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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.
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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.

Ved leveringssvigt kontakt Lisbeth Larsen
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Fredag 27. november og fredag den 29. januar kl. 19 - Folkemusik

Nøddeknækkerne

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med
Nøddeknækkerne

Man kan spise middag på Kroen, før musikken starter. Der
serveres en ret mad kl. 18, og det koster 80 kr. for voksne og
40 kr. for børn. Spisebilletter skal købes på www.noedebokro.dk senest kl. 12. 00 - 2 dage før.

Den første time fra kl. 19 er for hele familien med sang- og
danselege i alle afskygninger. Senere, fra kl. 20, er der folkedans for voksne. Børnene kan selvfølgelig også være med her,
hvis de har lyst. Der bliver både danset og instrueret, så alle
kan være med.

Læs nærmere om Nøddeknækkernes aktiviteter på deres
hjemmeside: www.nodeknek.dk
Gratis adgang til musikken

Søndag 22. november kl. 16 - Koncert

De Nordiske Spillemænd
Fem professionelle klassiske musikere har i mere end 40 år delt en
fælles glæde ved den nordiske folkemusik. De Nordiske Spillemænd
blev dannet i 1973 og består af Ørjan Sætran, der spiller violin, Boris
Samsing, der også spiller violin, Peter Fabricius på violin og bratsch,
Hans Dal er freelance komponist, guitarist og sanger. Og den femte er
Johnny Sølvberg på kontrabas.
Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg
- Gratis med årskort
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NØDEBO VANDVÆRK

NØDEBO´S GYLDNE ÅRE ”VANDVÆRKET”
Et af naturens vigtigste kilder er vand. Her i Nødebo kan vi glæde os over, at vi i1998 fik prisen for det
bedste vand for Sjælland og øerne - en status vi har holdt lige siden

Vi skal lige minde om, at generalforsamlingen i
2016 er den 31. marts.

FØRST PÅ KROEN MASTODONTERNE
OG SÅ TIL...

27. NOV.
- 6. DEC.
Årets
juleforestilling
for hele
familien

FrederiksborgCentret
28. NOVEMBER - 6. DECEMBER

VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET
GODT NYTÅR. PÅ GENSYN I 2016
Bestyrelsen

11.
DEC.

TLF. 4820 9120 ∙ W WW.FREDERIKSBORGCENTRET.DK

Det første vandværk blev etableret i 1958 på Skolevej. Det forsynede 17 forbrugere.
Det nuværende vandværk blev bygget 1968/69
og har med forskellige tilpasninger fungeret godt,
og i dag leverer det vand til over 800 forbrugere.
Vandet hentes fra 3 boringer i skoven og en ved
Sportsvej.
I 2001 blev vandværket udsat for en forurening af
pesticider, der medførte, at der skulle findes tre
nye borringer i skoven. En udgift på 3. mill.kr., der
blev finansieret af egne midler.
I 2012 løb der overfladevand i rentvandstank, hvilket medførte en forurening, der skabte problemer i
flere dage, men det blev løst takket være et fortrinligt samarbejde mellem myndighederne, beboerne
og bestyrelsen.
Bestyrelserne gennem de mange år har med stor
omhu sikret et stabilt fundament for driften af vandværket. En linje der vil fortsætte også i kommende
år.

SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL
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Fredag 4. december kl. 21 - Musik & dans

Henning Munk og Plumperne

De har leveret swingende, glad og medrivende
traditionel jazzmusik i rigtigt mange år, og det
kan undre, at de ikke har spillet julejazz på
Nødebo Kro tidligere. Men nu kommer de efter
anbefaling fra trofaste krovenner

i Silkeborg og har spillet til Hällevik Jazzfestival i Sverige,
Dixieland Jazz i Dresden og i en lang række jazzklubber og
spillesteder i ind- og udland.

Orkesterleder Henning Munk Plum og hans Plumper er fast
inventar på Jazzfestivalen i København og Riverboat Festival

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

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,

Man kan spise middag kl. 19 (Spisebilletter kan købes på
www.noedebo-kro.dk, senest kl. 12. 00 - 2 dage før).

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.
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Nødebo kro 6. december kl. 11-16

Julestemning
i Nødebo
Den 1. søndag i december er også
den 2. søndag i advent, og netop
den dag gør julen sit indtog i
forsamlingshuset Nødebo Kro, som
fyldes med julestemning
Den traditionelle julestue åbner dørene kl.
11, og fra ca. 30 boder sælges der hjemmelavede sager af alle slags. Der vil være
dekorationer, pileflet, smykker, kunst, godter,
nisser, filt og meget mere.
Kroen vil dufte af jul og hygge, og der vil
være pyntet med lys og gran. I forsamlingshusets café bydes der på glühwein,
æbleskiver og burgere. Desuden sælges
der de sædvanlige helt skønne vafler med
flødeskum og syltetøj.
Som noget nyt byder Modeljernbaneklubben
velkommen kl 12-13 for en besigtigelse af
de små tog og de miljøer de futter rundt i og
forsamlingshusets husorkester Nøddeknækkerne giver en minikoncert kl 14-15
Boder og café lukker igen kl. 16
Julestuen på Nødebo Kro er en af de
mange gode traditioner, som vi ikke vil
undvære, og så er det tilmed gratis at
komme ind.
Kulturudvalget
Forsamlingshuset Nødebo Kro

Søndag 13. december kl. 14-16

Kom til juletræsfest
på Nødebo Kro
Den traditionelle julehygge, juletræ og godteposer
og underholdning af Sille og Palle
Der synges julesange, og julemanden kommer forbi med sækken
fuld af overraskelser. ”Begrænset plads - køb billetter i god tid”
Entré børn 40 kr. – voksne 50 kr.
Gratis med årskort

Banko på Nødebo Kro
hver tirsdag kl. 18.50
Mere end 100 forventningsfulde
gæster hver gang!

HUSK!!!

- 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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Gå til Børne/ungdomskajak i Nødebo
I Kajakklubben Esrum Sø (KKES) kan du prøve kræfter med en sjov, hyggelig og sej sport

D

u kan begynde på KKES’ børnehold
det år, du fylder 10 år. Børne-begynderholdet starter i januar i Hillerød
Svømmehal, hvor vi mødes hver anden
fredag til svømning, kajakøvelser og leg.
På den måde kan du lære at sidde i en
kajak – og at komme op i den igen, hvis
det går ”galt” – under trygge forhold i
svømmehallen, før du skal ud og ro på

søen.
Omkring 1. maj starter ro sæsonen
på Esrum Sø for begynderne. Vi ror
tirsdag og torsdag fra 17.00 - 19.00.
Her lærer begynderne de grundlæggende færdigheder under trygge forhold
i en gruppe på 10-12 børn. Efter de første fire uger træner de sammen med de
andre børn/unge.

