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Træffetid på kroen

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.
Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 39)

Tirsdag og fredag: Kl. 9 -12 samt
mandag kl.17-19.
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med
viceværten eller sende en e-mail til: kro@
noedebo-kro.dk.
Kirke og Kro udgives af Foreningen
Forsamlingshusets Venner
Redaktion:
Lene Ebsøe, (Ansvh.), Kirkevej 6,
mail: kirkeogkro@gmail.com
Knud Ebbesen, Egebakken 12, Telf.: 4848 0239
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo præstegård,
Telf.: 4848 0719
Annoncer: Lisbeth Larsen • Webmaster: Jan Hovard
Layout: Cecilia Terkildsen • Tryk: CoolGray

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 Lene Ebsøe
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Julen er en eksplosion
- og lidt om tyngdekraft og busreklamer
Julens ledestjerne

Nu er julen over os, og vi går en varm og lysfyldt måned i møde.
Er der noget vi fejrer sammen her i dette land, så er det julen.
Og det er der god grund til. I julen fejrer vi, at der er tændt et lys i verden.
En ledestjerne, der vil rette vores håb mod et fælles mål om mere fred, kærlighed og glæde her på jorden.
Men lad os starte et andet sted.

Koster tro noget?

Hen over sommeren kørte Dansk Ateistisk Selskab en landsdækkende kampagne mod folkekirken. Det
gjorde de med de meget omtalte busreklamer, den ene med ordlyden ”Hvorfor koster tro noget”, på den
anden stod der ”Hvorfor tro på en Gud”.
Det kom faktisk til at koste folkekirken noget. Omkring 10.000 medlemmer meldte sig ud som følge
af kampagnen og mange millioner røg ud af kirkens kasse. Og for at svare på reklamens spørgsmål, om
tro koster noget, så er svaret selvfølgelig: nej. Tro koster ikke noget, men det gør folkekirken. Det gør
institutionen, det gør den ansatte, dens bygninger, dens daglige drift. Penge skal der til, for at holde
vores gamle kirker vedlige. Det er dyrt at bevare kalkmalerier og kunstskatte. Det er dyrt at få lagt nyt
tag på kirken og malet tårnet. Det er dyrt at vedligeholde en gammel smuk præstegård som Nødebo
præstegård.
Penge skal der også til for at betale for rengøring, varme i kirkerne, forsikringer, vask og strygning
af alterdug og stofservietter til at tørre dåbsbarnets hoved med. Vinduespudsning, indkøb af
undervisningsmateriale til konfirmander, salmebøger, ler og krympeplast til minikonfirmander,
græsslåning, kaffe, kage, musik og sang. Organister, kirkesangere, gravere, præster. Det koster penge
altsammen. Så koster tro noget? Nej, men det gør troens smukke rammer.

Hvorfor tro på en Gud?

Den danske naturvidenskabsmand Niels Steensen citeres for i 1673 at have sagt: Skønt er det, vi ser –
skønnere er det vi indser – skønnest af alt er det, vi ikke fatter. Det er for mig at se gudstroens kerne. At
skønnest er det, vi ikke fatter. Hvorfor vi er her, hvorfor det bliver sommer efter vinter, hvorfor der er så
meget smukt i verden, hvorfor vi kan føle kærlighed, hvorfor der er så meget der giver mening.
Det er jo forunderligt, i en ofte hård og voldsom verden, hvor livet for manges vedkommende er én
lang kamp for overlevelse – dér er der alligevel så meget der giver mening. For mig at se er Gudstro et
spørgsmål om at holde sindet åbent for det, der er større end os selv. Der er noget, der er større end os
dødelige mennesker. Livet er så uforudsigeligt og overrasker os gang på gang. Glæde, kærlighed, nye veje
og åbninger, kommer bag på os, igen og igen. Jeg tror også, det er vigtigt vi mennesker bøjer os for, at vi
ikke sidder inde med hele sandheden.
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Det er vigtigt at acceptere, at vi ”kun” er små mennesker under himlen, der skal passe på ikke at blive
grebet af storhedsvanvid og ophøjer os selv til gud over andre mennesker.
Guds eksistens kan ikke bevises, så ville det heller ikke være tro. Men Gud kan mærkes og sanses. Vi kan
heller ikke se tyngdekraften, men vi kan mærke, at den er der.

Alle råber højt

Hvorfor lave en kampagne mod folkekirken, hvis man er ateist? Jeg tænker, det ville være ligeså
mærkeligt, hvis jeg lancerede en kampagne mod folk, der spiller golf. Fordi jeg ikke selv spiller golf, og
ikke forstår spillet, skal andre heller ikke spille golf!
Men i dag bliver vi nødt til at råbe højt for at blive set. Det går ud over nuancerne, at man ikke længere
kan bevæge sig i grænselandet mellem tro og tvivl, men må positionere sig. Dem der råber højst, får
ret. Man kan hverken som troende eller ateist nøjes med sit private lønkammer. Man må markere sig.
Derfor fylder både tro og ateisme meget i medierne. Men forenklinger fordummer altid sagen. Dumt og
dybt underligt er det i hvert fald, hvordan kan det være et mål i sig selv at lave kampagner mod troende
mennesker? Men er det bekymrende?

