitarist, sanger og sang
skriver Andreas Langvad leverer 
med sin sprøde engelske vokal og 
sin guitar lækker pop- og folkemu-
sik. Han optræder i en blandet genre 
af pop og folk, og præsenterer sine 
sange med et smil på læben og en 
særpræget umiskendelig stemme, 
der rummer alt fra fine falsetter til rå 

styrke. Han formår at inddrage pub-
likum i sit nærværende, intime uni-
vers og serverer sine fortællinger 
med god energi, ironi og komiske 
twists , der sikrer et smil på læben 
blandt publikum.
Billetterne til koncerten koster 100 kr. 
ved indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Andreas Langvad 
Søndag	d.	21	marts	2021	kl.	16	

En koncert med Banks, Jørgensen og 
Backhausen spænder fra rå uforfal-
sket blues til højtflyvende melodiøse 
passager. Trioen er gudsbenådede 
spillemænd på henholdsvis guitar, vi-
olin og harmonika. Hver for sig er de 
markante skikkelser på deres instru-
menter, og sammen nyder de fælles-
skabet i deres dybe fortrolighed med 

”the blues” i al dens mangfoldighed. 
Før musikken kan man spise middag på 
Kroen. Spisebilletter skal købes senest 
onsdag den 24. marts kl. 12.
Billetterne koster 150 kr. ved indgangen 
og 140 kr. i forsalg. Gratis med årskort.

Banks, Jørgensen & Backhausen
Fredag den 26. marts kl. 21 – med mulighed for spisning kl. 19 

Jens Hages genkendelige streg hører 
til de mest oplivende i dansk presse. 
Hør ham fortælle om, hvordan man 
omsætter idéer til streger, så læser-
ne får en ekstra dimension i ople-
velsen. Foredraget handler dels om 
et liv som tegner og dels om, hvad 
der sker i hjernen, når vi skal have 
idéer på kommando. Jens Hage er 

uafhængig tegner og illustrator 
og bl.a. tilknyttet Blæksprutten og 
Berlingske Tidende, hvor han i 40 
år har tumlet sig med karikaturer af 
vore politikere og visuelle kommen-
tarer til dagens debat
Billetterne til foredraget koster 100 kr. 
ved indgangen og 90 kr. i forsalg. 
Gratis med årskort.

Hvad der kan tænkes, kan tegnes 
Onsdag den 10. marts kl. 19.30 

Trio con Brio består af den danske 
pianist Jens Elvekjær, der er pro-
fessor på Musikkonservatoriet i 
København og to herboende ko-
reanske søstre, violinisten Soo-
Jin Hong og cellisten Soo-Kyung 
Hong, der begge er tilknyttet DR 
Symfoniorkester.

Nu bliver der mulighed for at komme 
tæt på hele trioen i Nødebo Kros in-
time koncertsal, og høre dem spille 
trioer af Haydn og Tjaikovskij.
Billetterne til koncerten koster 200 kr. 
ved indgangen og 190 kr. i forsalg. 
Gratis med årskort. Der er nummerere-
de pladser i salen.

Trio con Brio Copenhagen
Søndag	den	7.	marts	kl.	16	
 

Den 28. januar forlængede myndig-
hederne nedlukningen af Danmark 
indtil udgangen af februar, så vi kan 
nu tidligst komme i gang med kultur-
arrangementerne på Kroen fra marts, 
hvor Trio con Brio bliver det første, vi 
har på programmet.

Desværre måtte vi helt aflyse koncer-
ten med Wienertrioen og foredraget 
om Briterne & Brexit i januar. Det har 
heller ikke været muligt at finde nye 
datoer for Billy Cross, så ham må vi 
vente med at møde igen til 21. januar 
2022. Men de øvrige aflyste arrange-
menter er flyttet til andre dage sene-
re på foråret, som det fremgår af de 
følgende sider.

Forhåbentlig snart kon-
certer igen, men nok 
ingen dans

Frem til 9. december kunne vi gen-
nemføre koncerter og foredrag som 
planlagt i kulturkalenderen. Også 
selvom det almindelige forsamlings-
forbud var reduceret til 10. For det 
var stadig lovligt at gennemføre kul-
turoplevelser, hvor publikum sad med 
afstand og med ansigtet rettet mod 
en scene eller lignende.
Vi håber, at vi snart kommer tilbage til 
den situation igen, og vi ved at mange 
er sultne efter at høre god levende 
musik og spændende foredrag. 
Men vi skal nok langt hen på foråret, 
før der kan danses. Nøddeknækkerne 
har derfor aflyst deres fællesaftener i 
februar og marts, men håber de kan 

gennemføre den sidste fredagsaften 
den 23. april. Den planlagte salsa-af-
ten med Son Danesas, som skulle 
have været den 5. marts, er udskudt 
et år til marts 2022.

Følg med på hjemmesiden

De mange ændringer skaber forvir-
ring i kalenderen, og vi vil ikke altid 
kunne indfri løfterne i den trykte kul-
turkalender. Her i Kirke & Kro kan vi 
på de næste sider præsentere det, vi 
har planlagt lige nu, men der kan jo 
komme ændringer, når vi får næste 
udmelding fra myndighederne.
Vi vil derfor opfordre alle til at hol-
de sig opdateret på Kroens hjem-
meside, og tilmelde sig kulturudval-
gets mailliste. Det kan man gøre på 

hjemmesiden, og man vil så få be-
sked om ændringer i de kommende 
arrangementer.

Ingen risiko ved at købe 
billetter

Der er på grund af afstandskrav be-
grænsning på, hvor mange vi må lukke 
ind, så det er en god idé at købe bil-
letter tidligt til de oplevelser du gerne 
vil være med til. Og du kan roligt købe 
billetter til arrangementerne, for hvis 
de ikke kan gennemføres som plan-
lagt, vil billetterne enten gælde til en 
ny dato med samme program eller bli-
ve refunderet.
Vi glæder os til snart igen at kunne 
præsentere store oplevelser på Kroen.

Kulturudvalget

Trio con Brio kommer til Nødebo 7. marts

Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Søren Kristiansen har akkompagne-
ret stribevis af store amerikanske 
musikere og regnes i dag for en af de 
betydeligste danske jazzmusikere. 
Han er fra før den tid, hvor jazzmusi-
kere var noget, man producerede på 
en uddannelsesinstitution.  I stedet 
har han som alle store musikere stå-
et i mesterlære på jazzklubberne hos 

dem, som kom før ham. Sidst, Søren 
Kristiansen spillede på Nødebo Kro, 
var det som medlem af Danish Jazz 
Quartet i december 2017, men denne 
gang kommer han med sin egen trio 
med Thomas Ovesen på bas og Alex 
Riel på trommer. Billetter til koncerten 
koster 150 kr. ved indgangen og 140 kr. 
i forsalg. Gratis med årskort. 

Søren Kristiansen Trio 
Søndag	den	25.	april	kl.	16	

Nøddeknækkerne holder åben folke-
musikaften den sidste fredag i april, 
og vi må nok regne med, at de særlige 
covid-19 forholdsregler stadig gælder. 
Der kan som sædvanlig spises mid-
dag på Kroen før musikken starter, 
men pladsen er begrænset. Der 
serveres en ret mad kl. 18, og det 
koster 100 kr. for voksne og 50 kr. 

for børn. (der er rabat for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner) 
Spisebilletter skal købes senest ons-
dag den 21. april kl. 12.
Når musikken starter kl. 19, vil der bli-
ve spillet op til dans. Der er kun par-
danse, og man skal helst holde sig til 
den samme partner. Der er plads til 
ca. 20 på dansegulvet ad gangen.