Synes du, at det lyder sjovt og spændende og er du mellem 10 og 16 år
så tilmeld dig på vores hjemmeside
www.kkes.dk gerne hurtigt, da der er
et begrænset antal pladser.
På hjemmeside finder du også flere oplysninger om klubben.

Søndag den 20. december kl. 15 --

Gospelkoncert og julehygge
Nødebo Kro inviterer til en hyggestund,
så alle kan komme i rigtig julestemning
med gospelkorets dejlige sang
Caféen er åben fra kl. 15.
Kl.16 vil Gospelkoret MMMC, pianisten Frederik
Mellquist og gospelinstruktøren Helene Dahl sætte
os i ekstra julestemning med en lille times koncert.
Ud over det sædvanlige varesortiment med nøddetærte, øl, vand, vin og kaffe vil man kunne købe
julens traditionelle tilbehør: glühwein og æbleskiver.
Der er gratis adgang for alle

Fra træskomagerhus
til parcelhus
Johannes Willadsen er måske ikke helt rask, men han har bestemt
ikke mistet modet eller hukommelsen
”Karens minde”

Johannes Villadsen
har boet 45 år i
Nødebo

J

ohannes er 94 år, og har siden 1970
boet først alene og siden sammen
med sin hustru i ”Karens Minde”, Nødebovej 1A. Han har prøvet at være flygtning i Sverige, fordi han hjalp jøderne
derover og blev stukket af Gestapo. Han
var der i ca 2 år og husker svenskerne
som utrolig kompetente i den situation,
han fik straks anvist arbejde og blev taget godt imod. Vi kan håbe for dem, at
de er lige så effektive nutildags.
Jeg er taget ned til ham for at høre
noget om byens gamle huse, og hvad
han i øvrigt kan fortælle fra sine 45 år
i Nødebo.

Huset blev bygget i 1849 som en udstykning fra Jægervænget 15. Dette
var et husmandssted, et langt hus med
plads til mennesker i den ene ende og
dyr i den anden. Johannes ved, at der
var noget rod omkring arvesagen, og
det derfor endte med, at Nødebovej 1A
blev solgt fra til en arving. Der har aldrig
hørt jord eller dyr til hans parcel, kun et
værksted, så det har været bygget til en
håndværker.
Huset hedder ”Karens Minde”, og denne Karen er nok den første ejers hustru.
Man ved, at der har boet en træskomager, som havde værksted, 5 børn og hustru i huset, der dengang var på 50 kvm.
På grunden var der en god brønd, der
aldrig var tør, hvilket var et stort aktiv. I
slutningen af 1880´erne har det sikkert
været ret normalt at bo sådan, der var
jo loftsrum under stråtaget og sådan et
blev ofte brugt til soveværelse.

Et effektivt vandpumpesystem
I 1919 blev huset købt af familien Aagerup fra København, og det blev som
mange andre huse i Nødebo brugt som
sommerhus. Familien holdt huset i meget fin stand, og de sørgede bl.a. for, at
der var 2 beholdere lige ved brønden.
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Én var til vandet, der blev trukket op fra
brønden, og det blev så ved en pumpe
ført op til en anden højere-siddende
beholder. Fra den blev et rør ført ind
til køkkenvasken, der fik vandhane, så
man kunne tappe vand i køkkenet, og
der blev gravet et afløb. Så kunne man
tappe fra den højtsiddende og fik på
snedig vis indlagt vand. Et andet rør
førte om bag huset til det udendørs das,
dér blev installeret en bruser, så nu var

Redaktionen vil
gerne skrive om nogle af
Nødebos gamle huse - gerne
fra før midten af 1900-tallet.
Hvis der er nogen blandt
læserne der ligger inde med
nogle gode historier, vil
vi meget gerne
kontaktes

”Karens Minde” på Nødebovej 1A blev bygget i 1849, året efter Enevælden blev afskaffet og samme år hvor "Grundloven" blev skrevet
- alt imens "treårskrigen rasede i Slesvig-Holsten

der både indlagt vand og brusebad.

Nødebo - var en driftig by
Johannes Willadsen købte huset i 1970
lige før det, han beskriver som Nødebos
revolution. I byen var der bygget 2 mindre typehusområder, Nøddehegnet og
Kirstinehøj/Humlevænget, men efter -72
eksploderede typehusbyggeriet, så pludselig var det tilflytterne, der var de fleste.
Det var en driftig by med posthus,

bank, bager, slagter, vaskeri, købmand
og Brugs, forskellige håndværkere - og
ikke mindst både kirke og kro.
Johannes byggede Karens Minde om,
så det blev 129 kvm i stueplan, der blev
også værelser under stråtaget, og der
blev badeværelse i fadeburet.
Huset har det godt i dag. Stråtaget har
lige fået ny rygning og selvom nogle
af vinduerne er fra 30-erne holder de
endnu.
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Var med til at starte kroen
Johannes har igennem alle 45 år deltaget aktivt i byens liv. Han var med til
at starte Kroen i 1977, han var i mange
år formand for menighedsrådet og har
sammen med sin bror været med til at
skrive hæfterne ”2 skovbyer”. Med den
nysgerrighed han lægger for dagen
i dag, regner vi med at beholde ham
længe
LL

Lørdag 9. januar kl. 17

Nytårsgallafest
med
Wienertrioen
Den store nytårsgallafest på Nødebo
Kro er den helt rigtige start på det nye
år

Musikken til både taffel og dans leveres med
smittende engagement af Wienertrioen. Damer
i lange kjoler og herrer i smoking er med til at
skabe den festlige stemning.

Der er plads til 110 gæster, og der skal købes
billetter i forvejen. Salget af billetter sker online på
www.noedebo-kro.dk og slutter onsdag den 6.
januar kl. 12 (hvis ikke der bliver udsolgt inden).
Pris inkl. middag: 550 kr.

