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Udlejning af lokaler
Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på kroen sker ved
henvendelse til kontoret.
På www.noedebo-kro.dk kan du finde oplysninger om udlejningen,
og en oversigt over, hvilke dage lokalerne er reserverede.
Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger kan
gratis benytte de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder og andre
ikke kommercielle formål fra mandag til torsdag, forudsat at de
ikke er optaget af andre arrangementer, og at evt. drikkevarer
købes i buffeten. Husk at reservere på kontoret.
Pris for andre grupper og foreninger: 450 kr.
Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, garderobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og moms.
Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.
Lokale		

Personer		

Pris kr.

Krostue			 54		8.600
Sal og Krostue		
120
10.900
Krostue og Driverhus		
54
10.900
Sal, Krostue og Driverhus
120
12.000
Hestelængen		
50		
3.950
Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Faciliteter:
Driverhus: Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 4 små borde 4
pers., 5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers. samt 1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal: 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd). Sceneelementer
som man selv skal stille op og tage ned igen.
Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde: Koster 50 kr pr. bord, gratis for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.

Kirke og Kro udgives af Foreningen
Forsamlingshusets Venner
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Lisbeth Larsen, (Ansvh.), Nøddehegnet 38
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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 39)
Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:
Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr. - Klapborde 50 kr. pr. stk.
Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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- Er der fastelavn på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo
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- som var på forsiden i sidste
nummer af K&K - er i år i
Nordsjælland set i flokke
der tit må tælles i adskillige
100.000'er
De holder mest til i skoven,
for der har jo ikke været
noget videre sne (endnu),
men man kan være heldig at
blive overfløjet af en flok der
bare bliver ved og ved. Man
ser dem oftest bare som små
uidentificerbare fugle oppe
i luften, men altså i utrolige
antal!
Ole Brauer

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 de
flotteste udklædte i alle aldersgrupper.
www.gribskovtrop.dk

Efter tøndeslagningen er der varm cacao og fastelavnsboller inde i spejderhytten.
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Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse
Pris 30 kr.
www.gribskovtrop.dk
Vel mødt Grib Skov Trop
www.gribskovtrop.dk
www.gribskovtrop.dk
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FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...

NØDEBO VANDVÆRK

ILDFUGLEN
17. FEBRUAR

THE WHITNEY HOUSTON SHOW
4. MARTS

GENERALFORSAMLING
31. marts 2016 kl. 19.00 på
Nødebo Kro
Det er på generalforsamlingen, at alle vigtige
beslutninger vedrørende vort vandværk bliver
taget, og hvor din mening kan blive hørt.
Dagsorden iflg. vandværkets vedtægter.

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

4820 9120

w

frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret

Banko på Nødebo Kro

HUSK!!!

Hver tirsdag
kl. 18.50
Mere end 100
forventningsfulde
gæster hver gang.
Kom og vær med!
4

Vi har i efteråret fået bygget et nyt toilet og
redskabsrum. Samtidig er der lavet et vindfang
ind til selve vandværket. Dette bevirker, at
det nu ikke er muligt at komme direkte ind
på vandværket, hvilket er en sikkerhed mod
forurening
I foråret vil bestyrelsen arbejde med
projekteringen af første etape vedr. udskiftningen
af hovedforsyningsledningen på Nødebovej syd.
Det indbefatter, at der etableres nødforbindelse til
Stenholt Vandværk på Stenholtvej.
Aflæsningen af det årlige vandforbrug har atter
i år betydet, at 10% = 80 forbrugere ikke har
opgivet forbrug. Dette er for vandværket såvel
som den enkelte grundejer forbundet med ekstra
omkostninger.
Januar 2016
Bestyrelsen

Fredag 5. februar kl. 21 - Musik & dans

med musik og tekst, og spilleglæden er i højsædet, når
trioen lukker op for sit brede repertoire af originale og
vedkommende sange. Stilen er melodiøs rock og pop
iblandet reggae og bossarytmer. Både til at lytte og danse til.
Man kan spise middag kl. 19. (Spisebilletter kan købes på
www.noedebo-kro.dk - senest kl. 12.00 2 dage før).

Barker Mansion
Barker Mansion er en trio bestående af tre erfarne musikere:
Bøje Barker på guitar og vokal, Heine Torsson på bas og
Henrik ”Sticks” Holst på trommer.
Deres særlige sound er udviklet gennem mange års arbejde

Torsdagsklubben arrangere bl.a.
udflugt til den svenske ø Hven. Øen
er et stykke dansk historie, da det var
her Tycho Brahe foretog sine berømte
observationer

Entré til musikken 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i
forsalg. Gratis med årskort

Torsdagsklubben
Vi mødes på Kroen hver anden torsdag kl.
12 for at spise frokost sammen. Derefter
kører vi ofte ud for at se en udstilling eller
noget andet, som vi har besluttet os for.
Normalt er vi omkring 20 deltagere i vores
arrangementer, men vi vil gerne være flere.
Man skal være medlem af Kroen for at
deltage i Torsdagsklubben. Kom og mød
os på Kroen eller kontakt eventuelt Inger
og Poul Rudbeck (tlf.: 48482794)
5

Program • Første Halvår 2016
Uge
4

Dato

Aktivitet

28.1	Jagt- og
Skovbrugsmuseet
6
11.2
Hjemmedag
8
25.2
Sct. Olai Kirke
10
10.3
Hjemmedag
14
7.4
Stormoskeen
16
21.4	Hjemmedag
(Bassebjerg)
20
19.5
Musikmuseet
22
2.6
Hven
24
16.6
Sommerafslutning
		(Sørup Ishus?)

Følstruphusene
- midt i Nødebo

Udover Følstruphusene er boligerne på
Skovstien i Hillerød også en del af Bocentret

F

ølstruphusene er hjem for 58 udviklingshæmmede
medborgere i alderen fra 18 til 85 år. Oprindeligt lå her
Nødebos største sommerhus for velhavere - i folkemunde
kaldet ”Slottet”, ejerne havde ingen arvinger og testamenterede
derfor huset til sociale formål. Centret blev indviet i 1969,
og det er sidst renoveret i 2008. Det blev da muligt for 39
beboere at få en lejlighed på 40 kvm på søsiden af Nødebovej,
og for andre at få en af de 20 lejligheder på den anden side af
Nødebovej i tilslutning til Stenslettehus.
De fleste af os i Nødebo kender en eller flere af beboerne på
Følstruphusene. Vi møder dem i Netto, de sidder og slapper af
på bænken ovre ved Kirken, når solen skinner eller de venter
på bussen sammen med alle andre.
I Følstruphusene arbejder ca 140 medarbejdere for at gøre
livet lidt lettere for beboerne, og det er meget vigtigt for
dem at tilbuddet åbner sig over for resten af byen og for
byens øvrige tilbud og skoler. Centerleder Lisbeth Jensen og

kommunikationsmedarbejder Lene Imbæk har stillet op til en
samtale her på en tåget novemberdag

"Testpiloter" for skovskolen

De fortæller, at de har en udmærket kontakt til Skovskolen,
hvor Følstruphusenes beboere skal være ”testpiloter” for de
elever, der uddanner sig til naturvejledere. En effektiv måde
at sørge for at sproget i vejledningerne bliver enkelt for
alle mennesker. På Skovskolen er et af projekterne også,
at de undersøger, hvordan naturen bedst bruges af vores
handicappede medborgere, her er Følstruphusene også med.
Gospelkoret på Kroen bruger Følstrups store lokale som
øvested af og til, til stor fornøjelse for både beboere og sangere,
og på Følstrup er man ikke i tvivl om, at også andre af Kroens
muligheder kunne være interessante for et samarbejde.
Følstruphusene arbejder sammen med Hillerøds Frivilligcenter,
hvor man bl.a er en del af Frivilligbørsen. Den fungerer sådan,

Nu har vi
stjerner i loftet
Projektet omkring renovering af
lyset i Kroens sal er nu færdigt
- ikke mindst takket være jeres
store opbakning

V

i har solgt for over 50.000 kr stjerner, det har forbedret økonomien til projektet enormt. Med en
kæmpe indsats af frivillig arbejdskraft har en flok folk i
Nødebo nu sørget for, at lysloftet er renoveret, og at vi
næsten tjener penge, hver gang vi tænder lyset i salen.

at alle byder ind med hvad de har, der kan være attraktivt for
andre, f.eks. byder Følstruphusene ind med nogle fantastiske
omgivelser, der går helt ned til søbredden med en dejlig have og
fine grill muligheder. Det har man haft lånt ud flere gange, feks.
som start og mål på et arrangeret løb. Til gengæld er der altid
brug for frivillige til at sørge for ”flødeskummet” i tilværelsen for
Følstrups beboere, som en ekstra gåtur, en kontakt med en af
byens hunde, musik og sang osv osv.

