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Medlemsrabat 

Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo 
Kro, kan to 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 to år, når 
lejekontrakten underskrives. Medlemskabet regnes fra den 
dag, hvor man første gang har indbetalt medlemskontingent. 
Denne information findes i kroens medlemssystem. 
Højest to medlemmer kan få rabat ved samme udlejning. 
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers 
personlige arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, 
konfirmationer mm. Det betyder, at man gerne må leje kroen 
til en god vens arrangement, men der gives ikke rabat.

Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT  

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

Forældres medlemsskab omfatter  
børn under 18.  

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

 Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.

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

Medlemsfordel
Der er medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer. Rabatten 
gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner. Hvis man regner med at komme til mere end 6 

arrangementer kan det betale sig at købe et årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens 
hjemmeside senest en uge før arrangementet.

Kommende udgivelser og deadline:
Nr. 1, årgang 44, udkommer 16/8-20, deadline 26/7 
Nr. 2, årgang 44, udkommer 4/10-20, deadline 13/9 
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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

Naturstafet på Pibersletten
31. maj 2020

Stafet For Livet
15.-16. august 2020 er aflyst, men kun i sin nuværende fysiske form

Grundet regeringens seneste udmel-
ding om forbud mod større arrange-
menter med mange deltagere til og 
med august, betyder det at stafetten 
i Nødebo desværre må aflyses.

Stafetterne handler om fællesskab og 
nærvær, og lige netop dét kan udgøre 
en risiko for smitte med coronavirus 
for deltagere, frivillige og ikke mindst 
Fightere. Vi skal passe på os selv og 
hinanden, så vi igen kan mødes og 
holde Stafet For Livet Nødebo.

Hilsen Styregruppen for
”Stafet For Livet Nødebo”

Kom og vær med til at fejre 
Nordsjællands unikke natur og 
skyde den landsdækkende na-
turstafet i gang. 

Naturstafet ten rejser rundt i 
Danmark i sommeren 2020 med 
stop på 16 af Danmarks største na-
turperler. Stafettens første stop 
er på Pibersletten i Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland nord for 
Nødebo. Her vil der hele dagen være 
naturoplevelser for alle, når mere 
end 20 natureksperter slår telte op 
på sletten og viser og fortæller om 
områdets dyr og planter. Der vil være 
mulighed for at både høre, se, røre og 
måske også smage og komme på små 
skovture. Arrangementet er velegnet 
for både store og små. 

Naturstafetten er er del af projek-
tet Vores Natur, som er et partner-
skab mellem DR, Naturstyrelsen, 
De Naturhistoriske Museer og 
Friluftsrådet. D. 12. april sender DR 
den første af 5 naturudsendelser om 
Vilde Vidunderlige Danmark. 

I forbindelse med disse 5 søndags-
udsendelser vil der være guidede 
ture i naturen og som nævnt skydes 
en landsdækkene Naturstafet i gang 
i Nordsjælland på Pibersletten pinse-
søndag. Hold øje med alle turtilbud 
på voresnatur.dk.

Læs mere om dagen på www.nationalparkkongernesnordsjælland.dk

Følg os på Facebook ”Stafet For Livet Nødebo”
eller vores hjemmeside: stafetforlivet.dk/stafet/noedebo

Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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I skrivende stund er vi i den 
stille uge i dagene mellem 
Palmesøndag og Skærtorsdag. 
Den stille uge er i år HELT stille. 
Kirkerne er lukket og kirkens 
aktiviteter er aflyst, og sådan 
fortsætter det helt frem til 10. 
maj. Lad os håbe, at det ikke fort-
sætter sådan helt frem til pinse...

Det er en mærkelig tid for os allesam-
men. En tid hvor vi må finde nye må-
der at være kirke på og nye måder at 
være sammen på – sammen hver for 
sig - det er uvant for os alle. Vi bliver 
opmærksomme på alt det ”usynlige” 
der binder os sammen i fælleskab.  

Men vi ser også, hvordan nye fælles-
skaber blomstrer op, og vi finder vig-
tige og væsentlige ting at være fælles 
om som fx fællessang. Ud af krisen, 
som vi befinder os i, vokser en ny op-
mærksomhed på hinanden, nye krea-
tive initiativer til måder at være sam-
men på og nye fællesskaber opstår.   

Pinsen handler også om fællesskab  
- en ny måde at finde nærvær med 
hinanden på og en ny måde at være 
fællesskab på. I pinsen fortæller Jesus 
sine disciple, at han skal forlade dem, 
og det store spørgsmål er, hvad nu?  
Er forbindelseslinjen mellem jord og 
himmel så afbrudt, og vil disciplene 
stå tilbage uden ham, som var sam-
lingspunkt for deres fællesskab?  

Men i pinseunderet sker netop det, 
at Ånden kommer til jorden og ska-
ber den forbindelse mellem himmel 
og jord, som Jesus gjorde imens han 
var her. 

Den levende og nærværende 
Gud er usynligt tilstede og 

virker i sin Ånd.  

Åndens virke – det kan være ganske 
abstrakt og vanskeligt at indfange 
hvor og hvad den ånd er.  Det latin-
ske ord for ånd er Spiritus. Ligesom 
vi ikke kan se spiritus i vinen, så kan 
vi heller ikke se Ånden i verden. Men 
ligesom vi nogen gange kan mærke 
effekten af spiritus i vinen, så kan vi 
altid mærke Åndens virken i verden. 
Den får det til at ånde himmelsk over 
støvet….  

Pinse - når himlen berører støvet...!

Som Grundtvig skriver i pinsesalmen 
I al sin glans nu stråler solen…  

Det ånder himmelsk over støvet, 
Det vifter hjemligt gennem løvet, 

Det lufter lifligt under sky
fra paradis, opladt på ny, 

og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod 

(DDS 290 v.3)

 Sommeren bringer bud fra det para-
dis, der er lukket op på ny, så bækken 
bliver til livets flod. Når ånden gør le-
vende og er nærværende i menne-
skelivet og i al det skabte. 

Der er i pinsen et bud om, at vi skal 
tage os af al det skabte – og af fæl-
lesskabet og dets medlemmer. 
Fælleskabet er en helt afgørende del 
af Åndens virke. 

Ånden skaber forbindelse 
mellem himmel og jord – den 

berører støvet og skaber tro, håb 
og fællesskab blandt 

mennesker i og på tværs af tid 
og sted…  

Et nutidigt pinseunder sker, når vi fx 
synger salmen sammen og mærker 
fællesskabet (også selvom vi i år 

måske kommer til at synge den sam-
men hver for sig!) 

Lad os håbe, at vi kommer til at synge 
den sammen… 

Opvågner, alle dybe toner, 
til pris for menneskets forsoner!

Forsamles, alle tungemål, 
I takkesangens offerskål!

Istemmer over Herrens bord
Nu menighedens fulde kor!

(DDS 290 v.5)

Mona Høgh

Pilgrimsvandring i pinsen
Anden pinsedag, mandag d. 1. juni

Pinsen handler om fællesskab og den ånd, 
der binder os sammen - både med hinanden 
og med Gud.

Der er mange måder at fejre pinse på, og én af 
dem er at tage på en vandring sammen gennem 
den forårsgrønne skov. Vi begynder med mor-
gensang i den ene kirke og ender med frokost 
og en lille musikandagt i den anden.

NB! Husk madpakke!

Program
8.30 Morgensang i Nødebo kirke
9.00 Vandring gennem skoven til Gadevang (ca.5 km)
11.00 Musikandagt i Gadevang kirke
11.30 Frokost på græsset ved kirken
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Kroens 
formand 
Hanne Toke 
beretter

Loppemarked 2020

Loppemarked 2020 -
Hvad sker der? 
Som alle ved, så er fremtiden i øje-
blikket mere end vanskelig at spå 
om. Dette gælder også afholdelsen 
af Nødebo Kros årlige loppemarked. 

Myndigheders anvisninger kan bety-
de, at det vil være umuligt at afholde 
loppemarkedet på den planlagte dato 
23. august. I øjeblikket ved hverken vi 
eller myndighederne, hvad retningsli-
nierne bliver til den tid. 

Det kan altså være at vi bliver nødt til 
at aflyse, udskyde eller finde på noget 
helt tredje. 

Hold derfor øje med Kroens hjemme-
side og facebook, hvor vi vil komme 
med opdateringer så snart vi ved no-
get mere. 

Modtagelse af loppe- 
effekter og afhentning 
Men hvis vi skal holde lopemarked, 
skal vi også have noget at sælge. 
Vi vil derfor gerne fortsat modta-
ge loppeeffekter og i videst muligt 
omfang forsøge at holde åbent i 
Loppelængen/ Vognporten om lørda-
gen kl. 10 til 12 - første gang 15. maj. 

Hvis du ikke kan komme forbi om 
lørdagen så kan vicevært Jack åbne 
længen - ring på 4848 2593 i træf-
fetiden mandag 17-19, tirsdag og fre-
dag 9-12. Eller ring til Ole Brauer på 
2970 3119 eller undertegnede, så 
finder vi en løsning. Men vær sød at 
undlade at henstille effekter uden-
for Loppelængen uden forudgående 
aftale. 

Husk at være opmærksom 
på Corana-situationen
For at minimere smitterisiko må gi-
verne påregne, at de selv må bære 
tingene ind i Vognporten og anbringe 
dem på anvist sted.  

Vi vil endvidere endnu mere end hidtil 
henstille at man tænker over, hvilke 
effekter man afleverer – de skal kun-
ne sælges. Vi bruger hvert år man-
ge timer på at smide væk og køre på 
genbrugsstationen både før og efter 
loppemarkedet - den mulighed har vi 
ikke rigtigt i år, når vi skal holde af-
stand til hinanden. 

I lighed med tidligere år tager vi ikke 
imod gamle fjernsyn, hårde hvideva-
rer, dæk med eller uden fælge, moti-
onsmaskiner og lignende. 

Vi vil kun i begrænset omfang kunne 
hente loppeeffekter hos giveren, da 
vi kun kan være én person i bilen. Vi 
bærer heller ikke ting sammen med 
giveren eller andre – der skal holdes 
afstand! Vi kan derfor kun afhente 
ting, der kan håndteres af én person. 
Afhentning aftales med Jytte Møller 
på 3026 3231. 