Danseundervisning
I forbindelse med Nytårsgallafesten den 9.1.16 vil der være
undervisning ved danselærer
Ada Bech på følgende dage:
Mandag den 4.januar: Wienervals
Torsdag den 7.januar: Les Lanciers
Begge dage kl. 19.30-22.00
På styregruppens vegne
MVH/Anne

Fredag 15. januar kl. 21 - Musik & dans

Cross, Schack
& Ostermann
God gammel rock og rul tilsat en passende
mængde humør og uforlignelig spilleglæde.
Billy Cross på guitar, Flemming Ostermann
på bas og rytmesektionen Mik Schack på
vaskebræt sørger for, at kroen kommer i de
rigtige svingninger. Der er kun ståpladser
i salen.
Man kan spise middag kl. 19 (Spisebilletter kan købes på www.noedebo-kro.dk,
senest kl. 12. 00 - 2 dage før).
Entré til musikken 160 kr. ved
indgangen og 150 kr. i forsalg
Gratis med årskort

FredagsCafé
Husk Fredagscaféen er åben hver fredag
fra kl. 15 til 17

Kom op
på Kroen
til kaffe og hjemmebag
- og tag gerne
din nabo med!
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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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Lørdag 23. januar kl. 16 - Børneteater

Ole Opfinder og
huskehatten
Teaterforestilling for alle fra 5 år og opefter med Kenneth Baun som forfatter, scenograf og skuespiller
Ole Opfinder med den magiske opfindermaskine tryllebinder publikum i en forrygende forestilling, hvor alt kan ske. I bedste Georg
Gearløs-stil vælter det frem med det ene mærkværdige påhit efter det
andet. Men lykkes det mon nogensinde Ole Opfinder at få maskinen
til at hjælpe med at skabe den uovertrufne huskehat, som han virkelig
har brug for? ”Begrænset plads - køb billetter i god tid”
Entré 40 kr. for børn og 50 kr. for voksne - Gratis med årskort
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Stjernesalg
Nu har vi solgt mere end 200 stjerner for at støtte udskifningen af Kroens lysloft, og vi vil gerne sige
tak til alle, der deltager og hjælper projektet færdigt
Kroen kan bruge hver en krone og vi er glade for alle,
der gerne vil støtte Kroen - også på denne måde.

at du har støttet et af landets smukkeste og mest aktive forsamlingshuse, og det vil vi meget gerne blive ved med at have.

Nogle har undret sig over, at der var arbejde i gang i
Krosalen med at udskifte ledninger og pærer her i efteråret og
har måske troet, at nu havde vi fået pengene. Men ak nej, vi
startede bare med det, vi kunne uden at skifte lysanlægget ud,
der blev malet, og der kom nye ledninger. At skifte lysanlægget
til LED-lys er en helt anden og omkostningstung ting, og det
er ikke gjort endnu, for som vi har fortalt, så mangler pengene.
Nu nærmer julen sig og hvad er mere naturligt end at købe en
”julestjerne” til én man holder af, denne kræver ingen vand og
pasning, den skinner bare på opslagstavlen og minder dig om,

Så næste gang du går derop - måske til fredagscafé eller julemarked - så køb en stjerne. Til børn koster stjernen 100 kr
og til voksne 200 kr.
Skriv dit navn på stjernetavlen og ring med klokken i buffeten - hvis du har lyst.
Vi prøver for tiden at få skattefritagelse for gaver til Kroen,
men ”Skat” overvejer stadig sagen. Når sagen er afgjort,
orienterer vi på Kroens hjemmeside, og de købere vi
har mailadresse på, vil blive kontaktet

Næste møder i Kroens bestyrelse
Onsdag den 2-december-2015 • Tirsdag den 9-februar 2016 • Tirsdag den 8-marts 2016
Der er Generalforsamling mandag den 14-marts 2016 - Mødet starter alle dage kl. 19.30,
og der er spørgetid for alle - det første kvarter.
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Bestyrelsen
ønsker alle en
glædelig jul, og
siger tusind tak
for din støtte

El-ladcykler er kommet til Troldehøjen
Godt for små fødder som ikke altid orker at gå så langt!

M

øder du vores ”Troldehøjen” elcykler på din vej, så vink
gerne til poderne. De er på tur og vinker gerne glade
tilbage!
Efter Troldehøjen har fået tre nye smarte elladcykler, kommer
vi nu langt omkring med børnene. Det har resulteret i rigtigt
mange dejlige ture, bl.a. til; Dronningens Bøge, Esrum Møllegård, Eghjorten, Hillerød Bibliotek, samt mange andre dejlige
steder i Nødebos opland. Hvem gider vente på bussen, når
man kan spænde cykelhjelmen?
Normalt når børnene er på tur, er en del af turen naturligvis
det at gå, for man kan opleve meget når man går. Men skal
man gå langs Nødebovej, eller gå rigtigt langt, så bliver de små
hurtigt trætte. Bestemmelsesstedet er der ikke meget tid til at
nyde, og det er begrænset hvor langt væk vi kan komme uden

at tage bussen. Med cyklerne kan vi nu komme rigtigt langt
væk, og i endnu højere grad opleve den fantastiske natur, der
omgiver Nødebo, og det gør vi brug af!
Vuggestuebørnene kan desuden nu, i meget større omfang,
komme til søen og langt ud i skoven. Mulige spændende destinationer er nu udvidet, i forhold til de vanlige, der er lige i
nærheden. Det er skønt at se hvordan nye oplevelser er kommet til, sammen med de tre cykler. Cyklerne bruges kun når vi
skal længere end normal gåafstand fra Troldehøjen, eller hvis
vi gerne vil have børn med der ikke kan gå så langt. Det giver
en fantastisk fleksibilitet og helt nye muligheder i dagligdagen.
Så møder du os derude, så vi vink endelig til børnene, de elsker det!

NYT FRA NØDEBO SKOLE
i lokalsamfundet

Der arbejdes stadig med

Skolens
udvidelse
- alt imens efteråret med sjov og
uhyggelig Halloween samt utiltænkt
brandøvelse erstattes af en stemningsfyldt og hyggelig julemåned for alle
skolebørnene