Nøddeknækkerne
Fredag 23. april kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18 
 

Big Creek Slim er det største danske 
- og skandinaviske - blues navn i øje-
blikket, når det gælder traditionelt 
blues. Han fik i 2015 titlen som ”Årets 
Danske Bluesnavn” og vandt i 2013 
Danish Blues Challenge. Han har boet 
i Louisiana, Mississippi, Arkansas, 
Alabama og Tennessee. Når man hø-
rer Marc Rune, kendt som Big Creek 

Slim, synge får man et chok. Det går 
rent ind, er råt og nærværende. Han 
tryllebinder sit publikum, og i løbet af 
de seneste ti år har han udviklet sin 
egen stil, der har dybe rødder i den 
sorte blues.
Billetter til koncerten koster 150 kr. ved 
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

The Big Creek Slim Band
Søndag	den	18.	april	kl.	16	

Karen Fastrups psykologiske roma-
ner tager læserne med ind i sindets 
krinkelkroge og tilbage i romanka-
rakterernes barndomsuniverser 
for at forstå deres problemfyldte 
liv. Personerne er ofte på dybt vand 
som Karen i den autofiktive roman 
”Hungerhjerte”. Her beskriver for
fatteren den psykose, hun selv fik i 

2015, og de efterfølgende indlæggel-
ser på psykiatriske afdelinger, som 
resulterede i, at hun fik diagnosen 
borderline.
Billetter koster 100 kr. ved indgangen 
og 90 kr. i forsalg. Gratis adgang med 
årskort.

Mød forfatteren Karen Fastrup 
Onsdag den 14. april kl. 19.30

Det bliver en aften med god, gammel 
rock, når Stig Møller Band kommer 
til Nødebo. Stig Møller har gennem 
mere end 50 år været en vigtig spiller 
på den danske musikscene, og hans 
guitar kan høres på utallige indspil-
ninger med de hotteste danske nav-
ne.  Når bandet kommer til Nødebo, 
er det med Jens Haack på saxofon, 

Peter Ingemann på bas og Hans Fagt 
ved trommerne.
Inden musikken starter, kan man spise 
middag kl. 19. Spisebilletterne skal kø-
bes senest onsdag den 7. april kl. 12. 
Billetter til musikken koster 200 kr. ved 
indgangen og 190 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Stig Møller Band
Fredag den 9. april kl. 21 - med mulighed for spisning kl. 19 
 

Oplev en intens improvisationskon-
cert, hvor Carsten Dahl i en åben dia-
log med publikum deler sin stærkt 
personlige fortælling og inspireren-
de tanker om kunsten. Carsten Dahl 
anses i dag for at være en af de mest 
innovative og geniale improviseren-
de musikere. Han er kendt som en 
af landets bedste koncertpianister, 

en intens og særdeles produktiv ma-
ler samt en superskarp og autentisk 
foredragsholder. Du vil møde et fi-
losofisk, humoristisk og moderne 
renæssancemenneske med virkelig 
meget på hjerte!
Billetter til denne dialogkoncert koster 
150 kr. ved indgangen og 140 kr. i for-
salg. Gratis med årskort.

Carsten Dahl
Søndag	den	11.	april	kl.	16	

”Festligt musik af de største kompo-
nister! Lumre Klassikere er den lette-
ste tilgang til klassisk sang, du kan få”. 
Sådan beskriver tenoren Andreas 
Bigom Operabandens koncert, og 
barytonsangeren Anders Nielsen 
supplerer: ”I operaens verden kan 
man finde en hvilken som helst af 
menneskets tanker og handlinger 

portrætteret. Ofte er det helt store 
følelser som kærlighed og had, men 
mindre lødige begreber som druk og 
hor har også altid en fast plads i Lied- 
og operalitteraturen”.
Billetterne til koncerten koster 150 kr. 
ved indgangen og 140 kr. i forsalg. 
Gratis med årskort.

Lumre klassikere med Operabanden
Søndag	den	2.	maj	kl.	16	
 

To musikalske tvillingesøstre på hver 
deres blæseinstrument har givet 
navn til trioen, og de bakkes op af vir-
tuost klaverspil. Sammensætningen 
med fløjte, obo og klaver er ikke helt 
almindelig, men det er musikerne 
heller ikke. Der venter publikum en 
stor oplevelse, når Eva Steinaa på 
obo, Maria Steinaa på fløjte og Galya 

Kolarova ved flygelet giver koncert 
på Nødebo Kro. Eva Steinaa er so-
looboist i DR SymfoniOrkester og sø-
steren Maria har her i efteråret haft 
debutkoncert på konservatoriet i 
København.
Billetterne til koncerten koster 150 kr. 
ved indgangen og 140 kr. Gratis med 
årskort.

Steinaa Trio 
Søndag	den	9.	maj	kl.	16	
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Nyt fra Hillerød Sejlklub
Dette skrives medens det er koldt 
og mørkt udenfor, og restriktioner-
ne i forbindelse med coronavirus er 
så markante, at det ikke er muligt at 
have nogen form for aktivitet i klub-
ben. Det skal imidlertid ikke forhin-
dre klubben i at planlægge en masse 
gode aktiviteter i den kommende sejl-
sæson, som man kan se i den forelø-
bige aktivitetskalender. 

Inden vi kommer så langt, skal der 
lige gøres status på sejlsæsonen 
2020. Den var for en stor del præ-
get af restriktioner. Klubhuset kun-
ne ikke bruges, og der var begræns-
ninger på, hvor mange man måtte 
være sammen. Men heldigvis er sejl-
sport en sport i det fri, og der er 
sjældent mere end tre i en enkelt 
båd. Så selv om der var corona, fik 

vi gennemført en masse aktiviteter. 
Instruktionssejladserne om torsda-
gen var de mest aktive i mange år for 
både seniorer og juniorer. Sociale 
ture på søen for hele familien blev 
det også til. For første gang i man-
ge år, fik vi arrangeret kapsejlads om 
tirsdagen og klubmesterskab for de 
store joller. Jeg tror at billederne siger 
en hel del, og klubben skal nok fort-
sætte den gode udvikling med med-
lemsfremgang for både seniorer og 
juniorer. Er du interesseret i sejlads, 
så er du velkommen i klubben. Det 
gælder både begyndere og øvede.

Planlagte aktiviteter
Klubaftener om torsdagen i vin-
ter- sæsonen har der ikke været no-
get af på grund af coronavirus og 

restriktioner. Det er også muligt at 
sommersæsonen vil blive påvirket, 
men vi satser på at kunne gennem-
føre mange spændende aktiviteter, 
hvoraf de 2 første skal nævnes her. 
Resten finder I på klubbens hjemme-
side www.hillerodsejl.dk .

April måned 2021
Arbejdsdage - klargøring af både.

Lørdag den 24. april 2021
Bro i og standerhejsning. Vi mødes 
på anlægget klokken 9:00. Tovholder 
Henrik Kromann.
Vognmanden kommer kl 10:00. 
Standeren bliver hejst kl. 15:00

Vel mødt
Ib Andersen

Klubmesterklab 2020

VedelByg
  
Alt  tømrer-  og  snedkerarbejde  udføres  e�er  bedste  håndværkertradi t ion      

• HOVEDENTREPRISER

• NYBYGNINGER, TILBYGNINER
 

• RENOVERINGER
 

• UDSKIFTNING AF TAGE

• UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

• REPARATIONER
 

• KØKKENER
 

• TERRASSER 

Din lokale tømrermester siden 2002

                   WWW.VEDELBYG.DK

Rasmus Vedel

Tømrermester
 &

Bygningsingeniør  

+45 26 11 48 48
Nødebovej 13 

  vedelbyg@gmail.com

Hilsen fra Gadevang Skole
Covid-19 er ikke særlig sjovt. Det bety-
der vi skal være i skole derhjemme. Vi 
har alle fagene derhjemme og laver alt 
fra dansk og matematik til billedkunst 
og historie.  
Det er lidt svært at vænne sig til at lave 
hjemmeskole. Det kan nogle gange 
være lidt svært at holde koncentratio-
nen. Vi har en liste hvor alt hvad vi skal 
lave er på den. Det gør det lidt lettere 
at finde ud af dagens skema. 
Det er kedeligt at sidde hjemme foran 
en skærm, fordi man helt alene på sit 
værelse. Det er også irriterende at man 
ikke kan se sine venner. Men i det mind-
ste er det godt, at man kan se hinan-
den over teams.