Christian Wolfhagen, Loppegeneral 
Telefon: 2176 7113 
Mail: christian@wolfhagen.name

Som følge af risiko for smitte med 
Corona virus er alle aktiviteter på 
Nødebo Kro indstillet foreløbig 
frem til den 10.maj 2020. 

Det betyder ikke at alt ligger stille. 
Bestyrelsen er til stede og vil gerne 
besvare dine spørgsmål og tage imod 
gode ideer til aktiviteter nu hvor vi 
skal være sammen hver for sig. 

Bestyrelsen følger hele tiden med i 
udmeldingerne fra regering og sund-
hedsmyndigheder for at vurdere om 
det er muligt at starte op på nogle af 
Kroens aktiviteter, og selv om der ikke 
har været afholdt bestyrelsesmøder, 
holder vi kontakt via mail og telefon. 

Mange af de frivillige, som er aktive 
på Kroen, er i målgruppen som særlig 
udsat, hvilket vi som bestyrelse hele 
tiden er opmærksomme på og forhol-
der os til.  

Bestyrelsesmøde den 
27.april

Bestyrelsen havde planlagt bestyrel-
sesmøde d. 27. april for at tage bestik 
af situationen og for at planlægge det 
videre forløb. Som det ser ud nu, må 
vi finde en alternativ løsning på mø-
deaktiviteterne, idet vi fortsat ikke 
kan mødes flere end 10 personer. 

Vi håber at kunne afholde general-
forsamling inden sommerferien. Der 
har været forslag om fx at holde ge-
neralforsamling en søndag eftermid-
dag i haven, hvor der er mulighed for 
at holde afstand til hinanden. Det af-
hænger dog helt af om det, efter den 
10. maj bliver tilladt for flere end 10 
personer at forsamles. 

Med hensyn til økonomien, har vi 
endnu ikke det fulde overblik over 
hvilke konsekvenser nedlukningen får 
for Kroen. Bestyrelsen er hele tiden 
opmærksom på, om det er muligt at 
søge hjælpepakker og andet økono-
misk tilskud, så årets underskud bli-
ver så lille som muligt. 

Vi mangler i høj grad indtægt fra ud-
lejning, banko, arrangementer og buf-
fet, men håber vi kommer igennem 
på bedste vis. Det vil i den forbindel-
se være en stor hjælp til Kroen, hvis 
alle medlemmer støtter op med be-
taling af kontingent, og hvervning af 
nye medlemmer. 

Hvad foregår der så på 
Kroen lige nu? 

Vi har fået en henvendelse fra 
”Nærboks”, idet de ønsker at stille en 
boks op på Kroen, så det bliver mu-
ligt at hente pakker, der leveres af 

PostNord, DHL og snart også Bring. 
Måske kommer der flere til senere. 
Ejendomsformand Bruno arbejder 
på at finde en løsning for ideel pla-
cering sammen med Jack. Hold øje 
med Facebook og hjemmeside, hvor 
vi vil meddele, når du kan hente dine 
pakker på Nødebo Kro i stedet for at 
starte bilen op og køre til Hillerød el-
ler Fredensborg. 

Idet alle arrangementer er aflyst, bru-
ger vores vicevært Jack tiden på at få 
malet og foretage småreparationer 
og vedligeholdelse, så vi kommer til-
bage til en endnu flottere kro, når det 
på et tidspunkt bliver muligt. Der er 
blevet malet i Driverhuset og haven 
er blevet ordnet. Bruno og Jack er i 
gang med at skifte vinduer på 1. sal 
sammen med en tømrer, og der er 
købt fliser til at lægge under den nye 
opslagstavle for enden af laden. 

Bestyrelsen har været i gang med at 
planlægge en ”Nødebo dag” i samar-
bejde med lokalrådet. Planen er at 
der skal være åbent hus på Kroen, 
hvor alle Kroens aktiviteter bliver 
præsenteret, ligesom foreninger og 
private virksomheder inviteres til at 
fortælle om deres aktiviteter. Vi har 
dette arrangement til gode, men ta-
ger gerne imod forslag til indhold på 
dagen. 
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  Ensemble Felix

Søndag den 14. juni kl. 16 
En decet med fem strygere og fem 
blæsere, der spiller det store roman-
tiske og wienerklassiske repertoire i 
miniatureudgave. Koncerten skulle 
have været afholdt den 29. marts, 
men blev udsat p.g.a. corona krisen. 
Nu prøver vi igen. Ensemble Felix vil 
som en del af programmet uropføre 

et nyt værk, en decet af Anders 
Koppel. Vi forventer at komponisten 
vil være til stede. Desuden spilles 
værker af Haydn og César Franck. 

Billetterne koster 150 kr. ved ind-
gangen og 140 kr. i forsalg på www.
noedebo-kro.dk. Gratis adgang med 
årskort. 

Kultur i en coronatid 

Sæsonen fik en brat afslutning, da 
statsministeren lukkede Danmark 
ned den 12. marts, og vi som mange 
andre arrangører rundt i landet måt-
te skuffe vores publikum og aflyse 
koncerter og foredrag.  

Kunstnerne har imidlertid været me-
get imødekommende, og det lykke-
des os at få aftaler, så alle fire ople-
velser vil komme til Nødebo senere 
på året. 

Koncerten med Ensemble Felix, der 
skulle have været afholdt søndag den 
29. marts, håber vi at kunne gennem-
føre allerede inden sommerferien, 
nemlig søndag den 14. juni kl. 16, hvis 
ellers det bliver muligt at have op til 
100 i samme lokale. Ellers får vi dem 
til at komme i foråret 2021 i stedet. 

De øvrige tre arrangementer vil indgå 
i programmet for næste sæson 2020-
21, som dermed vil komme til at in-
deholde 27 oplevelser under årskor-
tet i stedet for de sædvanlige 24. Du 
kan et andet sted i bladet læse om 
de mange gode oplevelser, der ven-
ter forude. 

Foredraget med Thomas Ubbesen, 
hvor han vil fortælle om sit gensyn 
med hippieruten til Østen 40 år ef-
ter sin første tur, bliver onsdag den 
7. oktober kl. 19.30 

Den irsk/engelske folk-duo Jane & Shane 
skulle være kommet en fredag aften, 
men nu bliver det i stedet søndag den 
11. oktober kl. 16, hvor der bliver plads 
til 180 i salen. Den skal nok blive fyldt, så 
vi laver nummererede pladser. 

Koncerten med de tre gudsbenåde-
de spillemænd Banks, Jørgensen & 
Backhausen bliver til et friskt pust 
midt i juleforberedelserne søndag 
den 13. december kl. 16. 

Hvis du køber årskort til den næste 
sæson får du altså adgang til 27 ar-
rangementer, og hvis du ikke køber 
årskort for sæson 2020-21, kan du 
komme ind til disse fire arrangemen-
ter på dit gamle årskort for 2019-20. 

Vi glæder os til at se rigtig mange på 
Kroen, når den bliver åbnet igen. 

Kulturudvalget 

Sankt Hans på kroen? 

98 43. ÅRGANG  #5  2020

Vi håber at kunne fastholde traditionen med at fejre Sankt Hans aften på Kroen 
den 23. juni med grill og bål for både store og små. Det store bål tændes kl. 21.30 
og tidligere på aftenen bliver der bål for børnefamilierne
Man plejer at kunne tage madkurven med og nyde fællesskabet og udsigten over 
Esrum Sø. 

Ved deadline for Kirke & Kro ved vi ikke, om regeringen i denne corona-tid vil tillade 
at vi gennemfører arrangementet, så vi opfordrer alle til at følge opslag på Kroen, 
i Min LandsBy og på Facebook.



Næste sæson med oplevelser på Kroen
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Mad & Musik 

Vi glæder os til igen at kunne nyde 
de lækre måltider, som Kroens kok-
kehold tilbereder fredag aften, så 
man rigtig kan komme i stemning in-
den musikken starter kl. 21. Der bli-
ver syv mad & musik aftener: Katja 
& Katjazzerne i oktober, salsa med 
Little Havana Band i november og 
rock med Mr. Swing King i december. 
Billy Cross og hans venner kommer 
traditionen tro i januar, og i febru-
ar starter aftenen med øl-smagning 
styret af Carsten Berthelsen. I marts 
spiller Son Danesas, og i april byder 
den sidste fredagsaften på rock med 
Stig Møller Band. 

Klassisk 

Efterårets klassiske koncerter fejrer 
Beethovens 250 år først med stjer-
netenoren Stig Fogh Andersen og se-
nere med Sjællands Klaverkvartet. Vi 
tager hul på det nye år med en nyt-
års-operakoncert, der har fået titlen 
”Lumre klassikere”. Vi får besøg af 
Steinaa Trio med obo, fløjte og kla-
ver, og i marts er det lykkedes at få 
den verdenskendte Trio con Brio til 
at lægge vejen forbi Nødebo.  

De andre store søndags- 
koncerter 
Andre musikgenrer vil også blive rigt 
repræsenteret ved koncerterne søn-
dag eftermiddag. Sæsonen åbner 
med Jan Harbeck Quartet den 27. 
september, og senere kommer den 
irsk/engelske duo Jane & Shane, der 
skulle have spillet i april. I slutningen 
af oktober kan man opleve spæn-
dende nytolkninger af Frank Jægers 
sange med musik af Tony Vejslev, og i 
november vil Michael Sunding på pia-
no og Mads Vinding på bas fantasere 
over Carl Nielsens sange inspireret 
af Jan Johanssons ”Jazz på svenska”. 
Banks, Jørgensen & Backhausen skul-
le have spillet lige efter Danmark luk-
kede ned i marts, og de kommer den 
13. december. 

I det nye år vil man kunne høre Søren 
Kristiansens Trio i januar og møde 
multikunstneren Carsten Dahl i fe-
bruar. I marts kommer sangeren og 
guitaristen Andreas Langvad, og sæ-
sonen slutter i april med Big Creek 
Slim, der et af tidens største danske 
bluesnavne. 