Workshop i Følstruphusene

Efter nytår skal Følstruphusene være vært for en workshop
arrangeret af Frivilligcentret. Den har til formål at afdække
mulighederne for samskabelse mellem frivillige i byen, ansatte
og pårørende på Følstrup og andre af Nødebos institutioner.
Der er store visioner og redaktionen skal gøre sit bedste for at
følge med i udviklingen.
LL

Skat har godkendt os som en
almennyttig forening, derfor
kan gaver til Kroen nu trækkes fra i skat.
Har du fremover lyst til at give
Kroen en gave, skal du blot opgive din e-mail adresse,
så sørger vi for at ordne det fornødne med Skat.
kirkeogkro@gmail.com
Vi har solgt 285 stjerner indtil nu, men vil gerne sælge
alle 348. Hvis vi kan udskiftes alle pærer til LED-lys,
sparer vi fremover mange penge. Derfor sælger vi stadig
stjerner i baren - så hold jer ikke tilbage!!!
Husk - pengene kan trækkes fra i skat.
Ved Loppemarkedet, begyndte vi også at sælge ”lysaktier”. Meningen var, at man ved at købe en ”aktie” på
f.eks. 1000 kr. kunne få en nedsættelse af lejen på et
tilsvarende beløb, når man skulle leje kroen, dog først
efter 2 år.
Efter at Skat nu godkender fradrag af gaver til Kroen,
har Bestyrelsen besluttet at stoppe ”aktiesalget”, da det
indkomne beløb ikke matcher forventningerne. De som
har købt aktier, vil blive kontaktet for at afklare, om man
fortsat ønsker muligheden for at leje Kroen til nedsat pris,
eller om beløbet skal overgå som gave til Kroen.

- er et dynamisk, full-service advokatfirma, der hjælper
både erhvervslivet og private
Vi er uafhængige og har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore
virksomheder i alle klassiske udfordringer - i solid afstand fra lovens gråzoner.
Hos os kan du forvente en direkte, ærlig og personlig dialog.
Du kan kontakte din lokale advokat advokat Martin Utiger (møderet
for Højesteret) på:
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.
Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk

VedelByg
Tømrer- og snedkerarbejde udføres efter
god håndværkertradition
• Nybygninger
• Tilbygninger
• Renoveringer
• Udskifning af tage
• Udskifning af døre og vinduer
• Reparationer
• Køkkener
• Terrasser m.m.

Jespervej 54
3400 Hillerød

Tlf.: 72 312 123

Tømrermester og Bygningsingeniør

Vi sælger også:

Rasmus Vedel, Nødebovej 13
Tlf.: 4848 4856 / 2611 4848
Mail: vedelbyg@gmail.com

Italiensk is og vine fra
Vinhuset Stolz
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Onsdag 10. februar kl. 19.30 Foredrag

Fra stress
til trivsel
I mere end 20 år har Thomas
Milsted holdt foredrag om stress.
Hans form er ligefrem, og han
forstår at levere et vigtigt og
komplekst budskab med et glimt
i øjet – på en letforståelig og helt nede på jorden måde.
Tilhørerne vil gennem foredraget lære at tage ansvaret
for deres egen stress og få anvisninger til, hvordan man
skaber trivsel og arbejdsglæde for sig selv.
Entré 50 kr. ved indgangen og i forsalg
Gratis med årskort
Onsdag 2. marts kl. 19.30 - Foredrag

Hvad sker
der på
Østfronten
Lektor og ph.d. ved
Forsvarsakademiets
Institut for Strategi,
Peter Viggo Jakobsen, vil
give et overblik over den
helt aktuelle situation

Ruslands provokationer i Ukraine skaber nye
konflikter i Europa, som i høj grad påvirker
dansk og europæisk sikkerhedspolitik. Uden
militær modstand annekterede Rusland Krim og
inspirerede til borgerkrig i Ukraine. Nato stod
øjensynlig magtesløs. Hvor befinder Danmark
sig i denne nye konflikt? Hvordan ændrer den
vores militære og sikkerhedspolitiske strategi?
Entré 50 kr. ved indgangen og i forsalg
Gratis med årskort

Russisk militærkonvoj på vej mod Krim-hovedby
i marts 2014

Strategisk
økonom
med visioner
for kroens
fremtid søges
Kan du omdanne en traditionel
forsamlingshusøkonomi til en moderne
virksomhed?
Så er det dig, kroen har brug for
Kroen har i mange år været drevet som en
forening, hvor medlemmernes kontingent og
enkelte flagskibe, som loppemarked og banko,
var den primære indtægtskilde.
Sådan er det stadig, men nu er tiden ved at
være moden til at anskue og drive kroen, som
en moderne virksomhed.
Og hvorfor nu det?
Virkeligheden er, at kroen er slidt. Der
mangler vedligeholdelse, lokalerne er ikke
energioptimeret og de økonomiske midler bliver
ikke udnyttet optimalt.
Derfor - kan du gennemskue, optimere
og strømline et budget, så kontakt
bestyrelsesformand Camilla
Svanebjerg på:
kroen@svanebjerg.dk

Søndag 7. februar kl. 16 - Koncert

Jan Harbeck Quartet
Tenorsaxofonisten Jan Harbeck hører til den gruppe af jazzmusikere,
der bekender sig til den store tradition fra swingtiden, men samtidig
er med til at forny genren og give den et personligt præg. Han er
blevet kaldt én af de ypperste blandt danske saxofonister.
Kvartetten med Henrik Gunde på piano, Eske Nørrelykke på bas og
Anders Holm på trommer har gennem de seneste år spillet talrige
koncerter i ind- og udland. Man vil opleve helt nyt materiale fra
orkestrets netop udgivne LP/CD ”Variations in Blue”. Pladen er som
en af de få danske jazzplader de seneste mange år blevet anmeldt i
verdens førende jazzmagasin, Down Beat.
Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg
Gratis med årskort
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Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling
på Nødebo kro

Mandag d. 14-3 2015 kl. 19.30

Dagsorden i følge 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 forening og institution til orient.
6. Indkomne forslag
7. Fastlæggelse af det årlige kontingent
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, følgende er på valg:
Christian Wolfhagen, driftsudvalgsf.: Genopstiller ikke
Mogens Hansen, kasserer: Genopstiller ikke
Jens Lassen: sekretær: Genopstiller
Lisbeth Larsen: Informationsudvalget: Genopstiller
Merete Rosenberg: Opstiller til driftsudvalgsformand
Der skal vælges 2 menige medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under
punkt 6, skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. februar,
dvs. 14 dage før generalforsamlingen
Vel mødt Bestyrelsen

Onsdagsbar for alle
Mød dine venner i baren på Nødebo kro
Onsdagsbaren er et nyt tiltag fra Kroens medlemsudvalg, hvor man kan købe øl,
vin, sandwich, chips og peanuts i baren.
Alle kan stå i baren - kunne du tænke dig at være bartender fra kl. 19-22. Så
skriv til Camilla og få mere info: kroen@svanebjerg.dk
Støt Nødebo Kro, køb en øl i Onsdagsbaren og tag din nabo med.
11

Rydder du op
i gemmerne?
Hvis ja, så er Nødebo loppemarked
gerne aftager af dine aflagte sager.
Indsamlingen til årets loppemarked er
allerede i fuld gang og vi kan sælge
ALT (undtagen hårde hvidevarer). Og husk vi
har egen cykelsmed, så selv den mest
miserable cykel kan genbruges

J

ack kan åbne laden i kontorets
åbningstid (man. kl. 17-19 samt tirsdag
og fredag kl. 9-12). Ellers ring til Ann-Britt
på 3023 4929, så åbner jeg laden.
Fra maj kører vi også rundt og henter ting
- kan du ikke vente til maj, så prøv at gi’
os et kald.
Møbler, porcelæn, bestik, legetøj, tasker,
sko, kondicykler, tøj, nips, elektronik,
cykelhjelme, værktøj, havemøbler, billeder,
malerier, spejle, stof, puder, løbecykler,
smykker, julepynt, cykler, barnevogne,
bøger - kun fantasien sætter grænser.
Tak for dit bidrag
Ann-Britt Thorndahl, Loppegeneral
ann-britt@thorndahl.org