Julen er kommet for at blive

Man kan godt være bekymret over, hvordan kirken skal opretholde sit høje niveau med færre penge i
fremtiden. Men kristendommen skal man ikke bekymre sig om. Den har overlevet større modstand end
faldende kirkeskat. Den har et budskab, en fortælling, der lever uafhængig af nystrøgne duge på alteret.
Et budskab, der har overlevet hån og forfølgelse og undertrykkelse af væsentlig mere brutal art end en
busreklame – og alligevel blomstrer som den smukkeste, mest sejlivede rose. Op af den frosne jord.
Det begyndte en stjerneklar nat. Med en varmeeksplosion, som den nat ikke foregik ude i galakserne,
men i en stald på en mark ved Betlehem. Et barn blev født, og englen sang om barnet, at Gud var
kommet til jord. Til os, til verdens kaos og tumult. For at trøste og styrke os med sin nærhed og sin
omsorg.
Dette universets andet Big Bang i staldens mørke tændte et lys i verden, som mange millioner af
mennesker hver dag trøster sig ved. Det er ikke bare verdens magt og ære, der har magten og æren. Det
er ikke dem, der råber højst, der har ret. Det har dette barn i krybben. Kristendommen har en skønhed
og en sandhed, som gør menneskelivet mere menneskeligt. Og gør verden mere varm.
Gud er i tyngdekraften, Gud er i morgenrøden. Gud er overalt. Men Gud er først og fremmest i
kærligheden til den menneskelige sårbarhed, der lå og sprællede i krybben julenat. W

Glædelig Jul
Eva Holmegaard Larsen, sognepræst
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Kom og strik i Driverhuset

Hver anden torsdag mødes 8-12 gæve kvinder i Driverhuset og strikker.
Der er stor ekspertise og masser af talenter og nye idéer. Du kan f.eks. lære af Ane,
hvordan man strikker 2 sokker på samme pind og kommer du med næste gang,
kan du sagtens nå at lave et par sokker til jul.
Vi mødes kl. 19.30 og bliver som regel ved til lukketid kl. 22.00.
Vi mødes i år den 24. november og den 8. december. Ret til ændringer forbeholdes.
Vel mødt.
Hilsen Lene Quistgaard - Telefon: 26146940

MASTODONTERNE

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...

I 2017 mødes vi:

1.-7. DEC.

9. DEC.

Nyd en dejlig middag inden
julekoncerten i Restaurant F...
4820 9120

w

frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret

5

·

5. januar

·

19. januar

·

2. februar

·

16 februar,

·

2. marts

·

30. marts.

·

6 april

·

20. april.

Julefrokost
Og så er der naturligvis julefrokost. Alle klasserne holder
julefrokost i bedste stil. Alle tager deres livretter med, og så er
der ellers fest. Det er dejligt at se, hvordan forældrene kredser for
børnenes ganer. Der er altid rigtig meget mad og rigtig lækker
mad til julefrokosterne. Så tak for det!

Lucia på Skovskolen
En relativ ny tradition er, at pigerne fra 4. klasse går Lucia på
Skovskolens julemarked. Det er en udspringer af vores rigtig gode
samarbejde med Skovskolen, og noget som pigerne ser meget frem
til. Kom endelig op og kig!

Jul i fritidsordningen
I både SFO og klub står hele december også i julens tegn.
Vi bager, klipper og klistrer og storhygger med lys og julemusik
hele måneden. Måske tillader vejret oven i købet, at vi kan
genoplive vores julebål i haven.
Foto: Amo.dk
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Jul på Nødebo skole
Julen er traditionernes tid og traditioner har vi heldigvis rigtig mange af på skolen
”Julen er børnenes fest”. Sådan lyder en gammel talemåde.
Det er en talemåde, vi på Nødebo Skole tager meget seriøst! Hele december måned står
selvfølgelig i julens tegn og der er masser af begivenheder, som børnene ser frem til.
Skolen ønsker alle en rigtig glædelig jul!
Krybbespil i kirken
En meget gammel tradition er, at årets 3. klasse laver krybbespil i samarbejde med vores
præst Eva og opfører det i kirken. Krybbespillet er skrevet af Eva særligt til klassen, og det
er altid meget stort både for børn og forældre, når stykket opføres.
Stykket opføres også for hele skolen.
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- 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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Er du vores nye webmaster?

Illustration: tylerdigital.com

Nødebo Kro ´s webmaster gennem flere år takker af, så derfor
har vi brug for en ny.
Har du mod på at overtage opgaven, som er spændende og
udfordrende?
Kroens hjemmeside køres på en Joomla platform, et CMSsystem. Du skal kunne håndtere: Joomla ver. 3, HTML,
CSS(lidt). Du er velkommen til at ringe til vores nuværende
webmaster Jan Hovard, på tel. 22116642 eller mail:
jan@hovard.dk, hvis du har nogle spørgsmål.

UNGE SKRIBENTER SØGES
Har du lyst til at skrive i Kirke&Kro, så er chancen der nu!

Vi vil så gerne høre fra byens børn og unge om, hvordan de synes, det er at bo i Nødebo.
Så har du lyst til at skrive om dit fodboldhold, en skøn sejltur på søen, hvor du går ture
med din hund eller hvor du hænger ud med dine venner – så skriv!!
Interview eller tegning
Du kan også interviewe en af dine venner. Eller din lærer. Du bestemmer selv, bare det
handler om livet i Nødebo.
Hvis du endnu ikke helt har
ordet i din magt, modtager
vi også gerne tegninger.