Anders Greis

Carsten Dahl

Verdenskendte Trio con Brio gæster Nødebo i marts

I kulturudvalget tror vi på, at vi fra slutningen af september igen kan mødes på Kroen og i fællesskab nyde 
koncerter og foredrag, som vi plejer. Og kulturkalenderen for sæson 2020-21 bliver større end nogensin-
de. Det skyldes, at de arrangementer vi måtte aflyse i marts og april er flyttet til efteråret, så det bliver 
et overflødighedshorn af koncerter og foredrag i den kommende sæson.

Foredrag på onsdage 

Der bliver forfatteraftener med Sarah 
Skyt Persson i oktober og Karen 
Fastrup i januar. Thomas Ubbesens 
genoplevelse af hippieruten til Østen 
måtte aflyses i marts og bliver nu 7. 
oktober. Hjerneforskeren og jazzmu-
sikeren Peter Vuust vil i  november 
dele ud af sin viden om hvordan mu-
sikken påvirker mennesket, og i marts 
kan vi møde tegneren Jens Hage, hvis 
motto er, at hvad der kan tænkes, kan 
også tegnes. 

I efteråret kommer den en ny udga-
ve af højskolesangbogen, og den vil 
en af medforfatterne til de nye san-
ge, Anders Greis, fortælle om. Vi skal 
selvfølgelig synge nogle af de nye 
sange og også nogle af de gode gam-
le, der stadig er med i samlingen. 

Køb et årskort og 
få adgang til det hele 

Billetsalget åbner i juni og man vil samtidig kunne læse mere om de enkelte
 arrangementer på Kroens hjemmeside.

 Hvis man er medlem af Forsamlingshusets Venner, kan man få adgang til 
alle disse 27 oplevelser for kun 800 kr. ved at købe et årskort. 

Hvis der er fortæring med i arrangementet, må man dog betale for det, og 
Nytårsgallafesten er ikke med under årskortet. 

På gensyn på Nødebo Kro! 

Kulturudvalget
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Alting ligger stille, men det ulmer 
under overfladen ...

Nødebo Vandværk

Nødebo Bæredygtigt! er som alle 
foreninger stækket, men ikke 
vingeskudt! 

2020 startede normalt med et læk-
kert måltid i vegetarspiseklubben 8. 
januar.  Fuldt hus med 19 medlem-
mer, der fik serveret grøntsager af 
mange slags i butterdej og dertil en 
velsmagende salat.  Hanne og Palle 
stod for menuen, og Palle skabte glæ-
de med hjemmebagt kransekage til 
kaffen.  

Der blev også spist vegetarisk den 
første onsdag i februar og marts. Nu 
ligger vegetarspiseklubben så i dva-
le. Nye medlemmer er velkomne, når 
der kommer gang i de grønne gryder 
igen på Nødebo Kro. Kontakt Hanne 
på h.sprotte@gmail.com . 

Efter et møde i januar var Nødebo 
Bæredygtigt!s kernegruppe klar til 
at gå i gang med at detailplanlæg-
ge forårets program, men det satte 

coronakrisen en stopper for.  Der 
var fundet datoer i april og maj hvor 
krosalen var ledig. Der var taget kon-
takt til erfaringsrige personer, som 
kunne hjælpe os med inspiration til 
hvordan man motiverer travle borge-
re i en by som Nødebo til at springe 
på omstillingsvognen. Men alt måtte 
lægges på is. Ingen forsamlinger på 
mere end 10 personer. Punktum. 

”Udsat til efteråret”

Vores generalforsamling d. 27. april 
blev aflyst, men revideret regnskab 
og formandsberetning er lagt på 
www.nødebobæredygtigt.dk . Når 
samfundet genåbnes, indkaldes igen 
til generalforsamling, så medlemmer 
kan møde hinanden og bestyrelsen. 
Hvis du vil melde dig ind i foreningen, 
kan du kontakte Kirsten på mailad-
ressen kirsten.vesterager@mail.dk.  

En kokkedyst i maj for Nødebo Kros 
børnekokkehold i samarbejde med 

Camilla Svanebjerg og forældregrup-
pen er udsat. Medlemmer af vegetar-
spiseklubben vil bygge videre på erfa-
ringerne fra sidste år, med en ekstern 
kok og vegetarspisere i dommerpa-
nelet . Der bliver fundet en eftermid-
dag i november til kokkedysten, som 
foregår i blandede teams fra kokke-
holdene .  

Vores planer om en sanketur i sko-
ven med en ekspert i spiselige planter 
og krydderurter er udsat. Den bliver 
muligvis erstattet af en svampetur 
til efteråret. Vi håber at kunne besø-
ge Skovskolens skovhave i Nødebo i 
juni, hvor luften forhåbentlig er fri for 
coronasmitte. 

Den 13. september kl. 10-15 har 
Nødebo Bæredygtigt! en stand på 
Naturens Dag på Skovskolen. Følg 
med på vores hjemmeside og tjek 
kalenderen for datoer. Vi har fortsat 
fokus på FN’s 17 Verdensmål og vil lø-
bende formidle viden om dem. 

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

Som mange sikkert har bemærket, 
har vi i den forløbne periode haft 
problemer med utætheder rundt 
omkring i byen. Det startede med 
et større brud på en vandledning på 
Jagtstien som heldigvis relativt hur-
tigt blev repareret. 

Ef ter følgende havde vi proble-
mer både på Nøddehegnet og 
Baunevænget som nu er under kon-
trol. Vi forsøger efter bedste evne at 
informere på Facebook når ting går 
galt, men det kan være svært at forud-
sige hvor lang tid reparationen tager. 

Derudover blev vi nødt til at aflyse 
vores generalforsamling. På nuvæ-
rende tidspunkt er det uvist hvornår 
vi kan afholde den, men efter rege-
ringens seneste udmeldinger bliver 
vi formentlig nødt til at rykke den til 
efter sommer. 

En sidste opfordring, hvis i skal have 
fat i vandværket, så husk kontakt te-
lefonnumrene som fremgår både på 
Facebook, vores hjemmeside, samt 
sidste side i Kirke og Kro.

Bestyrelsen



Fra dengang borgerne i Nødebo blev kroejere
Artikel bragt i ”Alt om mad”, november 1978
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Kollektiv-kroen i Grib Skov
Nødebo Kro midt i Grib Skov og med 
udsigt over Esrum sø har ført en om-
skiftelig tilværelse. For et par år si-
den gik den konkurs og syntes ikke 
til at redde. Men så overtog Nødebos 
borgere deres kro, og nu er den no-
get helt specielt blandt kroer: Et 
kollektiv-værtshus! 

Der har endnu ikke været penge til en 
gennemgribende restaurering, men 
selve kro-lokalet er blevet en hygge-
lig spisestue for hele byen. Der er en 
dejlig hjemme-hos-os-stemning, som 
man særligt kan nyde efter en lang 
vandring i den omgivende skov.  

Nødebo kro fungerer både som kro 
og forsamlingshus, og 200 frivillige 
nødeboere har delt sig i hold, som får 
det hele til at køre. Ikke altid som på 

skinner, men øvelsen er ved at kom-
me – og den godt vilje mærkes i hvert 
fald tydeligt.  

Til frokost byder man på både en 
Kroanretning og en platte til 25 kr og 
efter nogen vaklen valgte vi den før-
ste. Og fik en dejlig røget laks, rige-
ligt med roastbeef og 2 slags ost med 
druer til. Platten er jævnere – her får 
man sild og 5 slags enkelt pålæg. 

Kroens æggekage er også værd at an-
befale som frokostret, prisen er 15 kr. 
Øl koster 6 kr, og husets hæderlige 
vine koster 5 kr for et glas og 10 kr 
for en ¼ liter.  

Med nøddehegnede skove omkring 
os kunne vi ikke dy os for at tage et 
stykke nøddetærte til kaffen. Den ko-
ster 6 kr og er meget lækker. En kop 

kaffe ryster heller ikke budgettet: 
2,50 kr.!  

Det var os umuligt at få regningen 
op over 100 kr. for to med almindelig 
frokost-appetit. Til gengæld var den 
skrevet med 3 forskellige håndskrif-
ter. Her er ikke noget med ”mit bord” 
– alle tager sig så meget af gæsterne 
som de kan overkomme. 

Er man kun en tørstig gæst, er det 
en god ide at henlægge traveturen til 
eftermiddagstimerne og så dukke op 
på Kroen i den ”blå time”. (kl. 17-18.30) 
Da kan man få et sæt, altså en øl plus 
en snaps eller bitter, for kun 11 kr. 

Madanmeldelse af Vibeke Helles.

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

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

Nødebo
Fodklinik
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Et skambidt rådyr

Jeg har selv hund, og jeg kender glæ-
derne ved samværet med den. Stort 
set alle hundeejere synes, at de selv 
utroligt nok har fået den bedste 
hund. Sådan har jeg det også, den er 
god til at sørge for at jeg kommer ud 
at gå, og jeg synes jeg kender den og 
kan stole på den.

Men hvis vi skal stole på Lise Lotte 
Christensen fra Dansk Kennelklub – 
og det skal vi, for hun ved bare stort 
set alt om hundes sind og evner , skal 
vi altid huske på, at hunden også har 
en vild side. Hvis naturen går over 

optugtelsen, hvilket kan ske for selv 
den mest madglade, sofadyrkende, 
rolige tillidsfulde hund, så kan den gå 
på jagt efter et dyr, eller gøre andet 
den ikke må. 

Så for nylig skete det igen her i 
Nødebo. Det er bestemt ikke tit, men 
det er virkelig sørgeligt, når det sker. 
En hund fik fært af rådyr og sprang 
efter det. Denne gang klarede dyret 
det ikke. Dets ene ben blev voldsomt 
skadet, og venlige mennesker fik til-
kaldt ”Dyrenes beskyttelse”, der afli-
vede dyret. 

Jeg siger det bare, fordi alle vi, der el-
sker hunde også er nødt til at tage 
højde for sådan en situation. Det er 
vores ansvar, og en gang imellem skal 
vi mindes om, at det også er et stort 
ansvar.  LL.

I snart mange år har børnene i 
Nødebo haft glæde af den legeplads 
som lå på Skovskolens område. Det 
var en virkelig f lot og fantasifuld 
plads lavet af naturens materialer, 
og udført af Skovskolens elever  på 
kursus specielt sporet ind på at lave 
naturlegepladser.  