Når ens mor og far er i møde og man 
har brug for hjælp, er det ikke altid man 
kan få hjælp med det samme. Sådan 
tror vi det er for de fleste. Men det er 
ikke det værste. Det er at vores mødre 
og fædre er hårde skolelærer, men de 
er stadigvæk søde.
Det er svært at være elev men det er 
heller ikke nemt at være voksen. Det 
gode ved hjemmeskolen er, at det er 
hyggeligt at være sammen med sin fa-
milie.  Vi glæder os meget til at komme 
i skole igen når alt det her er overstået.

Af Hector Weitemeyer og 
Ziggy Nord Kromann Slot
2. klasse, Gadevang skole
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På en 2 minus 1 vej er der kun ét spor 
for bilisterne, selvom der er trafik i 
begge retninger. Vejtypen anlægges 
derfor kun på veje med begrænset 
trafik, og hvor hastigheden er lav.
Kør på midten af vejen og træk 
kun ud på kantbanen, hvis der er 

modkørende bilister. Sæt farten 
ned, så du kan nå at reagere i god tid 
på modkørende. Vær opmærksom 
på cyklister og fodgængere – især 
hvis du skal passere en modkøren-
de bilist.  

Vejdirektoratet

Sådan kører man på Stenholtsvej

Fastelavnsboller i Fredagscafeen

I fredagscafeen glæder vi os til forhå-
bentlig at slå dørene op og invitere på 
hjemmebagte fastelavnsboller fre-
dag den 12. februar kl. 15.30. 

Bageholdet står klar, så nu mangler vi 
bare et ophævet forsamlingsforbud. 
Håber vi snart ses. 

Fredagscaféen

Kirke & Kro trykkes på klorfri papir 
som er certificeret med miljømær-
kerne FSC, EU Blomsten og Nordic 
Ecolabel. Trykfarverne er svanemær-
ket og trykpladerne fremstilles uden 
brug af kemi.

Redaktionen

Kirke & Kro’s miljødeklaration

I redaktionen kunne vi godt bruge 
et par skarpe øjne til at fange vores 
grammatiske fejl. 

Findes der en korrekturlæser, som 
vil nørde lidt i vores tekster?

Send en mail til kirkeogkro@gmail.
com, hvis det kunne være noget for 
dig. Vi glæder os til at høre fra dig!

Redaktionen

Hvem er skrap til dansk grammatik?
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Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

18. NOVEMBER KL. 20.00 10. DECEMBER KL. 20.00

JULEKONCERT MED STIG ROSSEN 



Nødebolisten
Vi har lavet en liste med forskellige services og varer, som sælges i Nødebo. 

Så	er	der	mulighed	for	at	handle	lokalt.	
Listen opdateres med jævne mellemrum og vil du med på listen, 

så skriv til noedebolisten@gmail.com.

Vinter og sne i Nødebo
Den første dag med sne er en ganske særlig dag, og i år helt speciel, 

fordi det er lææænge siden, vi sidst havde kælkeføre. 
Alle hjemmeskolede børn tog lidt tidligere fri og mødtes på kælkebakken. 

Der blev endda også præpareret løjper i skoven.

Graviditets- & Babypleje
Holistisk fuld-spektrum doulastøtte. Hjælp til 

ammeetablering, moderkage forarbejdning, ba-
bybæring, babytegn, pottebrug fra nyfødt; des-

uden salg af babyplejeprodukter og nyfødtpotter.

Victoria Liljesofie Græsvænge
Web: www.liljesofie.dk

Mail: kram@liljesofie.dk

Væver
Sælger håndvævede brugsting; f.eks. tørklæder, 

tasker, grydelapper, viskestykker og plaider.
Ring, sms eller skriv for at høre nærmere eller 

aftale besøg.

Anne-Marie Bech
Kirstinehøj 23, Nødebo

Mail: Bechikat@gmail.com
Mobil 23 25 52 14

Akupunktør
Tilbyder traditionel akupunktur (TCM), både med 
og uden nåle samt japansk ansigtslifting, der er 

uden nåle og uden kemi.

AkupunkturSus v/Sus Bigum
Ved skoven 33, Nødebo

Web: www.akupunktursus.dk
Mail: akupunktursus@gmail.com

Mobil: 26 83 70 81

Slagter
Leverer friske slagtervarer i Nødebo hver torsdag 

og efter aftale ved specielle ordrer. Driver slag-
terbutik i Frederiksværk på 10. år.

Slagtermester Morten Duelund
Nødebovej 19, Nødebo

Web: www.Slagterduelund.dk
Mail: Info@slagterduelund.dk

Mobil: 47 72 00 61

Økologisk lam fra Rørbakkegård
Lam slagtes og sælges som halve og hele dyr. 

Lammespegepølser, m. chili/hvidløg eller 
fennikel. 

Ikke tilsat fedt. Rent kød. Ingen antibiotika. 

Helge Andersen og Joan Paludan
Egebakken 18 og 28

Mail: post@joanpaludan.dk
Mobil: 20 33 50 97

Mtb Bike Shop
Salg og reparation, cykler til alle formål, 

afhentning og levering af cykler i Nødebo.

Kaj Andersen 
Søvej 12, Nødebo

Mail: info@mtbbikeshop.dk
Mobil: 23301029
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Følstruphusene - en del af Nødebo

Måske har du lagt mærke til, at der 
på Nødebovej 38 står en bænk med 
en ravn og en ræv. Bænken står ved 
indgangen til Følstruphusene, som 
er et af Hillerød Kommunes botilbud.
Bænken inviterer gæster og beboere 
til at stoppe op, sætte sig ned, kigge 
sig omkring og måske starte en sam-
tale med en forbipasserende. Man 
kan lægge en hånd på den solvarme 
sorte ravn på en varm sommerdag 
eller lægge en arm om den venlige 
ræv, der sidder i den anden ende af 
bænken. 

En oplevelses- og 
samtalehave

Bænken er en del af det såkaldte 
”Følstrup version 2.0” projekt, som 
blandt andet indbefatter en ople-
velseshave med sanseelementer. 
Bænken hilser velkommen til boste-
det, og det mener man faktisk helt 
bogstaveligt. Ikke kun velkommen 
til beboere, pårørende og personale 
men også til beboerne i den by, som 
Følstruphusene er en del af. Bænken 
er indgangen til Følstruphusene og til 
beboernes private have. Den er også 
ment som en invitation til at øvrige 
nødeboborgere skal føle sig velkom-
ne til at besøge haven - eller måske 
rettere parken - som er udformet 
med mange flere træskulpturer, bæn-
ke, bålpladser, en æblelund, gynge-
stativer og glasfiberdyr, som alle er 
med til at skabe oplevelser og stimu-
lere sanser og hukommelse. Som nø-
deboborger er man altså velkommen 

til at lægge vejen forbi – blot man hu-
sker på at man er på besøg, er god 
til at respektere beboernes privatliv 
og ikke bruger den som et offentligt 
picnicsted.
  