4 Nybolig forretninger
giver synergi, synlighed
og hurtigere salg
BOLIG SØGES

Villa med nem og overskuelig have.
Køber id: 368998

Lillelund & Andersen
Stengade 66, 3000 Helsingør
Tlf. 4925 6400

Lillelund & Madsen - Hillerød
Østergade 16, 3400 Hillerød
Tlf. 4829 7000

Lillelund

Gl. Hovedgade 10, 2970 Hørsholm
Tlf. 4516 2700

2 voksne med 2 mindre børn søger væk fra
lejligheden i København. Budgettet er sat til
maks. kr. 3,5 mil.
Kontakt Nybolig og høre mere.
Nybolig Hillerød - ring 4829 7000

Lillelund & Stadil

Kongevejen 340, 2840 Holte
Tlf. 4542 5500

T
SOLG
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Vi vil i hvert nummer
fremover bringe et eller
to indlæg fra de unge
skribenter/tegnere – med
navn og billede.
Så skriv!! Vi glæder os til at
høre fra jer!
Skriv til:
kirkeogkro@gmail.com

Fodklinik
Nu med udstyr til
fremstilling af
skoindlæg
Ring for aftale: Tlf.: 3144 2731
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
Nødebo fodklinik - Sportsvej 47, Nødebo

DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring
Flishugning, Stubfræsning, Hækkeklipning
Rådgivning
Uforpligtende tilbud gives
skov@treecare.dk • www.treecare.dk
Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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NYT FRA LOKALRÅDET
Nødebo er blevet 17 % større !

Efter afstemning blandt sommerhusområdets beboere, stemte mere end 90 % i slutningen af
september for en overførsel af området til byzonestatus, hvilket således langt oversteg kravet på
75 % for, at sagen kan behandles i Erhvervs- og Vækstministeriet. Faktisk stemte kun 4 ud af
120 husstande i området imod forslaget.
Lokalrådet har aktivt medvirket til at støtte en overførsel til byzone, idet rådet anser det af
afgørende betydning for Nødebos fortsatte positive udvikling. Det glæder derfor rådet, at sagen
afgjordes så entydigt som den gjorde.
Hvad sker der så nu? Det er kommunens forventning, at overførslen til byzone er en realitet
til marts 2017. Fra marts 2017 til marts 2018 skal der udarbejdes en lokalplan for området,
hvorunder lokalrådet og områdets beboere involveres og høres.
Trafik i Nødebo

Lokalrådet har efter sommerferien intensivt medvirket ifm. kommunens høring af alle lokalråd,
om ønsker til forbedring af trafiksikkerhed mv. Forvaltningen har nu udsendt en påtænkt
prioritering af landsbyernes ønsker i den anledning, og vi kan desværre konstatere,
at Nødebo – heller ikke på dette område – bare tilnærmelsesvist, er prioriteret.
Vi har derfor udarbejdet et ret omfattende ”svar på tiltale”, og agter at forfølge sagen yderligere,
herunder med involvering af byrådspolitikkere, der anses at støtte udviklingen af landsbyerne i
Hillerød, og i særdeleshed Nødebo.
Fælles Kalender for Nødebos aktive foreningsliv
Lokalrådet har oprettet en kalender på rådets hjemmeside, hvor alle foreninger kan oprette
begivenheder. Tanken er, at alle i Nødebo kan får et overblik over, hvilke aktiviteter der
gennemføres i byen, samt at vi undgår at lægge store begivenheder på de samme dage.
Du kan se kalenderen på vores hjemmeside: www.nodebolokal.dk
Er du i en af vore mange foreningers bestyrelser eller IT-ansvarlig, er du velkommen til at
kontakte Birgit Madsen fra lokalrådet på telefon 22 39 49 00 for nærmere information.
Søren P. Østergaard
Formand for Lokalrådet i Nødebo
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PETER
TOFT
TØMRER & SNEDKER
Totalentrepriser
Nybyg • Tilbyg • Ombyg • Tag
Kvist • Terrasse • Gulve • Vægge
Døre • Vinduer • Køkken • Bad

Fældning – Beskæring – Flishugning
Stubfræsning – Akut stormfald
----------------------------------------------------------mobil: 6017 6462
web: nodebotreecare.dk
mail: jimmi@nodebotreecare.dk

Kvalitet til tiden

2441 6270

Kærvej 3, Nødebo, 3480 Fredensborg
nts.toft@gmail.com
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NY UDSTILLER PÅ KROEN

Kom og se Josephine Ernsts forunderlige billeder
Siden 2010 har Josephine Ernst udstillet i over
80 kunstforeninger og gallerier i ind- og udland, og
nu er det blevet Nødebo Kros tur til at vise hendes
forunderlige og fantastiske billeder fra grænselandet
mellem kunst og natur, lys og mørke, liv og død.
Josephine Ernst siger om sin metode:
"Med udgangspunkt i min uddannelse og gennem
mange års virke som scenograf, har jeg valgt selv at
skabe – udenfor teatrets mure – mine egne verdener
og fiktive rum. Jeg arbejder med kontrasten mellem
naturen og det menneskeskabte og menneskenes
efterladenskaber.
Tidens tand er meget fascinerende, for det minder os
om livets gang. Jeg arbejder samtidig også med at bryde
fotografiets tradition, som et dokumentarisk medie.
Jeg maler med virkeligheden i stedet for blot at vise den,
for fotografiet kan sagtens fortælle eventyr, visioner og
vise følelser, selvom grundelementerne udspringer fra
hverdagen og det, der er tæt på os, som vi ellers ikke har
øje for.
Ved at sammensætte foto i flere lag og med fokus på
samspillet mellem lys og mørke, forsøger jeg herved at
opnå en ny og anderledes virkelighed.
Disse lag indeholder samtidigt både flere tider,
landskaber eller ting tæt på, som kan fortælle os om
livets processer, dets gentagelser og afslutning".
Alle billeder er hentet fra Josephine Ernst' website:
www.bkf.dk/josephine-ernst
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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
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Børnespiseklub – De Internationale Kokke
Nødebo børnespiseklub er et sjovt sted på Nødebo Kro
hvor dine børn kan komme og lave lækker mad,
hygge og have det sjovt.
Der er på nuværende tidspunkt spiseklubber for tre
årgange 3. klasse, 4. klasse og 5.klasse. Jo højere alder
man har, jo større krav er der og jo flere udfordringer.