Men naturen fik også has på lege-
pladsen, som det går, når man byg-
ger af ubehandlede materialer fra 
skoven. Den rådnede og smuldrede 

og blev alt for farlig at færdes på. Man 
var nødt til at rive resterne ned, da 
børnene ellers kunne komme til ska-
de på den. Men det kursus på skolen, 
som bl.a. underviste i at bygge natur-
legepladser blev ikke længere efter-
spurgt, og derfor bliver pladsen ikke 
genetableret. 

Der er dog tanker om at lægge nogen 
store stammer ud, som børnene kan 
klatre på.  

Så farvel og tak for mange gode ti-
mer sammen med biler og stammer 
og huse og meget andet godt fra 
Skovskolen. LL.

Farvel til Naturlegepladsen ved Skovskolen

Ligesom 161 andre lands-
byer, har vi I Nødebo teg-
net abonnement på apṕ en 
“Min Landsby”. 

Her har vi en fælles kalen-
der for hvad der sker i byen, 
samt et nyhedsoverblik over 
de tilbud og aktiviteter der 
findes.

Du får adgang til kalenderen 
ved at downloade apṕ en 
“Min Landsby”. Herfra kan 
du holde dig orienteret om 
alle de mange arrangemen-
ter som finder sted i vores 
by. 

Som borger i Nødebo kan 
du brug apṕ en til at holde 
dig orienteret om de mange 
tilbud der findes i vores by.

App én fungerer som en 
nyhedskanal lidt ligesom en 
gammeldags opslagstavle. 
Når man laver et opslag, er 
det ikke muligt for brugerne, 
at kommentere på det.  Der er med andre ord ikke mulig-
hed for meningsudveksling. På den måde adskiller det sig 
fra Facebook. 

Som borger kan du også få adgang til at lave nyhedsopslag. 
Det eneste krav er, at opslaget skal have almen interesse for 
byen og må ikke benyttes til markedsføring af private virk-
somheder. Opslag fra private administreres af lokalrådet.

Som forening eller institu-
tion i Nødebo, kan du bru-
ge apṕ en, ganske gratis, 
til at orientere alle os bor-
gere i byen, om aktiviteter. 
Du kan samtidig tjekke i 
apṕ en, om der allerede er 
et arrangement i byen, den 
dag hvor du gerne vil invite-
re til noget. 

Apṕ en giver mulighed for, 
at man kan:
• oprette arrangementer
• administrere tilmeldinger 
• linke til billeder og 
dokumenter. 

På den måde får man som 
forening eller instituti-
on adgang til at orientere 
hele byen, om kommende 
arrangementer.

Alle foreninger og institu-
tioner (skole, børneinstitu-
tioner, kajakklub, spejdere, 
grundejerforeninger, NIF, 
Nødebo Vandværk m.fl.) kan 

få egen adgang til at lægge kalender-informationer op. 

Du kan kontakte Gitte Bendsen eller Birgit Madsen fra 
Nødebo Lokalråd på minlandsbynodebo@gmail.dk  for 
yderligere information. 

For Nødebo Lokalråd af Ea Dehn

Foto: Jakob Helbig



Lokal pilgrimsvandring
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Esrum Sø til Hillerød Station.  
I Gribskov udgør den markerede pil-
grimsrute, en lille del af et kæmpe 
rutenet.  

Nemt at finde vej 

Der er 985 km dansk pilgrimsrute, 
som de Danske Santiagopilgrimme 
har markeret, for at gøre pilgrimsvan-
dring lettere for os danskere. 

Hærvejen i Jylland, som mange må-
ske kender, er en del af rutesystemet. 
Ruterne er afmærkede, viser det sig, 
med det internationale pilgrimssym-
bol: Den gule muslingeskal på blå 
baggrund. Etaperne er på 15-30 kilo-
meter og er tilrettelagt, så man kan 
gå dem som dagsture og stadig nemt 
komme videre med offentlig trans-
port, der hvor ruten slutter. Turen 
den 17. maj, er på 18 km.

Lokal pilgrimsvandring 
Søndag d. 17. maj 

Midt i kirkens vigtige højtid, påsken, 
er jeg taget på en lille vandretur i 
Gribskov, for at finde skiltene, der 
markerer en af de danske pilgrims-
ruter. Jeg har egentlig set skiltene før, 
men ikke tænkt så meget over lige 
den afmærkning. Ikke før at Hanne, 
som underviser i religion på gymna-
siet, fortæller mig, at hun har haft sin 
klasse med på en lille pilgrimsvan-
dring netop her, fra Esrum kloster til 
Nødebo, som en optakt til en studi-
etur til Spanien. Det vækker min nys-
gerrighed og jeg ender med at støde 
på Danske Santiagopilgrimme, som 
viser sig at have arrangeret en lokal 
pilgrimstur, søndag d.17. maj, lige her 
i Gribskov.  

Men hvad er en pilgrimsvandring? Er 
der forskel på en pilgrimsvandring og 
en almindelig vandretur? 

Jeg slår det op: ”En pilgrim rejser 
per definition af religiøse grunde til 

et helligt sted, på pilgrimsfærd. Det 
praktiseres inden for flere religio-
ner og grundene kan være forskel-
lige f.eks. taknemmelighed eller må-
ske som en bodshandling.” Moderne 
pilgrimsvandrere kan dog både have 
sociale, kulturelle og sportslige mo-
tiver til at gennemføre en pilgrims-
færd. ”Det gælder også for den an-
noncerede pilgrimstur”, fortæller 
Mabel Helen Bergås fra Danske 
Santiagopilgrimmes lokalafdelingen i 
Helsingør. ”Mange af vores deltagere 
er kulturelt interesserede og nyder, 
at gå med både et kulturelt, socialt og 
sportsligt formål. Derfor bestræber vi 
os også på at besøge nogle lokale at-
traktioner, som f.eks. en kirke eller en 
smuk historisk udsigt undervejs, når 
og hvis det er muligt.” I Nødebo Kirke 
hænger der faktisk et lille røgelses-
kar, som du måske ikke tidligere har 
lagt mærke til?  Røgelseskar spiller 
en vigtig rolle i katolske rituelle kirke-
handlinger, hvor røgen bl.a. opfattes 
som rensende. Derfor var røgelses-
kar også almindelige i danske kirker 
indtil reformationen.  

Turen, søndag d. 17. maj, er en vandre-
tur med Danske Santiagopilgrimme, 
som går fra Esrum Kloster, ned langs 
Esrum Sø til Hillerød Station.  

I Gribskov udgør den markerede pil-
grimsrute, en lille del af et kæmpe 
rutenet.  

Nemt at finde vej 

Der er 985 km dansk pilgrimsrute, 
som de Danske Santiagopilgrimme 
har markeret , for at gøre pil -
grimsvandring lettere for os danske-
re. Hærvejen i Jylland, som mange 
måske kender, er en del af rutesyste-
met. Ruterne er afmærkede, viser det 
sig, med det internationale pilgrims-
symbol: Den gule muslingeskal på blå 
baggrund. Etaperne er på 15-30 kilo-
meter og er tilrettelagt, så man kan 
gå dem som dagsture og stadig nemt 
komme videre med offentlig trans-
port, der hvor ruten slutter. Turen 
den 17. maj, er på 18 km. 

Midt i kirkens vigtige højtid, påsken, 
er jeg taget på en lille vandretur i 
Gribskov, for at finde skiltene, der 
markerer en af de danske pilgrims-
ruter. Jeg har egentlig set skiltene før, 
men ikke tænkt så meget over lige 
den afmærkning. Ikke før at Hanne, 
som underviser i religion på gymna-
siet, fortæller mig, at hun har haft sin 
klasse med på en lille pilgrimsvan-
dring netop her, fra Esrum kloster til 
Nødebo, som en optakt til en studie-
tur til Spanien. Det vækker min nys-
gerrighed og jeg ender med at støde 
på Danske Santiagopilgrimme, som 
viser sig at have arrangeret en lokal 
pilgrimstur, søndag d.17. maj kl.10, 
lige her i Gribskov.  

Men hvad er en pilgrimsvandring? Er 
der forskel på en pilgrimsvandring og 
en almindelig vandretur? 
Jeg slår det op: ”En pilgrim rejser 
per definition af religiøse grunde til 
et helligt sted, på pilgrimsfærd. Det 
praktiseres inden for flere religioner 

og grundene kan være forskellige 
f.eks. taknemmelighed eller måske 
som en bodshandling.” Moderne pil-
grimsvandrere kan dog både have so-
ciale, kulturelle og sportslige motiver 
til at gennemføre en pilgrimsfærd. 
”Det gælder også for den 

annoncerede pilgrimstur”, fortæl-
ler Mabel Helen Bergås fra Danske 
Santiagopilgrimmes lokalafdelingen i 
Helsingør. ”Mange af vores deltagere 
er kulturelt interesserede og nyder, 
at gå med både et kulturelt, socialt og 
sportsligt formål. Derfor bestræber vi 
os også på at besøge nogle lokale at-
traktioner, som f.eks. en kirke eller en 
smuk historisk udsigt undervejs, når 
og hvis det er muligt.” I Nødebo Kirke 
hænger der faktisk et lille røgelses-
kar, som du måske ikke tidligere har 
lagt mærke til?  Røgelseskar spiller 
en vigtig rolle i katolske rituelle kirke-
handlinger, hvor røgen bl.a. opfattes 
som rensende. Derfor var røgelses-
kar også almindelige i danske kirker 
indtil reformationen.  

Turen, søndag d. 17. maj, er en vandre-
tur med Danske Santiagopilgrimme, 
som går fra Esrum Kloster, ned langs 

Pilgrimme mødes ved Nødebo Kirke

På pilgrimsruten til Hillerød

Hvorfor en muslingeskal? 

Muslingeskallen er et særligt symbol 
for pilgrimme, der vandrer til Santiago 
de Compostela. Dem, der kender tra-
ditionen, indsamler Jakobsskallen 
som den også hedder, når de kom-
mer til strandene nær Finistere i 
Spanien. Muslingeskallen er herefter 
et minde om pilgrimsfærden og et 
symbol på den forvandling, vandrin-
gen måske har medført. ”I mange gra-
ve fra før reformationen finder man 
ofte netop sådan en muslingeskal.” 
fortæller Mabel. 