Kastanjetræets andet liv
Ideen opstod da et gammelt kastan-
jetræ stod til at skulle fældes. 
Kommunikationsmedarbejder Lene 
Imbæk fortæller: ”Et kastanjetræ, 
som i hundrede år har myldret af liv 
og dejlige spisekastanjer fik svamp 
og blev dømt til fældning. Men i ste-
det for at fælde det, fandt vi på at 
give det nyt liv indenfor rammerne 
af ”Følstrup version 2.0” projektet. 
Takket være trækunstneren Søren 
Brynjolf, blev det skåret ud til en me-
get flot skulptur med masser af hi-
storier i. Skulpturen give anledning 
til samtale: Der er ræv og egern, som 
er venner; der er ugler som er fami-
lie; der er en svane, som skal ud at 
flyve langt væk og ikke mindst er der 
Ydun, med ungdommens æbler og 

blomster i håret. Der er altså masser 
at snakke og fabulere om – og tanken 
er, at det skal give beboerne endnu 
en grund til at komme ud i lys og luft.”
Udover kastanjetræet og bænken ved 
indgangen er der flere andre både 
træskulpturer og dyr i glasfiber, som 
skaber liv og samtale i haven, samt 
en lille æblelund bestående af 30 
æbletræer, med reference direkte 
til Yduns (guld-)æbler som skænker 
aserne evig ungdom. 

Drivhuse som besøgsrum

Der er også besøgsrestriktioner i 
Følstruphusene. Derfor har kommu-
nen netop opsat et nyt drivhus, som 
står på det område der kaldes Café 
Udsigten, det vil sige på terrassen 
imellem hus A og B.
”Drivhuset skal bruges som besøgs-
rum mens vi har besøgsrestriktio-
ner, men det vil ikke blive fjernet ef-
terfølgende” fortæller Inger Fuglsang. 
”Efter Corona kommer vi til at dyrke 
både tomater og hygge i drivhusene 
– det glæder vi os til.”

Ea Dehn
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Nødebo Vandværk 

Generalforsamling afholdes onsdag 
den 17. marts kl. 19 på Nødebo kro. 
Sidste år blev den planlagte general-
forsamling aflyst, men vi håber at vi i 
år vil kunne afholde den i marts må-
ned som vedtægterne foreskriver.
Dagsorden og regnskab vil blive an-
nonceret på vores hjemmeside (noe-
debovandvaerk.dk) senest 3 uger før 
mødet. Eventuelle forslag fra forbru-
gerne skal være bestyrelsen i hænde 
senest 2 uger før mødet, de vil blive 

annonceret på vores hjemmeside 
side senest 7 dage før mødet.

Arbejdet på Baunevænget

Projektet på Baunevænget er nu 
afsluttet, og den ene halvdel er 
af Baunevænget er nu fuldt re-
noveret.  Med mindre der opstår 
andre problemer andre steder i 
byen med ledningsbrud, er planen 

stadig at renovere den sidste del af 
Baunevænget i 2021.

Igen vil vi blot henvise til e-mail adres-
sen: kontor@noedebovandvaerk.dk 
hvor man rette alle henvendelser 
mht. aflæsning, betaling, adresse æn-
dring, fra flytning, tilflytning.
Derudover har Hillerød kommune 
har godkendt takstbladet for 2021.

Bestyrelsen

HUSK aflæsning af vandmåler 
før 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

General-
forsamling
17. marts 
kl. 19.00

Kender du ”Lokalhistorisk Arkiv”?
Inde på Hillerød Bibliotek kan man finde ”Lokalhistorisk Arkiv”, 
der er en guldgrube af viden om mange lokale emner.  

Lokalhistorisk Arkiv blev oprettet i 
1955. Fra 1977 blev Lisbet Schacht 
Hansen ansat som bibliotekar og se-
nere ledende arkivar, og nu er hun og 
en ekstra bibliotekar ansat til blandt 
andet at varetage lokalarkivet. Det 
første hold frivillige begyndte for 5 
år siden. Yderligere et hold kom til 
for 3 år siden, da man overtog et rig-
tig stort billedarkiv fra Frederiksborg 
Amts Avis. Alle kan gå ind og søge på 
www.arkiv.dk.

I Lokalsamlingen findes: 
• Lokalhistorisk litteratur
• Kommunale udgivelser
• Billedmateriale
• Arkivalier
• Folketællinger. 
• Nødebo sogn: www.ddd.dda.dk
• Kirkebøger: www.sa.dk
• Ejendomsoplysninger: www.sa.dk
• Lokale aviser – herunder samtlige 
”Kirke og Kro”   

Arkivet er altid interesseret i nyt ma-
teriale, og det behøver ikke at være 
meget gammelt. Det skal bare bidra-
ge til at fortælle en historie. Så låner 
de det og scanner det ind. Det, der 
var nyt i går, kan måske allerede i dag 
fortælle en historie. 
En slægtsforskningscafé ligger også 
i Lokalhistorisk Arkivs regi og er be-
mandet med frivillige. 
Vibeke Petersen er en af de frivil-
lige på arkivet. Jeg spurgte hende, 
om hun vidste, hvordan Nødebo Sogn 
var kommet igennem ”Den spanske 
Syge”, som hærgede for 100 år siden, 
og som havde mange lighedspunkter 
med den nuværende epidemi? 
Vibeke gravede i emnet, og fandt 
frem til, at Nødebo Sogn faktisk var 
kommet godt igennem. I 19I6 boede 
her 718 personer og i 1921 712, så 
der var ikke et tydeligt fald i befolk-
ningstallet. I de 3 værste år med Den 
spanske Syge 1918, -19 og -20 var der 

under 10 børn og unge (0-40 år), der 
døde i Nødebo Sogn. Af hvad vides 
ikke. De afdøde havde ikke umiddel-
bart forbindelse til hinanden, og der 
var ofte flere måneder mellem døds-
faldene, så man kan ikke tale om en 
egentlig epidemi i området. Vibeke 
fandt ud af, at retningslinjerne alle-
rede dengang var de velkendte: ren-
lighed og afstand og undgå smittede. 
Endvidere blev forlystelsessteder og 
forretninger holdt lukkede.
Men Vibeke hører også til blandt 
dem, der glæder sig til normale ti-
der. Der er masser af materiale, der 
venter på at blive arkiveret, og hun er 
med i en gruppe med meget forskelli-
ge og meget engagerede frivillige. Et 
godt og spændende job.    

Vibeke Petersen                                                                                                                      
Lisbeth Larsen

                          

Nødebo i 1700-tallet
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Mens vi venter…           
Nødebo Bæredygtigt!s ”store” pla-
ner om at møde nye nødebofamilier 
d. 17. januar 2021 til workshoppen 
Tidsrejsen – Nødebo i 2040 – fra visi-
on til fremtid blev desværre forpurret 
af forsamlingsrestriktionerne.
Vi har drejebogen for arrangementet 
på plads og vil, når der lempes på an-
tal tilladte deltagere, finde en søndag, 
hvor vores oplægsholdere er til rådig-
hed og Nødebo Kro har ledige lokaler. 
Hvis coronaen er under kontrol i april, 
vil vi forsøge at få første workshop af-
viklet allerede i maj. Men måske bli-
ver det først i efteråret. Tjek kalende-
ren på www.nødebobæredygtigt.dk 
og hold øje med facebook-gruppen 
Nødebo Bæredygtigt – gør en forskel.