Søndag 21. februar kl. 16 - Koncert

Rasmus Lyberth
- den store stemme fra Grønland
Han kan fylde spillesteder til bristepunktet og begejstre både publikum
og anmeldere. Det er altid en betagende og helt enestående oplevelse
at høre Rasmus Lyberth synge sine grønlandske sange. Med sin
selvkomponerede musik og sin fængslende stemme synger han om
Grønlands natur, befolkningens vilkår og hjemlandets udvikling, så det
trodser alle sprogbarrierer og går lige til hjertet hos publikum.
Rasmus Lyberth bliver ved denne koncert akkompagneret af Kristoffer
Jul Reenberg på piano og hammondorgel.
Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg
Gratis med årskort
12

Tag ansvar der hvor
du bor!
Hjælp med at gøre
Nødebo pæn og
fremkommelig

S

elvom det er kommunens pligt nogle steder at holde de
offentlige fortove og rabatter rene, så sker det ikke altid.
Derfor vil Nødebo Lokalråd opfordre borgerne til selv at yde
en indsats og tage ansvar for det offentlige areal som jeres
ejendom grænser op til.
BM

Se Hillerød kommunes hjemmeside om Grundejerenes
forpligtelser Renholdelse, snerydning og
glatførebekæmpelse

Vær med hvor det sker

Vi ønsker, at
Lokalrådet bliver
styrket. Hvis du
har lyst til at
være med til at
sætte dit præg på
Lokalrådet, eller
hvis du bare vil
høre om året
der er gået,
Lokalrådets
planer for
fremtiden og
fremlæggelsen
af regnskabet,
så mød op til vores generalforsamling den 24. februar 2016. Du er selvfølgelig også
velkommen til at blive medlem af Lokalrådets bestyrelse.
Se www.nødebo.dk der afspejler hvilken by Nødebo er og
ikke mindst, hvad Lokalrådet beskæftiger sig med.
Vel mødt til generalforsamlingen
AMA

Vær med i Nødebo
Lokalråd
Indkaldelse til generalforsamling i Nødebo
Lokalråd onsdag den 24. februar 2016
kl. 19.30 på Nødebo Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på www.
nødebo.dk
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
I Nødebo Lokalråd arbejder vi bredt og vil gerne have som
mange med som muligt.
Lokalrådet er nedsat for at give input og anbefalinger
til kommunen på Nødebos vegne og for at give Hillerød
Kommune indblik i vores lokalsamfunds udfordringer.
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Din lokale EL installatør
Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand
Døgnvagt
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

www.rbb-el.dk

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

UNIK når det gælder... briller • linser • solbriller
Unik Optik
Susanne Yde
Helsingørsgade 10-14
3400 Hillerød
Tlf.: 4824 0401
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De små Nødeboers vintertraditioner

Jul og fastelavn i
Troldehøjen
At være barn i julemåneden er altid fantastisk. Hjemme såvel
som i børnehaverne og på skolen, bliver der gjort rigtigt meget
ud af denne måned. De små elsker det, og suger alt til sig

I

Troldehøjen er det en tradition, at de store skoleklare børn
(Stortroldene), drager ud og henter juletræet hjem fra et
hemmeligt sted i Nødebo. Det er nemlig husnissen Nissepok
der har gemt det, og der går stor sport i at finde det frem igen,
og derved sikre julen i Troldehøjen.
I år havde Nissepok, fået båret træet et godt stykke vej væk
fra børnehaven, han blev pludselig så træt, at han lagde sig
til at sove. Hjælpenissen sendte derfor straks et brev hjem til
børnene, med en beskrivelse af, hvor de kunne finde ham og
træet- så gik den store juletræsjagt ind.
Stortroldene er også så heldige, at de får lov at gå Luciaoptog,
når forældre og bedsteforældre inviteres til gløgg og
æbleskiver, den anden fredag i december. Det er altid en
festlig eftermiddag til glæde for børn og voksne. De store
glæder sig, og øver sig meget, og bliver helt utroligt stolte når

optoget rundes af til klapsalver og blitzende mobiltelefoner.
Det er altid meget rørende at se de store børn gående i takt
rundt og, i dyb koncentration, synge Santa Lucia.
Julen i Troldehøjen, handler i høj grad om traditioner;
som vores børnejulefrokost, risengrød den 1. december,
gaveværksted, vandre nissen, juletræet, samt meget meget
mere. Alt i alt en herlig måned, som varmer de julelykkelige
børn godt op til den 24. december.
Tiden efter jul kan føles som noget af et tomrum, efter en
måned med guf, nisser og gaver, men så er det godt vi har
fastelavnen at se frem til. En højtid der betyder udklædning,
sjov, maskefremstilling, tøndeslag, konger og dronninger.
Rigtig glædelig bag-jul og snart fastelavn fra Troldehøjen til
hele Nødebo.
LT
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Søndag 28. februar kl. 16 - Klassisk koncert

Trio Vitruvi
Trio Vitruvi vandt DR P2s Kammermusikkonkurrence 2014. Kort tid efter konkurrerede de sig til 1. prisen i 15th Jurmala
International Music Competition. Trioen blev
dannet i 2013 og består af tre individuelle
solister, pianisten Alexander McKenzie,
violinisten Niklas Walentin og cellisten Jacob
la Cour, der tilfører det kammermusikalske
samspil en varme, energi og et overskud,
som kun sjældent ses og høres.
Trio Vitruvi vil bl.a. spille værker af Mozart
og Ernest Chausson.
Ved DR P2s Kammermusikkonkurrence i 2014 blev Trio Vitruvi af dommerne karakteriseret
som et helt ekstravagant ensemble, der besidder en glødende indføling, et engagement og
en dybde, som giver publikum en særlig forståelse af musikken

Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i
forsalg

Spændede billedkunstner udstiller på kroen

Genkendelige figurer i
abstrakt univers
Autodidakt billedkunstner med en fortid som
håndarbejdslærer
Jeg har altid arbejdet med form og farve i mange forskellige
materialer. Mine billeder bliver ikke nøje planlagt. De vokser under
maleprocessen og farver og figurer kommer til. En proces, der tager
lang tid.
Mit kendemærke er nok stærke farver og genkendelige figurer i et
abstrakt univers. Jeg arbejder mest i acryl og mixed media, men
også i olie. Store og små formater
Jeg er medlem af Kunstrunden, hvor de ca. 100 medlemmer holder
åbent hus/atelier i september, men i år bliver det nok i pinsen.
Se mere på www.kunstrunden.dk , hvor man bl.a. kan læse et
interview med undertegnede som fokuskunstner.
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Elsebeth Altschuler
Toftevej 19
3480 Fredensborg

Søndag 13. marts kl. 16 - Koncert

Lelo Nika
Septet
Fredag 26. februar og fredag 18. marts begge dage kl. 19.00 Folkemusik

Nøddeknækkerne
Fra kl. 19 er der sang- og danselege for hele familien og
fra kl. 20 folkedans for voksne
Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med
Nøddeknækkerne og invitér gerne venner og bekendte med.
Hvis I har taget instrumentet med for at få det rørt, er I selvfølgelig
også velkomne til at spille med i løbet af Fællesaftenen.
Læs mere på www.nodeknek.dk
Man kan spise middag kl. 18.00. (Spisebilletter kan købes på www.
noedebo-kro.dk - senest kl. 12.00 - 2 dage før).
Gratis adgang til musiken

Lelo Nika har sine rødder i Serbien og
bor i Malmø. Han er en af verdens bedste
accordeonister og mestrer ubesværet
forskellige genrer inden for jazz, folk og
verdensmusik. I Malmø mødte han den svenske
bassist Thommy Andersson og cimbalomspilleren George Mihalache. Det udviklede
sig til en musikalsk alliance påvirket af de tre
musikeres forskellige tradition, baggrund og
livserfaring.
I 2011 blev trioen suppleret med den serbiske
strygekvartet Tajj String Quartet og blev til Lelo
Nika Septet. De skaber de nye musikalske
dimensioner i en fælles forståelse af musikkens
kraft. Som brødre og søstre ånder de musikken
sammen. En klassisk strygekvartet kombineret
med nogle af verdens bedste folkemusikere
byder på en musikalsk oplevelse helt ud over
det sædvanlige.
Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i
forsalg - Gratis med årskort
Koncerten støttes af Den
Bøhmske Fond