S

å er efteråret for alvor kommet over
os, selv om der har været nogle fine
dage og en fantastisk farverig skov i år !
Vi har fejret Halloween efter alle kunstens regler, både i skole og SFO ! I
0. klasse blev der udhulet græskar og
serveret alskens uhyggelige ting, blodpopcorn f.eks. På trods af det var det
meget, meget hyggeligt.
SFO´ens fest blev lidt mere festlig end
umiddelbart tænkt, da diskotekets
stemningsskabende røgmaskine aktiverede vores brandalarm med fuld udrykning til følge !
Godt at vide at det virker, og vi brugte
anledningen til at lave en lille brandøvelse, men vi kunne nu godt have undværet den oplevelse.
Pigerne i 3. klasse er i gang med at øve
Luciasangen. De skal gå Lucia på Skovskolen til julemarkedet d. 13. december.
Vi starter kl. 12.30 og vil gerne have

mange tilskuere.
De glæder sig rigtig meget.
Vi arbejder stadig med skolens udvidelse og projekt udeskole sammen med
Skovskolen.
Til sidst – Vi har stadig lidt problemer
med ”gæster” der bruger skolens område om aftenen/natten. Der bliver smidt
rigtig meget affald og brændt mindre
træstammer af på vores i forvejen ødelagte bålplads. Vi vil gerne lave en ny
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bålplads til glæde for skolens børn, men
vi ved ikke rigtig om det kan betale sig,
øv !
Er der nogle af dette blads læsere som
observerer aktiviteter i skolehaven uden
for lukketid, så må I meget gerne sige
det til mig !
Nå, nu er det snart jul og forhåbentlig
kommer der lidt yndig sne til os.
Bente Nissen

29. november kl. 16.00 - 1. søndag i advent

Tændes Nødebos juletræ
Kom og vær med, så byder Nødebo Lokalråd på gløgg
og æbleskiver fra kl. 15.45
Igen i år har Erik Madsen, skænket
”Nødebo” et stort og flot juletræ, som
med hjælp fra Skovskolen placeres på
kirkens areal ligesom sidste år.
Juletræets lys tænder og slukker samtidig med belysningen på Kirken, der er

tændt i tidsrummene fra kl. 07 til 08 og
fra kl. 16 til 24
Lokalrådet takker nedenstående for
bidrag og deltagelse:
Erik Madsen, Rørbakkegård
Skovskolen v/Anders Bülow
Nødebos menighedsråd
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Nødebo lokalråd håber, at mange Nødeboborgere vil komme og være med til at
tænde juletræet, og nyde juletræet ved
kirken i den mørke tid.

Vinterfugle i Gadevang og
D

e fleste er nok klar over at mange
af de fugle vi ser i Danmark i sommerhalvåret, trækker til mildere himmelstrøg i løbet af efteråret. Men vidste
du at vi til gengæld får besøg af mange
fugle nordfra? Det er dem som vores
vinterklima normalt er mildt nok for, og
som ikke er afhængige af insekter som
føde. Og hvis der er megen sne, tiltrækker vores haver også mange fugle som
normalt holder sig til Gribskov. Det giver
gode muligheder for at få nye gæster i
haven og på foderbrættet. Her er nogle
bud på ikke helt almindelige fugle som
det kan være sjovt at holde udkig efter
om vinteren (men der er mange flere!):

Kvækerfinke

Fætter til bogfinke, samme
form og størrelse.
Mere
orange, hannen har sort
hoved, og i
flugten lyser
den
hvide
overgump op.
Søger som bogfinke mest sin føde på
jorden.

Grønsisken

Nummeret
mindre end
bogfinke, og
helt
andre
farver: grønt
og gult dominerer; bugen
er hvid med tynde striber på langs.
Optræder ofte i større flokke, men kommer også på foderbrættet, en eller få ad
gangen.

Gråsisken - Ret få-

tallig fætter til grønsisken, men helt andre
farver: grå, sort og
hvid, måske lidt brunt.
Nok sjælden på foderbrættet, men elsker som grønsisken
birkerakler og andre frøstande.

Kernebider - Markant større end de

forannævnte, med
meget kraftigt næb
(kan knuse en kirsebærsten!). Overvejende sandfarvet,
men med sorte, hvide og gule indslag.

Spætmejse: - Er
almindelig i Nødebo Holt og mange
steder i Gribskov,
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Nødebo
men kommer gerne til foderbrætter om
vinteren. Grå ryg, lys eller beigeagtig underside, meget kort hale og relativt langt
næb. Kravler op og ned ad træstammer
med total foragt for tyngdekraften.

Sjagger

Stor som solsort, men mere
grålig
med
brune indslag,
og pileformede
pletter på den
lyse underside.
Kommer
om
vinteren næsten altid i flokke der farer
meget omkring efter føde. Sjælden på
foderbrætter, men ofte i havens træer.
Laver som regel meget spektakel. Om
sommeren yngler nogle få par omkring
Bavnebjerg i Nødebo.

Silkehale

Noget
mindre
end solsort, gråbrun med markant mørk maske
og lys top på issen; lidt hvidt og
gult på vinger og
hale. Ikke særlig
almindelig, men
kommer visse år i ret store flokke., hvor
de drager rundt og guffer røde rønnebær. Køn klokkeagtig kalden.

Rødhals (Stort billede til venstre)

En lille fugl som navnet beskriver glimrende er en af de få rigtige vintersangere, men sangen er næsten umulig at
beskrive. Kønne, enkeltstående toner
hurtigt efter hinanden i tilsyneladende
tilfældigt skiftende tonehøjder. Jeg synes sommetider det minder om at man
rører forsigtigt rundt i en spand med
små glasskår!

Gærdesmutte

De fleste fugle
holder sangpause om vinteren,
men
nogle fuglelyde, især kald,
hører man da i
ny og næ. Gærdesmutte f.eks.(en meget
lille brun sag med en kort hale der ofte
holdes vinkelret op i luften) er meget almindelig i haver, og man kan tit opdage
den på stemmen; en tør knitren, nogle
gange som en pind der trækkes hen
over et stakit. Når den for alvor synger,
er det med et lydniveau der er helt utroligt for så lille et dyr.

Halemejse (Stor billede øverst til højre)

Klart den mest nuttede! Rammende øgenavne er”fugl-på-pind”
eller”golfbold-med-hale”. Sort-hvid, altid i småflokke der bevæger sig meget
rundt. Går gerne på mejsekugler.
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Et par tips om fodring
Et foderbræt er fint - stil det hvor der
ikke er for megen færdsel, men hvor
du nemt kan se det fra huset. Foder
kan købes, men prøv også at smelte
en pakke billig margarine og at blande
et kilo billige havregryn i. Derudover er
mejsekugler fint, men prøv også et net
med jordnødder o.l. - det tiltrækker tit
stor flagspætte hos mig.
Spørgsmål besvares efter bedste
evne og med glæde!
Ole Brauer - 48 48 80 05

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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Skovskolen Julemarked
Skovskolens Julemarked afholdes i år i weekenderne
28.-29. november og 12.-13. december 2015, alle dage
klokken 11.00-15.00

T

raditionen tro byder julemarkedet på blandt andet
salg af juletræer, pyntegrønt og dekorationer, vildtbod, gløgg, vafler og andet godt til ganen. Der vil også
være forskellige aktiviteter som hestevognsture, bag dit
eget snobrød, lav din egen juledekoration, hør Jagthornsblæserene give et nummer, se luciaoptog d. 13/12 og andre sjove aktiviteter. Tag hele familien med - vi giver julestemningsgaranti!