Permahaven
Vi har udsat vores arbejde med per-
mahaven i Nødebo, fordi det er svært 
at mødes. Mens vi venter, kan du 
overveje, hvordan du kan ændre no-
get i din egen have – henimod perma-
kultur – eller måske bare mere biodi-
versitet. Se links om permakultur på 
hjemmesiden i kalenderen i nederste 
højre hjørne.

Skolen skal danne børn til et bæredygtigt liv
Danmarks Lærerforening tog på sin 
kongres i december et stort og grønt 
lederskab på sig. Medlemmerne 
stemte for en række vigtige politik-
ker og satte en stor pulje penge af til 
at øge lærernes kompetencer og nys-
gerrighed på bæredygtighed.
”De voksne skal omstille sig – ikke 
børnene. De får et grønt og bære-
dygtigt fundament at stå på” lød 
det fra Hovedstyrelsen i Danmarks 
Lærerforening.  Det blev også pointe-
ret, at politikerne ved en kommende 
revidering af folkeskoleloven vil blive 
mødt med krav om at grøn omstilling 
og bæredygtighed bliver et tværgå-
ende tema.

Det er sød musik i Nødebo Bære-
dygtigt!s ører! Vi har længe ønsket, 

at der kom større fokus på at spore 
børn og unge ind på et liv med re-
spekt for planetens grænser og uden 
materielt overforbrug. 
Når det bliver muligt, vil vi invitere til 
et foredrag om, hvordan vi som for-
ældre og bedsteforældre kan klæde 

børn og unge på til et bæredygtigt liv. 
En ung mor i Gadevang har skre-
vet speciale om Klimabevidst 
Forældreskab og vil meget gerne dele 
ud af sin viden, når vi igen kan mødes. 

Glæd jer!

Det er svært at mødes og være 
fælles om noget. Men måske er 

tiden til at kontakte din 
pensionsrådgiver og bede om, 

at din pension bliver flyttet 
over til at støtte ansvarlighed.

Læs mere på
ansvarligfremtid.dk

Det tager lidt tid at blive skarp 
i sine vegetar-middage. Måske 
kan du bruge noget tid på at 

lære hvordan man skaber vel-
smagende og spændende 

vegetarmiddage – også som 
hverdagsmad. 

Se fx spisbedre.dk, valdemarsro.dk 
eller urtekram.dk

Tips til ventetiden

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
Søvej 12, Nødebo

Mere info
www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD

2423 44. ÅRGANG  #4 2021



Dette nytår skålede vi alle sammen 
mere intenst på det nye år, end vi 
plejer. Der plejer ellers også at være 
meget vemod forbundet med nytåret. 
Men ikke dette nytår. År 2020 er en 
”ommer” - var der nogen, der sagde. 
Vi kan ikke komme hurtigt nok videre. 
Det kan kun gå fremad. Det kan kun 
blive bedre. 

Men selvom corona satte sit triste 
præg på det forgangne år, så lærte vi 
også noget nyt. Vi er blevet klogere 
på mange ting. Vi er blevet udfor-
dret på vores identitet. Hvem er 
vi uden de andre? Vi er blevet 
mindet om, at vi ikke er os selv 
nok. Vi mennesker har en sjæl, 
og den kan ikke nære sig selv. 
Den søger udad og er afhæn-
gig af impulser, liv og bevægel-
se omkring sig. 

Man kan godt sidde derhjemme 
og se Netflix og digitale teaterfore-
stillinger eller gå i kirke på YouTube. 
Men man savner oplevelsen af, hvor-
dan alle de andre oplever filmen, 
forestillingen eller gudstjenesten. Et 
ukontrolleret nys i rækken bag dig, et 
fjollet grin på forreste række, et for-
skrækket udbrud, en perlende lat-
ter – det smitter af på min oplevelse 
og minder mig om, at vi lever sam-
men i denne verden på godt og ondt. 
Selvom vi ikke kender hinanden. 
Corona har lært os noget om fællesskab 
og andre menneskers betydning. Også 
alle dem, vi ikke kender, men bare går 
forbi på gaden – og hvis nærhed, blikke, 

smil og tilfældige strejf, giver os en for-
nemmelse af rodfæstethed i verden. 
Derfor bliver det en stor opgave for 
os alle sammen, at turde nærme os 
hinanden igen efter corona. Turde 
møde mennesker i supermarkedet, 
uden at gå en stor bue udenom. 
Turde stå ved siden af en mand, der 
hoster. Vænne os af med se mistænk-
somt på folk, vi synes står alt for tæt 
sammen. 

År 2020 blev også et skelsættende 
år for Folkekirken. Vi skulle finde vo-
res ben i en tid, hvor alle andre in-
stitutioner lukkede ned, mens der i 
kirken var indbyrdes uenighed om, 
hvad der var det rigtige for kirken at 
gøre. Skulle man lukke kirkerne helt? 
Eller skulle man holde dørene åbne 
og gøre det, man kunne under de sta-
dig strammere restriktioner? 

Vi blev udfordret på, hvad det vil 
sige at være kirke. Er kirken en 

kulturinstitution som museer og te-
atre? Eller er kirken en del af krise-
beredskabet? For mig at se, er der 
ingen tvivl. Netop nu er der brug for 
at tage sin tro alvorligt. Netop nu er 
der brug for at komme til sin kirke og 
finde døren åben og mærke en ånd, 
der taler frygten imod og understøt-
ter meningen med livet under selv de 
sværeste vilkår. 

Mennesker, der har oplevet voldsom-
me kriser og overlevet umenneskelige 
lidelser, beretter samstemmende om, 
at det ikke er nok med et godt hel-
bred og en stærk krop. Det, der gør 
forskellen, er et stærkt indre liv. Et 
åndeligt helle, som nærer modet til 
at ”tage sit kors op”. Det mod har 
vi brug for, i vores hverdag, også 
efter corona. I alt det bøvl, livet i 

almindelighed er, og når den næste 
virus rammer! 

Det stærke ved kristendommen er, at 
den taler sandt og usentimentalt om, 
at livet både er sorg og glæde. Livet 
er hårdt og modgangsfuldt, og efter 
corona kommer der noget andet, vi 
skal slås med. Troens mod er ikke 
bare positiv snak om, at det nok skal 
gå alt sammen. Når bare vaccinen 
kommer. Nej, troens mod er modet 
til at tage livet på sig, som det er - og 
samtidig takke for, at vi overhovedet 
er her. Sammen, under himlen. I live 
midt i alt bøvlet. 

Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst 

Et mærkeligt år
Hvad vi har lært af Corona

Påske i kirkerne
Stort og festligt - eller småt og smukt? 

Vi er nødt til at have en plan. Påsken skal fejres, og det skal den under alle omstændigheder – om det bliver stort 
og	festligt	med	et	mylder	af	mennesker,	eller	om	det	bliver	corona-småt	med	en	række	mindre	markeringer	
af	påskens	højtid.	Vi	planlægger,	som	om	det	bliver	muligt	at	byde	alle	ind	i	kirker	og	præstegård	igen	til	april.

Skærtorsdag
Gudstjeneste	kl.17	i	Nødebo	kirke	efterfulgt	af		fællesspisning	i	præstegården
Skærtorsdag er til minde om nadverens indstiftelse. I nadveren spiser man sig ind i fælles-
skabet, med Gud og med hinanden. Vi mødes i præstegården til lammesteg og samvær. 
Tilmelding senest man 29. marts til præstesekretær Allan Høier på email: alho@km.dk

Langfredag
Liturgisk gudstjeneste kl.16 i Gadevang kirke
Med organist Jørgen Ellegård Frederiksen, solister og Nødebo-Gadevang kirkers Kantori opføres 
et fyldigt uddrag af barokkomponisten Reinhard Keisers gribende Markus-passion.