NYT FRA NØDEBO SKOLE
i lokalsamfundet

Nødebo
skole

Nyt fra

Gospel
koret
V

- står midt i en spændende udviklingsperiode

D

en næste del af projektet er et intensiveret samarbejde med Skovskolen
omkring bl.a. udvikling af udeskolekonceptet. I starten af februar skal vi
skrive ansøgning om at blive demonstrationsskole. Det handler om at ”udvikle en
udeskolepraksis med udgangspunkt i læringsmålstyret undervisning, konkrete
materialer, den nyeste viden om udeskole og med solid støtte fra en række
udeskolekonsulenter”.
I vores dagligdag har vintervejret lokket med masser af sne og ungerne har
kælket til den store guldmedalje de sidste dage. Desværre har tung sne og stærk
blæst i december taget livet af en del af vores gamle træer i skolehaven. Det
betyder at vi skal til at tænke nyplantning og for at det ikke bliver for tilfældigt,
skal vi ved samme lejlighed have udtænkt en ny plan for havens indretning. Vi
har en forespørgsel ude hos Skovskolen om hjælp til at genskabe haven.
Til august træder en ny SFO- og klubstruktur i kraft. Den indeholder en
sammenlægning af SFO og klub og en ny ledelsesstruktur. Det hører I mere om,
når vi nærmer os og vi selv ved mere om hvordan det kommer til at fungere.
Godt Nytår ! Når I sidder med dette blad i hånden er dagen tiltaget med 1 time og
28 min. (30.januar 2016)
Bente Nissen

i starter ny sæson mandag
den 1. februar kl. 19.30, hvor
alle er mere end velkomne til at
deltage. Du har måske lyst til at
se og høre, om vores kor lige er
det, du drømmer om at synge i,
så er det bare at gribe chancen
... Det vil glæde os at se dig.
Du kan læse mere på vores
hjemmeside www.mmmc.dk.
Hilsen fra os alle i koret

Kroens møder
Bestyrelsen mødes man. den 8. februar
kl. 19.30, og efter generalforsamlingen
den 14. marts. Der er spørgetid det første
kvarter af mødet den 8. februar.
Kulturudvalget mødes den 18. feb.
og den 10. marts begge dage
kl. 19.00. Der er spørgetid
det første kvarter
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Skolens udvidelse til 5. Kl.

Efter redningen af Nødebo Skole i april sidste år,
har aktionsgruppen til bevarelse af Nødebo Skole
arbejdet meget intenst på, at få skole udvidet til
5. klasse
Dette er sket i et fantastisk godt samarbejde med skoleledelse og -bestyrelse og som har resulterede i, at
skoleledelse og -bestyrelse gennemførte et møde på kroen
den 7. januar med henblik på en orientering, samt for at
undersøge hvor vidt den massive forældreopbakning, der
efterlystes af Børne & Familieudvalget (BFU), var og er tilstede
blandt forældregruppen i Nødebo.
Mødet var en stor succes, med over 100 deltagere. Var der
overhovedet grund til at betvivle opbakningen til udvidelsen af
skolen, må denne tvivl nu være fejet fuldstændigt af banen.
Der var mange positive tilkendegivelser fra de forsamlede
forældre, herunder også fra forældre der i første omgang
havde valgt folkeskolen fra.
Herunder forskellige kommentarer
fra forældre under mødet
”Jeg bor i Hillerød, men jeg tror mit barn skal gå på Nødebo
Skole”.
”Vi har et barn, som er skrevet op til privatskole. Vi fik en
19

bedre skolepræsentation,
og så var der det med de to
skoleskift".
"Det, jeg hører her, er, at I har
ramt hovedet på sømmet. Vi har et barn, som er skrevet op
til privatskole, men det vil vi absolut genoverveje. Jeg kan
bekræfte, at det her er et rigtigt godt tilbud”.
”Der er ikke noget at sige nej til nu - ja det er lige før vi skal
have nogle flere børn, skat”.
”Jeg er flyttet tilbage til Nødebo efter 20 år i København. Så
plejer man jo at undersøge de forskellige skoletilbud, men
efter det jeg har hørt her, så tror jeg bare, at jeg sparer mine
kræfter og sender dem i Folkeskolen”

Hvad så nu?

Alt tegner til, at skoleudvidelsen realiseres med påbegyndelsen
af skoleåret 2016/2017. Sagen skal behandles på BFU møde
primo februar, hvorefter den endeligt skal godkendes i Byrådet.
Aktionsgruppens koordinationsudvalg følger sagen nøje og
vil løbende orienterer på Facebook-gruppen ”Bevar Nødebo
Skole”, samt ved indlæg i Kirke & Kro.
Søren P. Østergaard
Talsmand for Aktionsgruppen til bevarelse af Nødebo Skole

Det store renoveringsarbejde
er i gang

Nødebos ældste hus
- er en genskabt idyl
Lægger man vejen forbi kirken og
Kirkevej, kan man nyde synet af
de to ældste bygninger i Nødebo.
Kirken blev opført i 1200-tallet,
mens huset på Kirkevej 9 er fra
1677

D

a Pia Thorsdal og Anders Baarts i
1997 købte huset på Kirkevej 9 var
det dog langt fra den idyl, der møder én
i dag.

Parret købte huset af en gammel mand,
som havde boet i huset i en længere
årrække. Huset var småt, ca. 60 kvm, og
hverken husets stand eller udseende var
noget at prale af.

lerklinet bindingsværk, toppede brosten
og en sjæl, som var værd at bevare.
Huset rummede også finurlige detaljer.
Fx havde en tidligere ejer klunset sig til
en dør fra Hørsholm Slot.

Sjælen genfindes

Huset har i gammel tid fungeret som
vaskeri og fra den periode stod gamle
faldefærdige skure i haven. Pia og Anders
brugte et år på at rive ned, bygge ud og
inddrage førstesalen til beboelse. Og der
blev kørt tonsvis af byggeaffald væk.

"Faktisk købte vi en grund med et nedrivningsklart hus på. Men da vi krattede
lidt i overfladen, så vi jo, at det var lidt
af en perle, vi havde købt," fortæller Pia.
For frem dukkede skjulte skatte i form af
20

Herunder: Sådan så huset ud, da Pia og Anders købte det i 1997 og t.v. sådan ser det ud i dag

Hr. Simonsen
med hus
og familie i
baggrunden
anno 1918.
Den lille dreng
i baggrunden
overtog huset
og blev boende,
til han var en
gammel mand

Parret og deres to drenge, der dengang
var ni og 10 år, boede i starten i en
campingvogn ude i haven.
"Der boede vi, indtil der var frost på
dynen om morgenen", fortæller Pia.
Vinteren tilbragte familien så hos Pias
mor. Da sommeren kom, var huset så
klart, at de kunne flytte ind.

Et hus med ånd
Nu har Pia og Anders boet i huset i snart
20 år. Og det er stadig præcis, som

de vil have det. Der er ikke behov for
nyt køkken eller bad. De har indrettet i
overensstemmelse med husets alder og
stil, og da de har lagt så stort et arbejde
i huset, kan de slet ikke forestille sig at
ændre noget.
"Vi kender jo hver en sten," som Pia
udtrykker det.
Og de kender også den hvide dame. To
gange har den yngste søn, Mikkel, set
spøgelset, der bor i huset. En hvid dame
med et stort hvidt hår.
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Byens vaskeri
Op igennem 1900-tallet
boede familien Simonsen
i huset, der i en årrække
har fungeret som vaskeri. I
haven stod et gammelt skur,
som nu er fjernet, men her
stod formentlig en gruekedel,
der blev holdt i kog, så byens
borgere kunne komme og få
vasket deres tøj

Familien er sikker på, at hun er venlig og
vil dem det godt. Men det betyder ikke,
at hun ikke driller dem lidt. Hun har bl.a.
pillet ved lyset og elektriciteten.
Om det er en gammel vaskekone, der
huserer på matriklen, eller om den hvide
dame ankom sammen med døren fra
Hørsholm Slot må stå hen i det uvisse.
Sikkert er det dog, at det er et smukt,
idyllisk hus, hun huserer i.
Lene Ebsøe