Her er hovedretten ved at blive lavet.

Som de ældre kan man frivilligt komme og være hjælper
for de yngre. Efter 4 års madklub er man blevet først
mesterkok, dernæst gourmet kok, så international kok
og til sidst Michelin kok. For at blive alle fire dele skal
man starte i tredje klasse, altså på det yngste hold.
Man kan godt holde pause og komme tilbage på sit
hold eller starte senere end 3.klasse. Efter man er
blevet alle 4 ting starter spiseklubben en selvkørende
spiseklub, hvor børnene selv laver mad, uden at voksne
hjælper.
Der er dog en voksen for sikkerhedens skyld.

Thailandske pandekager..

Aspargers med balsamico dressing
og serano skinke.

Journalist: Villads Duus Armfeldt
Redatktør: Alexander Svanebjerg
Fotograf: Janus Dahlager

Så er der serveret!.
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LOPPEMARKED

Ny kontaktperson, hvis du vil donere effekter:
Vi har fået tilsagn fra Ole Brauer om, at han gerne
vil stå for kontakten til folk, der har loppeeffekter,
som de gerne vil donere til Nødebo Kro.

Tak for samarbejdet i 2016

Man vil nok opleve, at vi er ret kritiske mht
kvaliteten af effekterne. Det er vi primært af
pladshensyn, så vi har plads til det hele lige til næste
års Loppemarked, som finder sted:
Søndag den 27. august 2017.
Man kan kontakte Ole på tlf: 29 70 31 19.

NØDEBO VANDVÆRK
ØNSKER ALLE FORBRUGERE
EN GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR!
BESTYRELSEN

Vi håber at kunne vende tilbage snarest, når vi kan
få besat hele posten som Øverst for Loppemarkedet
– vores Loppegeneral – men det må vente lidt
endnu.
Foreløbig er vi glade for, at Ole Brauer vil stå for
indsamlingen.
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Brug naturen som fitnessrum!
Hvorfor træne i indelukkede træningsrum, der lugter af sure
tæer, når du kan få sved på panden og pusten helt op at ringe i
den frie natur?
Hver mandag, onsdag og lørdag samles en flok mennesker
for sammen at få rørt musklerne – inkl. lattermusklerne.
For motion skal være sjovt, mener Eva Majvig Andersen,
der er uddannet fysioterapeut. Hun har egen klinik i
byen og underviser også i pilates, men hendes åndehul og
arbejdsmæssige øjesten er Nødebo Natur Fitness, som hun
etablerede for snart tre år siden.
Der er etableret mange nye kontakter
og venskaber gennem naturfitness.

”Jeg elsker at bevæge mig og dyrke motion – og helst sammen
med andre. Og jeg vil altså have det sjovt samtidig. Derfor
stiftede jeg Natur fitness. Fordi så kan vi mødes og grine lidt,
mens vi gennemarbejder kroppen og sveder helt vildt – og
samtidig nyde vores fede natur i og omkring Nødebo”.
Fordi Eva er uddannet fysioterapeut, har hun ekstra fokus på
særlige behov hos dem, der deltager. Derfor er der også altid
et træningsalternativ, hvis en skulder eller et knæ skal have lidt
ro eller en særlig træning for at komme på plads igen. Man er i
sikre hænder, selvom sveden springer.

Det er cirkeltræning og aldrig løb,
der dyrkes.

Og det er nemt
Altså ikke træningen. Men betalingen. Her er ingen
bindingsperiode, ingen månedlige betalinger eller andet
besværligt. Når du kommer, lægger du en rund 20’er. Og du
skal hverken melde til eller fra. Du kommer bare, når du har
tid og mulighed for det.

M e ld d ig inkd
i Faceboo
g r u p p e n .. .
...Nødebo Natur Fitness, så kan du
følge med i, hvor og hvornår der er
Det er primært kvinder, der deltager i naturfitness
træning næste gang.
– men mænd er mere end velkomne.
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Børn og videnskab i Nødebo
I ugerne 36 og 37 handlede det om videnskab i børnehøjde, for her var det Science-natur uger i
børnehaven Troldehøjen. Vi arbejdede med tidlige matematiske begreber, såsom former,
hastighed, og massefylde.

I Troldehøjen har vi med succes taget science-didaktikken til os, og vi bruger den til at skabe de bedst
mulige læringsmiljøer for vores børn. Science-didaktikken har vist os, at de forudsætninger, der giver de
mest optimale indlæringsmuligheder for børnene, skabes ved at arbejde med dem i grupper på 4-6 børn
ad gangen og med fysiske projekter (kendes også fra udeskolekonceptet).
Kend formerne

Vi har arbejdet med formerne trekant, firkant, cirkel og rektangel. Børnene har tegnet og farvelagt
formerne. Fundet formerne i naturen, på legepladsen og i institutionen. Derudover har de været inde i
et helt mørkt rum, hvor de skulle føle sig frem til træklodser, der havde de førnævnte former. Det var en
fantastisk leg for børnene, da den ikke kun udfordrede dem på følesansen, men også på deres mod til at
kravle ind i et mørkt lokale. De fleste af børnene blev så begejstrede, at de ville prøve flere gange.
Hastighed med mange begreber

I vores forsøg med hastighed, kom der mange andre begreber i spil, end blot fart. Vi startede med at
undersøge faldtider for forskellige ting. Sten, hockeybolde, grankogler, fjer og meget andet. Vi var
nysgerrige på, hvorfor nogle ting faldt hurtigere/langsommere end andre.