Påskedag 
Festgudstjeneste i Nødebo kirke kl.9 og Gadevang kirke kl.10.30 
Musikledsagelse af trompetist Jesper Sode.

Anden påskedag
Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.10.30
Påskekoncert i Gadevang kirke kl.16: Uddrag af Händels ”Messias”, med solister og 
professionelt ensemble samt naturligvis Nødebo-Gadevang kirkers Kantori. 

Lige	nu	sker	ændringerne	hurtigt!	Det	vil	derfor	være	en	god	ide	at	være	tilmeldt	vores	nyhedsbrev,	så	man	
kan være opdateret - ligesom man kan følge os på vores hjemmeside og Facebook.

Tilmelding	til	nyhedsbrevet	kan	ske	nederst	på	forsiden	af	hjemmesiden	noedebogadevangkirker.dk	eller	ved	
at skrive en mail til alho@km.dk. Man kan følge os på Facebook på: facebook.com/noedebogadevangkirker.
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Lige nu står problemerne i kø for ver-
dens fattigste.  Mens klimaforandrin-
gernes konsekvenser er en realitet, 
har corona-pandemien været med 
til at forværre problemer, der eksi-
sterede i forvejen. Sult, ulighed og 
konflikter. 
Som næstekærlige mennesker må vi 
ikke vende det blinde øje til verdens 
fattigste, der mere end nogensinde 
har brug for en håndsrækning. I ste-
det må vi bevare håbet og troen på, 
at vi kan gøre en forskel. 
Det får du helt konkret mulighed for 
søndag den 14. marts, hvor vi samler 
ind til verdens fattigste. Her stemmer 
vi dørklokker på vegne af mennesker, 
der ikke selv har muligheden for at
bede om hjælp. 

Klimaproblemer øverst 
på listen

I tørkeplagede lande som Etiopien, 
Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner 
af mennesker, fordi høsten slår fejl år 
efter år. I lande som Nepal, Bangladesh 
og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, 
når voldsom regn skyller jorden væk.
Klimaforandringerne er her allerede – 
de er bare ikke særlig ligeligt fordelt på 
verdensplan. Det er verdens fattigste, 
der rammes hårdest af konsekvenser-
ne. Mennesker, der i forvejen ingenting 
har.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nød-
hjælp til mennesker i snart 100 år, 

længe før klimaforandringerne kom 
på dagsordenen. Derfor ved vi også 
godt, at der altid har været naturka-
tastrofer – men aldrig i det omfang, 
vi oplever nu.  
Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. 
I verdens fattigste lande er der brug 
for konkret hjælp til at håndtere tør-
ke og oversvømmelser. Hjælp til at 
overkomme de orkaner, der kun bli-
ver voldsommere og voldsommere 
år for år. 
Når vi samler ind den 14. marts, går 
pengene blandt andet til klimahjælp 
som:   
- Træplantning, der modvirker jord-
skred og kan bremse voldsomme 
oversvømmelser
- Vandpumper og vandrensningsan-
læg, som sikrer folk rent drikkevand 
- Køkkenhaver og nye afgrøder, der 
kan klare tørke og omskifteligt vejr

Vi opfordrer alle – børn som voks-
ne – til at gå en tur for verdens fat-
tigste søndag den 14. marts, når 
Folkekirkens Nødhjælp afholder 
Sogneindsamling.

Meld dig som indsamler

Vil du have en hyggelig søndag og 
samtidig slå et slag for verdens vig-
tigste sag? Så kontakt allerede 
nu	 Niels	 Henrik	 Gregersen	 på	
20891158 eller nhg@teol.ku.dk for 
at melde dig som indsamler. Du 
kan også tilmelde dig på blivind-
samler.dk. Mød op i præstegården 
på Nødebovej 24 mellem kl.10 og 14. 
Her får du udleveret en rute, en ind-
samlingsbøsse og et id-skilt.  Der vil 
også være hjemmebagte boller, te, 
kaffe og slik at tanke op på.

Vi samler ind til verdens fattigste
Vær med når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen 
søndag den 14. marts 2021. Sammen gør vi en forskel for mennesker i
yderste nød. 

I Nepal ødelægger klimaforandringerne de traditionelle rismarker. I landsbyen 
Parsatal har indbyggerne fået hjælp til at lave de tidligere rismarker om til en fi-

skesø. Hvert år sætter Folkekirkens Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den kunstige sø. 
Foto: Jakob Dall.

Istandsættelse af Nødebo Kirkes tag

Der var afleveringsforretning på det 
udvendige arbejde tirsdag den 18. 
januar. Stilladset er afmeldt sam-
me dato og forventes at være væk 
1. februar. Herefter skal alle tagsten 
understryges.

Det er ikke uden udfordringer at re-
parere gamle huse - og slet ikke gam-
le kirker. En af de store udfordringer 
har været at få blotlagt alle murankre-
ne gennem metertykke kampesten-
smure, få dem skruet ned, sendt til 

rensning og galvanisering. Ankrene er 
herefter monteret igen gennem rør, 
således at ankrene ikke har forbindel-
se med murværket. Hullerne i kirkens 
mure er muret til igen med de samme 
kampesten.
De første tagsten, vi f ik leveret, 
blev lagt på våbenhuset og koret. 
Der kom rygninger på og de blev 
understrøget. Efter ca. 14 dage ude 
i fri luft - dog under det store telt - 
viste det sig, at tagstenene var fulde 
af kalkspringere. Det resulterede i, 
at tagstenenes overflade krakkele-
rede mange steder. Det blev der en 
hel del ”snak om”, men alle tagstene 
er nu erstattet af flotte nye tagsten 
– uden yderligere udgift for kirken. 
Inden længe har vi igen en fin kirke, 
og da vi ikke havde lys på den i de-
cember, så gør vi det nok i en del af 
februar.

Bruno Bjerre, kirkeværge

Kongernes Heste
Oplev Gribskov på en helt anden måde

Bella og Fabiola  er klar til at bringe dig og 
din familie eller venner ud på en vidunderlig 
skovtur i hestevognen. 

Vi kører også til bryllupper, konfirmationer og 
andre særlige lejligheder. Her kører vi med 
en fin gammel hestevogn.

Husk at vi kører hele året rundt.

Kontakt Helle Barker 
Mobil: 50911439
Mail: Helle.barker@kongernesheste.dk 
Web: www.kongernesheste.dk

Kirken har fået lagt et nyt, rødt tag med håndstrøgne tagsten. 
Alle kamtakkerne har fået nye ”nonner” og ”munke”.   

Annonce
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Gudstjeneste under corona
Kort, enkelt og uden omsvøb

Hvis	man	nogensinde	har	syntes,	det	var	lidt	langt		at	komme	igennem	en	
traditionel, klassisk gudstjeneste, så har man nu muligheden for en ”ind til 
benet”-oplevelse søndag morgen. 

• Short, sweet and to the point • Ikke over 30 minutter • Alle kan følge med

Max antal kirkegængere: 14 i Nødebo - 10 i Gadevang
Sikre forhold med mundbind, afstand og afspritning - Kirkekaffe to go 

MAN	KAN	RESERVERE	PLADSER
Hvis man gerne vil være sikker på at få en plads i kirken, kan man skrive eller 
ringe til den præst, der har gudstjenesten og reservere pladser.

Christina Falck Christensen tlf.20251051, email: cfc@km.dk
Eva Holmegaard Larsen tlf.48480719, email: ehl@km.dk 

Åben kirke
Læg vejen forbi din kirke

Kirkerne kan også bruges til andet end gudstjenester. Her i en tid, hvor alt andet er lukket, åbner vi kirkerne som et 
corona-venligt tilbud om et rummeligt og trygt værested. 

