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Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT
400 kr. pr. år - og 150 kr. for unge
(under 30) under uddannelse.
Forældres medlemskab omfatter
børn under 18.
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
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Rabat på leje af Nødebo Kro
Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro,
kan to gange om året få rabat på lejen. Det ene lejemål skal være
Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er, at man har været
medlem i min. to år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet
regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt kontingent.
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. Man
må gerne leje kroen til en god vens arrangement, men der gives ikke
rabat.
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”Josef viser os en tro, der ikke behøver gøre
et stort væsen af sig selv. En tro, der ikke
bare er en flygtig interesse, men et
grundfæstet pejlemærke”.

En helt almindelig mand

Julens oversete skikkelse lærer os at møde virkeligheden
med åbne øje og tage ansvar for den
Manden i hjørnet af
billedet
På et kalkmaleri i Nødebo kirke kan
man se alle julens hovedpersoner. Jomfru Maria sidder på en forgyldt tronstol. På skødet har hun
Jesusbarnet. De ser powerfulde ud,
begge to.
Der er ikke meget fattig ung kvinde over Maria. Hun er klædt som en
dronning. Og nyfødte Jesus står rank
på sin mors skød, med sin højre arm
løftet til velsignelse. Det er stald med
bonede gulve. De tager imod som to
kongelige. Gæsterne er de tre vise
mænd, der ligeledes er fornemt klædt
på og står med guld, røgelse og myrra
i deres fremstrakte hænder.
Anderledes ydmygt ser det ud i højre
hjørne af billedet. Her er Josef. Men
man skal se meget godt efter for at få
øje den lidt visne, ældre herre, der sidder og gemmer sig sammen med hesten og æslet. Som om han ikke rigtig
spiller nogen rolle for julens fortælling.
Men intet kunne være mindre rigtigt.

Papfar Josef
Josef har altid stået i skyggen af
Maria. Hvad ved vi om ham? Fra
Lukasevangeliet ved vi, at han var fra
Betlehem. Det er derfor, han og hans
højgravide forlovede måtte ud på
den lange rejse for at lade sig skrive
op i hans hjemby, fordi kejseren
havde befalet en folketælling.

2

Kalkmaleri fra Nødebo kirke - Josef sidder i nederste højre hjørne.

I juleevangeliet hos Lukas fremgår det, at Josef har accepteret sin
skæbne: Han og Maria er på vej til
Betlehem som en lille familie, selvom
han ved, at det barn hun venter, ikke
er hans.
Men i Matthæusevangeliet får vi at
vide, at der er gået noget forud. Josef
havde oprindelig planlagt at lade sig
skille fra Maria, da han fandt ud af, at
hun var gravid. Dog i al stilhed, for at
beskytte hendes rygte. Da viser en
engel sig for ham i en drøm og siger,
at det barn Maria venter, er verdens
frelser. Og Josef skal tage hende til sig
som sin hustru og passe på hende og
være som en far for barnet.

Men det var ham, der tog sig af Guds
moder og det lille Jesusbarn. Det var
ham, der beskyttede dem mod omverdenen, og flygtede til Egypten
med dem, da Kong Herodes var efter hans lille papsøn. Det var ham,
der forsørgede familien hjemme i
Nazaret, hvor Jesus voksede trygt op
som tømrerens søn.
Josef er bifiguren, uden hvem hovedpersonerne ikke havde klaret sig. I en
tid, hvor vi taler om toksisk maskulinitet, er det værd at fremhæve denne
gode mand, som inkarnerer alt det
bedste ved klassisk mandighed: pligt
og ædelmod.

Den trofaste
rugbrødskristendom
Nu skal vi holde jul igen, og efter to år
med corona og på trods af krig og stigende inflation vil vi gå amok igen med
fest og gaver og hygge. Det har vi også
brug for. Omkring Maria og barnet skinner lyset stærkt og strålende.
Men af Josef kan vi lære noget om den
tro, der bærer dagligdagen. I en tid, hvor
vi dyrker det særlige og det ualmindelige
og er optaget af individet og den enkeltes oplevelse af tro og hvad betyder det
hele for mig – der står Josef som billedet på en almindelig, kærlig, trofast og

pligtopfyldende ”rugbrødskristendom”.
Josef viser os en tro, der ikke behøver
gøre et stort væsen af sig selv. En tro,
der ikke bare er en flygtig interesse,
men et grundfæstet pejlemærke. En tro,
der handler om pligt og om at tage dagens opgaver på sig. En tro, der holder
ind i hverdagen, også efter vi har holdt
jul med det hele.
Josef forstod ikke helt, hvad han var en
del af. Men han holdt fast. Han mente
heller ikke, han havde en særlig stor
rolle at spille, men det havde han. Endda
en vigtig rolle. Det har vi også. Hver
eneste en af os. Også selvom vi ikke er
dem, spotlyset falder på.

En ædel mand
Så hvad ved vi om Josef? Vi ved, at
selvom han må have følt sig som en
bedraget mand, var hans første tanke alligevel at beskytte sin forlovede.
Han ville lade sig skille uden postyr,
formodentlig for at give hende en
chance for gifte sig med barnets far.
Dernæst tog han uden protest rollen
på sig som far, selvom han ligesom
alle andre må have tænkt sit ved kærestens påstand om, at hun var blevet
gravid ved Helligånden.
Josef fylder næsten ingenting i eftertiden. Det er ikke ham, vi fortæller historier om eller ser på utallige malerier og skulpturer i kirker verden over.

Josef var ham, der tog sig af Guds moder og det lille Jesusbarn.
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KIRKEN byder på...
Traditionsrig advent i kirkerne Ni læsninger første søndag i advent
Traditionen med de NI LÆSNINGER
går tilbage til 1880’ernes England og
har efterhånden spredt sig til hele
verden.
Særligt kendt er traditionen fra King’s
College Chapel i Cambridge, hvor der
første gang blev holdt Ni Læsninger
juleaften 1918, for at markere afslutningen på første verdenskrig med en
anderledes og glædelig julefejring. A
Festival of Nine Lessons and Carols

blev radiotransmitteret første gang i
1928, og i dag transmitters den juleaftensdag ud til millioner af mennesker
i alle dele af verden.
I Danmark har vi også taget traditionen til os, og der er ikke mange kirker,
som ikke på et eller andet tidspunkt i
december holder Ni Læsninger.
I Nødebo og Gadevang har vi snart
i mange år fejret første søndag i advent med de Ni Læsninger.

Syng min julesalme

Smuk adventstradition i Gadevang kirke
En salme med særlig betydning
Når vi fejrer jul, er det især salmerne, der forbinder os med budskabet.
Det, som kan være så svært at forklare, åbner sig i salmen. Det er ikke så
svært at komme i forbindelse med sin
tro, når bare vi må synge.
Der er salmer, vi har sunget, siden vi
var børn. Så snart vi hører melodien,
er det næsten som om, vi bliver børn
igen. Og masser af minder og stemninger vælter ind over os.
De fleste har også en eller flere
yndlingsjulesalmer.
Vi har indbudt en række unge og
gamle fra Gadevang til at komme og
fortælle om en af de julesalmer, der
har betydet noget særligt. Og så synger vi dem sammen.

Ideen er at skabe en festlig gudstjeneste, hvor den røde tråd i Bibelens
fortællinger frem til Jesu fødsel julenat
omkranses af smuk musik og sang, der
giver sammenhæng til teksterne.
Musik ken leveres af Nødebo Gadevang Kantori. Og vi skal synge
alle de velklingende og velkendte advents- og julesalmer, og stemme sindet til højtid med den smukkeste, traditionsrige julemusik.

Dato: 27. november
Tid og sted: Kl.14 i Gadevang kirke og kl.16.15 i Nødebo kirke

Børnenes egen julesalme
Børn er altid velkomne i kirken. Men
denne søndag vil ANN-SOFIE LANDER
OLSEN, som leder vores familiekirke,
tage sig af de små kirkegængere og
lære dem en julesalme, som kan blive
deres særlige salme.
Kirkekaffe på Cafe Jordnær
Efter gudstjenesten mødes vi på Cafe
Jordnær, der som sædvanlig stiller
op med friskbrygget kaffe og skønne kager.

Dato: 11. december
Tid og sted: Kl. 10.30
i Gadevang kirke

Julekoncert i Nødebo kirke
Nødebo-Gadevangs kirkers kantori
holder sin traditionsrige julekoncert
i Nødebo kirke, hvor der vil klinge liflige toner for kor. Kom glad og stem
sindet til den stemningsfulde højtid.
Der vil være musik til adventstiden og
naturligvis også til juletiden og det lokale kor glæder sig til igen, efter 2 års
coronaafbrydelse, at få lov til at synge
julen ind i Nødebo.
Musikalsk ledelse: Torben H.S.
Svendsen.

Dato: 11. december
Tid og sted: Kl. 16.00
i Nødebo kirke
4
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Bobler og basuner

Nytåret skydes ind med fuld musik
MALERHÅNDVÆRK V/
RASMUS NICOLAISEN
KONTAKT :
Tlf.: 61 41 95 94
Mail: rn@malermesterrasmus.dk

WWW.MALERMESTERRASMUS.DK
Ved Skoven 14, 3480 Fredensborg | CVR 27644686

Ikke et nytår uden festlig nytårsgudstjeneste med blæsere fra Royal
Danish Brass og hjemmelavet kransekage med bobler til.
Verden kan gå sin skæve gang, men
nytårsdag mødes vi for at ønske hinanden godt nytår, bede sammen,
synge sammen og nyde fire forrygende blæsere, der får hjerterne til
at banke.