18

Her kom tyngdekraften ind som begreb. Vi afprøvede derefter forskellige tings evne til at rulle ned ad
vores bakke og ruchebane. Vi brugte glaskugler, tennisbolde, biler m.m.
Børnene blev meget optaget af vores forsøg og har på egen hånd, sidenhen fortsat forsøget, med
forskellige emner. De opdagede, at der var stor forskel på, hvor hurtigt tingene rullede ned ad
ruchebanen, samt hvor langt de fløj ud på faldunderlaget. Det gav børnene forståelse for rullemodstand,
tyngde og størrelse.
Hvad synker – hvad flyder
I forsøget omkring massefylde, undersøgte vi forskellige tings evne til at synke og flyde. Vi brugte
grankogler, sten, træstykker og lignende. Det var enormt spændende at høre børnenes teorier om
årsagerne til, at de enkelte emner flød eller sank.
Forsøget tog vi med os til Hillerød kommunes Science-festival, som blev afholdt på
Skovskolen fredag 16. september.
En ting er sikkert: Videnskab

er sjovt i børnehøjde!
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Husk Kroens 40-års jubilæum i 2017

Jubilæumsudvalget er allerede i fuld gang med planlægningen

Til næste år fylder Forsamlingshuset Nødebo Kro 40 år. Det skal fejres! Der holdes
reception torsdag den 1. juni 2017 og jubilæumsfest lørdag den 10. juni 2017.
Vi opfordrer jer til at sætte krydser i den nye kalender allerede nu!
Jubilæumsudvalget er i gang med at lægge planer for de to festlige begivenheder.
Det skal laves mad og pyntes op, der skal festes, danses og synges.
Jubilæumsudvalget v/
Lisbeth Larsen, Lisbet Kaare, Tilde Gylling, Birgitte Damm,
Erik Kjær og Helle Vind.

Har du lyst til at hjælpe?
Vi skal som sædvanlig lave det meste selv,
så der bliver brug for mange hænder.
Vi håber at I vil bidrage med praktisk
arbejde og gode ideer, så vi sammen
får gjort 40 års jubilæet til en dag,
der vil gå over i Forsamlingshusets
enestående historie.

I forbindelse med vores jubilæum bringer vi en

EFTERLYSNING

Foto: Det kongelige Bibliotek

Vi efterlyser film og videoer fra Nødebo Kro's fester, arrangementer og interessegrupper.
Hvis I ligger inde med optagelser, og hvis I har lyst til at dele dem med andre, vil vi meget
gerne høre fra jer. Send en mail til Helle Vind på hellevind@gmail.com
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Et kærligt spark fik Martin til at læse miljøteknolog
Ny praktikant til Nødebo Bæredygtigt!

Martin Müller er klar til at blive praktikant hos Nødebo Bæredygtigt!
Han vil arbejde med to af vores udfordringer. Først vil han undersøge sundhedstruslen fra
brændeovne. Dernæst vil han udvikle en CO₂-beregner, der er let at gå til for borgerne, og teste
deres vilje til at energirenovere.
Martin havde en drøm om at blive ingeniør. Han har altid måttet kæmpe med matematikken,
men gav ikke op uden videre, men tog et par ekstrakurser i matematik, før han overvejede andre
uddannelser. I sit studiejob i HUMAC opdagede Martin sit talent for at komme i dialog med
kunderne. Men så ramlede han ind i dilemmaet med som 22-årig at have fuldtidsjob, men ingen
uddannelse.
Her kommer det kærlige spark – fra hans mor
– ind i billedet. Hun fik ham til at interessere
sig for akademiuddannelserne, og Martin
er derfor snart færdig som miljøteknolog.
Praktikdelen bliver at løse opgaver for
Nødebo Bæredygtigt!
Martin glæder sig til at få sine faglige
kompetencer i spil med støtte fra frivillige
støttepersoner i Nødebo.
Han er klar over, at det er en udfordring ikke
at sidde i en virksomhed, hvor opgaverne
bliver serveret på et sølvfad, men glæder
sig til jordnære opgaver, der er tæt på
virkeligheden.
Lever du selv bæredygtigt, Martin?
spurgte vi. ”Tjoo, til dels. Jeg har lært
hjemmefra at sortere madaffald, jeg bruger
offentlig transport, men jeg har svært ved
at skulle slukke helt for IT og netadgang, så
computer og iPhone er på standby 24/7.”
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Kultur- og aktivitetskalender
På de følgende sider kan du læse om alt det, der sker i Nødebo og Gadevang i de næste uger og måneder. Der er masser at kaste sig over – så god fornøjelse!