En af etaperne ligger lige i vores bag-
have, så hvis du har lyst til at prøve 
en ”rigtig” pilgrimsvandring, og være 
en del af noget, som vores forfæd-
re har gjort i 1000 år, så mød op kl. 
10.00 foran Esrum Kloster. Der er ikke 
noget deltagergebyr og hvis kirken 
er åben, vil vejen også blive lagt forbi 
vores egen kirke i Nødebo, hvor man 
kan se det lille røgelseskar, som er en 
pendant til det 80 kg store og tunge 
røgelseskar der findes i kirken ved 
Santiago de Compostela. Medbring 
madpakke til turen. 

Ea Dehn.

Yderligere info kan findes på www.
santiagopilgrimme.dk under ”det 
sker” samt under ”find ruter”. Du er 
også velkommen til at kontakte tur-
leder Maria Birgitte Arborg på tlf: 93 
25 47 64 eller Jacob Rohd på tlf.: 24 
98 59 35. 

Pause ved Esrum Sø



2120 43. ÅRGANG  #5  2020

Lokalhistorisk 
arkiv
Vibeke Petersen har sammen 
med Lokalhistorisk arkiv interes-
seret sig for de gamle huse her i 
Nødebo. Hun beder om læsernes 
hjælp, og skriver: 

På Hi l lerød B ib l io tek l ig ger 
Lokalhistorisk Arkiv. Her er der mu-
lighed for at dykke ned i arkivets sto-
re samling af lokalhistorisk materia-
le. Se mere på Hillerød Bibliotekers 
hjemmeside. 

De tre fotos her i artiklen er sam-
men med andre billeder fra Nødebo 

indleveret t i l 
Lok a lh is tor isk 
Arkiv med henblik 
på at blive registreret, 
scannet og lagt på www.arkiv.dk af 
de frivillige medarbejdere, der er til-
knyttet arkivet. Vi mangler dog infor-
mationer om de viste billeder. 

Hvis der er nogen, der har kendskab 
til husenes beliggenhed (adresse), og 
kender noget til motivernes historik, 
herunder ejer/bygherre, byggeår 
mm, vil Lokalhistorisk Arkiv meget 
gerne modtage informationerne. 

Vil man se, hvad 
Lokalhistorisk Arkiv 
indtil videre har registreret 
fra Nødebo, kan man gå ind på www.
arkiv.dk. Søg: Hillerød Kommune. 
Søgeord: Nødebo. 

Informationerne om billederne kan 
sendes til: 
Vibeke Petersen. 
Mail: vibekeerik@yahoo.dk. 

Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

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

Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut
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Hillerød Sejlklub er en af de mange foreninger i Nødebo, og den har haft hjemsted på Krostien 11 siden 
midten af firserne. Men historien startede noget tidligere. I november 1970 blev der holdt stiftende 
generalforsamling på Kulsvierskolen i Hillerød, og i foråret 1971 blev standeren hejst for første gang.

Standerhejsningen fandt sted på 
Sørup Havn, hvor klubben havde lejet 
er skur af den daværende erhvervsfi-
sker på søen. Her havde vi hjemhavn 
i de første år, og for at komme godt 
i gang blev der bygget flipperjoller af 
klubbens medlemmer.

Sejlsport var en hurtig voksende 
sportsgren i disse år og i 1974 havde 
Naturstyrelsen bygget Fredensborg 
havn. Det var primært Sejlklubben 
Esrum Sø, der havde til huse her, 
men Hillerød Sejlklub fik anvist den 
yderste ende af havnen og selv byg-
gede medlemmerne et lille klubhus 
i et meget fugtigt område bag ved 
Sejlklubben Esrum Sø’s klubhus. 
Det blev hjemhavn i de kommen-
de år. Planen havde imidlertid hele 
tiden været at finde et egnet sted i 
Nødebo, der kunne huse en sejlklub, 
og efter mange forgæves forsøg lyk-
kedes det at få tilladelse til at bygge 
klubhus og lave bro på kommunens 
grund Krostien 11. 

Med et meget skrabet budget blev 
der bygget et klubhus, som vi selv 

havde tegnet, og som vi selv var byg-
herre for. Kommunen mente at pro-
jektet skulle koste 2,5 millioner, men 
havde kun 1,5 millioner. Men så tråd-
te vi selv til og fik huset bygget for de 
1,5 millioner, som var til rådighed. I 
1984 stod det færdigt til indvielse, og 
det har været hjemsted for kajakklub 
og sejlklub lige siden.
Sejlklubben har haft op- og nedtu-
re. I halvfjerdserne og firserne hav-
de sejlsport gevaldige opgangstider. 
Det kunne også mærkes på Hillerød 
Sejlklub, som dengang havde om-
kring 200 medlemmer. I halvfemser-
ne faldt interessen lidt, og der blev 
færre medlemmer, men aktiviteter for 
både juniorer og seniorer har der væ-
ret hver eneste sæson. 

For ca. fem år siden var aktiviteten 
faldet til et faretruende lavt niveau. 
Man kunne komme på en trænings-
aften uden at møde en eneste fra 
klubben. En håndfuld medlemmer 
mente, at der måtte gøres noget, 
og der blev valgt en ny bestyrelse, 
som var indstillet på at vende situ-
ationen. Siden har bestyrelsen ar-
bejdet hårdt på at få mere aktivitet. 
Den fik kommunen til at bekoste en 
ny bro, da den gamle var ved at falde 
fra hinanden. Den lavede flere store 
restaureringsprojekter. 

I første omgang blev optimistjoller 
og laserjoller, som lå og forfaldt, sat 
i stand, så de var præsentable og 

Hillerød Sejlklub

Optimistjolle doneret af SDS døbes den første sæson

sejldygtige. Den gamle øvelsesbåd, 
som ikke længere var sejldygtig, blev 
skrottet, og en lille Lynæs 14 kølbåd 
blev købt ind.De restaurerede både 
blev lagt i første række, og gamle 
både, der ikke var sejldygtige, blev 
skrottet eller anbragt, så de ikke var 
så synlige. Det gav ny tilgang til klub-
ben, og bestyrelsen sørgede også for, 
at der var nogen at få fat på til træ-
ningsaftener og på telefon og mail, 
så nye medlemmer ikke gik forgæves.

Nu råder klubben over 10 optimistjol-
ler, 6 laserjoller, 4  lynæs 14 kølbå-
de, 3 europajoller, 1 wayfarerjolle, 1 
fevajolle og 1 terajolle, og på en træ-
ningsaften er næsten alle bådene på 
vandet.

Inden Coronakrisen ramte landet,  Hjemmebyggede flipperjoller

Finnjolle i god balance

var der lagt op til, at den kommende 
sæson skulle blive den mest aktive i 
mange år. I vinterens løb er der ble-
vet lagt flisegulv i vores kombinerede 
sejlrum og værksted samtidig med, at 
der er foretaget en større oprydning, 
så vores faciliteter var i topform frem 
mod sejlsæsonen. 

Vi skulle have afholdt et jollekursus 
søndage i maj måned. Desuden var 
der planlagt instruktionssejlads hver 
torsdag fra den 30. april, og kapsej-
lads hver tirsdag fra den 28. april.Nu 
er planerne ændret lidt på grund af 
Coronavirus, men vi håber at komme 
i gang efter den 10. maj. Corona la-
ver om på meget i hverdagen i disse 
dage, men den kan ikke lægge låg på 
gode ideer, og klubben skal til stadig-
hed udvikles. En smuk morgen ved søen

Artikel fortsættes på næste side...



Mtb Bike Shop
Den lokale cykelforretning

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

Kontakt 23301029 
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen

Mere info
www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD

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
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...Hillerød Sejlklub
Familiesejlads på Esrum Sø - sport, motion og naturoplevelse

Fædre og mødre, der står og ser på 
at deres børn sejler optimistjolle, skal 
også ud og sejle, men ikke kun det.

Når børnene er for store til at sej-
le optimistjolle og skal over i noget 
større, er der en oplagt mulighed for 
at inddrage forældrene, så de også 
kommer ud og sejle. Hvis f.eks. far 
og søn kommer ud og sejle sammen, 
kan det blive en fantastisk oplevel-
se, og der vil være meget at tale om 
ved middagsbordet. Det gælder selv-
følgelig ikke kun for far/søn sejlads. 
Bemandingen i bådene kan være alle 
kombinationer af far, mor, søn og 
datter. 
En af ideerne med denne familiesej-
lads er at fastholde de unge i spor-
ten i de svære år, hvor de bliver teen-
agere, men det er også et tilbud til 

travle forældre, der gør det muligt at 
dyrke sport og motion samtidig med 
børnene. Ved at inddrage forældrene 
bliver sejlads et familieprojekt, som 
alle er sammen om. Når man først 
er begyndt at sejle, er det en sport/
motion/naturoplevelse, som man kan 
dyrke hele livet.

Forestil dig, at du har din søn/datter 
med i en sejljolle på Esrum Sø. Det er 
jer to, der skal arbejde sammen om 
at balancere jollen, trimme sejlene og 
styre båden derhen, hvor I ønsker. 
Måske i et felt af både, der sejler i en 
kapsejlads, eller det er bare en tur ud 
og nyde den friske luft og den smuk-
ke natur. Få fornemmelsen af, hvor-
dan man ved fælles hjælp, og vindens 
kraft, får båden til at glide gennem 
vandet. Ib Andersen.

 Snipejoller til familie og seniorsejlads

Har du lyst til at være med i en lille 
hyggelig sejlklub og samtidig nyde 
den fantastiske Esrum Sø, så klik ind 
på vores hjemmeside og meld dig ind. 
www.hillerodsejl.dk.

 Snipejolle på søen en diset aften



”Game of stones” 
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Ude i den store skov ligger der 5 
kæmpestore sten.  

Den største af dem kalder vi bare 
smørstenen, den er så stor, så den 
ikke behøver noget andet navn. Den 
ligger ved ”Smørstensvej” nord for 
Nødebo.  De andre har fået forskel-
lige navne, de er også ret store, men 
ikke som ”Smørstenen”. Fælles for 
dem er, at navnet er opstået, fordi 
folk i gamle dage havde brug for at 
få tegn til, hvad fremtiden ville brin-
ge, og smørstenenes navn kommer 
af, at man sagde, at de var forårsbe-
budere. Lagde man en klat smør på 
dem, var foråret på vej, hvis smørret 
smeltede. For den store smørstens 
vedkommende, skulle man gøre det 
påskedag.  