Dato: 1. januar
Tid og sted:
Nødebo kirke kl. 14
Gadevang kirke kl. 16

Grin & Græd

Samtaler uden filter i Nødebo Præstegård
Sommetider skal der ikke mere til end
en åben dør og kaffe på kanden. Grin
& Græd er et nyt tilbud fra Nødebo
kirke om et mødested, hvor det handler om at dele sin fortælling og sine
livserfaringer.
Vi vil gøre alt for at skabe et fortroligt rum, hvor man føler sig tryg ved
at dele, hvad man har på hjerte: Det
kan være forskellige emner, som ensomhed, fremtiden, ægteskab og
skilsmisse, sjove oplevelser, tab, næstekærlighed, tilgivelse, tro, at være
forældre, at være bedsteforældre og
meget mere.

Der er kærlighed i luften og kaffe og
te på kanden. Alle er velkomne!
For nærmere information kan man
kontakte Sunyee Shin:
Telefon: 4020 4441
Mail: nogakirker@gmail.com

Dato: 6. december, 10. januar og 7. februar
Tid og sted: Nødebo præstegård kl. 19.30-21

royalstage.dk
6

Det handler om, at der både skal
være plads til at fortælle og til at lytte. Aftenerne ledes af kirke- og kulturmedarbejder Sunyee Shin. Men der
er ingen dagsorden eller program,
og ordet er helt og holdent givet til
deltagerne.
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Musikalsk aftenkirke i Gadevang

En stille stund, tid til eftertanke, en bøn, en salme, en kort refleksion, musik
Vinterens datoer
8. december: Advent Medvirkende: Maria Steinaa på fløjte og Torben H.S. Svendsen på klaver
12. januar: Helligtrekonger Medvirkende: Andreas Broch på cello og Torben H.S. Svendsen på klaver
9. februar: Kyndelmisse Medvirkende: Nødebo-Gadevang Kantori under ledelse af Torben H.S. Svendsen
Tid og sted: Gadevang kirke kl. 19.30

Salmer & Spaghetti
Et tilbud til børnefamilier i Nødebo og Gadevang
- En kort, børnevenlig gudstjeneste i Nødebo kirke
- Spaghetti med kødsovs/vegetarsovs i præstegården
- Det er gratis
- Det er hyggeligt
Tilmelding: Senest dagen før til kirkekontoret v/Allan Høier
på email alho@km.dk
Afmelding! Vigtigt af hensyn til de gode mennesker,
der står i køkkenet. Senest samme dags morgen!

Datoer: 24. november, 26. januar,
23. februar, 30. marts og 27. april
Tid og sted: Nødebo kirke kl. 17

Morgenmad & Morgensang
Syng sammen i præstegården
Morgensangen har slået rod i
Nødebo. Vi samles et par gang om
måneden til fællessang, en god kop
kaffe og en nybagt bolle.

Himmel & Jordnær

Kender man nogen, der kunne trænge til en sang i et godt selskab, så tag
dem under armen og kom og vær
med.

En god start på søndagen med familiekirke og cafe-hygge
Hver den anden søndag i måneden åbner vi dørene for en gudstjeneste med
plads til hele familien.
Børn og voksne er både i kirke sammen og hver for sig. Vi har indrettet det
lille kapel på kirkegården til et hyggeligt rum, hvor børnene samles med vores
børnekirke-leder Ann-Sofie Lander Olsen under prædikenen.
Vi lægger vægt på, at det både skal være sjovt og trygt at være i kirke for børn.
Ann-Sofie er klar med fortælling, leg, opgaver, kiks og saftevand.
Efter gudstjenesten samles vi på CAFE JORDNÆR

- For både unge og gamle
- Nogle kommer hver gang, andre en
gang imellem
- Hver fugl synger med sit næb
- Man tager hinanden under armen

Datoer: 24. november, 6. januar,
20. januar, 3. februar
Tid og sted: Nødebo Præstegård kl. 10

Datoer: 11. december, 15. januar, 12. februar og 12. marts
Tid og sted: Gadevang kirke kl. 10.30
8
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Tirsdagstræf
Årets store julefest i præstegården
Tirsdagstræf i præstegården 13. december kl. 13-16 - alle er velkomne!
Traditionen tro serveres hjemmelavet
julemiddag med and, flæskesteg og
ris á la mande.
Vi skal danse om juletræet og synge de dejlige julesalmer og sange og
julequizze.
Tilmelding senest tirsdag den 6. december til præstesekretær Allan
Høier, som træffes på kontoret tirsdage kl. 10 – 16 på tlf. 48480719 eller
alho@km.dk.
Brug for kørsel? Kontakt Allan Høier.
Pris: 120 kr. og drikkevarer, som betales på dagen med MobilePay eller
kontant.
Alle er velkomne.

Om Rusland og Ukraine
Tirsdagstræf i præstegården 17. januar kl. 14-16 - alle er velkomne!

ALle fester/arrangementer
få mad et par gange om ugen

send en mail,med dit ønske

Info@jakobsensdinner.dk
Camilla & Michael
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Ve d K a r s te n F l e d e liu s , l e ktor emeritus ved Københavns
Universitet, tidligere formand for
Menighedsrådet ved Københavns
Domkirke.

Fra jeg var barn, har jeg været meget interesseret i historie og især i
Østeuropa, en på mange måder lukket verden for os vesteuropæere. Det
fik mig til at læse russisk litteratur som
skoleelev og senere studere russisk
og andre slaviske sprog. Det første
land i Østeuropa, jeg besøgte, som
22-årig, var dog Jugoslavien, hvortil jeg
i 1962 fik et udvekslingsstipendium til
et års studieophold. Så kom Bulgarien
i 1965 og endelig Estland og det daværende Leningrad i 1967.
I Leningrad bragte min forbløffelse
over at se en plakat med den danske
film ”Slå først Frede” mig i kontakt med
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sovjetiske kolleger i filmmiljøet, rundt i
unionen og helt til Turkmenistan.
Sovjet var et land, jeg elskede at rejse
til – og elskede at forlade. Det var en
befrielse, da det gik i opløsning, og de
forskellige lande befriede sig fra partidiktaturet. Og smerteligt at opleve,
hvordan det er genopstået i Rusland i
en ny variant gennem de sidste 15 år.
Men hvorfor er det ikke sket i Ukraine,
som jeg besøgte første gang i 1996.
Hvem er ukrainerne, hvorfor sætter
så mange af dem livet på spil for deres
land og hvorfor støtter vi dem i deres
kamp for uafhængighed?
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Julemarked på Nødebo Kro

Skovskolen inviterer til julemarked

Det traditionelle Julemarked åbner
dørene kl. 11, og der sælges igen
mange hjemmelavede sager f.eks.:
juledekorationer, pileflet, træskærerarbejder, smykker, kunst, nisser,
honning, oliven, juleguf m.m.
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.

De søde studerende afholder igen julemarked på Skovskolen i Nødebo for
hele familien, så I kan komme i vaskeægte julestemning. Tag nissehuen på
og kør ud i skoven.
Blandt stråtækte bondehuse og sneklædte juletræer spreder duften sig
af æbleskiver og glögg. Følg faklernes lys ind til hjertet af Skovskolen,
hvor bjældeklang og julekor blander
sig med lystige stemmer fra julestuer
og nisse-aktiviteter.

Fortryllende julehygge for unge og gamle nisser

Søndag den 27. november kl. 11

Kroens Folkemusikorkester spiller for
os fra kl. 14 og Modeljernbaneklubben
”FUT” byder velkommen til besøgende i klublokalet under cafeen fra 1215, og kl. 16 slutter arrangementet.
Julemarkedet på Nødebo Kro er én af
de mange gode traditioner som hjælper os i gang med julemåneden og så
er der tilmed gratis entré.
God Jul
Anne Hansen,
mail: annegh@godmail.dk

Der er stadig enkelte ledige boder!

Juletræstænding
Den 27. november kl. 16.00 tænder vi
det store juletræ ved Nødebo kirke.
Nødebo Lokalråd byder på gløgg og
æbleskiver fra kl. 15.45.
Efter juletræstændingen er der
mulighed for at gå i kirke kl. 16.15.
Kom og vær med til denne
hyggelige tradition.
De bedste julehilsner,
Lokalrådet i Nødebo

12

Lokalrådet vil gerne takke nedenstående for at bidrage til, at vi i Nødebo
kan for tsæt te denne hyg gelige
tradition:
• Rørbakkegård v/ Helge Andersen
for juletræet
• Skovskolen for opsætningen og
nedtagning af træet
• Andersens Isolering v/ Michael
Andersen for lift til lys på træet
• Nødebo menighedsråd for arealet og strøm
• Peter Sjøgren for vognen til servering af gløgg og æbleskiver
• Nødebo Lokalråd for gløgg og
brunkager - muliggjort ved biddrag
fra Grundejerforeningerne.
Forbruget har vi regnet på – det vil
alt i alt beløbe sig til en udgift på
ca. 30 kr. idet Lokalrådet i de senere år har investeret i energivenlige
juletræskæder.
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Leder I efter familiens julegaver eller
vil I forkæle jer selv, så har vi julestuer og boder fulde af lokalt produceret håndværk som trækunst, pileflet,
strik, smykker, kunst og meget mere.
Der vil også være boder med skønne
sager til ganen til de kommende juledage: sødt julebagværk, hjemmelavede marmelader og hjemmesyltede
grøntsager, foruden lidt ekstra særligt til de voksne tunger som mjød og
snaps.
Bliver I sultne undervejs, serverer vi
naturligvis vores lækre flæskestegssandwiches, æbleskiver, glögg og
varm kakao.