Fredag d. 25. november, kl. 19.00

Nøddeknækkerne spiller op til folkedans
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.
Der er gratis adgang til dansen.
Man kan spise fredagsmiddag 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.noedebo-kro.dk
senest onsdag den 25. januar kl. 12.
Kulturudvalget
Forsamlingshuset Nødebo Kro

Søndag den 27. november, kl. 16.00

Klassisk koncert: Trio Gemini

Tre unge talentfulde musikere dannede i 2012 Trio Gemini og
havde officiel debut som ensemble i maj 2015.
Navnet Trio Gemini er faktisk noget vrøvl. Trio betyder tre, og
Gemini betyder tvillinger, som per definition er to. Den helt ufilosofiske forklaring er, at ensemblets to strygere er tvillinger.
Trio Gemini er i gang med at forberede indspilningen af to
klavertrioer af den nulevende amerikanske komponist Lowell
Liebermann. Ved koncerten i Nødebo vil de spille den ene samt
trioer af Beethoven og Mendelssohn.
Billetter til koncerten koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i
forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort.
Kulturudvalget
Forsamlingshuset Nødebo Kro
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Søndag d. 27. november, kl. 16.00

Nødebos juletræ tændes
den 1. søndag i advent:
Igen i år har tidligere ejendomsmægler Erik Madsen
skænket byen ”Nødebo” et stort 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 nedstående for bidrag og deltagelse.
Erik Madsen, Rørbakkegård
Skovskolen v/Anders Bülow
Nødebo Menighedsråd
Nødebo Lokalråd håber igen i år, at mange Nødeboborgere vil komme og være med til at tænde juletræet,
samt nyde juletræet ved kirken i den mørke tid.
Nødebo lokalråd håber igen i år, at mange
Nødeboborgere vil komme og være med til at
tænde juletræet, samt nyde juletræet ved kirken
i den mørke tid.
Glædelig Jul
Lokalrådet i Nødebo
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Søndag den 27. november, kl. 16.00

Gadevangs juletræ tændes første søndag i advent

Vi tænder juletræet og synger julen ind – på hjørnet af
Gadevangsvej og Gadeledsvej.
Gløgg til de voksne og varm chokolade til børnene – juleglæde
til alle.
Mange julehilsner, Lokalrådet

Søndag d. 27. november, kl. 14 og kl. 16

De ni læsninger

Kom og få en smuk start på adventstiden den første søndag i
advent, kl. 14 i Gadevang Kirke og kl. 16 i Nødebo Kirke.
Ni uddrag af Bibelens store fortælling fra verdens skabelse til
Jesus’ fødsel julenat udgør den røde tråd i denne populære adventsfejring.
Indimellem læsningerne vil det nystartede Nødebo-Gadevang
kirkers KANTORI synge skønne korsatser af bl.a. la Cour, Kodaly
og Hassler.

Torsdag d. 1. december, kl. 19.30

Slip for røggener, når du fyrer i brændeovn

Kom og hør hvordan på Nødebo Kro! Skorstensfejermester
Morten Bjørklund har udviklet en røgsuger i samarbejde med
Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet - og han
har også fået patent på den.
Har du skrupler når du fyrer op i din brændeovn?
Både inde i huset og udenfor bliver der et højt indhold af sodpartikler i luften, og det giver gener for mennesker med astma
eller svækket lungefunktion. Uanset om du har en godkendt
brændeovn og fyrer med tørt brænde af god kvalitet, udvikles
der under forbrændingen sodpartikler, som kan være en kilde til
ubehag for dem der opholder sig i nærheden.
Nødebo Bæredygtigt! har inviteret Morten Bjørklund til at fortælle om sin røgsuger og hvordan den fungerer. I al sin enkelhed
sørger røgsugeren for, at røgen suges hurtigt væk fra indeluften
og giver derfor bedre indeklima. Samtidig vil naboerne mærke
en tydelig forbedring af luftkvaliteten, når der fyres i en
brændeovn, hvor Blue Chimney er monteret.
Bemærk: Gratis adgang
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Fredag den 2. december, kl. 21. Mulighed for spisning kl. 19

Musik & dans: Julejazz med Jesper Thilo All Stars
50 års kunstnerjubilæum fejres på Nødebo Kro
Jesper Thilo fylder 75 år den 28. november 2016 og har samtidigt været
professionel jazzmusiker i 50 år. Det bliver fejret med en jubilæumsturné rundt i landet med Jesper Thilo All Stars, der består af Jacob Fischer
på guitar, Søren Kristiansen på piano, Jesper Lundgaard på kontrabas
og Morten Lund på trommer. Jesper Thilo har med denne gruppe
samlet sine favoritmusikere inden for det område af jazzen, hvor han
befinder sig allerbedst, nemlig swingmusiken.
”Nødebo Jazzkro” var i mange år et af Jesper Thilos tilbagevendende
spillesteder, og vi skal naturligvis være med til at fejre hans kunstnerjubilæum. Det gør vi efter de bedste traditioner ved at lade ham sørge
for musikken til vores julejazz.
Inden musikken starter på Nødebo Kro fredag den 2. december kl. 21,
kan man spise middag med en to-retters menu for kun 125 kr. Spisebilletter købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebokro.dk senest onsdag den 30. november kl. 12.
Billetter til musikken koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg
på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort.
Kulturudvalget, Forsamlingshuset Nødebo Kro

Weekenden den 3.-4. december, begge dage kl. 10.00-16.00

Skovskolen Julemarked 2016

Traditionen tro byder julemarkedet på blandt andet salg af juletræer, pyntegrønt og dekorationer, gløgg, æbleskiver, hjemmelavet snaps, mjød, æblemost og andet godt til ganen.
Der vil også være forskellige aktiviteter som: Bag dit eget snobrød, lav din egen juledekoration samt bueskydning, og andre
arbejdende juleværksteder. Der vil være sjov og spas for børn, og
masser af juleboder.
Tag hele familien med – vi giver julestemningsgaranti!
Julemarkedet foregår på Skovskolen
Københavns Universitet
Nødebovej 77A - 3480 Fredensborg
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Søndag den 4. december, kl. 11-16

Julestue på Nødebo Kro

Den 1. søndag i december holder julen sit indtog i forsamlingshuset
Nødebo Kro, som fyldes med julestemning.
Den traditionelle julestue åbner dørene kl. 11, og fra ca. 35 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 sidste år byder Modeljernbaneklubben velkommen kl. 12-14 for
en besigtigelse af de små tog og de miljøer de futter rundt i og
forsamlingshusets husorkester Nøddeknækkerne giver en minikoncert
kl. 14-13.45. 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 den 4. december, kl. 10.30

Musik i Nødebo Kirke

Den 2. søndag i advent kan du i Nødebo Kirke komme og høre
kendt og elsket adventsmusik.