Man har også gnedet stenene ind 
i smør og udført ofringer på dem. 
Guderne har altid godt kunnet lide, 
at man gav dem noget kostbart, og 
det var smørret dengang. 

Et andet fællestræk er, at man i man-
ge historier fortalte om dengang den 
store trold, der hedder Kullemogen 
sad ovre i Sverige på Kullen og kaste-
de sten efter Kirketårnet i Nødebo. 
Han hadede lyden af kirkeklokker og 
brækkede derfor nogle store styk-
ker af fjeldet og kastede dem efter 
kirken. Han kunne nemlig heller ikke 
lide munkene fra Esrum kloster, der 
på det tidspunkt netop havde haft 
mulighed for at bygge kirken.  

Den første sten kastede han for kort. 
Det er den største af stenene, den, 

der ligger nord for Nødebo, kendt 
som ”Smørstenen”. En virkelig stærk 
trold. Stenen vejer ca 30 tons, den er 
over 3 m høj på det højeste sted og 
10, 5 meter i omkreds.  

Den næste sten landede vest for kir-
ken nær Lille Gribsø, så den ramte 
heller ikke.  Det er Skallerød smør-
sten, 1,8m høj, 2,5m bred og 4,2m 
lang. Rygtet siger, at den vender sig 
efter duften af friskbagt brød og den 
har sikkert også været  offersten. 
Følg stien, der hedder Skallerød 
Smørsten, syd for Lille Gribsø, så fin-
der I den.  

 
Den t redje kan have været 
” Troldestenen” der l igger bag 
Egelund. Men mange mener, at det 
faktisk er Fanden, der har kastet den, 
for man kan tydeligt se hans 4 fing-
re på den. Han stod ifølge legenden 
oppe på Skansebakken, da lyden af  
kirkens klokker lød første gang, og 
selv om han havde gevaldige kræfter, 
ramte han jo altså heller ikke.  

Troldestenen ligger i skovparten 
Stenholt Indelukke syd for Nødebo 
og Esrum Sø. Der ligger også Egelund 
Slot og umiddelbart vest for ligger en 

p-plads langs skovkanten. Derfra går 
en gulmærket skovvej mod nordnord-
vest . Cirka 250 m inde i skoven ligger 
Troldestenen. 

Kullemogen prøvede igen, men 
ramte denne gang nær Pælevej og 
Milestedsvej i nærheden af indgan-
gen til skoven fra Kildeportvej. Der lig-
ger Milestedsstenen. 0,5 m høj, 1,8 m. 
bred og 3,4 m lang, til dels dækket af 
jord og bevoksning. 
Den er ikke den mest imponerende, 
men måske var han ved at være træt. 
Man mener i hvert fald den også har 
været offersten.  

Kullemogens sidste sten nåede ikke 
længere end til Tumlingevang tæt på 
Esbønderup. Så opgav han projektet, 
og det må jo være en sand historie, 
for Kirkeklokkerne lyder stadigvæk 
hver eneste dag fra Nødebo kirke.  

Denne sten kaldes ”Pengestenen” for 
skovarbejderne fik i gamle dage ud-
betalt deres løn her, og det er i hvert 
fald sandt. Stenen er 3 meter på hver 
led og ca 1 meter høj.  

Man kan se aftryk af troldens arme 
og tænder i stenen, og der går rygter 
om, at en af ”Mutter Gribs” skatte lig-
ger begravet under den. 

Måske er den der endnu, der ses af 
og til spor af, at nogen har forsøgt at 
grave omkring stenen, men det ser 
ikke ud til, at nogen har fundet skat-
ten endnu.  Og Kullemogen har sik-
kert fundet andre ting at interessere 
sig for.  

Smørstenen

Skallerød smørsten

Der var engang en bedstefar, der 
fortalte børnebørnene gode histo-
rier. Engang spurgte en af unger-
ne: jamen Bedstefar….er det sandt? 
Bedstefar svarede: Hm. Hvis alle hi-
storier skulle være sande, så var der 
ingen historier”  

Det synes jeg han har ret i. Jeg elsker 
gode historier, de kan fortælle meget 
andet end den fulde sandhed, og det 
kan vi også få meget ud af.                           

Troldestenen

Milestedsstenen

Kilde: geus.dk 
(GEologiske UnderSøgelser)  

Hos GEUS kan I også finde alle koor-
dinaterne, så det er nemmere at fin-
de stenene. 

Foto Ib Andersen og LL. 
Tekst LL.

Pengestenen
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Årets konfirmander…. 
bliver konfirmeret senere!

I maj plejer konfirmanderne at sprin-
ge ud, med fest og fyldte kirker, med 
grønne bøgegrene og sjove måder at 
blive hentet fra kirken på. Det er en 
dag, de unge mennesker glæder sig 
til hele året. 

Men på grund af coronakrisen er alle 
konfirmationer inden pinse aflyst, og 
i skrivende stund er det endda usik-
kert, om vi kan holde konfirmation i 
juni måned. Det mest sandsynlige er, 
at vi venter til august og september. 

Det er synd for konfirmanderne 
og deres familier, og selvfølgelig er 
de skuffede. Men samtidig har de 
alle sammen taget det meget ro-
ligt og givet udtryk for, at de godt 
ved, der er meget andet, der er 

meget mere alvorligt lige nu end de-
res konfirmation. 

Vores børn og unge har fået noget 
at fortælle deres børnebørn. Aldrig 
har vi i vores levetid oplevet noget 
lignende. Det har gjort os urolige og 
usikre på, hvor vi er på vej hen. Men 
det har også kaldt fællesskab og sam-
menhold frem, og en større bevidst-
hed om, hvor meget vi har grund til 
at være taknemmelige og glade for 
vores almindelige dagligdag. Det har 
konfirmanderne også givet udtryk 
for. De siger selv, at krisen lærer dem 
noget, og at de har fået en nyt syn på, 
hvad lykke er og hvad tro er. Tro er at 
have håb til fremtiden. Tro er at have 
tillid til, at der venter noget godt på 
den anden side. 

Med nedlukningen af landet, lukke-
de konfirmandundervisningen også 
ned. Hvad gør man så? Vi har været 
på ”walk and talk” ude i skoven, et par 
konfirmander ad gangen. Man får så-
dan nogle gode samtaler, når man går 
sammen. Vi kommer til at gå skovsti-
erne tynde, inden vi har været om-
kring alle højtider, spørgsmålet om 
det onde, Guds væsen, næstekær-
lighed, etiske udfordringer, dåb og 
nadver, tro og tvivl og alt det andet 
væsentlige. Men vi lover dem, at de 
skal få den mest festlige konfirmation 
– når den tid kommer og vi må samles 
i kirken igen. 

Mona Irene Høgh
Eva Holmegaard Larsen
sognepræster

Her er datoerne: 
Gadevang kirke: Store Bededag 30. april og søndag d.2. maj
Nødebo kirke: Kristi Himmelfarts dag 13.maj og søndag d.16.maj 

Sådan gør man: 
Da vi ikke endnu tør invitere til at mødes i præstegården, før vi ved, hvad der menes med ”større forsam-
linger” – venter vi med at indkalde til møde til senere på året. Derfor starter vi med elektronisk tilmelding.

• Gå ind på kirkernes hjemmeside – tilmeldingen åbner 9. juni
• Læs vejledningen om tilmelding til konfirmation
• Klik på linket og udfyld tilmeldingsformularen

Vi glæder os til at se jer – når vi engang må!

Konfirmation 2021 
Nu er det tid til at blive skrevet op til konfirmationer næste år

Højskoledage i Nødebo Præstegård 
5.-6. september 2020

I år er det en særlig glæde at ind-
byde til højskoledage i præste-
gården. For hvor vi dog savner 
samvær og samtale, fællessang, 
god mad, et godt grin – at kunne 
være fysisk tilstede med hinan-
den uden at være bange!

Temaet for højskolen udsprang af 
100 året for Genforeningen, og fej-
ringen af 75 året for Danmarks be-
frielse. Jeg tænkte, at det ville være 
godt med en samtale om, hvad det 
egentlig vil sige at være dansk. Er der 
noget, der hedder ”danske værdier”? 
Hvordan skal man karakterisere den 

danske folkesjæl? Hvordan har politi-
kere og meningsdannere i tidens løb 
brugt og måske også misbrugt ideen 
om det nationale? Og hvad har kun-
stens rolle været i dét spil?

Jeg samler en perlerække af de mest 
spændende oplægsholdere, der både 
kan belyse emnet historisk, filosofisk, 
kunstnerisk og musikalsk. 

Hold øje med kirkernes hjemmeside, 
men har man allerede lyst til at mel-
de sig til, er man meget velkommen: 
Til præstesekretær Allan Høier på 
e-mail: alho@km.dk. 
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I denne tid bliver det tydelig, hvor vig-
tigt fællesskab og social støtte er for 
os. Det gør noget ved os hele tiden 
at se advarsler og formaninger i ny-
hederne, og fornemmelsen af mag-
teløshed og risiko for isolation rykker 
nærmere. Livet i og omkring Nødebo 
og Gadevang kirker er en af grundpil-
lerne for fællesskabet i vores to byer. 
I efteråret 2020 skal vi have valgt nye 
medlemmer til menighedsråd, og at 
sidde i menighedsråd er værd at in-
vestere tid i.  

En kold januar-aften i år var kon-
f irmandstuen proppet med ivri-
ge Nødeboere og Gadevængere 
til debatmøde om krop og tro. 
Oplægsholderne, Bente Klarlund og 
Mikkel Wold, talte om, at både fakta 
og tro er vigtige. Fakta giver viden, 
tro giver denne viden mening, og vi 
har brug for begge. Vi har alle brug 
for at se en mening med vores plads 
i verdenen.  