PETER
TOFT
TØMRER & SNEDKER

SELSKOV VVS

Totalentrepriser
Nybyg • Tilbyg • Ombyg • Tag
Kvist • Terrasse • Gulve • Vægge
Døre • Vinduer • Køkken • Bad

Blikkenslager

Aut. VVS installatør

Lars Sørensen

Kvalitet til tiden

2441 6270

Falkevej 25 • 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 1520 • Bil: 4043 4813

Kildeportvej 12, Nødebo, 3480 Fredensborg
nts.toft@gmail.com
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Nyt tilbud
til Nødebos
børn

Danseundervisning
i hiphop
Kom og lær de seje moves og giv den gas til fed
musik
Vi starter den 26. februar, kl. 15.00 - 15.45 i Hestelængen på
Nødebo Kro. Ialt 13 undervisningsgange for børn, der går i 1.
- 3. klasse. Prisen er kr. 500,- for medlemmer, og kr. 750,- for

ikke medlemmer. Første gang er gratis, herefter er tilmelding
bindende. Der er plads til max. 20 elever. Underviserne er
Rosa Gylling Bender og Nikoline Lundquist Madsen, der begge
er 15 år og har danset i 6 år. Der vil altid være en voksen til
stede. Underviserne og den voksne vil hente børnene i sfo’en
og følge dem derhen igen efter dans.
Målet er, at børnene skal have en fest! Og som udgangspunkt
er alle nybegyndere. Børnene skal træne rytme, smidighed og
dermed opnå øget kropsbevidsthed - alt sammen elementer,
der styrker deres selvtillid og indlæring. Sæsonen afsluttes
med en opvisning sidst i maj.
Tilmelding: www.noedebo-kro.dk

FredagsCafé
Kom op
på Kroen
til kaffe og hjemmebag
- og tag gerne
din nabo med!
23
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Husk
Fredagscaféen er
åben hver
fredag fra
kl. 15 til 17

Nødebo Fod-klinik
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

NYT
:
Indlæ
gssål

Ring for aftale på:

Tlf.: 31 44 27 31

er

Sportsvej 47 - Nødebo
E-mail: klinik.k@hotmail.com
Hjemmeside: www.raskfod.dk

DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring
Flishugning, Stubfræsning
Rådgivning
Uforpligtende tilbud gives
skov@treecare.dk • www.treecare.dk
Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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Fredag den 4. marts kl. 21
- Musik og dans

Mek Pek´s
Rock´n
Roll Trio
Ved forårets første
danseaften har vi
den glæde at kunne
præsentere Mek
Pek`s Rock`n`Roll
Trio, som med
stive habitter og
brylcreme i håret
rusker vores
vintertrætte
kroppe og
byder op til doo
whoops
og jitterbug
henover
dansegulvet

Fredag den 12. februar 2016

English Pub Night
-med hold quiz

Kom til en sjov og billig
aften på kroen
ALLE er velkomne, medlemmer som ikke med-lemmer,
kom sammen med vennerne, konen eller kom alene - vi
sørger for, at du kommer på et quiz-hold til vores sjove
quiz og får en skøn aften
Børn er som sædvanligt også velkomne - og der er
plads hvor de kan lege og spille bordtennis, bordfodbold
mv.
Der vil være det bedste af engelsk musik på anlæggetalt fra Beatles, Wham, Adele, Blur, Oasis mv.

Mek Pek har i mange år haft en stor kærlighed til
50’ernes rock’n’roll. Selv synger han og spiller trompet
og bas. Med Mads Fogt på guitar og Anton Falk på
trommer leverer trioen et show med humor, gang i den
og hits fra dengang, suppleret med et par af Mek Pek´s
egne legendariske hits som ”Pigen & Trompeten”.

17.00
18.00 - 20.00

Baren åbner
M
 ad kan hentes i baren - Engelsk steak
pie m. kartoffelmos på a la Jamie Oliver
18.30 - 19.00 The O´Nutters – et lille lokalt Nødebo
band - spiller irsk musik i baggrunden
19.30 - 21.00 Pub quiz, gevinst til bedste hold
21.30 - 22.30 Karaoke for voksne

Man kan spise middag kl. 19.00.
(Spisebilletter kan købes på www.noedebo-kro.dk
- senest kl. 12.00 - 2 dage før).
Entré til musikken 130 kr. ved indgangen og 120 kr.
i forsalg. Gratis med årskort

HUSK! (Spisebilletter: bestilling inden 10. feb kl. 12.00)
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Hjertestarter i
Gadevang Idrætsforeningen og Gadevang
Tennisklub har i samarbejde fået opsat en
hjertestarter. Hjertestarteren er monteret
udendørs på GIFs klubhus ud mod parkeringspladsen og er tilgængelig hele døgnet

14

repræsentanter fra
hhv. Idræts-foreningen,
Tennisklubben, Jord-nær og
Forsamlingshuset har været på et
6 timers Førstehjælp/Hjertestarter
kursus.
Hjertestarteren er tilmeldt Hjertestarter.dk. Det kan anbefales at

hente app’en Hjertestarter, her vil
man kunne blive guidet via GPS til
den nærmeste hjertestarter.
Det kan også anbefales at hente
112 app’en. Hvis man ringer op
til 112 via denne app, vil alarmcentralen automatisk modtage
telefonens GPS koordinater.

Vinder af Gadevang Idrætsforenings juletræssalg

Blandt købere af juletræer i Gadevang
Idrætsforening, trækkes der hvert år lod
om 2 x 2 fl. rødvin
Vinderne i år er:
• Allan Sonne Johansen, Vandværksvej 4
• Niels Brinck, Bakkevej 1
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Kom og se

Børne-MGP
på storskærm
Lørdag den 20. februar løber det årlige børneMGP af stablen. Derfor inviterer kroen alle byens
børn, der elsker sang og musik, til at komme og
se melodi grand prix’et på storskæm i salen

let anretning i driverstuen. Hertil kan der købes drikkevarer i
baren.
Festen slutter samtidig med MGP.
Pris for barn af medlem: 40 kr.
Pris for barn af ikke-medlem: 60 kr.
Pris for medlem (voksen): 75 kr.
Pris for ikke-medlem (voksen): 100 kr.

Vi starter aftenen med at spise pizza kl. 18.30 og herefter
går sangfesten i gang. Der vil undervejs være konkurrencer
og lege, bl.a. ”Tip en vinder” og stopdans.
Det er muligt at købe drikkevarer, slik og chips i baren.
For de voksne, der har lyst til at blive på kroen, serverer vi en

Tilmelding: www.noedebokro.dk - inden den 5. februar.
Lene Ebsøe

Børn og voksne kan godt begynde at glæde sig. Melodi
Grand Prix for børn er blevet en kæmpe TV-fest - og er
blevet en must at se for mange danske børnefamilier
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Nødebo Bæredygtigt!

Meningsfulde samtaler
Flere nødeboere havde taget mod Nødebo
Bæredygtigt!s invitation til at deltage i
borgermødet søndag d. 17. januar for at sætte ord
på en vision for et bæredygtigt Nødebo.

• E n benzindrevet gennemsnitsbil udleder 164 gr. CO pr.
kørt km, dvs. 3,3 tons ved 20.000 km pr. år.
• En elbil udleder 52,36 gr. CO pr. kørt km, dvs. 1 ton ved
20.000 km pr. år.
• En flyvetur til London tur/retur svarer til 300 kg CO pr.
person. En tur til Bangkok svarer til 1900 kg. pr. person.
• En hakkebøf på 200 gr. har i den samlede proces
bidraget med et udslip på 2,4 kg CO, mens 200 gr. kylling
eller rejer til sammenligning kun bidrager med 0,6 kg CO.
• En kødfri dag om ugen medfører en CO-besparelse på 44
kg pr. person pr. år.
• Det årlige CO-udslip fra opvarmning af et hus, der bruger
2.800 l. fyringsolie årligt, giver et CO-udslip på 7.500
kg, mens en kondenserende gaskedel giver 4.300 kg og
træpiller 0 kg.