Søndag den 4. december, kl. 16.00

Julekoncert med Gospelkoret My Merry Monday Choir
Kom, lyt og vær med til at synge nogle af julens bedste gospelsange, når My Merry Monday Choir holder julekoncert i Gadevang Kirke.

Koret var i oktober i London får at synge koncert og lave workshop, og er kommet hjem fyldt med inspiration og nyt input. I
kan derfor glæde jer til at opleve et meget veloplagt gospelkor,
der både vil synge smukke, stille ballader såvel som medrivende
inciterende og energiske numre - julekoncerten vil byde på det
bedste af det bedste.
Det er korets dirigent Helene Dahl som synger og leder koncerten. Koncerten akkompagneres af korets nye pianist Thomas
Hansen og trommeslager Esben Duus.
Koret består af 50 kormedlemmer blandet mænd og kvinder.
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Tirsdag den 6. december kl. 13 – 16

Tirsdagstræf: Årets store julefest i præstegården

Traditionen tro serverer vi hjemmelavet julemiddag med and og
flæskesteg. Til dessert får vi selvfølgelig ris a la mande.
Efter middagen danser vi omkring juletræet og synger julens
dejlige salmer.
Tilmelding
Tilmelding senest tirsdag den 29. november til præstesekretær
Allan Høier, som træffes på kontoret hver tirsdag fra kl. 9 – 16
tlf. 48 48 07 19 eller alho@km.dk
Pris
Pris 120 kr. pr. person.
Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men kan købes.
Betaling
Efter tilmelding skal betaling ske til bank eller præstesekretær.
Bankindbetaling: Handelsbanken, Reg.nr. 6300 kontonr. 1524765.
Husk at anføre navn og ”Julefest”
NB: Vi skal lege pakkeleg, og du skal medbringe en pakke til
max 25 kr.

Torsdag den 8. december, kl. 19.00

Visning af filmen I MORGEN, som er en klimaoptimistisk
dokumentarfilm af Cyril Dion og Mélanie Laurent
Kom og se filmen på Nødebo Kro og deltag i debatten om den
grønne omstilling, som er sat på standby.
Filmen er noget så usædvanligt som en dokumentarfilm om klima, der indgyder håb. Det går nu hurtigere end nogensinde med
at udslette dyre- og plantearter og mennesket må se i øjnene, at
en anderledes livsstil venter lige om hjørnet. Filmen viser, at hvis
vi gør noget nu, kan vi vende bøtten, før det er for sent.
I en pause lægger Morten Krohn (Å) op til debat om grøn omstilling. Nødebo Bæredygtigt! byder på kaffe og kage.
Bemærk: Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
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Torsdag den 8. december, kl. 19.30

Giv dig selv tid

Her er der mulighed for ro og eftertanke, en smuk salme, dejlig
musik, et ord at gå på, et rum med højt til loftet.
Arrangementet foregår i Gadevang Kirke.
Bemærk: Vi gentager arrangementet
d. 5. januar 2017 (Helligtrekongers aften) og d. 9. februar 2017.

Søndag den 11. december, kl. 10.30

Syng min julesalme i Gadevang Kirke

Vi har alle vore favoritter blandt julens dejlige salmer. Kom og hør din
nabo fortælle om sin helt personlige oplevelse med en bestemt
julesalme eller sang.
Vi har bedt en række gadevængere fortælle om deres yndlingsjule
salme. Det kan være et minde, en stemning eller en særlig begivenhed,
som knytter sig til en salme.

Søndag 11. december, kl. 14-16

Juletræsfest for børn og voksne

Vi har igen i år fornøjelsen af den skønne duo Sille Grønberg og
Palle Winfeldt, der med stor entusiasme og lune spiller op til dans
og leg omkring træet. Vi synger julen ind med de mest kendte og
elskede julesange, og julemanden kommer selvfølgelig forbi med
sækken fuld af overraskelser…
Prisen for dette fantastiske arrangement med julehygge for alle
pengene er 40 kr. for børn og 50 kr. for voksne. Gratis med årskort.
Prisen inkluderer skøn musik, det fineste juletræ, godteposer og
saftevand til børnene. Æbleskiver og gløgg kan købes i buffeten.
Der er kun et begrænset antal billetter, så alle kan være med omkring juletræet. Det anbefales derfor at købe billetter i forvejen på
www.noedebo-kro.dk. Medlemmer med årskort kommer gratis
ind, men bør reservere plads ved at hente en gratis årkortsbillet
på Kroens hjemmeside.
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.
Kulturudvalget, Forsamlingshuset Nødebo Kro
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Weekenden den 18. - 19. december, 10-18