De mindede os om, at ligesom tro og 
viden hører sammen, nærer krop og 
sjæl hinanden og er ét. Vores mund, 
hjerne og hjerte er forenet og vi har 
brug for at bruge alle 3 for at trives 
i vores liv. Kirkens opgave er at sør-
ge for, at der skabes netop denne 
kombination af åndelig glæde og in-
tellektuel stimulering, og det har net-
op været essensen af ånden i menig-
hedsrådet denne sidste valgperiode. 

Visionen har været, at vi sammen har 
skullet hjælpe med at løfte hverda-
gen for alle i Nødebo og Gadevang.    
Vores kirker har altid haft, og har sta-
dig, et samfundsmæssigt ansvar for 
at skabe fællesskab for alle beboere 
i sognet. Fællesskabet er en vigtig 
del af at deltage i menighedsrådet. 
Kirkens styrke ligger netop i dens 
evne til at række ud og blive en vigtig 
del af det lokale liv i bysamfundene 

f.eks. ved tøndeslagning til faste-
lavn og julefest for de ældre. Som 
menighedsrådsmedlem i Nødebo 
og Gadevang har vi muligheden for 
at drive fællesskabet både lokalt og 
sammen med de andre 16 menig-
hedsråd i Hillerød Provsti.   Når valget 
er overstået, vil der være mindst 130 
menighedsrådsmedlemmer i provsti-
et. Det fællesskab gør os stærkere og 
giver os mulighed for at udvikle os 

”Som en del af menighedsrådet har jeg fået større indsigt 
i, hvordan maskineriet bag alle aktiviteter i og omkring 
kirken fungerer. Jeg har lært lidt mere om de mennesker, 

der bor i Nødebo og Gadevang, hvilke foreninger, klubber 
og gøren og laden, der er i de to små byer” 

Helene Dahl, menighedsrådsmedlem og leder af det lokale gospelkor

Menighedsrådsvalg 2020
Indbydelse til orienteringsvalg i præstegården 9. juni*

sammen, for som i andre organisati-
oner er der mange opgaver, som skal 
løses. Menighedsrådet har nemlig an-
svar for økonomi, personaledrift, ved-
ligehold af bygninger, og aktiviteter i 
kirker og præstegård.  

Det betyder, at man som menigheds-
rådsmedlem har mulighed for at bli-
ve engageret i en organisation, hvor 
man kan arbejde med formidling, 
kommunikation, ledelse, HR, øko-
nomistyring og bygningskendskab. 
Menighedsrådsmedlemmer på tværs 
af sognene mødes i erfagrupper, der 
retter sig mod de enkelte opgaver. Vi 
har f.eks. erfagrupper for formænd, 
kontaktpersoner (som varetager HR 
opgaver), kirkeværger (som tager sig 
af bygningsdrift) og aktivitetsudvalg. 
Det betyder, at der altid er hjælp at 
hente, inspiration at dele, og spæn-
dende relationer at blive rigere af.  

Alle vores opgaver kan sammenfat-
tes i menighedsrådsløftet, der lægger 
vægt på, at du som menighedsråds-
medlem ”skal skabe gode vilkår for 
den kristne menigheds liv og vækst”. 
Som menighedsråd er vi optaget af 
netop at sørge for nogle spændende 
aktiviteter, som kan skabe disse vilkår.  
Med alle disse aktiviteter og ledelses-
opgaver er der behov for engagerede 
mennesker, som evner at tage ansvar 
for det. Kirsten, vores personalean-
svarlige i menighedsrådet, fortæller, 
at for hende er kirken en central del 

af livet, og uanset hvad der sker af 
teknologiske og videnskabelige ud-
viklinger, er der en stor glæde ved de 
ord, kirken bygger på – at alle er vel-
komne. Hvor finder man ellers denne 
tilgang? spørger Kirsten.  Hun tilføjer, 
at i menighedsrådet er der altid no-
get at tage sig af. Det er fællesskabet 
her, som binder os sammen, og giver 
glæde, og udfordringer.  

Ulla har været sekretær for menig-
hedsrådet de sidste fire år. Hun for-
tæller om sin tid i menighedsrådet: 
”Min mand havde været i et menig-
hedsråd i 32 år, dog var det forskellige 
menighedsråd. Da han holdt op, blev 
jeg nysgerrig efter, hvad der var så in-
teressant ved det. Så da der var ori-
enteringsmøde og opstilling til menig-
hedsrådet, gik jeg med for at høre om 
det. Det har været 4 interessante år, 
men også arbejdsomme. Jeg har lært 
en masse om, hvor meget kirken fak-
tisk gør for borgerne og fået et ind-
blik i strukturen, som jeg synes er lidt 
vanskelig og langsommelig, inden tin-
gene kan udføres. Men det er jo nok 
pga. den todelte ledelsesstruktur. Jeg 
har været glad for at være med, men 
nu bliver jeg 77 år, og så synes jeg det 

var passende at stoppe og få yngre 
med i stedet for”.  

En af de ting som gør, at man tøver 
med at gå ind i menighedsrådet, er 
spørgsmålet om tid. Er der tid til at 
påtage sig sådan et ansvar?  Xenia er 
Gadevænger, travl småbørnsmor og 
næstformand de sidste fire år. Xenia 
fortæller, at hun valgte at gå ind i me-

nighedsrådsarbejdet, fordi hun altid 
har haft kirken med i sit liv og fundet 
et godt fundament lige præcis der. 
For hende har det været en skøn op-
levelse at se og lære om kirken fra en 
anden vinkel, end hun som kirkegæn-
ger har været præsenteret for: ”Det er 
et kæmpe organ, som jeg finder me-
get fascinerende og som jeg glæder 
mig til at arbejde videre med, hvis jeg 
bliver valgt ind igen i næste runde. Jeg 
føler først nu, efter snart fire år, at jeg 
rigtigt er kommet i gang med arbej-
det og det vil jeg gerne følge videre. 
Også det forestående bispevalg ser 
jeg som vigtigt på et helt andet sam-
fundsniveau end blot hvilke bønner vi 
hører i kirken næste søndag. Det ser 
jeg frem til at følge og forhåbentligt 
være med til at stemme til.”

Det er igen blevet tid til menighedsrådsvalg. Det sker i dette efterår. Nu med nye valgregler, som vil blive 
præsenteret ved det indledende møde. Menighedsrådsmedlem Christine Fossing skriver her om at sidde 
i menighedsråd

”Jeg valgte at gå ind i menighedsrådet, fordi jeg havde 
en nysgerrighed overfor, hvad der rører sig i vores by. Jeg 
ønskede at lære nogle flere mennesker at kende fra 

sognet. Som leder af aktivitetsudvalget indkalder man til 
møder og laver referat. Praktisk håndtering af vores arran-
gementer er en fælles opgave og sker i samspil med vores 
præster, kirke- og kulturmedarbejder, organist og 

menighedsrådsmedlemmer. ”

Gertrud Andersen, fra Gadevang og formand for aktivitetsudvalget MMMC

”Jeg ønskede at udforske min egen tro og give mig selv en 
stemme for det at være et kristent menneske” 

Xenia Buus Herman, bor i Gadevang og er mor til tre små drenge

*med det forbehold, at det kan blive aflyst med kort varsel, 
hvis tilladelsen til at samles i større forsamlinger ændres igen.
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Sommerudflugt med Tirsdagstræf
Tirsdag d. 9. juni*  

Kirketjener på deltid

Hvis du mener:

• At de menneskelige værdier kirken står for er væsentlige  
• At det er vigtigt at have et sted, hvor alle er velkomne, både de der søger og tvivler, men også de som   
   har bare har brug for ro til refleksion i en usikker og travl verden 
• At du gerne vil støtte spændende musik og debat  
• At det er vigtigt at have et sted, hvor man altid kan gå hen og tale med en, uden at det skal registreres     
  og journalføres 
• At du gerne vil have indflydelse på, hvilken vej folkekirken skal gå  
• At du gerne vil udvikle dig selv i et større fælleskab 

Så overvej om ikke du skal stille op som kandidat til menighedsrådsvalg 2020!

At være en del af et menighedsråd er en udfordring. Det kræver noget af dig, men du vil få del i et stort 
og rigt samarbejde både i sognet lokalt og i provstiet generelt. Du får en mulighed for at udvide din viden 
og kompetencer og samtidig give noget værdifuldt til dit og mit Nødebo og Gadevang.  

Mød op til orienteringsmødet og få flere informationer om menighedsrådsvalget. 

Eller stil op til valget!

Hvis du gerne vil vide mere, er du også meget velkommen til at tage fat i en af os menighedsrådsmedlemmer. 
Vores navne står her i Kirke og Kro – du er måske lige den, vi mangler i fællesskabet? 

Eller også er menighedsrådet lige netop det fællesskab, du har savnet?

Nysgerrighed gør os klogere. Man fortryder ikke de ting, man prøvede. 
Man fortryder oftere de ting, man ikke prøvede.

Christine Fossing
Menighedsrådsmedlem gennem to valgperioder, heraf seks år som personaleansvarlig

...Menighedsrådsvalg 2020
Indbydelse til orienteringsvalg i præstegården 9. juni*

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 rundvisning og lidt tid på egen 
hånd i slotsparken står frokosten 
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 kirken vil vi 
høre mere om, mens vi drikker vores 
eftermiddagskaffe og får en bid kage. 

Program

Afgang fra Nødebo kirke kl. 8.30
Afgang fra Gadevang kirke kl. 8.45

Forventet hjemkomst ca. kl. 18

Pris 240 kr. Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding til Allan Høier senest man. d. 25. maj. 
Allan træffes på alho@km.dk, på kirkekontoret hver tirsdag 9-16, 

eller på tlf. 48 48 07 19

Betaling skal ske ved tilmelding på reg. nr. 6300 og konto nr. 
15 24 765. Husk navn, adresse, telefonnummer og ”udflugt”.

Kontaktperson i forbindelse med afmelding m.m. er
Kirke- og kulturmedarbejder Julie Berggren på tlf 40204441.

Jeg flyttede til Gadevang i 1997 sammen med min mand og dengang 4-årige 
søn. Samtidig kom vores to yngste drenge til og jeg fik hurtigt dannet et net-
værk gennem min mødregruppe. Gennem årene har jeg være engageret i 
diverse aktiviteter i forbindelse med Asylet, Gadevang Skole, Tennisklubben, 
Løbeklubben, Jordnær og Kirke & Kro. Det har været spændende og jeg har 
fået mange gode oplevelser og venskaber i bytte.