Find os på Facebook under ”Skovskolens Julemarked” og følg
med, efterhånden som de enkelte aktiviteter kommer på plads.
Det er de studerende på Skovskolen, der arrangerer julemarkedet. Overskuddet går til de studerendes faglige studieture i
udlandet og andre studierelevante aktiviteter.
Julemarkedet foregår på: Skovskolen, Københavns
Universitet, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

Søndag 24. januar kl. 16 - Klassisk koncert

Pianisten Kristoffer Hyldig
Debussy har skrevet nogle fine præludier for klaversolo. De vil
blive efterfulgt af en sonate af Mozart, nogle små klaverstykker
af Carl Nielsen og måske et stykke af Brahms
Kristoffer Hyldig er et af Danmarks største klavertalenter. Han har
siden 2009 været medlem af Ensemble Nordlys, har flere gange optrådt med de danske symfoniorkestre, turneret i det meste af Europa
og givet koncert i Carnegie Hall i New York.
I 2014 optrådte Kristoffer Hyldig to gange på Nødebo Kro som akkompagnatør. Efter begge koncerter bad publikum om at kunne opleve
ham ved en solokoncert.
Entré 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg
Gratis med årskort
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Nødebo Fod-klinik
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

Ring for aftale på:

T: ler
Y
N så

æ
Indl

gs

Tlf.: 31 44 27 31
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
24

Ny udstiller på Nødebo kro

Jørgen Amelung
D

et er mit mål, at billedet kommunikerer med beskueren, at man kan
gå på opdagelse i billedet - det må
gerne overraske.
Mine motiver opstår undervejs, når farver, skygger og fantasien arbejder, her
opstår mulighederne, billedet får sit eget
liv, og det kan blive interessant at se på
for beskueren
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Jeg er selvlært kunstmaler og har malet
siden 1981. Det er hovedsageligt akryl
på lærred, men jeg kombinerer også
olie og akryl i samme billede.
Jørgen Amelung
Mobil 40 52 52 66
Hjemmeside: www.elsinorart.dk

Nødebo Bæredygtigt!

Flere blev klogere på
delebiler og samkørsel
Som led i projektet ”Op på cyklerne i Nødebo” afholdt Nødebo
Bæredygtigt temaaften den 22. oktober, hvor fremmødte nødeboere
blev klogere på fordelene ved at være med i en delebilsordning
Mødet blev indledt af formand for Danske Delebiler Tommy Olsen, som fortalte om de kommercielle ordninger,
foreningsordninger, by-delebiler, nabodelebiler og samarbejde mellem delebilsforeninger og kommuner. Læs mere
på www.danskedelebiler.dk
Dernæst uddybede formand for Nordsjællands Delebiler Christine Wennerberg fordelene ved at være delebilist.
Hun fortalte bl.a. om de miljønæssige
fordele, og hvordan det fungerer i praksis i foreningerne samt om medlemsvilkår og priser. Se mere på www.nsjd.dk

Delebilistfordele:

• Bilkørsel kan tilvælges.
• Bilstørrelse efter aktuelt behov.
• Væsentlig besparelse ved årligt
kørselsbehov under 10.000 km.
• Klarhed over nøjagtig udgift pr. tur.
• I en delebilsforening skal ingen
tjene på kørslen.
Erfaringen viser, at 30 % af alle reservationer sker med mindre end 3 timers

varsel. Ved lange ture i ”yndlingsbilen”
skal man dog booke i god tid. I ferieperioder lejes ekstrabiler ind.
Christine Wennerberg fortalte levende
om sine egne erfaringer med dels at
bruge sin egen el-Smart til arbejde og
dels at bruge en delebil, når turen f.eks.
går til familien i Jylland.

Delebil i Nødebo

Christine stillede i udsigt, at der kunne
udstationeres en bil fast i Nødebo, når
10 husstande i byen har meldt sig ind i
Nordsjællands Delebiler. Der er pt. et enkelt medlem. Det er nu op til seriøst interesserede at få flere til at overveje, hvordan det kunne fungere i deres husstand.

Opfølgende møde

Som opfølgning på temaaftenen afholder NB! et møde for alle med interesse
for delebiler, hvor vi vil tage stilling til,
om der er basis for en delebilsordning
i Nødebo. Mødet finder sted torsdag
d. 21. januar på Kroen. Læs mere på
www.nødebobæredygtigt.dk
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Da daglig kørsel til og fra arbejde i sagens natur ikke kan betale sig som delebilist, blev der også snakket samkørsel
på mødet.
På NB!s hjemmeside er webmaster Jan
Larsen i gang med at lave en brugerservice, så behov for kørsel kan matches
med ledige pladser i andres biler. Inden
længe vil Jan have en prototype klar,
hvor medlemmer af Nødebo Bæredygtigt! kan gå ind og beskrive deres kørselsbehov til og fra arbejde, og hvor der
kan annonceres plads til ekstra passagerer af bilister, der skal på en køretur til
et bestemt mål på et bestemt tidspunkt.

Hvordan kommer vi videre med

Bæredygtighed i
Nødebo?
Nødebo Bæredygtigt! har gennem
det sidste halvandet år haft som
vision: ”NB! vil arbejde for fælles
bevidsthed om naturressourcer og
bæredygtighed”

V

ores forskelligartede aktiviteter og
den gode dækning i Kirke & Kro
har skabt en vis opmærksomhed og
hos nogle en større bevidsthed om
bæredygtighed.