Har I brug for at hvile pengepungen,
så har vi arrangeret en masse spændende juleaktiviteter til jer og ungerne. Kom med i Julemandens værksted
og lav jeres egne juledekorationer,
vær med på sjove nisseløb og vind
en varm kakao, eller hør julefortællinger, som I aldrig har hørt dem før.
Jagtforeningen vil igen i år have fasaner, ænder og gæs med til jer og vise
de modige, hvordan man ordner sådan et fjerkræ. Det plejer at være et
hit hos børnene også.
Har I endnu ikke fundet det perfekte
juletræ, så fortvivl ej! De studerende
har nøje udvalgt flotte juletræer til
billige penge, så I kan lyse hele stuen
op juleaften. I kan også købe forskelligt pyntegrønt til at forlænge julehyggen, når I kommer hjem.
Vi glæder os til at se jer til et hyggeligt og fortryllende julemarked på
Skovskolen i Nødebo.
Skovskolen
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

3.-4. + 10.-11. december, kl. 10-15
Følg os på Facebook-siden @skovskolensjulemarked
Eller se med på Instagram med #skovskolensjulemarked
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Ungdomslokale på Kroen
Ungdomslokalet på Kroen er åbent
hver torsdag fra kl. 18-21 og fredag
16-18. I ungdomslokalet kan du spille
billard og bordtennis, høre musik og
hygge med dine venner. Der vil desuden i de kommende måneder blive
lavet aktiviteter målrettet de unge.
Ungdomslokalet er for de unge der
går i 7. klasse - og opefter, som er
medlem af kroen enten via deres

forældres medlemsskab eller via ungdsomsmedlemsskab, som kan købes
for kr. 150 på kroens hjemmeside.
Hvis du vil bruge lokalet, skal du skrive dig ind i kalenderen, som ligger i
baren med navn og læse ordensreglerne, som ligger i lokalet.
Vi glæder os til at se flere unge på
kroen!

Fredagscafé på Kroen

Tilbyder hygge for voksne og børn hver fredag kl. 16-18
Vinsmagning og
juledekorationer

Nødebo
Fodklinik
DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring, Flishugning
Stubfræsning & Rådgivning
Uforpligtende tilbud gives
skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
•
•
•
•

Hård hud og ligtorne fjernes
Klip, fræs og oprens af negle
Bøjler påsættes
Skoindlæg fremstilles
Ring for aftale:

Tlf.: 31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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Den 9. december udvider vi caféen
med vinsmagning for de voksne fra
Chateau Wines Direct, og for børnene laver vi juledekorationer. Børnene
medbringer selv lys, og vi sørger for
resten. Desuden bliver der mulighed
for at købe julegodter i caféen.

Krea på kroen
I forbindelse med fredagscafeen
vil der første fredag i hver måned
være kreativt værksted for børn og
barnlige sjæle. Hold øje med kroens
Facebook side, hvor vi løbende annoncerer, hvad det næste kreaprojekt bliver.
I oktober måned blev der lavet lanterner med efterårsblade, som lyser
smukt op i de mørke tider, vi er gået
i møde.

Livemusik den 10. marts
Vi er ved at planlægge 2023, hold øje
med de forskellige Facebook sider,
men sæt allerede nu kryds i kalenderen 10. marts, hvor Søren Notander
Clausen leverer live musik i caféen.

På vegne af aktivitetsudvalget
Line Altoft

15

Mød forfatteren Morten Pape

Oplevelser på KROEN

Foredrag onsdag den 23. november kl. 19.30
Morten Pape rammer med sine romaner dér, hvor det gør mest ondt.
Med sit intense og ærlige indblik i opvæksten i Urbanplanen på Amager
stiller han skarpt på stærkt frustrerede og understimulerede samfundsgrupper. Han boede de første 20 år
af sit liv i Urbanplanen og flyttede i
2015 tilbage for at skrive “Planen”,

Traditionernes tid

som er hans debutroman. I 2018
fulgte Morten Papes anden roman
”Guds bedste børn” fra samme miljø,
og i 2021 afsluttede Pape sin Amagertrilogi med ”I ruiner”. Det er især den
sidste bog, som Morten Pape vil tage
udgangspunkt i. Billetter til foredraget
koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr.
i forsalg. Gratis adgang med årskort.

Nøddeknækkerne

Fredag 25. november kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18

Wienertrioen gæster Nødebo Kro til Nytårsgallafesten den 14. januar. Foto Knud Ebbesen.
Jul og nytår har mange traditioner –
også på Nødebo Kro. Der er det årlige
julemarked den 27. november, hvor
man kan købe gode julegaver hos de
mange, der sælger deres hjemmelavede sager. Og tag ikke fejl: Det er høj
kvalitet, man finder i de mange boder.
Der er selvfølgelig aktivitetsudvalgets juletræsfest for børn og deres
familier den 11. december, og 14. januar den store nytårsgallafest med
Wienertrioen, damer i lange kjoler og
herrer i smoking. Her skal man nok
købe billet i god tid, for der plejer at
være udsolgt længe før jul.
En anden tradition er aftenen med
Billy Cross og hans musikalske venner Schack, Hemmer og Ostermann.
De kan stadig få gulvet til at gynge i
salen, og så længe der er den store
opbakning fra publikum, skal de selvfølgelig komme. Det er 20. januar, og
man kan spise en god middag før musikken starter, når blot man har købt
spisebillet i forvejen.
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Og meget andet
Der er selvfølgelig også mange andre
oplevelser på Kroen i vintermånederne. 2. december kommer det fantastiske afro jazz band ”The Kutimangoes”
med en festlig, livsbekræftende og
grænsebrydende musik. Det er en
Mad & Musik aften, hvor man skal huske at købe spisebilletter på forhånd.
Men man kan selvfølgelig nøjes med
at komme til musikken.
Vi starter det nye år 8. januar med
et brag af en klassisk koncert, hvor
Morgan Kvintetten spiller to klarinetkvartetter af Mozart og Brahms.
Det er fem musikere i den absolutte
topklasse. Den 25. januar får vi besøg af Katrine Muff, som vil fortælle
om, hvordan man sætter melodi til en
tekst og ind imellem lede fællessang,
som vi kender det fra TV.
Den danske jazzduo Svaneborg
Kardyb er noget af det hotteste lige
nu på den danske jazz-scene, og de

Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

giver koncert på Kroen den 29. januar. Fredag den 3. februar er der igen
Mad & Musik og denne gang med tre
Sophisticated Ladies, der nok skal få
stemningen på i det høje gear.
Kulturudvalget

Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften sidste fredag i november,
og der er som sædvanlig fredagsspisning på Kroen før musikken starter.
Der serveres en ret varm mad kl. 18,
og det koster 120 kr. for voksne og
60 kr. for børn. (rabat for medlemmer af Forsamlingshusets Venner)
Spisebilletter skal købes senest

onsdag den 23. november kl. 12.
Når musikken starter kl. 19, vil den
første time være med traditionelle
nordiske fællesdanse, kredsdanse
mv, under letfattelig og sjov instruktion, så alle kan være med. Fra kl. 20
får Nøddeknækkerne besøg af gruppen Rødder, der spiller op til folkedans. Der er gratis adgang til musikken.

Julemarked på Nødebo Kro
Søndag den 27. november kl. 11-16
Den 1. søndag i advent er også den
dag julen gør sit indtog i forsamlingshuset Nødebo Kro, som fyldes med
julestemning. På det traditionelle julemarked sælges der hjemmelavede
sager af alle slags fra ca. 30 boder.
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.
Caféen byder på glühwein, æbleskiver
og burgere. Desuden sælges de sædvanlige helt skønne vafler med flødeskum og syltetøj. Nøddeknækkerne
giver en minikoncert kl. 14-15, og modeljernbaneklubben FUT byder velkommen kl. 12-14. Gratis adgang.

The KutiMangoes

Fredag 2. december 2022 kl. 21 - med mulighed for spisning kl. 19

Den 25. januar kommer Katrine Muff.
Foto Alexander Banck-Petersen.
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Det internationalt anerkendte københavnske ensemble tager afro jazz til
et nyt niveau, og man skal lede længe for at finde et andet europæisk
band, der har bidraget mere til den
fornyede popularitet af genren end
The KutiMangoes. At høre dem live er
en festlig og livsbekræftende oplevelse, der sender folk på dansegulvet og

hjem med en følelse af at have været
vidne til noget nyskabende på tværs
af genrer. Oplevelsen af et fælles musikalsk sprog.
Spisebilletterne skal købes i forsalg
senest onsdag den 30. november
kl. 12. Billetter til musikken koster 200
kr. ved indgangen og 190 kr. i forsalg.
Gratis med årskort..

Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Juletræsfest

Hvordan man får sat melodi til en tekst

Søndag 11. december kl. 14-16
Søndag den 11 december kl. 14 invitere kroens aktivitetsudvalg byens
børn og barnlige sjæle til juletræsfest.
Vi hygger med gløgg, æbleskiver og
sang om juletræet.

Foredrag og fællessang onsdag 25. januar kl. 19.30
Måske vi er heldige at julemanden
kigger forbi med godter til børnene.
Hold øje med kroens hjemmeside og
Facebook side hvor der snart vil komme mere info om arrangementet.

Morgan Kvintetten

Fredag 27. januar kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18
Eskær på violiner, Ettore Causa på
bratsch og Emilie Eskær på cello.
Billetterne koster 200 kr. ved indgangen
og 190 kr. i forsalg. Gratis adgang med
årskort.

Nytårsgallafest med Wienertrioen

d. 25. januar kl. 12. Når musikken
starter kl. 19, vil den første time være
med traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse mv, under letfattelig
og sjov instruktion, så alle kan være
med. Fra kl. 20 får Nøddeknækkerne
besøg af folkemusikgruppen Nøkkens
Galocher, der spiller op til folkedans.
Der er gratis adgang til musikken.

Søndag 29 januar kl. 16

retters festmiddag spilles der liflig
taffelmusik. Kaffen nydes i Krostuen
og Driverhuset, mens salen bliver
gjort klar til dansen. Der bliver spillet op til Lanciers flere gange i løbet
af aftenen. Billetterne koster 700 kr.
inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik,
underholdning og danseinstruktion.
Forudbestilling er nødvendig.

Drømmende melodier møder elektroniske grooves, når jazzduoen
Svaneborg Kardyb giver koncert.
Duoen g jorde sig bemærket ved
Danish Music Award Jazz i 2019
ved både at modtage prisen for
Årets Nye Talent og Årets Danske
Jazzkomponist. Duoen består af
keyboardspilleren Nikolaj Svaneborg

og trommeslageren Jonas Kardyb,
og de to musikere skaber et unikt
og behageligt univers helt blottet for
show-off. Det er et afslappet helle, et
mærkbart nærvær og en umiddelbar glæde, der fremelskes på keys og
trommer. Billetterne koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis
adgang med årskort.

Cross, Schack, Hemmer & Ostermann

Sophisticated Ladies

Det er en mangeårig tradition, at man
kan møde Billy Cross og hans fantastiske musikere på Nødebo Kro en
fredag i januar måned, men i to år har
corona epidemien forhindret os i det.
Nu inviterer vi igen til god, gammel
rock og rul tilsat en passende mængde humør og uforlignelig spilleglæde.
Kroens lokaler plejer at være fyldt til

bristepunktet, og man kan som sædvanlig starte med en god middag.
Spisebilletter skal købes i forsalg på
forsamlingshusets hjemmeside www.
noedebo-kro.dk senest onsdag den
18. januar kl. 12. Billetter til musikken
koster 250 kr. ved indgangen og 240 kr.
i forsalg. Gratis med årskort. Der er kun
ståpladser i salen.

En koncer t med Sophis ticated
Ladies er en særlig oplevelse. Alvor,
humor, engagement og musikalsk
overskud er centrale elementer i
en musikalsk rejse, der både skaber smil og tårer. Trioen består af
Benita Haastrup, Helle Marstrand
og Marie Schmidt, og de byder på
en god cocktail af numre fra deres

righoldige skatkiste af jazzstandards
og originalkompositioner.
Spisebilletter skal købes i forsalg på
forsamlingshusets hjemmeside www.
noedebo-kro.dk senest onsdag den
1. februar kl. 12. Billetter til musikken
koster 150 kr. ved indgangen og 140 kr.
i forsalg. Gratis med årskort.
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Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Fredag den 20. januar kl. 21 - med mulighed for spisning kl. 19
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Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften sidste fredag i oktober, og
der er som sædvanlig fredagsspisning på Kroen før musikken starter.
Der serveres en ret varm mad kl. 18,
og det koster 120 kr. for voksne og
60 kr. for børn. (rabat for medlemmer af Forsamlingshusets Venner)
Spisebilletter skal købes senest ons.

Svaneborg Kardyb

Lørdag den 14. januar kl. 17

Traditionen tro indledes året på
Nødebo Kro med den store nytårsfest. Musikken til både taffel og dans
leveres med smittende engagement
af Wienertrioen. Damer i lange kjoler og herrer i smoking mødes over
velkomstdrinken og marcherer ind til
de festligt dækkede borde, hvor kandelaberne lyser op. Under den tre

har fået med i den nye udgave af
Højskolesangbogen. Katrines passion
for formidling, toner og fællesskabet
om at synge smitter, når hun fortæller
ærligt og humoristisk om at være tro
mod sin egen stemme og om mødet
med fællesskabet i musikken. Billetter
koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr.
i forsalg. Gratis adgang med årskort.

Nøddeknækkerne

Søndag 8. januar kl. 16

Det er fem musikere i den absolutte
topklasse, der med soloklarinettist
Lee Morgan fra Det Kongelige Kapel i
spidsen spiller to af musikhistoriens
hovedværker, nemlig Mozarts klarinetkvintet i A-dur, K. 581 og Brahms
klarinetkvintet i H-mol, op.115.
Ud over Lee Morgan består kvintetten af Charlotte Rafn Welzel og Julie

Katrine Muf f f ik under Coronaepidemien hele Danmark med,
når hun sammen med Johannes
Langkilde kaldte til ”Fællessang hver for sig” fredag aften på T V.
Hun er også komponist og vil fortælle om, hvordan det er at sætte
musik til tekster. Under Katrines ledelse synges nogle af de sange, hun

Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Fredag den 3. februar kl. 21 - med mulighed for spisning kl. 19
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Gadevang Asyl

Fantastisk sted midt i Gadevang
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Gadevang Asyl har virkelig gode rammer både inde og ude. Man oplever
virkelig at børnene nyder de rammer,
der tilbydes dem. Specielt udeområderne giver børnene virkelig god
plads til fysisk udfoldelse og samtidig
til ro og fordybelse. Man oplever, at
Asylet ligger midt i naturen. Indenfor
er der virkelig mange muligheder
med gymnastiksal, værksteder o.a.

- F å krop p en i b al an ce -

Care4Corpus
- F å kroppe n i b a l a nce -

Efter den sidste udbygning af vuggestuen, der blev indviet i 2021, er der
plads til:
- 30 børn i to vuggestuegrupper
- 50 børn i to børnehavegrupper
- 53 børn på Fritidshjemmet 0. – 3.kl.
- 58 børn i Klubben 4. – 6. kl.
- Alle de unge som ønsker at komme
i GUK – Ungdomsklubben

Jul i Asylet

Kropsterapeut Liane Staal Mølsted
I julemåneden er der mange traditio-

Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75
Book tid på Care4Corpus.dk

Kropsterapi kan mange ting.
Kropsterapi er en helhedsorienteret behandling, som kan
Kropsterapi er en rejse der ikke kan klares på 1 behandling,
afhjælpe fysiske smerter, stressreducere det sensitive sind,
derfor bør du som klient afsætte tid til 3 til 5 behandlinger.
afhjælpe udbrændthed og stress via pulseringer, dybdegående
Behandlingen er et samarbejde mellem kropsterapeut og klient,
akupressur, arbejde på energibanerne, zonepunkterne,
somkvil
- Få
ro p p ehvor
n i kropsterapeuten
b alan ce - guider og støtter klienten for at
give kroppen de bedste præmisser for at komme i balance.
behandlingens mål skal lykkes.

Care4Corpus

ner både for børn og forældre.
Børnene går Luciaoptog kl.7 om morgenen d. 13. december, så alle forældre kan nå at se det inden de skal på
arbejde.
Børnene får i løbet af december mu-

Kildeportvej
12,samarbejde
Nødebo
Tæt og godt
Tlf.:
25 15 13 75
I Asylet tror de på, at des tættere perog forældre er på hinanBook tidsonale,
på børn
Care4Corpus.dk

Børn i alderen fra 0 – 18 år er samlet
her og kan møde hinanden på tværs,
hvilket giver en stor tryghed.
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Asylets bygninger kan også bruges
udenfor åbningstiden af forældregrupper og borgere i Gadevang til
hockey, gymnastik, klatring, åbne
værksteder og meget andet.
Det er vigtigt for Asylet at være en
central del af lokalsamfundet.

Care4Corpus

Ovenstående står i fundatsen for
Gadevang Asyl, og målet har gennem
alle de 130 år Asylet har eksisteret i
Gadevang været, at der skulle være
plads til alle børn i Gadevang, der ønsker plads.