Nu er jeg begyndt at passe vores kirker som kirketjener på deltid. Det har 
virkelig været en stor glæde for mig at blive en del af kirken, da jeg synes at 
kirkerummet, både fysisk og spirituelt er spændende og fuld af eftertænksom-
hed. Jeg vil primært være tilknyttet Gadevang Kirke, men deler arbejdet med 
Gunver Nielsen, så sammen passer vi Nødebo og Gadevang Kirke. Ved siden 
af arbejdet som kirketjener, er jeg selvstændig grafisk designer og passer mine 
opgaver fleksibelt ind med mine andre aktiviteter.

Jeg glæder mig til at hilse dig og din 
familie velkommen næste gang vi 

mødes i kirkerne. 

Vi ses. 

Angela Grum-Schwensen.

*med det forbehold, at det kan blive aflyst med kort varsel, 
hvis tilladelsen til at samles i større forsamlinger ændres igen.

*med det forbehold, at det kan blive aflyst med kort varsel, 
hvis tilladelsen til at samles i større forsamlinger ændres igen.
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Kirken & corona 
Om lukkede kirker og levende sten

Da Danmark lukkede ned, lukkede 
også kirkerne ned for gudstjenester 
og arrangementer i præstegården. 
Alle forårets konfirmationer blev af-
lyst, mange har flyttet deres bryllup 
til sensommeren, det gælder også 
alle de barnedåb, der var skrevet i 
kalenderen. Det eneste, vi har åb-
net kirkerummet for, er bisættelser 
og begravelser, men med meget få 
deltagere. Det har været det absolut 
hårdeste. Et er at miste sine kære, 
men at man ikke kan samle sin fami-
lie og venner omkring sig og få taget 
ordentlig afsked, det har næsten væ-
ret ubærligt.  

Vi har alle både i familien og på ar-
bejdspladsen måtte lære at omstille 
os og bruge vores kreativitet og fan-
tasi til at tage den udfordring op, som 
den globale undtagelsestilstand har 
sat os i. Vi præster er gået digitalt – 
dét er en udfordring, skulle jeg hilse 
og sige! At stå dér og prædike ind i en 
kameralinse, i stedet for at se levende 
ansigter, øjne og smil foran sig. At stå 
dér alene i kirkerummet, uden sum-
men af liv omkring sig og uden det 
konkrete fysiske fællesskab. 

Det er en underlig fornemmelse, og 
en god påmindelse om, at en guds-
tjeneste ikke drejer sig om præsten 
eller præstens prædiken, men om 
menighedens fællesskab, musikken, 
salmerne, ritualerne, rummet, lysfal-
det, blomsterne, billederne, farverne, 
stemningen.  
Påskedag havde vi valgt noget an-
det! Fire blæsere spillede festlig på-
skemusik på vores kirkegårde, og vi 
sang tre påskesalmer sammen. Der 

kom mange – og nu har vi lært det: 
sammen, men hver for sig. Man stod 
spredt ud over hele kirkegården, og 
det var svært at høre, hvad hinanden 
sang – men glæden over alligevel at 
være ansigt til ansigt og markere på-
sken ude under den åbne himmel, var 
stor. Det blev en smuk påskemorgen.  
Men lige meget hvor kreative, vi forsø-
ger at være, kan det ikke fjerne frustra-
tionen over at være præst, uden at kun-
ne komme i kontakt med menigheden.  

Coronakrisen har sendt os alle i iso-
lation, og det er sværere for nogen, 
end for andre. Har man børn og fa-
milie omkring sig, kan det ligefrem 
blive en god tid, en tid til mere sam-
vær og kvalitetstid, end der sædvan-
ligvis er plads til i en travl hverdag. 
Men bor man alene, og måske ikke 
er særligt mobil, og ens netværk med 
årene er blevet mindre og mindre – så 
er det en meget hård tid at komme 
igennem.  

I vores to små byer er der god traditi-
on for hjælpsomhed og naboomsorg, 
og man har hjulpet hinanden både 
med indkøb og andre praktiske ting. 
Jeg tror mange tænker på, at det net-
op er, når vi rammes af en krise, at vi 
skal vise, hvad vi kan sammen. Her i 
Nødebo har en hel vej sunget aften-
sang fra deres gadedør hver aften i 
flere uger nu. Det er sådan noget, der 
varmer og giver håb.  Jeg håber snart, 
vi får lov at åbne ind til kirkerummet 
igen, så vi stille og roligt kan begyn-
de at byde indenfor og give rum for 
en samtale, en bøn, en salme, et 

RING TIL PRÆSTERNE 

Vi er her og vil gerne tale med dig. 
Du behøver ikke have et ærinde. 

Gå tur med præsten! 
Ring eller email og lad os lave en aftale.

Kirkekaffe i vindueskarmen! 
Ring eller email: vi tager kaffe med, du åbner vinduet! 

Eva Holmegaard Larsen - tel: 48 48 07 19 // mail: ehl@km.dk 
Mona Irene Høgh - tel: 20 25 10 51 // mail: moih@km.dk  

trøstende ord. Indtil da må vi huske 
på, at kirken ikke er kirkebygningen. 
Kirken er det levende fællesskab. 
Kirken er hjerter der banker i takt.  

Og menigheden er både ansigt til an-
sigt i gudstjenestens fællesskab, men 
det er også et fællesskab, der rækker 
langt videre end dem, vi er ansigt til 
ansigt med. Vi lever i et menneske-
ligt fællesskab, der også omfatter en 
masse mennesker, vi ikke kender og 
aldrig kommer til at kende. Og er der 
noget, denne krise har mindet os om, 
så er det netop, at alle liv er forbun-
det med hinanden. Vi er ikke kun vo-
res egen lille verden, men en del af et 
stort, menneskeligt fællesskab – på 
godt og ondt.  

Det kristne fællesskab er et fælles-
skab i Guds ånd. Guds ånd er kærlig-
hedens ånd, som samler os sammen i 
tro, håb og kærlighed. Det fællesskab 
rækker også langt videre end dem, vi 
går i kirke sammen med i vores egen 
sognekirke. Det er de levende sten, 
som kirken er bygget af. Og når nu 

kirkebygningerne er lukkede, må de 
levende sten komme endnu mere i 
bevægelse. Kort sagt: når vi ikke kan 
komme ind i kirke, må kirken komme 
ud til folk.  

Indtil september er der ikke noget, 
der bliver helt normalt omkring kir-
kerne. Vi kommer ikke til at indbyde 
til Salmer og spaghetti, heller ikke 
Tirsdagstræf eller nogle af de an-
dre arrangementer i præstegården. 
Hvordan og hvor meget vi efter 10. 
maj kommer til at åbne kirkerne til 
gudstjenester, det er endnu uklart. 
Vi håber, at kunne gennemgøre ud-
flugten for de ældre 9. juni, men det 
er meget tvivlsomt. Vi håber også 
at kunne byde på en improviseret 
Sommerkoncert med Kantoriet.  

Mest af alt glæder vi os til at se alle 
igen!  

Eva Holmegaard Larsen 
Sognepræst

Eva 

Mona
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det gode Smøebrød
5-KLØVEREN

Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 

MENIGHEDSRÅD

www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformand
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Kirsten Aunstrup 48485874
Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 2426 4386
gertrud.andersen1957@gmail.com
Helene Armfelt 2346 2767
Kirsten Aunstrup 4848 5874
Christine Fossing 3514 9652
Bodil Davidsen 40873652

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 4848 4090 
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
Peter Tvilling  4090 6402 
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  4090 6402
Kasserer
Frederic Klockar-Jensen   2614  4700
fredklockars@hotmail.com

GRIB SKOV TROP

www.gribskovtrop.dk

Formand 
Lars Olsen  3051 8448
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder
Louise Heidtmann  3031 6909
Stifinderleder 
Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderleder
Pernille Christensen 2331 4655
Grib Skov Roverklan 
Roverleder
Torben Pedersen 2191 9695
Klokkekilde Roverklan 
Roverleder
Ole Lumholt 4848 0747
Forældrefore
Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt 
Brian Hørup  4159 1076 
bhpost@mail.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 

VIKINGERNE 

www.nbovikingerne.dk

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

FOLKEMUSIKGRUPPEN 

NØDDEKNÆKKERNE  

www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 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 
Ann Ulrich,    2945 9149
Sekretær 
Jens Lassen.    2113 0847
Kasserer 
Erik Wedø   4010 3288
Aktivitetsudvalget
Iben Bækgaard   2246 7094
Bankoudvalget
Mogens Bastrup   2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev   2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre   2014 1617
Informationsudvalget
Ann Britt Thorndahl   3023 4929
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup   5189 5494
Økonomiudvalget
Ib Østlund  2297 1498
(Se i øvrigt hjemmesiden for den kom-
plette kontakteliste)



Gudstjenester 
Maj, juni, juli og august

Vejviser for kirkerne 
Nødebo og Gadevang

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

Sognepræst: Mona Irene Høgh
Tlf.: 2025 1051 - mail: moih@km.dk 
Træffes ikke mandag.

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

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

Se mere på noedebogadevangkirker.dk

Maj Nødebo Gadevang

 3. maj 10.30 --- MIH
 8. maj --- 10.30 MIH
10. maj   9.00 10.30 MIH
17. maj 10.30 --- EHL
21. maj   9.00 10.30 EHL
24. maj 10.30 --- EHL
31. maj (Pinsedag)   9.00 10.30 MIH

Juni

 1. juni (2. Pinsedag)   8.30 (Morgensang) 11.00 (Musikandagt) EHL
 7. juni 10.30 --- MIH
14. juni   9.00 10.30 EHL
21. juni 10.30 --- EHL
28. juni   9.00 10.30 MIH

Juli

  5. juli 10.30 --- Henrik Winther
12. juli --- 10.30 MIH
19. juli 10.30 --- MIH
26. juli --- 10.30 Anne Boye

August

  2. august 10.30 --- EHL
  9. august   9.00 10.30 EHL
13. august  --- 19.30  (Aftenkirke) EHL
16. august 10.30 --- MIH
23. august   9.00 10.30 EHL
30. august 10.30 --- MIH