Ny ambitiøs og
handlingsorienteret vision
Tiden er dog inde til en mere ambitiøs
og handlingsorienteret vision, hvor vi
får opstillet nogle skarpere målsætninger for fremtiden i Nødebo i et bæredygtigt perspektiv.
Vi er meget opsatte på at få inddraget
andre end kernegruppen i denne proces, og derfor beder vi om hjælp fra visionære folk i byen, som vil dele deres
tanker og ideer om Nødebos fremtid
med os og inspirere os i arbejdet med
at udvikle en ny vision.
Workshop og borgermøde
Vi indleder processen med en work27

shop i slutningen af november, hvor
vi skal diskutere konkrete og målbare
målsætninger for Nødebo:
• Hvilke målsætninger giver mening
i Nødebo?
• Hvilke målsætninger er det realistisk
at arbejde med som en landsby?
På baggrund af resultaterne af workshoppen inviterer NB! alle i Nødebo til
borgermøde i januar måned.
Vi håber, at mange vil tage imod opfordringen. Tidspunkter for workshop og
borgermøde kan ses i kalenderen på
www.nødebobæredygtigt.dk

Infomøde den 25. november kl. 19.30 i Gadevang Forsamlingshus,
Gadevangsvej 145

Mere bæredygtig udvikling i Gadevang
Så er der kommet mange penge i kassen
til flere bæredygtige projekter i i Gadevang
Lokalrådet har nemlig lige fået bevilget
knap 340.000 kr. fra Miljøstyrelsens pulje
til grønne ildsjæle. Pengene skal gå til en
række projekter, der skal give mere bæredygtig udvikling i Gadevang i de næste to
år. Det handler blandt andet om:
• Et digitalt indkøbsmodul, der kan minimere madspild og samle indkøb.
• Workshops om bæredygtighed og minimering af madspild.
• Låne/byttebørs og et delemarked.
• Værksteder for reparation af udstyr/
materiel - evt. i tilknytning til Asylets værk-

sted.
• Reparations-workshops, så børn, unge
og voksne kan lære om værdien af genbrug og reparation og fx lære at fikse deres egne cykler.
• Videndeling og formidling af vores erfaringer.
Næste skridt er, at finde ud af, hvordan
projekterne realiseres – og det kræver
flere ildsjæle.
Kom til info-møde, og hør mere om projekterne - og find ud af, om du kan hjælpe
med at få de gode ideer til at blive til virkelighed.
I Nødebo ønsker vi jer til lykke med det
flotte resultat og rigtig glædelig jul!

Gadevangs
juletræ
Tændes første søndag
i advent
Første søndag i advendt den
29. november kl. 16 tænder
vi juletræet og synger julen
ind - på hjørnet af Gadevangsvej og Gadeledsvej.
Bagefter er der Gløgg i
Jordnær Købmandscafe til de
voksne og varm chokolade til
børnene - juleglæde til alle
Mange julehilsner
Fra Lokalrådet
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Jul i Nødebo præstegård og deromkring

Præstegårdsidyl - eller ...
Af Sognepræst
Eva Holmegaard
Larsen

I år skal jeg fejre min syttende jul i Nødebo præstegård.
Kan det virkelig være rigtigt?
Det er jo utroligt, som tiden går. Og hvor er der sket meget over årene

J

eg flyttede ind med mand og to små
børn, kort før juleaften i 1998. Den
ældste nåede lige et par dage i sin
nye 1. klasse på Nødebo skole inden
juleferien. Den yngste havde fået dagplejeplads i Tulstrup. Vi indrettede et
børneværelse, redte vores senge, satte
præstens computer til og tændte et par
stearinlys, og så holdt vi jul.
Det er længe siden. Mange jule siden.
Mange idylliske og mindre idylliske jule
siden. Forestillingen om jul i Nødebo
præstegård med den kridhvide sne dalende ned over, emmer af hygge og idyl.
Men tro mig, sådan har det ikke altid
været i virkelighedens Nødebo præstegård.

libat måske ikke er så tosset en ide… I
hvert fald i julen.
Nu er børnene flyttet hjemmefra. Tiden
er gået, år med teenagebørn, skilsmisse
og nyt ægteskab. Bestemt ikke altid fred
og harmoni bag de smukke sprossede
vinduer - men så alligevel. Jeg husker
det hele som et dejligt liv. På trods af
arbejdspresset, perioder med træthed
og følelsen af ikke at slå til overfor mine
nærmeste. Fordi jeg tænker, at det er jo
sådan livet er, for os alle sammen. Vi gør
det så godt vi kan, og selvfølgelig kan
vi ikke det hele – ikke hele tiden i hvert
fald. Og så falder vi måske, og må rejse
os igen.

Faldt i søvn under juletræet

Men jeg er bange for, at mange af os er
utroligt ambitiøse i vores livsforventninger, og går rundt med stor skyldfølelse
over, at det sommetider går sin skæve
gang både på arbejde og derhjemme.
Man hænger i med neglene. Engang
imellem stikker man sine børn en IPad
og en færdigpizza. Engang imellem må
man bare indrømme, at romantikken

Der var f.eks. den jul, hvor jeg faldt i
søvn midt i gavepapiret under træet
allerede klokken otte. Jeg var bare så
træt. Men nu havde familien jo ventet på
mig hele december. Hvorfor ligger mor
så allerede og sover?
Sådan var det ofte. Sommetider sneg
den tanke sig ind, at katolikkernes cø-

Det skæve, kostbare liv
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derhjemme opløses i småskænderier
og frustration. Og nej, vi kan ikke bare
tænde et stearinlys og se hinanden dybt
i øjnene! Man tager et par ekstra kilo på,
bider tænderne sammen og venter på
forår.
Det mærkelige er, at vi altid tror, det ikke
sker for naboen. At det kun er mig, hvis
parforhold ikke ligner en film. At det kun
er mig, der må slås med børn, der har
det svært og som holder én vågen om
natten af bekymring. Det er kun mig, der
ikke kan få det hele til at gå op. Det er
kun mig, hvis liv bryder sammen.
Men når vi så ser tilbage på årene der er
gået, så ser vi ikke bare nederlag - vi ser
liv. Vi ser liv, der blev ved med at komme
igen, og igen. Vi ser børn, der kom igennem og voksede op. Vi ser kærlighed,
der holdt ud. Eller kærlighed, der raktes
os på ny. Når vi ser tilbage, så ser også
alt det vi måtte slås med ud som kostbart liv, vi fik lagt i hænderne.

Jul er ny begyndelse
Nu går vi ind i juletiden. Min syttende
jul i Nødebo. Nogle er lige flyttet her til




Nødebo og Gadevang i år, og skal holde
deres først jul her. Andre har boet i sognet hele deres liv. I julen fejrer vi vores
livs begyndelser. Vi fejrer, at livet begynder for os hele tiden. Vi samles omkring
barnet i krybben, vi samles omkring en
fødsel. Og julen handler om at lade barnets blik hvile på vores liv.