U

dover visionen blev fællesskabet omkring udvikling af
bæredygtighed diskuteret, og der var bred enighed
om vigtigheden af, at både borgere, institutioner og
virksomheder bidrager til en fælles indsats for at omstille
Nødebo til et mere bæredygtigt lokalsamfund.
Visionen blev ikke endeligt formuleret, men der var et klart
ønske om at dens målsætninger skulle være relevante og
målbare med konkrete tal for CO-effekten, som i disse
eksempler:

På www.nødebobæredygtigt.dk er der et sammendrag fra mødet
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Gadevang Kirke den 28. februar kl 10.00-18.00

Korworkshop for unge
Søndag d. 28. februar har du atter mulighed
for at få en stor oplevelse sammen med
venner og en masse andre unge der elsker at
synge

I

lighed med sidste år arrangerer Gadevang kirke og
sangerinden Helene Dahl en sangworkshop for unge som
har lyst til at prøve kræfter med at synge sammen med
andre og solo foran et publikum. En hyggelig, inspirerende
og givende dag, der afsluttes med en musikgudstjeneste
i kirken samme dag akkompagneret af Helene Dahl’s
fremragende trio.
Til workshoppen lærer I 3 - 5 sange, af f.eks. kunstnere
som Ed Sheeran, Pentatonix, Hocher o.lign.
Det bliver en dag med fokus på musik, sang, hyggeligt
socialt samvær med 10-15 andre unge sangere. Nogle
synger til daglig, andre prøver det for første gang, men alle
mødes i sangens indbydende univers.
Helene Dahl underviser til dagligt børn og unge på Ballerup
musikskole og vil med sin varme, åbenhed og inspirerende
kor instruktion, give alle deltagere en fantastisk dag.
Dagens program
Kl 10.00 -12.00
Kl.12.00 -12.30
Kl.12.30 -14.30
Kl.14.30 -15.00
Kl.15.00 -15.30
Kl.15.30 -16.30
Kl.16.30 -17.00
Kl.17.00 -18.30

Dato: Søndag d. 28. februar 2015
Tid: 10.00 - 18.00
Musikgudstjeneste: 17.00 - 18.30
Pris: Gratis
Tilmelding: 1.februar til konst. sognepræst Gabrielle
Nilausen (mail: GAN@KM.DK / sms/mobil: 2639 5253)
Når man tilmelder sig skriver man sit navn og alder, om
man har sunget før, om man evt. spiller et instrument og
hvor længe man har spillet.

Prøve (med små pauser ind imellem)
Frokost
Prøve ( opdeling af grupper)
The/kage pause
Prøve ( sidste detaljer på plads)
Generalprøve
Pause
Musikgudstjeneste/koncert (Tiden er ca.)

De bedste hilsner Gadevang Kirke v. Gabrielle Nilausen,
Peter Navarro-Alonso og Helene Dahl
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Sogneaften i Nødebo Præstegård
Tirsdag den 1. marts kl. 19.30 - gratis adgang

Markedet og
mennesket
Vi har fået en markedsgørelse
af samfundet de senere år
En ganske markant ændring ikke bare
af nogle institutioner, men også af vores
tænkemåde. Måden vi erkender på,
måden vi omgås hinanden på, præges
af en ganske markant forandring, som
nogle af os mener, er på kollisionskurs
med kristendommens menneske- og
natursyn.
I bogen Tag etikken tilbage (fra 2015) forsøgte en række
fagfolk fra teologi, filosofi, økonomi, organisationsteori og
psykologi at udpege nogle af de felter, hvor denne udvikling
for dem at se har afgørende negative konsekvenser. Bogens
redaktør og medforfatter er sognepræst, lektor Mikkel
Wold, som i aftenens løb vil prøve at ridse nogle linjer op
for, hvad denne udvikling indebærer. Det skal ikke være en

jammervise over tidens elendighed, men en karakteristik
af nogle forhold, der trænger til et eftersyn og et bud på,
hvordan sådan et eftersyn kan se ud.
Mikkel Wold: Cand. theol 1991, uddannet i psykoterapi i
Hamburg 1988-90, sognepræst Marmorkirken siden 1994,
tillige lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter,
Løgmkloster fra 2008, har skrevet indlæg i flere bøger om
teologi og samfund.
Foto: Kamilla Krøier

Nødebo kirke: Torsdage kl. 17.00 den 25.februar, 31.marts,
28.april, 26.maj og 30.juni

Salmer og spaghetti
Et tilbud til travle børnefamilier.
Vi holder en kort gudstjeneste i kirken og bagefter går vi op i
præstegården og spiser spaghetti med kødsovs.
Tilmelding til alho@km.dk dagen før.
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Del med verdens
fattigste kvinder

I Etiopien opsamler en ny dæmning regnvand,
så kvæghyrderne ikke længere behøver at
vandre med deres dyr i tørtiden. Det betyder
færre konflikter med naboerne - og børnene
kan blive i skolen hele året.
Foto: Tinbit Amare Dejene

Søndag den 13. marts 2016 vil NødeboGadevang sogne gerne sende mange
frivillige indsamlere på gaden, så alle i år
får mulighed for at give verdens fattigste
kvinder en håndsrækning

D

ele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i
deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens
- ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde. Tankegangen
at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står som en helt
central grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi
finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang:
’Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige
skal også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del
med verdens fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere
i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop
i Sydafrika. Både Verdensbanken og FN giver ham ret:

• H
 vis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens
uddannelses- og sundhedsniveau
• Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på
lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande
kunne producere 20-30 procent mere
• Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn
dobbelt så gode chancer for at overleve
• Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og
familier at få færre børn

Meld dig som indsamler hos Ole Brauer på 29700619
eller brauerole@yahoo.dk (Nødebo), eller Katrine Albert på
28292893 eller kalbert@mail.dk (Gadevang), allerede nu.
Flere af vore faste indsamlere har måttet melde afbud i
år, så hold jer ikke tilbage!

Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og
hyggelig dag, hvor vi på tværs af generationer deler vores
søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi
hygger os både med turen med indsamlingsbøssen og med
noget kaffe og brød efter indsamlingen.

Og det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede NødeboGadevang et indsamlingsresultat på godt og vel 21.000
kroner. På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind.
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Søndag den 7. februar kl. 13.00

Fastelavnsfest
i Gadevang
Vi mødes udklædte til familiegudstjeneste i Gadevang kirke.
Derefter tøndeslagning og fastelavnsboller på kirkens parkeringsplads.

Filmaften i Gadevang Kirke torsdag den 3. marts
kl 19.30 hvor vi viser filmen

En verden udenfor
Filmen fik hele syv oscarnomineringer
heriblandt Oscar for bedste film. Filmen er
skrevet og instrueret af Frank Darabont
I et samarbejde mellem menighedsrådet og gruppen bag
”Mere Gadevang” fortsætter vi filmaftenerne. Der er gratis
adgang og vil som i enhver god biograf være kaffe eller te til de
fyraftenstrætte - men stadig vågne gadevængere og nødeboere!
Kort fortalt om filmen:
I 1946 bliver bankmanden Andy Dufresne (Tim Robbins) dømt for dobbelt mord,
selv om han stædigt nægter sig skyldig. Han bliver idømt livsvarigt fængsel.
I fængselt møder han en anden livstidsfange Ellis "Red" Rødding (Morgan
Freeman). Denne film handler om brutalitet, men også om et meget stærkt
venskab. Filmen er baseret på en roman af Steven King, som med "Den Grønne
Mil" har vist, at han kan skrive andet end skrækhistorier.