Kropsterapeut
Liane Staal Mølsted

Ældresagen annonce - ½ a4 side.indd 1

Fysiske rammer

den des tryggere er børnene. Derfor
er det naturligt at holde sommerfest
og forældrearbejdsdag for alle på
lørdage, hvor fællesskab og hygge er
centrale.

lighed for at bruge alle værkstedsfaciliteterne til at lave julegaver til
familien.
Søren Skals

05-03-2022 11:42:28
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Frie rammer giver plads
til mange ideer
Ulrik Frederiksen, der er en del af bagegruppen på Jordnær, er meget enig
med Louise om, at der altid kan bruges
flere frivillige i Jordnær:

Byens samlingspunkt drives af over 100
der alle gør en kæmpe forskel
På ”hovedgaden” i Gadevang, lidt
udenfor Hillerød, ligger Jordnær.
Cafeen og købmandsbutikken er drevet af frivillige og lige nu er der ca. 100
frivillige tilknyttet stedet. Hver især
bidrager de med lige præcis det, de
har lyst til og brænder for. En af de
frivillige er Louise Fredsgaard, 38 år,
der er pædagog og til dagligt arbejder
med unge, der har psykiske udfordringer. Louise har siden 2018 boet
sammen med sin mand og 2 børn i
et hus i Gadevang:
”Jeg synes arrangementsgruppen lød
spændende, så jeg blev en del af den
gruppe. På et af vores møder foreslog jeg, at vi skulle lave en pendant til
Pappas Pizza, som er en gruppe mænd,
der laver pizzaer på Jordnær. Vi var derfor en gruppe på 4 mødre der gik sammen og startede Mamas Mad.”
Konceptet for Mamas Mad er, at det
er mad, der skal tilberedes og serveres i en gryde. Gruppen mødes dagen før og tilbereder maden sammen
i køkkenet i Jordnær, så det er klar til
at blive varmet dagen efter. Mamas
Mad har eksisteret i ca. 1 år og arrangementet bliver afholdt ca. hver
anden måned.
”Vi skriver ud på Gadevanggruppen
på Facebook og fortæller om arrangementet, og der bliver også skrevet om

22

arrangementet på Jordnærs
Facebookside. I det hele
taget forsøger vi at sprede budskabet i vores
netværk.”
Mamas Mad har bevidst besluttet,
at man ikke skal melde sig til arrangementet, da de synes, at det giver
større frihed for de lokale, at de kan
droppe ind, hvis det passer ind i deres hverdag og hvad de ellers har af
program.
”Det har været lidt blandet med hvem
der kom og hvor mange. Der var en
gang, hvor der kom virkelig mange mennesker og det kom lidt bag på os. Vi løb
simpelthen tør for mad samtidig med,
at der stadig kom mennesker ind ad døren. Så måtte vi melde ud at der ikke var
mere mad og så lovede vi at lave endnu mere mad næste gang, så der var til
alle.”

frivillige,
til hinanden og skabe mere
sammenhold og tr yghed i
Gadevang.”
Da Jordnær er drevet af frivillige,
der har en travl hverdag, er det vigtigt at gruppen af frivillige er så stor,
at de mange opgaver i Jordnær kan
fordeles blandt mange. Derfor har
Louise også en opfordring til alle,
der lyst til at være en del af byens
samlingspunkt:
”Det kunne være fantastisk, hvis vi kunne få endnu flere frivillige til at melde
sig, så vi kunne fordele opgaver mere
imellem os. Så det i endnu større grad
blev et samlingspunkt, hvor folk mødes
og vi kan lære hinanden endnu bedre
at kende.”

Ulrik, der er 50 år gammel og chefkonsulent i kost- og ernæringsforbundet, er en af de ca. 15 bagere, der
hver weekend bager brød til Jordnær.
Bagegruppen er en af de 9 grupper i
Jordnær der løfter de mange forskellige opgaver:
”I bagegruppen starter man som ”bagerføl”, så man kan lære rutinerne og
de standarder, vi bruger, når vi skal bage
brød – og så kan man variere ud fra det.
Man følger så en af de rutinerede bagere,
måske 2-3 gange. Og gerne nogle forskellige, så man kan lære forskellige tips og
tricks.”
Ulrik har været frivillig i Jordnær i 3 år:
”Jeg gik ind i det, fordi jeg synes, det er vigtigt at bidrage til et fællesskab, hvor man
vil skabe noget godt for hinanden. Ikke for
at få en stor gevinst, men fordi det giver
mening. Det giver mening for mig at jeg
kan cykle en tur i skoven søndag morgen
og komme forbi Jordnær og få en kaffe
og en bolle. Og derfor vil jeg også gerne

Det er ikke tilfældigt at Louise er en
del af arrangementsgruppen:
”Jeg synes, det er en unik mulighed at
have Jordnær som et mødested, hvor
folk i alle aldersgrupper kan komme og
mødes. Det er fantastisk, at man kan
samle mennesker i vidt forskellige aldre
ved bordene på cafeen og de kan tale
sammen på kryds og tværs. Samtidig
er det en måde at udbrede kendskabet

”Hvis der er nogen, der har lyst til at være
en del af bagegruppen, så skal de bare
ta’ fat i mig eller en af de andre frivillige i
bagegruppen.”

bidrage.”
At Ulrik er en del af bagegruppen, er
helt bevidst:

Louise Fredsgaard
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”Jeg er glad for at bage og stå tidligt op
og lave brød og kager. Jeg synes, det er

sjovt at eksperimentere med den slags.
Jeg har stor tilfredsstillelse med at få lov
til at producere brød og kager i større
mængder end jeg kan i mit eget lille køkken derhjemme.”
Alle i bagegruppen har en fælles passion for at bage og de synes, det er sjovt,
at det de skaber giver andre glæde:
”Den største tilfredsstillelse for mig er,
når man er færdig en lørdag eller søndag
morgen med at bage, så kommer alle
kunderne og så tager jeg en kop kaffe, og
ser på folk, der kommer ind i Jordnær og
køber det, man har lavet.”

”Det handler om at involvere alle i Jordnær
– og give folk mulighed for at forfølge lige
præcis det, som de brænder for. Så engagerer folk sig. Det kan være Pappas Pizza
eller Mamas Mad – eller Fredagsbar.
Jordnær skaber rammerne for at nogen
kan tage initiativ til noget, de synes er
sjovt. Det skaber involvering.”
I det hele taget er Jordnær båret af en
gensidig tillid til hinanden og en tro på,
at hvis vi løfter flok med hver vores evner, så kan vi nå rigtigt langt.

Når man har bagevagten, møder man
op 3 gange for at få skabt brødet. Den
første gang til at friske surdejen op,
den anden gang til at lave dejen og den
tredje gang til at lave brødet.
”Det at vi kan gøre det på den måde, gør
at vi kan tilpasse det den tid, vi har. Når
det er frivilligt arbejde, så handler det
også om at passe det ind i dit liv i øvrigt.
Og det tager denne proces højde for.”
Lige siden Jordnær åbnede har økologi
været en del af cafeens DNA:
”Vi bruger kun økologiske råvarer i brødet. Vi har også en holdning til, hvor melet
kommer fra. Det vi bruger her, er af høj
kvalitet. Vi kender også til melets forarbejdningsproces. Det mel vi bruger, er produceret her i Nordsjælland, så det ikke skal
transporteres særligt langt.”

Jordnær er de frivillige
At Jordnær eksisterer, skyldes udelukkende de frivilliges indsats og en af
grundene til at så mange vil være frivillige i Jordnær, har Ulrik også en idé om:

Ulrik Frederiksen
Har du lyst til at være frivillig
i Jordnær? Kontakt Carsten på
28409028
Jordnær har åbent fredag eftermiddag og lørdag/søndag fra tidlig morgen til sen eftermiddag.
I Jordnær er det frivillige, der står
bag disken i åbningstiderne. Udover
det har vi 9 arbejdsgrupper, hvor frivillige løfter opgaverne i de enkelte
grupper: Bagerne, Arrangementer,
Hygiejne, Kommunikation, Handymen,
Indkøb, Vagter, Viceværter, Økonomi,
Frivillige.
Carsten Støttrup
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GIV DIT LIV ET BOOST

NØDEBO

ZONETERAPI
&f y s i u r g i s k m a s s a g e

•
•
•
•
•

Nyt fra
Gadevang
Skole

Akupunktur
NADA
Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

v/Anette Plum

Tlf: 40 18 86 11
Ring eller skriv for at bestille tid

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

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081
Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg
akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

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

Infomøde for kommende
0. klasse
Mødet i uge 41 var meget velbesøgt,
og det ser ud til, at der i det kommende skoleår igen er mange børn
til 0.klasse.
Husk skoleindskrivning til kommende
års 0.klasse senest d. 30. november.

Emneuge før efterårsferien
Ugen før efterårsferien stod i kroppens tegn med aktiviteter om hjerte,
muskler, puls o.a., og eleverne lærte
også at massere hinanden.
En forælder, der er sygeplejerske
på intensiv afdeling holdt foredrag
en dag i ugen for nogle meget interesserede elever. Et eksempel på,
at forældrene inddrages med deres
kompetencer i undervisningen. Ugen
sluttede med skolernes motionsløb.

Stor læsedag
Efter efterårsferien blev der afholdt
store læsedag bl.a. med det formål, at
børnene skulle opleve det hyggelige
aspekt i at læse. Der var højtlæsning,
lydbøger og læsning af egne bøger i
soveposer.