Det er et mirakel, at vi er her
Den jødiske filosof Hannah Arendt
sagde, at det mest grundlæggende i et
menneske er dets ”natalitet”. Altså det
faktum, at vi er født. Vi kunne ligeså
godt ikke være her. Vi er født uden at vi
selv har villet det og uden at vi selv har
bedt om det. Religiøst forstået vil det
sige, at vi er skabt af Gud og har Guds
skaberevne i os. Det lille barns fødsel er
en lovsang til livets hellighed. Liv opstår
ud af ingenting. Som et mirakel springer barnet ud af moders skød. Det er
et mirakel, at vi er her. Vi kunne ligeså
godt ikke være her. Men her er vi, født,
kastet ind i en verden, som vi klart fornemmer har været her før os og vil være
her efter os.

Vi er skabt til selv at skabe noget
nyt midt i ruinerne
Og netop dette, siger Hannah Arendt,
netop dette at vi frit har fået skænket
livet – ud af ingenting – netop dette
betyder, at vi bærer en grundlæggende
frihed i os. Vores inderste væsen, vores
sjæl, er fri som den vilje, der skabte os.
Det stærke ved Arendts tanker om livet

som et under og menneskets iboende
frihed er, at de blev til i skyggen af Holocaust. Her kunne hun have hæftet sig
ved menneskets syndighed og ondskab,
men i stedet talte og skrev hun om det
håb der ligger i, at selvom verden var
fuld af ondskab, så var mennesket
stadig i stand til at handle moralsk og
samvittighedsfuldt. Og det er det, der vil
sejre i sidste ende. For vi er skabt til selv
at skabe noget nyt midt i ruinerne.
Også midt i ruinerne af vores eget liv.
Som skabt ud af ingenting er vi født til
at skabe nye begyndelser, igen og igen.
Skaberværket går sin gang, ind over ruiner, og slagmarker får nyt græs.
Når vi står omkring krybben og ser barnet og synger sammen med englene
om fred på jord – så lad os tænke på
det. Det er vores alle sammens fødsel,
vi hylder. Det er Guds skabelse af os alle
sammen, og håbet om mange nye begyndelser i vores liv.

Min syttende jul i Nødebo
præstegård
Og den bliver ganske stille i år. Det er
ikke ”børnejul” i år - et udtryk alle skilsmissefamilier kender. Men hvert andet år
myldrer de ind. Egne børn, nye børn, en
hurtigt voksende børnebørneflok. Masser af nyt liv, der kaster vidunderlige
lys ind over husets skygger. Men også i
skyggerne var der liv. Mit liv.
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Første søndag i advent d. 29. november
Gadevang kirke kl.14 - Nødebo kirke kl.16

De ni læsninger
Advent fejres med stemningsfuld musikgudstjeneste
Ni uddrag af Bibelens store fortælling fra verdens skabelse til Jesu
fødsel julenat udgør den røde tråd i denne populære adventsfejring.
Adventsmusik af bl.a. J.S.Bach, Carl Nielsen og J.V.Gade og flere
af de store såkaldte ”o antifoner”, som er en særlig vekselsang til
juletiden, der stammer tilbage fra 6. århundrede.
Medvirkende:
Nødebo-Gadevang kirkers vokalensemble under ledelse
af organist Peter Navarro-Alonso

Gadevang kirke søndag den
13. december kl.10.30

Syng min julesalme!
Vi har alle vore favoritter blandt julens
dejlige salmer.

Job tilbud
til Nødebos unge!
Er du frisk på at hjælpe os og tjene
lidt ekstra lommepenge?

Det kan være et barndomsminde, en stemning, en særlig begivenhed, som knytter sig
til en salme. Vi har bedt en række borgere
i Gadevang komme og fortælle om deres
yndlingsjulesalme.

Nødebo kirke søger friske ansvarsfulde rengøringshjælpere under 18 år, som kan træde til med kort varsel og
gøre rent efter begravelseskaffe og lignende arrangementer i konfirmandlængen.
Lønnen er 75 kr i timen.

Kom og hør din nabo fortælle om sin helt personlige oplevelse med en bestemt julesalme
eller sang.

Henvendelse til sognemedhjælper Kirsten Kragh
på tlf. 20180719 eller mail:
kirstengadevang@msn.com.

Sammen synger vi julen ind.
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Julekoncert med gospelkoret MY
MERRY MONDAY CHOIR i Gadevang
kirke den 6. december kl.16.00

”Så englene
får gåsehud”
Kom og lyt og være med til at
synge nogle af julens bedste
gospelsange!
Der vil blive sunget smukke, stille ballader såvel som medrivende, inciterende og energiske numre. Julekoncerten vil byde
på det bedste af det bedste.
Under ledelse af Helene Dahl, som sammen med pianisten
Søren Baun og trommeslageren Esben Duus vil akkompagnere koret.

Lidt om MMMC: Siden koret startede i 2009 har det slået
sine musikalske folder i Gadevang kirke og omegn. Koret
startede i sin tid med 150 medlemmer, og er gået fra at
være et ”sing a long” kor til et mere ambitiøst kor med
en fast kerne på 45 sangere. Koret indspillede i 2013 en
jule cd og synger i dag koncerter i kirker, til private og
offentlige arrangementer.

Den 1. januar - 2 x festgudstjenester
Nødebo kirke kl.14.00 og Gadevang kirke
kl.16.00

Nytår for fuld
musik
Traditionen tro går vi ind i det nye år med et brag
af en nytårsgudstjeneste i begge kirker. Blæsere
fra Royal Danish Brass vil i samspil med organist
Peter Navarro Alonso sørge for et fyrværkeri af musikalske overraskelser. Kom og vær med til at synge
og skåle det nye år ind. Det bliver både festligt og
stemningsfuldt.
Medvirkende: Medlemmer af Royal Danish Brass
og Peter Navarro Alonso på orgel og saxofon

Tirsdagstræf i præstegården
Tirsdag den 8. december kl. 13 -16

Årets store julefest i præstegården
Traditionen tro serveres der hjemmelavet julemiddag med and,
flæskesteg og ris a la mande
Efter middagen danser vi omkring juletræet og synger julens dejlige salmer. Der vil også være tid til en
quiz og måske en julehistorie.
Tilmelding senest tirsdag den 1. december til præstesekretær Allan Høier, som træffes på kontoret hver tirsdag fra kl.
9,00 til 16,00, tlf. 48480719 eller alho@km.dk
Pris 120 kr. pr. person, som betales på selve dagen. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men kan købes.
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Tirsdagstræf i præstegården
Tirsdag den 19. januar kl. 14 - 16

Kesser fortæller historier
om og anekdoter fra
Gadevang
Kesser, Hans Christian Nielsen, er én af Gadevangs farverige kulturpersonligheder. Som leder
af Gadevang Asyl gennem 34 år har han været i
kontakt med en stor del af Gadevængerne, og få
kan som Kesser fortælle historierne om skovbyen.
Alle er velkomne, fri entre, dog betaler vi 20 kr. for
kaffe og hjemmebag.