Tirsdagstræf i præstegården
Tirsdag den 23. februar kl. 14 - 16

Danske fortællere
i ord og toner
- Eventyr af H. C. Andersen og sange af Jeppe Aakjær.
Skuespiller Folmer Rubæk fortæller og synger.
olmer Rubæk har været skuespiller i 50 år og spillet på de fleste af landets scener
og medvirket i film og TV. På teater blandt andet som kroværten Theuardier i ”Les
Miserable” og Doolittle i My fair Lady. I film medvirkede han blandt andet i Dyrlægens
plejebørn, og i TV serien ”Strisser på Samsø” var han taxachauffør.
Alle er velkomne og der er fri entre, dog betaler vi 20 kr. for kaffe og hjemmebag

F

Tirsdag den 15. marts kl. 14 - 16

Kongens jagt,
kongens skov
Foredrag ved museumsdirektør Jette Baagøe

D
Et karakteristisk træk ved områder anvendt til parforcejagt er veje
anlagt i stjerneform, så jægerne kan stå i vejkrydsene og lettere
overskue hundenes jagt af vildtet

a Christian d. 5. i 1670 afløste sin far på tronen, var han
den første, der arvede titlen som enevældig konge i Danmark.
Den unge konge vidste, at han skulle demonstrere sin store magt
gennem pragtudfoldelse, men han havde ikke råd til nye, dyre
slotte. I stedet valgte Christian d. 5. at dyrke en jagt, der i sig selv var
et voldsomt magtudtryk, nemlig parforcejagten. Til den indrettede
han sine nordsjællandske skove med et jagtvejssystem, som på
en gang imiterede de fornemste i Europa og forbedrede dem.
Kongens nordsjællandske skove blev en pragtfuld demonstration
af hans enevældige magt over mennesker og natur. Foredraget
handler om parforcejagten og dens landskab, som i 2015 kom på
UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Alle er velkomne og der er fri entre, dog betaler vi 20 kr. for
kaffe og hjemmebag
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Et midlertidigt
ansigt i kirken
Som nogle allerede
har opdaget, så
møder man et nyt
ansigt i kirkerne for
tiden. Det skyldes, at
Eva er på studieorlov,
og jeg derfor er
indsat som præst til
og med marts

M

it navn er Gabrielle Nilausen. Jeg har været præst
siden marts 2014 og kunne ikke forestille mig et bedre
job. Privat bor jeg i Ålsgårde sammen med Mikkel og vores
bosniske gadehund Tjekko.
I min korte tid som vikar i pastoratet har jeg planlagt nogle
aftengudstjenester. Der findes nemlig en del smukke
aftensalmer, som man sjældent får mulighed for at synge.
Planen er, at vi skal synge, lytte til en bibeltekst eller to, bede
og så få tid og ro til vores tanker. Derfor har jeg døbt disse
tjenester Tro og Tanker. Jeg håber meget på at se jer til denne
anderledes form for gudstjeneste den 9.2 og/eller 15.3.

Kierkegaard - om mennesket og troen
Da jeg læste teologi blev jeg grebet af Søren Kierkegaards
tanker om mennesket og troen. Mange danskere afholder sig
fra at læse Kierkegaards værker, fordi de mener, at han er for
svær. Det er en skam, for de er meget spændende. Faktisk så
spændende at de flere steder i udlandet underviser i dansk
på universiteterne, for at studerende kan læse Kierkegaard
på originalsproget. På Søren Kierkegard Forskningscenteret,
der ligger på Vartov i København, møder man også mange
udenlandske forskere, der er kommet til Danmark for at
studere hans værker. Jeg synes, vi danskere skal følge trop

og læse Kierkegaard - anbefalingen er hermed givet videre.
Kierkegaard mener, at Gud har plantet et lille frø i os hver især
fra begyndelsen af, og at vi derfra skal finde ud af, hvem vi
er, og hvad vi er bestemt til. Men for at blive sig selv må man
både være åben for at modtage sig selv, men man må også
vælge sig selv, med hele den historie der hører med.
Det lyder i og for sig rimelig lige til, men ser man derimod
på Kierkegaards tanker om at være et kristent menneske,
så stilles der meget større krav. Her skal man nemlig lade
sig skrive ind i den kristne historie, med alt hvad der følger.
Abraham er én af Kierkegaards betydelige figurer, fordi
Abraham var klar til at ofre sit højt elskede barn til Gud. Det
havde Gud bedt Abraham om, og Abraham adlød.
Der stilles krav til det kristne menneske, og disse krav skal
man leve op til. Man må som et kristent menneske adlyde
Gud, præcis som Jesus gjorde.
Jesus han er forbilledet, og det er ham vi skal følge efter,
også selvom vi må lide undervejs. Jesus måtte jo lide døden
på korset.
Når det så er sagt, så mener Kierkegaard, at Gud er god, og at
vi modtager nåden/det evige liv. Vi skal blot vide, hvor meget
vi bør sætte pris på den, for tidligere blev der stillet væsentligt
højere krav til de kristne. Det fortæller Bibelen os.

Barnedåb

- nu også om lørdagen

D

Som præst i Nødebo og Gadevang får jeg lov til at forkynde
evangeliet til trøst og håb for mennesker, lige meget hvilken
situation de står i.

Her er travlt at være præst, men jeg nyder det
Det er en gave for mig at møde mennesker i alle aldre, og i
Nødebo og Gadevang får jeg rig mulighed for at mødes med
folk i alle aldre. Vi har for tiden en hel del dåb, på trods af, at
man i Folkekirken taler om faldende dåbstal.
Derudover er vi lige startet op med et nyt hold minikonfirmander, og så har vi tre hold konfirmander, morgen-sang
med børnehaveklasse-3. klasse, tirsdagstræf, spaghettigudstjenester, filmaften og sådan kan jeg blive ved.
Nødebo og Gadevang er et travlt sted at være præst, men
jeg nyder det i fulde drag. Jeg er blevet taget virkelig godt
imod og glæder mig over at være en del af det hele de næste
par måneder.
Jeg er meget glad for at tale om Bibelen og alle dens
budskaber, så hvis du er interesseret i en snak eller er i
tvivl om noget, så er du meget velkommen til at henvende
dig. Endvidere står jeg også til rådighed, hvis man har brug
for en samtale om livets store og små spørgsmål. Mine
oplysninger står på hjemmesiden og på side 36 her i bladet.
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er er mange grunde til at lade sine børn døbe. For nogen
er det først og fremmest en tradition i familien. Andre
har dybere religiøse grunde. For mange er det en naturlig
ting, når vi nu bor i et kristent land. Nogen har også fokus
på den smukke og højtidelige fejring af det livsmirakel,
et lille barn er. Nogen synes bare, barnet også skal have
dåben med i sit liv, og så kan de altid selv vælge fra senere.
Det er nemlig lettere at vælge fra end at vælge til.
Men overordnet set handler dåben om, at vi bliver en del
af et større fælleskab. Et fællesskab, der går på tværs af
familie, social klasse, politisk segment – og ja, nationalitet.
Det er en af grundene til, at vi gerne vil fastholde dåb som
en del af søndagens fælles gudstjeneste. Fordi det lille
barn på den måde netop bæres frem for os alle sammen,
som en del af vores forpligtende fællesskab.
Den anden grund er mere praktisk. Vores kirkepersonale
er kvoteansat, og hvis alle vil have hver deres
dåbsgudstjeneste, er der ikke timer nok!
Men da vi over årene har oplevet, at selvom langt de
fleste er helt med på at holde dåb under den almindelige
gudstjeneste om søndagen, så er der mange der bliver
skuffede og ærgerlige over, at der ikke er et alternativ.
Det har vi nu valgt at imødekomme ved at lancere særlige
dåbslørdage, hvor man kan booke
sig ind i henholdsvis den ene og
den anden kirke. Der vil så typisk
være flere dåb samme dag, hvilket
både gør det mere festligt og mere
i overensstemmelse med dåbens
dybere betydning.

Dåbslørdage i 2016
16. april
Gadevang kirke kl.11.30
Nødebo kirke kl.13.00

13. august
Gadevang kirke kl.11.30
Nødebo kirke kl.13.00

11. juni
Nødebo kirke kl.11.30
Gadevang kirke kl.13.00

15. oktober
Nødebo kirke kl.13.30
Gadevang kirke kl.13.00

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen holder orlov i januar - marts.
I den periode afløser Gabrielle Nilausen Eva Holmegaard Larsen.
Telf.: 26 39 52 53 mail: mailto:gan@km.dk
Præstesekr.: Allan Høier. Telf.: 48 48 07 19 - mail: alho@km.dk. Træffes som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15
Graver: Michael Müller. Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk.
Træffes hverdage i dagtimerne
Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener: Kirsten Kragh. Telf.: 20 18 07 19, mail: graver@live.dk
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove. Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk
Organist: Peter Navarro-Alonso. Telf.: 60 88 19 01, mail: peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 33 15 95 96 - mail: s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød - mail: herikhansen@gmail.com
Nødebo-Gadevangs menighedsråd
June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo 3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424

june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo 3480 Fredensborg

Næstformand

48481429

nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12

Kasserer

48480274

poulmarius@gmail.com

Nødebo 3480 Fredensborg
Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo 3480 Fredensborg