Jul i Gadevang
Julemåneden byder bl.a. på aktiviteter sammen med kirken med salmesang m.m. den første torsdag i
december og krybbespil af 3. klasses eleverne ved juleafslutningen i
Gadevang kirke.
Traditionen tro fælder eleverne også
skolens juletræ i Gribskov og efterfølgende kommer forældrene samme
dag til julehygge med gløgg og pynter
juletræet sammen med børnene.

Samarbejde med
Gadevang kirke

Engelsk på tværs årgange
Hver fredag har 3. klasse engelsk med
Morten, som de også har i idræt om
onsdagen på Hillerødsholms alle. Det
var en stor succes, da 2.-3.G. eleverne
en fredag læste højt på engelsk for
1.G. eleverne i små grupper.

Fremtiden

Hele skoleåret starter skoledagen
den første torsdag i hver måned med

Hvis børnetallet på skolen fortsætter
med at stige de kommende år, håber
skoleleder Muriel Nielsen, at politi-

besøg i Gadevang kirke, hvor børnene
synger og hører historier fra Biblen.
De fleste af 3. klasses børnene går til
minikonfirmand i vinterperioden en
dag om ugen efter skoletid.

kerne i byrådet beslutter, at skolen
moderniseres og udbygges, så den
giver endnu bedre muligheder for,
at styrke dette gode skoletilbud i
lokalmiljøet.
Søren Skals

RBB Electric fortsætter under nyt navn fra 1. januar 2023, men det er de samme personer og lokation.
24
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Opsamling fra krisemøde på Kroen
Debatmødet 5. oktober

muligheden for at leje dele af 1. sal
ud til f.eks. kontorhotel og muligheden for at øge omsætningen i caféen.
Andre er bedt om at se på, hvad der
skal til for at øge omfanget af frivillige.
Udfordringerne er så store, at der
ikke findes snuptagsløsninger. Det
bliver en langvarig proces, hvor vi
må tage fat på mange forskellige

områder. Men dette må ikke reducere
aktiviteterne på Kroen nu og her. De
mange aktiviteter viser tydeligt behovet for at bevare vores forsamlingshus, og der er mange nye idéer på
vej. De mange tilbagemeldinger om,
hvad deltagerne savner på Kroen, er
sendt videre til de respektive udvalgsformænd, der vil følge op på det.

Arbejdsgruppen består nu af
Hanne Toke, Knud Ebbesen, Carsten
Krogsgaard Thomsen, Jan Kongerslev
og Jens Lassen. Alle der vil bidrage til
arbejdet, er meget velkomne til at kontakte os.

Økonomisk status på Nødebo Kro
Interview med Carsten K. Thomsen, Økonomiudvalgsformand
får øgede indtægter. Samtidig er der
holdt igen med vedligeholdelse og nyindkøb af inventar o.a.

Salen var fuld, da bestyrelsen havde indkaldt til debatmødet på Kroen
den 5. oktober. De mere end 100
medlemmer kom for at høre mere
om den krise, forsamlingshuset befinder sig i og komme med idéer og
forslag til, hvordan vi kan løse problemerne, så Nødebo Kro også eksisterer i fremtiden.
Som man kunne læse i sidste nummer af Kirke & Kro har bestyrelsen
nedsat en arbejdsgruppe til at finde
en farbar vej gennem krisen, og arbejdsgruppen havde forberedt nogle PowerPoint slides, der gennemgik
de aktuelle udfordringer. De findes
nu tilgængelige på hjemmesiden
under FOR MEDLEMMER / KROENS
FREMTID.
De to store udfordringer er for det
første, at der ikke kommer nye frivillige i samme omfang, som de gamle holder op, og for det andet, at de
voldsomt stigende energipriser slet
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ikke kan rummes inden for de kendte
budgetter. Vi forventer et underskud
på 300.000 kr. i 2022 og et tilsvarende underskud i 2023, hvis ikke vi gør
noget. Heldigvis har tidligere økonomiudvalg sørget for, at forsamlingshuset har en god økonomisk reserve, så
vi ikke går fallit i 2023, men længere
holder det ikke. Der skal væsentlige
ændringer til, hvis Nødebo også efter 2024 skal have et fælles mødested
på Kroen.
I løbet af debatmødet blev deltagerne i grupper på 7-8 bedt om at komme med deres idéer og overvejelser
på tre områder: Hvad savner I på
Kroen? Hvordan kan vi få nye eller flere indtægter? Hvor tror I, vi kan regne
med frivillig arbejdskraft i fremtiden?
Deltagerne blev bedt om at skrive
navn og kontaktdata under forslagene, så de efterfølgende kan bidrage
til uddybning og eventuel realisering
af forslagene.

Hvilke udfordringer ser du?
Energipriser.
Frivillig arbejdskraft, som kan risikere at skulle erstattes med lønnet
arbejdskraft.
At få tilflyttere og de unge med i aktiviteterne på kroen og meldt ind som
medlemmer

Mødet sluttede med et frivilligmarked, så deltagerne kunne skrive sig
på lister for de forskellige områder,
hvor forsamlingshuset har brug for
frivillige. Det var der heldigvis en hel
del, der benyttede sig af.

Hvad sker der så nu?
Der kom rigtig mange konstruktive
idéer og forslag fra de 14 grupper på
debatmødet, og arbejdsgruppen har
i første omgang gennemgået dem
og systematiseret dem. Derefter har
vi udvalgt nogle, som vi i første omgang vil gå i gang med at få uddybet
og undersøgt. En række medlemmer
er blevet bedt om at arbejde videre
med deres forslag til nye og øgede
indtægter og komme med mere detaljerede oplæg til arbejdsgruppen.
Det drejer sig bl.a. om muligheden
for at få øgede kontingentindtægter,
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Hvad er status på økonomien på
Nødebo kro?
Kroen har været veldrevet med en
stabil økonomi gennem mange år.
Der er en pæn kassebeholdning.
Kroen skal som udgangspunkt balancere i de enkelte år.
En er g ik r is en har r am t hård t .
Gasbudget: 90.000 kr – forventet pris:
300.000 kr (2022), elbudget: 60.000
kr. – forventet forbrug: 150.000 kr.
Forventet samlet underskud på disse konti ca. 300.000 kr.
Udlejning gået godt. 100.000 kr. i ekstra indtægt. Samlet underskud 2022
– 150.000 til 200.000 kr Formentlig
over 300.000 kr. i 2023, hvis ikke vi

Hvilke løsningsmuligheder ser du?
Omlagt energisystemet.
Nye tiltag, der kan bidrage med ekstra økonomi.
- Energitillæg på kontingentet. Hvad
kan man tillade sig at tage ekstra for
ikke at miste medlemmer.
- Flere medlemmer blandt de yngre
og nytilflyttere.
- Udlejningspriser kan forhøjes
- Udlejning af lokaler på 1. sal til kon
torfællesskaber o.lign.
Hvilke muligheder er der omkring
el og varme i fremtiden?
Elvarmepumpe, som dog stadig vil

være dyrere end tidligere pris på
området. Investering som der skal
lånes til. Det er et dårligt tidspunkt at
låne penge på. Måske er renten lavere om et år, når vi er klar til at skifte
energisystem.
Hvordan ser du på fremtiden for
kroen?
Vi har et par år til at få tilpasset økonomien med den kassebeholdning
kroen har.
Det er dog vigtigt, at vi kommer i gang
nu med denne tilpasning, og i den forbindelse kommer vi ikke uden om nye
tiltag, der giver indtjening.
Des flere aktiviteter der kommer des
mere indtjening kommer der på kroen fra cafeen.
Det var positivt, at mange fra de yngre generationer deltog i krisemøde
på kroen, da det er dem der skal ville
kroen i fremtiden.
Carsten tror på, at vi i fællesskab nok
skal få skabt basis for, at Nødebo Kro
kan bibeholdes som forsamlingshus
.
Søren Skals
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Nyt fra
Nødebo
Skole
Nødebo Vandværk Aflæsning af vandmåler før nytår
Vi går en tid i møde hvor vi kan opleve
strømafbrydelser, Nødebo Vandværk
har for flere år siden etableret en
nødforsyning til Hillerød forsyning.
Det betyder at hvis trykket falder i vores ledningssystem, har vi en ventil
der åbner, og Hillerød forsyning overtager automatisk levering af vand til
Nødebo. Så i tilfælde af strømafbrydelse vil vi kunne opretholde vandforsyningen, det eneste man måske
vil registrere er et lidt lavere vandtryk
end normalt.