Julesøndag den 27. december kl.14 i Gadevang kirke
og på Café Jordnær

JORDNÆR
JUL
Julens sidste gudstjeneste holdes
i Gadevang kirke, hvorefter vi går
på Café Jordnær og drikker en kop
kaffe eller hvad andet godt der
bydes på.
Både kirken og caféen håber at se
så mange som muligt til en dejlig
stund, mens julen rinder ud.

J.S. Bachs Juleoratoriet
Arier fra G.F. Händels Messias
Engelske Christmas Carols
Spanske Villancicos
Danske julesange
Nødebo kirke d.13. december kl.16

Julemusik
af Bach, Händel og et par
spanske Villancicos!
Midt i adventstiden - på selveste Lucia dagen
- vil vi fejre det forestående glade budskab
med en koncert fuld af forventning og glæde.
Med andre ord: en koncert fuld af julemusik.

Peter Navarro-Alonso

Nødebo Kirkes faste musikere, organist Peter
Navarro-Alonso og kongelig operasanger
Søren Hossy har inviteret 2 ekstra musikere
med til denne koncert. Sammen vil de opføre
en buket af den herligste julemusik. Og der er
rigeligt at vælge imellem. For julens budskab
har tilsyneladende til alle tider været en stor
inspiration for komponister og der er således
komponeret store mængder julemusik.
Vi har valgt et program, der bl.a. består af
arier fra JS Bachs Juleoratoriet, arier fra GF
Händels Messias, engelske Christmas Carols,
spanske Villancicos foruden nogle gode
danske julesange.
Koncerten varer er en time og der er gratis
adgang
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Søren Hossy

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag
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
Nødebo 3480 Fredensborg

Kasserer

48480274
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo 3480 Fredensborg

Personale-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

48485874

kirsten@aunstrup.com

40873652

msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Humlevænget 1,
Nødebo 3480 Fredensborg

30246676
35436676

lene.birkmand@regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang 3400 Hillerød

48249504
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083

henriksenbirgitte@yahoo.dk

48480719

ehl@km.dk

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

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Aktivitetsudvalgsformand

Sognepræst
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Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

Gudtjenester		

Prædikant		

Nødebo			

Gadevang

November
22. november		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

26. november		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)

29. november/1. søn.adv.

Eva Holmegaard Larsen

kl. 16.00 (Ni læsninger)

kl. 14.00 (Ni læsninger)

6. december/2.søn.adv.

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

13. december/3.søn.adv.

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

min
kl. 10.30 (Syng
julesamle)

20. december/4.søn.adv.

Anne Boye			

kl. 10.30			

kl. 9.00

24. december/ Juleaftensdag

Eva Holmegaard Larsen

kl. 15.30/17.00

kl. 14.00

25. december/ Juledag

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

26. december/ 2.juledag

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

kl. 10.30

27. december/ Julesøndag

Eva Holmegaard Larsen				

kl. 14.00

kl. 16.00

December

Januar
1. januar			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 14.00			

3. januar			

Annemarie Lund		

kl. 9.00				

10. januar			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

17. januar			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			

kl. 10.30

24. januar			
28. januar			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30			

kl. 9.00

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)			

(Ungdomsguds-

31. januar			Eva Holmegaard Larsen				kl. 10.30 tjeneste med

konfirmander)
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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
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Forsamlingshusets bestyrelse
Forsamlingshuset, Nødebovej 26, 4848 0746, mail: kro@noedebo-kro.dk

Ann-Britt Thorndahl
Loppegeneral, Tlf.: 4848 4929

Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget,
Søparken 7, tlf.:4848 5874,
kirsten@aunstrup.com
Tilde Gylling Næstformand
Ved Skoven 17, tlf.: 2070 2930,
tildegylling@gmail.com
Bruno Bjerre
Ejendomsudvalget,
Ebbas Allé 14B,
tlf.:2014 1617,
bebjerre@gmail.com
Nina Christiansen
Kirkevej 8, tlf.:2967 9008,
ninakirkevej@gmail.com
Mogens Hansen
Kassserer,
Egebakken 16,
tlf.:4581 1580,
lone-mogens@egebakken.dk

Flemming Jørgensen
Bankoudvalget,
Nødebovej 1B,
tlf.:4848 3980,
flemming@herluf.net
Lisa Kragh
Økonomiudvalget,
Kildeportvej 14,
tlf.:4848 1729,
lisakragh@dlgmail.dk
Jens Lassen
Sekretær,
Kirkevej 15, Græsted,
tlf.:2113 0847,
jenslassen26@live.dk
Lisbeth Larsen,
informationsudvalget,
Nøddehegnet 38,
tlf.:2342 1537,
kirkeogkro@gmail.com

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

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 november til februar
Forsamlingshuset

NØDEBO KRO
November

Fredag den 27-11

kl. 19.00		

Nøddeknækkerne (G§)

December

Tirsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den

1.12
4.12
6.12
8.12
13.12
15.12
20.12
22.12
29.12

kl. 18.50		
kl 21.00 		
kl. 16.00 		
kl 18.50 		
kl 16.00 		
kl 18.50 		
kl.15.00 		
kl 18.50 		
kl 18.50 		

Banko
Henning Munk og Plumperne (A§)
Julestue (G)
Banko
Juletræsfest (A)
Banko
Julehygge og Gospelkoncert (G)
Banko
Banko

den
den
den
den
den
den
den
den

5.1
9.1
12.1
15.1
19.1
23.1
24.1
26.1

kl 18.50 		
kl 17.00 		
kl 18.50 		
kl 21.00 		
kl 18.50 		
kl 16.00 		
kl 16.00			
kl.18.50 		

Banko
Nytårsgallafest
Banko
Cross, Schack og Ostermann (A§)
Banko
Børneteater (A)
Klassisk koncert (A)
Banko

Januar

Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag

A•
§•
#•
G•

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

Redaktionen ønsker alle vore læsere en rigtig god jul og et godt nytår
Næste numre af Kirke & Kro udkommer den 31 januar 2016 og den 13 marts • HUSK deadline 14 dage før