40257074
Personale-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

48485874

kirsten@aunstrup.com

40873652

msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Humlevænget 1,

30246676

lene.birkmand@regionh.dk

Nødebo 3480 Fredensborg

35436676

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14

48249504

Gadevang 3400 Hillerød

28899504

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122

48266083

henriksenbirgitte@yahoo.dk

48480719
2639 5253

ehl@km.dk
gan@km.dk

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo 3480 Fredensborg
Bodil Davidsen, Sportsvej 9,

Aktivitets-

Nødebo, 3480 Fredensborg

udvalgsformand

jbh@dakofa.dk

Gadevang 3400 Hillerød
Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Gabrielle Nilausen 				

Sognepræst
Konst. sognepræst
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Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

Gudtjenester		

Prædikant		

Nødebo			

Gadevang

Februar
31. januar			Gabrielle Nilausen					 kl. 10.30 (Ungdomsgudstj.
m. konfirm.)
7. februar		

Gabrielle Nilausen		

kl. 10.30			

9. februar		

Gabrielle Nilausen		

kl. 19.30 (Tro og Tanker)

14. februar		

Gabrielle Nilausen		

kl. 9.00			

kl. 10.30

21. februar		 Gabrielle Nilausen		

kl. 10.30			

kl. 9.00

25. februar		 Gabrielle Nilausen		

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)		

28. februar		 Gabrielle Nilausen			

kl. 13.00

kl. 17.00 (Musikgudstjeneste)

Marts
6. marts		

Gabrielle Nilausen		

kl. 10.30		

kl. 9.00

13. marts		

Gabrielle Nilausen		

kl. 9.00			

kl. 10.30

15. marts		

Gabrielle Nilausen		

kl. 19.30 (Tro og Tanker)
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Foreninger
Vandværket www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen, 4848 3819
Sportsvej 35, Nødebo
Vandværksbestyrer: Ole Christoffersen
4848 3240, Sportsvej 49

Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen, 4295 8207
Irene Møller
2363 6911
Nødebo Lokalråd www.nødebo.dk
Formand: Nina Werther, 4848 1407
Næstformand: Lilian Dale Andersen 4848 3238
Sekretær: Anne-Mette B. Andersen 2093 0128
Webansv./Kasserer: Birgit Madsen 4848 2188
Helle Barker 		
5091 1439
Sidsel Eriksen 		
2424 8414
Byrådsmedlem: Christina Thorholm 4848 5442
Tilforordnet: Eva H. Larsen
4848 0719

Grib Skov Trop www.gribskovtrop.dk
Formand: Kirsten Schumann
2222 9095
kirstenschumann@gmail.com
Ulveleder: Bente Wilcke
4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard
4055 4742
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt
4848 0747
Forældrefore.: Jørgen Andersen 4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup
4159 1076
bhpost@mail.dk

Nødebo Idrætsforening www.nif.dk
Formand: Henning Vester, Krohaven 7,
Kasserer Kasper Andersen,Mosedraget 24,
Sekretær Svend Høegh Nielsen,Kirkevej 14,
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo		
Fodbold: Henrik Løber, Baunevænget 36
Gymnastik: Lillian Dale, Søvej 14,
Tennis: Niels Lillemose, Rådyrvej 6,

Gospelkoret: My Merry Monday Choir
gospel@mmmc.dk, www.mmmc.dk
Helene Dahl, Korleder 2346 2767
Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand 4848 4196
Kirsten Poulsen
5190 0453
Solveig Nordlunde
4826 2446
Eva Breill Petersen
5170 2501
Margit Vester
4848 3150
Gitte Kruchov
4841 4364
Lis Aas		
4847 1412

4848 3150
4848 5584
4848 0672
4848 2804
9955 4956
4848 3238
4848 3121

Hillerød Sejlklub www.hillerodsejl.dk
Theis Bober, 2163 5427
Ringridervej 6, 3400 Hillerød
theisbober@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

Nødebo Bridgeklub,
www.NødeboBridgeklub.dk
Formand: Hans Kloch 48471250
Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 4848 2013
Kildeportvej 24,
soeren.sigsgaard@gmail.com

Kajakklubben Esrum Sø www.kkes.dk
Pia Gulstad Gadevangsvej 89, 4011 1139
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk
Forkvinde: Jytte Møller, Pile Alle 7, 3026 3231
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kass.: Jytte Bieber, Egebakken 9, 2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Nødebo Stavgang www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog		
4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe		
4848 2287
Sekretær Aase Nielsen
4848 1742
Inger Petersen		
2896 8430
Anne-Marie Falkenberg
4825 0706
38

Forsamlingshusets bestyrelse
Forsamlingshuset, Nødebovej 26, 4848 0746, mail: kro@noedebo-kro.dk
Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget,
Søparken 7, tlf.:4848 5874,
kirsten@aunstrup.com

Flemming Jørgensen
Bankoudvalget,
Nødebovej 1B,
tlf.:4848 3980,
flemming@herluf.net

Heidi Marie Lyngsøe
Kildeportvej 13,
medlemsudvalget,
tlf.:2253 4299,
heidi_lyngsoe@hotmail.com

Tilde Gylling Næstformand
Ved Skoven 17, tlf.: 2070 2930,
tildegylling@gmail.com

Lisa Kragh
Økonomiudvalget,
Kildeportvej 14,
tlf.:4848 1729,
lisakragh@dlgmail.dk

Merete Rosenberg
Søparken 2, tlf.:2567 0561,
merete.rosenberg@yahoo.com
Camilla Svanebjerg
formand,
Rosenberg Alle 3,
tlf.:3555 3180,
kroen@svanebjerg.dk
Chr. Wolfhagen Nøddehegnet
19, driftudvalget,
tlf.: 21767113,
christian@wolfhagen.name
Søren P. Østergaard
Kirkebakken 2, 2094 8976,
oestergaard@mil.dk

Bruno Bjerre
Ejendomsudvalget,
Ebbas Allé 14B,
tlf.:2014 1617,
bebjerre@gmail.com

Ann-Britt Thorndahl
Loppegeneral, Mobil 3023 4929

Jens Lassen
Sekretær,
Kirkevej 15, Græsted,
tlf.:2113 0847,
jenslassen26@live.dk

Mogens Hansen
Kassserer,
Egebakken 16,
tlf.:4198 1580,
lone-mogens@egebakken.dk

Lisbeth Larsen,
informationsudvalget,
Nøddehegnet 38,
tlf.:2342 1537,
kirkeogkro@gmail.com

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. 3.000 kr.

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

Basis

Pris med 1 rabat

Pris med 2 rabatter

Krostuen

8.600

6.100

3.600

Sal og krostue

10.900

8.400

5.900

Krostue og driverhus

10.900

8.400

5.900
7.000

Sal, krostue og driverhus

12.000

9.500

Hestelængen

3.950

1.450
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Det sker på Nødebo Kro fra februar til marts 2016
Forsamlingshuset

NØDEBO KRO
Tirsdag den
Fredag den
Søndag den
Tirsdag den
Onsdag den
Fredag den
Tirsdag den
Søndag den
Tirsdag den
Fredaqg den
Søndag den

2-2
5-2
7-2
9-2
10-2
12-2
16-2
21-2
23-2
26-2
28-2

kl. 18.50		
kl. 21.00		
kl. 16.00		
kl. 18.50		
kl. 19.30		
kl. 17.00		
kl. 18.50		
kl. 16.00		
kl. 18.50		
kl. 19.00		
kl. 16.00		

Banko
Barker Mansion (A§)
Jan Harbeck Quartet(A)
Banko
Foredrag (A§)
English Pub-night (G§)
Banko
Rasmus Lyberth (A)
Banko
Nøddeknækkerne (G§)
Trio Vitruvi (A)

1-3
2-3
4-3
8-3
13-3
14-3

kl. 18.50		
kl. 19.30		
kl. 21.00		
kl. 18.50		
kl 16.00			
kl. 19.30		

Banko
Foredrag (A)
Mek Pek (A§)
Banko
Lelo Nika Septet
Generalforsamling

Marts

Tirsdag den
Onsdag den
Fredag den
Tirsdag den
Søndag den
Mandag den

A•
§•
#•
G•

Arrangementet er inkluderet i Årskortet
Middag kl 19 bestilles senest onsdag
Nøddeknækkermiddag kl. 18, bestilles senest onsdag
Gratis adgang

Næste numre af “Kirke og Kro” udkommer den 13. marts og den 29. maj

HUSK Deadline 14 dage før