Husk at som sædvanlig foregår måleraflæsning i december måned, her
udsendes et selvaflæsningskort, vi
opfordrer alle til at få aflæst inden
fristens udløb, da det vil lette arbejdet for vores fælles vandværkskontor.
Hvis man har spørgsmål, kan man ringe eller skrive direkte til vandværkskontoret (kontakt info findes på vores hjemmeside ’noedebovandvaerk.
dk’). Bestyrelsen er ved at undersøge nye vandmålere med automatisk

registrering af vandforbrug, det er en
betydelig investering, når vi har truffet et valg omkring hvilken vandmåler
vi skal satse på, vil vi lægge en plan
for udskiftning.
I den forløbne periode er der lavet
flere vandanalyser, vi er glade for at
vi gennem hele perioden har leveret
vand af fin kvalitet til byen, alle analyser kan findes på vores hjemmeside.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår.
Bestyrelsen

Bliv spejder i Grib Skov Trop

HFO2 Nødebo Stedet hvor der er
plads til alle
Vi, Morten og Rikke, er de to ”nye” ansatte i HFO2 i Nødebo (klubben)! Vi
startede begge 1. januar 2022, hvor
Rikke før har været ansat i klubben i
ca. 3 år og nu er tilbage igen.
Siden vi startede, har vi selvfølgelig
haft fokus på at lære alle de søde
børn at kende og skabe en fælles
kultur og et dejligt sted for børn og
unge at komme.
Ugentligt er der mange daglige aktiviteter på programmet, såsom
Pokémon ture, fredags-kage, ugens
film, spa-dage osv osv. Herudover er
der selvfølgelig også større aktiviteter

på programmet såsom ture ud af
huset, bage-dyster, talent-shows,
film-marathons osv. I den kommende fremtid planlægges der herudover
overnatninger i klubben, klubbens
helt egen gyserfilm og selvfølgelig
helt vildt mange jule-aktiviteter (vi
kan jo ikke lade være)! Vi har også
aften åbent hver tirsdag fra kl. 17.00
-20.00, hvor vi bl.a. bruger gymnastiksalen og også har en hel masse på
programmet.
Vi laver en ugeplan hver uge som vi
sender ud til forældrene og til børnene, så man aldrig går glip af de fede
ting vi arrangerer!
Vores mål i klubben er, at skabe et
sted, hvor der er plads til alle. At skabe et fællesskab, hvor alle kan være

med. Hvad enten man den pågældende dag, blot har brug for at smide sig
i en af vores hyggekroge med en god
bog, eller aktivt deltager i en af dagens aktiviteter er helt frivilligt - der
er plads til det hele.
Klubben har store ambitioner og
drømmer bl.a. om at have årlige faste traditioner, endnu flere søde
klubmedlemmer og at være en aktiv
del af Nødebo by. Der er masser ting
på tegnebrættet og vi tror på, at det
kun er fantasien der sætter grænser!
Skal du være en del af klubben?
Så kom endelig forbi! Vi ligger på
Nødebo skole og har åbent fra 14-17
hver dag. I ferierne har vi åbent fra
9.00 - 17.00.
Morten, Rikke og Claudia

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
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Nyt fra Nødebo Lokalråd

Hillerød Kommunes Budgetaftale 2023-2026 – Nødebo er med!
Efter afslutning af kommunens budgetforhandlinger for perioden 20232026 fremgår vedrørende Nødebo
blandt andet:
• ”Der fødes flere børn og der flytter
flere børnefamilier til vores kommune, og derfor får vi brug for flere dagtilbudspladser. Vi sætter penge af til
at udbygge Troldehøjen i Nødebo….”
Der er i 2023 afsat ca. 6 mill. kr. og i
2024 yderligere ca. 3,9 mill. kr. dertil.
• ”Grønnevang Skole, afd. Nødebo
Skole er utidssvarende, mangler faglokaler, og har brug for ud- og ombygning. Vi beder forvaltningen arbejde videre med en plan for at bygge
til skolen. En helhedsplan om skole og fritid for Nødebo skal samtidig løse behovet for klubhus og
for fritidsbrugere af boldbanerne
i Nødebo”.

Der er indledningsvist afsat 258.000
kr. til udarbejdelse af en sådan plan
(rådgivning).
Lokalrådets høringssvar vil danne
baggrund for udarbejdelse af planen,
under medinddragelse af øvrige interessenter. Overordnet set, er ideen
af opføre yderligere en bygning ved
skolen, som også fremadrettet vil indeholde klubhuset.
Forud for vedtagelsen af budgettet,
er det også i kommunens økonomiudvalg, med baggrund i den tidligere budgetaftale, besluttet at der i efteråret 2022 skulle holdes et separat
møde med Lokalrådet og øvrige lokale aktører om en vision/udviklingsplan for Nødebo.
Det er således meget glædeligt, at
Nødebo nu også er på det kommunale landkort. Lokalrådet arbejder videre med ovenstående planer, med

inddragelse af foreninger og borgere i Nødebo, idet det er hensigten at
afholde borgermøde(-r) om helhedsplanen senere.

VM FODBOLDFEST
på NØDEBO kro

Vil du vide mere om Lokalrådets arbejde kan du se vores hjemmeside på
www.nødebo.dk. Her finder du også
information om Lokalrådets månedlige møder, hvor alle borgere i Nødebo
er velkommen i spørgetiden.

Følg Danmarks
gruppekampe til VM

Søren P. Østergaard
Formand

Danmark – Tunesien
22/11 kl. 14.00

Danmark – Frankrig
26/11 kl. 17.00

Danmark – Australien
30/11 kl. 16.00
Info: Baren åbner 30 min.
før kick-off, og lukkes en
time efter kampen er slut.
D. 26/11, lukker baren kl. 21.30.

Tilmeld dig begivenheden
på Kroens Facebook side
Arrangementet er gratis, dog skal mad og drikkevarer købes på Kroen.

Du kan også tilmelde dig på kroens hjemmeside.
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Banko på Kroen
hver tirsdag

Kom og vær med!
Ikke det største,
men det hyggeligste.
Baren har hjemmebagt kringle
og velsmurt smørrebrød.
Vi begynder 18.50.
Se i øvrigt Kroens hjemmeside.

Støt
vores
annoncører
–
De
støtter
os

Fremtidens varme i Nødebo
- nu i høring
I Nødebo er der mange tætliggende boliger med gasfyr. Dette er en
god forudsætning for at få disse fyr
erstattet af fjernvarme. Lige nu arbejder Hillerød Forsyning på højtryk
for at finde ud af, om det kan lade sig
gøre. Gruppen Nødebo Fælles Varme
er derfor i tæt dialog med Hillerød
Forsyning og gør, hvad vi kan for at
få løftet sløret for kommunens planer for os.

Høringsfase og borgermøde d. 11. januar 2023

Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut
Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

32

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49
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Lige efter deadline for dette nummer
af Kirke & Kro, d. 2. november, får vi
alle selve kommunens overordnede
varmeplan i høring. Den 29. november beslutter Hillerød Forsynings bestyrelse, hvad den vil indstille til kommunen vedrørende udbygningen af
fjernvarmenettet. Denne indstilling vil danne grundlag for Hillerød
Kommunes brev til de enkelte grundejere, om de kan forvente at få tilbudt
fjernvarme.
I begyndelsen af januar ved vi således, hvordan vi er stillet, og det er
derfor tid at holde et nyt borgermøde, så vi kan få alle forhold belyst, uanset hvad resultatet bliver.
Borgermødet vil foregå d. 11. januar om aften på kroen, arrangeret
af Nødebo Bæredygtigt og Nødebo
Fælles Varme. Repræsentanter fra
Hillerød Forsyning vil være til stede
og besvare spørgsmål.

Stop for brug af gas
Mulighederne for f jernvarme til
Nødebo skal ses i sammenhæng med
Forsyningens planer om varmeproduktionen væk fra gas. Inden 2024
nedlægges de gasfyrede kedler. I stedet vil man investere i et halmfyringsanlæg, etablere varmegenvinding fra
spildevand og etablere to store solcelleparker. En så kraftig udbygning
vil gøre det nødvendigt at skaffe flere aftagere. Det forhold kan komme
Nødebo til gode.

Selv om der er en lang rørføring fra
Hillerød til Nødebo, og selv om der
lige nu er store problemer med at
skaffe fjernvarmerør og specialuddannede svejsere, taler så mange
andre faktorer for, at vi vil blive tilbudt fjernvarme i Nødebo – om ikke
på den korte bane, så på lidt længere sigt.
Vi ses d. 11. januar til borgermødet
på kroen!
På vegne af Nødebo Fælles Varme
Stephen Wessels

Såvidt Nødebo Fælles Varme er oplyst, forfølger Hillerød Forsyning kun
en fjernvarme-løsning til os som
varmt vand (fx 60°C) enten fra varmeværket i Kongens Vænge eller måske fra Fredensborgs net. De tykkere rør til varmt vand end til køligere
vand vil forøge projektets rentabilitet ganske betragteligt, har vi fået at
vide. Fredningen langs Stenholtsvej
forventes ikke at forhindre nedgravning af rørene dér.