Med de åbne kirker tilbydes et sted, hvor man under sikre forhold kan gå hen og være og få lidt luft og møde andre 
mennesker. Alt sammen med alle de gældende regler: afspritning, afstand og mundbind, når man bevæger sig rundt 
i rummet. 

• Der vil sommetider være musik i rummet, man kan sidde og lytte til.
• Man kan tage en avis eller en bog med hjemmefra og sidde og læse.
• Man kan møde nogen at snakke med, drikke en kop kaffe eller te sammen.
• Tænde et lys.
• Bede en bøn.

TIDSPUNKT	FOR	ÅBNE	KIRKER
I februar-marts: 
Gadevang kirke hver torsdag kl.16-18
Nødebo kirke hver fredag kl.10-12

Aftenkirke i Gadevang
Tid til ro og eftertanke

Aftenkirke i Gadevang indbyder til en stille stund i kirkens fredfyldte rum. 
En halv time med bøn, refleksion og musik. 

Dato:	Hver	den	2.	torsdag	i	måneden	
Tid: Kl. 19.30
Sted:	Gadevang	Kirke

Forårets temaer:
11. februar - Frihed og faste
11. marts - Fællesskab
8. april - Mod

Online studiekreds
”Gå med fred” - samtaler om tro og livsmod 

Det varer nok lidt endnu, inden vi igen kan mødes i præstegården til foredrag og studiekreds 
og føre gode samtaler omkring kaffen og kagen. Vi savner det. De røde stole i præste-

gården står og samler støv!
Men vi kan læse en bog sammen, og for dem, der har mod på det, mødes virtuelt en 
gang om ugen og tale om de enkelte kapitler. 
Vi læser bogen ”Gå med fred – samtaler om tro og livsmod”. 
Hvordan får man blik for det vigtige i livet? Hvordan genvinder man sit livsmod, når det 

er gået tabt? Og hvor finder man trøst midt i sorgen og fortvivlelsen?
Skuespiller Bodil Jørgensen og præst Mikkel Wold viser veje tilbage til tilværelsens vid-

underlighed gennem varme og livskloge samtaler. 

HVORDAN	GØR	MAN?
Man skal selv skaffe sig bogen og tilmelde sig på email: ehl@km.dk
Når man har tilmeldt sig, får man en bekræftelse, og vil senere få tilsendt et link 
til den virtuelle samtale, samt en nærmere instruktion af, hvordan man gør. 
Alt hvad der kræves er,  at man har en computer med internet og email-adresse. 

Jeg ser frem til at høre fra jer - Eva Holmegaard Larsen - sognepræst

Mødedatoer:	Hver	onsdag	i	marts	måned	mellem	kl.19.30-20.30
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Børnekirke - Salmer & Spaghetti
Nu går vi online

Kære børnefamilier i Nødebo og Gadevang Sogne,
Vi synes ikke, I skal snydes for at kunne hygge jer med en god fortælling, dejlig musik og kreativ leg.
I kan ikke komme i kirke lige nu! Så må vi komme til jer.

Torsdag den 25. februar
Salmer & Spaghetti online 

Vi skal høre, hvad der gemmer sig bag maskerne – og hvem der mon 
kan kende os, som dem vi er?

Vikarpræst Christina Falck Christensen lægger en fortælling op på 
både hjemmesiden og Facebook.

AKTIVITETSPOSE
Har man lyst, kan man skrive sig op til en aktivitetspose med sjov 
for børnene. 
Skriv en mail til Christina på CFC@KM.DK eller ring på telefon 20 25 10 51, så pakker vi en pose med noget 
kreativ leg til ungerne. Husk at angive, hvor mange børn, der skal være til – og om der evt. er nogle føde-
vareallergier i familien.

Posen afhentes på kontoret i Nødebo Præstegård tirsdag den 23. feb. mellem kl. 10-16.
Frist for tilmelding er tirsdag den 16. februar.

SALMER	OG	SPAGHETTI	RESTEN	AF	FORÅRET?
Vi ved ikke, hvornår vi får lov at invitere til børnegudstjeneste i kirkerne 
igen. Hold øje med vores hjemmeside, eller tilmeld jer vores nyhedsbrev 
på email: alho@km.dk.

Forårets temaer:
25. februar - Hvad gemmer sig bag masken?
25. marts - Guds kærlighed sejrer
29. april - Bøn og hveder

Van Goghs liv og religiøse temaer 
i hans kunst. Ved Xenia Dalgaard, 
sognepræst	i	Søllerød.
Van Gogh blev kun 37 år, men nå-
ede alligevel at male 7000 værker, 
og tegne 1500 tegninger. Van Gogh 
forestillede sig som ung, at han skul-
le være præst, men blev i stedet en 
forkynder gennem sine værker. Ved 
hjælp af Van Goghs breve til sin bror 
Theodor og gennem hans værker vil 
Xenia Dalgaard fortælle om hans liv 
og religiøse temaer og forkyndelse i 
hans kunst. 

Fri entre. Kaffe og kage koster 20 kr.

Van Gogh som forkynder
Tirsdagstræf i præstegården d. 16. marts kl. 14-16

Om livet som sognepræst 
Tirsdagstræf i præstegården d. 20. april kl. 14-16
Sognepræst	 Eva	 Holmegaard	
Larsen har skrevet en bog om at 
være præst. 

Den hedder ”På indersiden” og er en 
personlig bog om det at være præst. 
Eva fortæller om at leve i en præste-
gård uden fast arbejdstid og med fly-
dende grænser mellem arbejdsliv og 
privatliv. Men også om hvad der dri-
ver hende, og hvad hun forstår ved 
ordet ”kald” i dag. Og hvordan er man 
præst både for dem, der kommer i 
kirken, og dem for hvem kristendom-
men ikke er en selvfølgelighed.
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Tur til Gavnø Slot og slotspark
Tirsdagstræfs sommerudflugt tirsdag d. 4. maj 2021

I år skal vi besøge Gavnø Slot og 
Slotspark, som ligger ved Næstved. 
Vi skal på rundvisning på slottet, som 
indeholder en stor samling af antik-
viteter og malerier fra det femtende 
til det attende århundrede. Vi skal 
se Nordens mest farverige kirke-
rum, som er bygget af Margrethe 1. 
i 1400-tallet.

Efter rundvisningen og lidt tid på 
egen hånd i slotsparken står froko-
sten klar, hvorefter turen går videre 
til Sct. Bendts kirke i Ringsted. Her 
ligger bl.a. Knud Lavard, Erik Menved 
samt Valdemar Sejr og Valdemar den 
Store begravet. Disse konger og kir-
ken vil vi høre mere om, mens vi drik-
ker vor eftermiddagskaffe og får en 
bid kage.

Mange hilsener og på gensyn
Julie Berggren, Torben H.S. Svendsen 

og Bodil Davidsen

Program
Afgang fra Gadevang kirke kl. 8.30
Afgang fra Nødebo kirke kl. 8.45
Forventet hjemkomst ca. kl. 18

Pris 
240 kr. Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding 
Til Allan Høier senest fredag d. 16. 
april. Allan træffes på alho@km.dk, 
på kirkekontoret hver tirsdag 9-16, 
eller på tlf. 48 48 07 19.

Betaling ved tilmelding 
Handelsbanken 
reg. 6300
konto nr. 15 24 765. 
Husk at angive navn, adresse, telefon-
nummer og ”udflugt”.

Hold tirsdagstræf hjemme hos dig selv
Læs en bog, hør en podcast, strik en dåbsklud

En god podcast

På folkekirken.dk kan man finde en 
fin podcast-serie, kaldet Næstekaffe. 
Her mødes forskellige kendte menne-
sker med en præst, og sammen har 
de en samtale om forskellige emner 
som f.eks. skæbne, mening, tilgivel-
se og skyld. I det nyeste afsnit er det 
Helle Joof som taler med præst og de-
battør Sørine Gotfredsen om tro. Alle 
samtalerne er hyggelige at bringe ind 
i sin stue og nyde sammen med en 
god kop kaffe.

En god bog 

Sognepræst Mikkel Wold og skuespil-
ler Bodil Jørgensen fører en spæn-
dende samtale i bogen ”Gå med fred”. 
Bogen udkom i 2020, og den handler 
om tro og livsmod og rammer fanta-
stisk ind i vores tid på en nænsom og 
varm måde.  

”Gå med fred er en kærkommen op-
muntring til alle som søger fornyet 

energi og håb til at overkomme livets 
svære stunder.”

(Saxo.dk)

Strik en dåbsklud

Endelig er det også tid til at finde 
strikketøjet frem. At strikke er ved at 
blive hotteste mode igen. Vi synes, 
det kunne være en dejlig ting, at give 
dåbsbørnene deres egen dåbsklud. 

Kluden bruges til at tørre barnets 
hoved efter dåben, men derhjemme 
kan den blive barnets personlige va-
skeklud, eller gemmes som et minde 
om dåben.
Kludene strikkes i hvid bomuld og af-
leveres i præstegården efter aftale 
med Julie Berggren. Det ville være så 
skønt, hvis alle sommerens små dåbs-
børn kan få deres egen, fine dåbsklud 
med hjem. Vi sætter et eksempel på 
både en hæklet og en strikket opskrift 
på hjemmesiden. Man kan også melde 
sig ind i Facebook-gruppen ”Vi strikker 
dåbsklude”.

Vinterhilsner fra alle os ved 
Nødebo og Gadevang kirker. 

Julie Berggren
Kirke- og kulturmedarbejder
Nødebo og Gadevang kirker 

Mobil: 40204441

Imens	vi	venter	på	at	kunne	byde	indenfor	til	Tirsdagstræf	i	præstegården	igen,	må	vi	holde	træf	hver	for	sig	
derhjemme – mens vi tænker på hinanden og alle de kopper kaffe, vi har drukket sammen og alle de mange 
kager vi har spist omkring de grønne borde, siddende på de røde stole. Det hele vender tilbage! Vi skal bare 
have tålmodighed lidt endnu. Og mens vi venter, har vi et par forslag til, hvad I kunne lade jer inspirere og 
underholde af. 
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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

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

Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 

MENIGHEDSRÅD

www.noedebosogn.dk

June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Lisbeth Schmidt 4025 3643
Axel Poulsen 2136 3710
Kirsten B. Aunstrup 5189 5494
Hanne Jacobsen Vrangbæk 3543 2310
Søren Peter Østergaard 2043 0919

NØDEBO LOKALRÅD 

www.nødebo.dk

Formand
Maria S. Brendstrup 4171 8439
Næstformand og kasserer 
Birgit Madsen  22394900
Medlem
Michael Bo Andersen  2211 5770
Helle Barker 5091 1439
Lene Thorsen 2448 2448
Gitte S. Bendsen  5137 2460
Sus Bigom 2683 7081
Knud Ingolf Jensen 2348 3229
Jannick Engel Alstoft 2175 4821
Jørgen Bang 2335 1220
Oliver Kauffmann 9350 8040 
Tilforordnet
Christina Thorholm  6070 3380 
Søren P. Østergaard 2094 8976 
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719
Webansvarlig
Christina N. Ottosen 6165 1688

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

NB! Nødebo Bæredygtigt!

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

NØDEBO VANDVÆRKET 

www.nødebovand.dk

Formand 
Henrik Agersø 3079 3522 
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
Peter Tvilling  4090 6402 
Kasserer
Frédéric Klockars-Jensen   2614  4700
Kontor  kontor@noedebovandvaerk.dk  
(alt vedr. aflæsning, flytning, regning)

GRIB SKOV TROP

www.gribskovtrop.dk

Formand 
Rikke Line Klockars-Jensen  2336 2696
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

Formand 
Jesper Vilander 2445 8541 
Mail: jespervilander@gmail.com
Kasserer 
Ib Jarle Christensen, 2966 1127, 
Mail: ib.jarle@mail.tele.dk

FOLKEMUSIKGRUPPEN 

NØDDEKNÆKKERNE  

www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

NØDEBO BRIDGEKLUB

www.NødeboBridgeklub.dk

Formand

Hans Kloch  48471250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 

www.nif.dk

Formand
Henning Vester 4848 3150
Badminton 
Sven M. Andersen  4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber  3018 6513
Gymnastik 
Lillian Dale 4848 3238
Tennis 
Jørgen Fonnes 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 

www.hillerodsejl.dk

Ib Andersen 2447 3004
ia.privat@gmail.com

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

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

NØDEBO STAVGANG 

www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 5141 6429
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597

FORSAMLINGSHUSET 

”NØDEBO KRO”

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand  
Hanne Toke  5277 1871
Næstformand 
Tilde Gylling     2070 2930
Sekretær 
Jens Lassen.    2113 0847
Kasserer 
Erik Wedø   4010 3288
Medlemsudvalget
Britt Isabell Olsen     3141 0740
Bankoudvalget
Mogens Bastrup   2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev   2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre   2014 1617
Informationsudvalget
Ann Ulrich   2945 9149
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup   4848 5874
Økonomiudvalget
Erik Wedø   4010 3288

(Se i øvrigt hjemmesiden for den kom-
plette kontaktliste)
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Find ud af, hvad din bolig er værd med
danbolig på tlf. 48484500
eller på danbolig.dk.

danbolig.dk

Mark og Steen Læssøe
danbolig Fredensborg

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg

bolighandel.



Gudstjenester 
Februar, marts og april

Vejviser for kirkerne
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.

Vikarierende præst: Christina Falck 
Christensen
Tlf.: 2025 1051 - mail: cfc@km.dk
Træffes bedst: tir-fre 10-12. Træffes ikke man-
dag og onsdag.

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

Kirke- og kulturmedarbejder: Julie Berggren  
Tlf.: 4020 4441

Kirketjenere: Gunver Nielsen  
Tlf.:2946 0937  
Angela	Grum-Schwensen		
Tlf.: 2736 5659

Organist: Torben	H.S.	Svendsen	 
Tlf.: 2897 5897

Kirkesanger:	Søren	Hossy		
Tlf.: 2844 9596

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

Se	mere	på	noedebogadevangkirker.dk

Februar Nødebo Gadevang

7. februar 9.00 10.30 CFC
11. februar --- 19.30 Aftenkirke EHL
14. februar   Fastelavn 10.30 --- EHL
21. februar 10.30 --- EHL
28. februar 9.00 10.30 CFC

Marts

7. marts 10.30 --- EHL
11. marts --- 19.30 Aftenkirke EHL
14. marts  9.00 10.30 EHL
21. marts 10.30 --- CFC
28. marts   Palmesøndag 9.00 10.30 CFC

April

1. april   Skærtorsdag 17.00 --- EHL
2. april   Langfredag --- 16.00 EHL
4. april   Påskedag 9.00 10.30 CFC
5. april   Anden påskedag 10.30 --- CFC
8. april --- 19.30 EHL
11. april 10.30 --- EHL
18. april 9.00 10.30 EHL
25. april 10.30 --- CFC
29. april 17.00 Salmer & Spaghetti --- CFC