Andre løsninger
Hvis Nødebo ikke er med i første tilbudsrunde om fjernvarme, overvejer Hillerød Forsyning at etablere en
såkaldt Ø-løsning for os. Her starter
man med udrulning af fordelingsnettet og fx opstiller en varmepumpe, så forarbejdet er gjort, når fjernvarme endelig føres ud fra Hillerød
til Nødebo.
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Stafet For Livet Nødebo 2022
gav et flot overskud på kr. 119.476 kr.
Vi i Styregruppen er meget stolte af
resultatet, som vi med glæde videresender til Kræftens Bekæmpelse.
10% af overskuddet går til Kræftens
Bekæmpelses lokalafdeling i Hillerød
og deres lokale indsats.
I år var det 5. år vi afholdt Stafet For
Livet i Nødebo, og efter 2 år med
Corona og dermed også alternative
stafetter, har vi været meget spændte
på, hvordan det ville være at komme
tilbage til det oprindelige format, dog
i 12 timer i stedet for 24 timer.
Til årets Stafet på Sportspladsen i
Nødebo var der 405 deltagere fordelt
på 27 hold. 26 Fightere var med og
der blev solgt 100 lysposer, der blev
tændt til minde om eller til støtte for
en kræftramt.
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Derudover havde vi også besøg af
mange gæster, som kom forbi for at
se hvad der forgik på sportspladsen.
Vi håber selvfølgelig, at når gæsterne nu har set hvad Stafet For Livet
går ud på, får lyst til at tilmelde sig og
deltage næste år, enten med et hold
eller som deltagere på et hold.

at vi mangler rigtige mange tidligere
deltagere. Vi håber inderligt, at de vil
finde vejen tilbage til Stafet For Livet
Nødebo 2023.

Tanken bag Stafet For Livet er at samles som lokalsamfund og i fællesskab
støtte op om vores kræftramte, pårørende og efterlevere og samtidig
samle ind til kampen mod kræft.

Tak for opbakningen og støtten.

Mange Stafet arrangementer i hele
landet har haft det lidt svært i år og
det har vores stafet på en måde også.
Selvom vi har fået et flot resultat som
ikke ville have været mulig uden de
mange deltagere i år, kan vi også se

For JA der bliver Stafet For Livet i
Nødebo i august 2023, den nøjagtige dato kommer vi tilbage med.

Styregruppen for Stafet For Livet
Nødebo
Vi mangler frivillige til næste års
planlægning. Skriv til Birgit M.
Madsen på noedebo@stafet.cancer.dk eller ring på 22394900, hvis
du er interesseret i at deltage i
planlægningen.
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Halloweenfest
En (u)hyggelig tradition på Kroen
Lørdag den 29 oktober
var der Halloween fest på
Nødebo kro.
Det var en kæmpe succes, og aktivitetsudvalget vil gerne takke alle de
frivillige der gav en hånd med, og alle
de fremmødte i flotte udklædninger,
der var med til at skabe en uhyggelig
stemning.

Vi glæder os allerede til
næste år!
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Foreninger

Ny loppegeneral
Rolf Larsen, der har været direktør for møbelafdelingen nogle år,
har tilbudt sig som ny ansvarlig for
loppemarkedet.
Formelt set skal han vælges til formand for loppemarkedsudvalget på
generalforsamlingen i foråret, men
da det er vigtigt at arbejdet med

NØDEBO-GADEVANGS

GRIB SKOV TROP

HILLERØD SEJLKLUB

MENIGHEDSRÅD

www.gribskovtrop.dk

www.hillerodsejl.dk

Formand
Rikke Line Klockars-Jensen 2336 2696
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder
Louise Heidtmann
3031 6909
Stifinderleder
Anders Trolle
4172 7609
Spejderleder
Niels/Jonas Jensen
2563 2009
Grib Skov Roverklan
Roverleder
Torben Pedersen
2191 9695
Klokkekilde Roverklan
Roverleder
Ole Lumholt
4848 0747
Basserne
Jørgen Andersen
4848 5099
Hyttevagt
Leif Højvang Nielsen
2272 4910
leifhojvang@gmail.com

Ib Andersen
ia.privat@gmail.com

www.noedebosogn.dk

loppemarkedet allerede kommer i
gang nu, har bestyrelsen aftalt med
Rolf, at han allerede her i efteråret
går i gang med planlægningen.
Alle er meget velkomne til at kontakte
Rolf på dehnlarsen3480@gmail.com
med forslag, erfaringer og kommentarer til loppemarkedet.

Skulle der være nogle nye personer
som har lyst til en opgave i forbindelse med loppemarkedet, hører han
også meget gerne om det.
I februar-nummeret af Kirke og Kro,
vil Rolf præsentere sig selv og sine ønsker til næste års loppemarked.

June Lekfeldt
june@lekfeldt.dk
Xenia Buus Hermann
xeniabuus@gmail.com
Ole Strand
ols@ca.dk
Lisbeth Schmidt
Axel Poulsen
Kirsten B. Aunstrup
Hanne Jacobsen Vrangbæk
Søren Peter Østergaard

5365 5424
2639 1387
4037 9045
4025 3643
2136 3710
5189 5494
3543 2310
2043 0919

NØDEBO LOKALRÅD
www.nødebo.dk

Hvis I har effekter til loppemarkedet, som I ikke selv
kan opmagasinere i vinterperioden, kan I kontakte
viceværten i hans træffetid på kroen og aftale en tid,
hvor I kan aflevere det i laden.

Formand
Søren Østergaard
Næstformand
Jørgen Bang
Kasserer/ sekretær
Birgit Madsen
Medlem
Lene Thorsen
Maria S. Brendstrup
Preben Henrichsen
Oliver Kaufmann
Byrådsmedlemmer
Christina Thorholm
Tilforordnet
Eva Holmegaard Larsen
Webansvarlig
Christina N. Ottosen

4848 0719
6165 1688

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

www.NødeboBridgeklub.dk
STYRK DIN KROP I NØDEBO
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Udover zoneterapi til voksne, børn og babyer giver jeg forskellige former for massage: fysiurgisk,
lymfedrænage, fascie/bindevævsmassage og neuromuskulær terapi.

Se mere på www.renbergart.dk eller kontakt Stine
på 31334850, hvis du ønsker at komme på besøg
og se værkerne med egne øjne.
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Formand
Sven Høegh Nielsen
Kasserer
Birger Brandis

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand
Hanne Toke
Næstformand
Knud Ebbesen
Sekretær
Jens Lassen.
Kasserer
Erik Wedø
Aktivitetsudvalget
Line Alstoft
Bankoudvalget
Mogens Bastrup
Driftsudvalget
Jan Kongerslev
Ejendomsudvalget
John Jensen
Informationsudvalget
Mia Bjerager
Kulturudvalget
Karsten Wrangbæk
Økonomiudvalget
Carsten K. Thomsen
Øvrige medlemmer
Sandra B. Christiansen

NØDEBO BRIDGEKLUB

Renberg Art

Anne Lise Kristensen

www.nodebostavgang.dk

NØDEBO KRO

Søren Sigsgaard
6126 4411
soeren.sigsgaard@gmail.com

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

Mangler du kunst på væggene? Så kan du købe alt
fra mindre stregtegninger og akvareller til store
oliemalerier hos Renberg Art i Gadevang.

NØDEBO STAVGANG

VIKINGERNE
www.nbovikingerne.dk

NB! Nødebo Bæredygtigt!

Nødebovej 46
3480 Fredensborg.
Telefon 40188611

Claus Bo Jensen
4826 1780
formand@kkes.dk/claus_bo@post5.tele.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

www.nodeknek.dk

Nødebo Zoneterapi v/Anette Plum

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk

5141 6429
4848 2597

FORSAMLINGSHUSET

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

Køb lokalt

2447 3004

4295 8207

Formand
Hans Kloch

4847 1250

NØDEBO VANDVÆRK

NØDEBO IDRÆTSFORENING

www.nødebovand.dk

www.nif.dk

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

Badminton
Sven M. Andersen
Fodbold
Henrik Løber
Tennis
Jørgen Fonnes

5277 1871
4034 3531
2113 0847
4010 3288
2365 0926
2129 9369
2333 6647
4014 3750
2016 5888
2941 0069
2633 3033
2124 8911

4848 2804
3018 6513
9136 6302
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Gudstjenester
November

Nødebo

Gadevang

20. november

10.30

---

EHL

24. november

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

27. november, 1. advent

16.15 Ni Læsninger

14.00 Ni Læsninger

EHL

10.30

---

EHL

December
4. december, 2. advent
8. december

---

19.30 Aftenkirke

EHL

11. december, 3. advent

9.00

10.30 Familiekirke

EHL

18. december, 4. advent

10.30

---

Camilla Hansen

24. december, Juleaften

15.30 og 17.00

14.00

EHL

25. december, Juledag

9.00

10.30

EHL

26. december, 2. juledag

10.30

---

EHL

Januar
1. januar, Nytårsdag

14.00

16.00

EHL

8. januar

10.30

---

EHL

12. januar

---

19.30 Aftenkirke

EHL

15. januar

9.00

10.30 Familiekirke

EHL

22. januar

10.30

---

EHL

26. januar

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

29. januar

9.00

10.30

EHL

Februar
5. februar

10.30

---

EHL

9. februar

---

19.30 Aftenkirke

EHL

12. februar

9.00

10.30 Familiekirke

EHL

Vejviser for kirkerne
Sognepræst Eva H. 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 man.
Præstesekretær Allan Høier
Tlf.: 2018 0719
Mail: alho@km.dk
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15

Kirke- og kulturmedarbejder
Sunyee Shin
Tlf.: 4020 4441

Kirkesanger
Søren Hossy
Tlf.: 2844 9596

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

Graver
Monica van der Zwiep
Mail: mov@km.dk
Tlf.: 3031 8983

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

Se mere på
noedebogadevangkirker.dk