Skovskolens julemarked - se omtale side 25
Søndag den 18. december, kl. 15

Glædelig Jul med gospelkoret MMMC
Forsamlingshuset inviterer til en hyggestund, så alle kan komme i
rigtig julestemning med gospelkorets dejlige sang.
Caféen er åben fra kl. 15, og koret synger kl. 16
Gospelkoret MMMC - eller My Merry Monday Choir - oser af
musikglæde og musikalitet. Koret ledes af gospel-instruktøren
Helene Dahl og giver en del koncerter i Nordsjælland og København med pianisten Søren Baun som fast akkompagnatør.
Koret har i mange år øvet hver mandag aften på Nødebo Kro, men
er i foråret 2016 flyttet til Asminderød. Dog stadig med mange
nødeboere som aktive deltagere.
Caféen vil være åben fra kl. 15, og ud over det sædvanlige varesortiment med nøddetærte, øl, vand, vin og kaffe vil man kunne købe
julens traditionelle tilbehør: glühwein og æbleskiver.
Koncerten en julegave til forsamlingshusets venner, og der er gratis adgang for alle.
Kulturudvalget
Forsamlingshuset Nødebo Kro

Juleweekenden den 24.-25. december

Julegudstjenester i Nødebo og Gadevang kirker
Juleaften og juledag vil alle vores julegudstjenester blive beriget
med smukke lysende toner fra Jesper Sodes trompet.
For tidspunkt - se listen over gudstjenester bagerst i bladet.

2. juledag den 26. december, kl. 10.30

Sang i Nødebo Kirke

Kom og hør et udvalg af de herlige engelske Christmas Carols.
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Lørdag den 31. december, 17.30

Nytårsbrag i Gadevang
Tag jeres fest og traditioner med og hold nytår i forsamlingshuset.
Kom kl. 17. 30 til en lækker festmenu – eller kom klokken 23 og
skål nytåret ind.
Læs mere om priser og tilmelding på
www.gadevang.dk/nytår

Nytårsdag den 1. januar, kl. 14 og kl. 16.00

Nytår for fuld musik

(Nødebo Kirke kl.14 – Gadevang Kirke kl.16)
Traditionen tro går vi ind i det nye år med et brag af en
nytårsgudstjeneste i begge kirker.
Blæsere fra Royal Danish Brass og organist Torben H. S. Svendsen
sørger for et fyrværkeri af musikalske overraskelser.
Kom og vær med til at synge og skråle det nye år ind.
Det bliver både festligt og bevægende.
Medvirkende: Medlemmer af Royal Danish Brass
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Torsdag den 5. januar, kl. 19.30

Hellig tre kongers aften
Kom og vær med i Gadevang kirke.
Vi synger julen ud ved en stemningsfuld aftengudstjeneste.

Tirsdag den 10. januar, kl. 14 – 16

Tirsdagstræf: Min barndoms legetøj
Kom og hør legetøjssamleren Olaf Hermansen fortælle og vise
drengelegetøj fra ca. 1935-1975
Olaf Hermansens barndomsoplevelser udviklede sig tidligt til
samlerinteresse. Han er specialist inden for forskellige legtøjskategorier, og historikere, samlere og amatører lytter til ham
med stor fornøjelse.
Det gælder f.eks. historien om de små Matchbox biler, som
kunne ligge i en tændstikæske og var en dundrende succes,
da de kom på markedet i 1952. De kostede 2 kr., hvilket svarede til en underskoledrengs gennemsnitslommepenge, og
der kom ofte en ny model!
I kaffepausen kan kvinderne nyde en lille udstilling med fine
dukker, som en Nødebokvinde har arvet. Vi mener, de er fra
omkring 1900.
Alle er velkomne, og der er fri entré, men vi betaler 20 kr.
for kaffe og hjemmebag.
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Lørdag den 14. januar, kl. 17

Nytårsgallafest på Nødebo Kro - med Wienertrioen

Traditionen tro indledes året på Nødebo Kro med den store nytårsfest.
Det bliver en stemningsfuld aften med damer i lange kjoler og herrer i smoking. Man mødes over
velkomstdrinken og marcherer ind til de festligt dækkede borde, hvor kandelaberne lyser op.
Under den tre 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.
Wienertrioen er det faste element i nytårsfesten. Trioen har spillet sammen siden studietiden i
Aarhus i 1989 og består af Anne Marie Kjærulff på violin, der til daglig spiller i DR SymfoniOrstret,
Nina Reintoft på cello, der spiller i Det Kongelige Kapel og pianisten Lene Buch Rasmussen,
der er organist ved Hasle Kirke.
For dem, der gerne vil have genopfrisket, hvordan man danser Wienervals og Les Lanciers, er der
arrangeret instruktionsaftener i dagene før nytårsballet.
Mandag den 9. januar er der instruktion i Wienervals
Torsdag den 12. januar i Les Lanciers.
Begge dage kl. 19.30-22.00 med Ada Bech som instruktør..
Der er begrænset plads til nytårsballet, og det er nødvendigt at købe billet i forvejen på
forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk.
Salget slutter onsdag den 4. januar kl. 12, hvis ikke der er udsolgt inden da.
Billetterne koster 550 kr. inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik, underholdning og danseinstruktion.
Kulturudvalget, Forsamlingshuset Nødebo Kro
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Søndag den 15. januar kl. 16

En eftermiddag med brasiliansk musik

Gruppen Tresafinado består af to klassiske musikere - fløjtenisten Pia
Kaufmanas og guitaristen Torsten Borbye Nielsen - samt den brasilianske
percussionist Afonso Corrêa. To danskere i musikalsk dialog med en
brasilianer - et møde mellem den europæiske og sydamerikanske musik.
Trioen blev etableret i 1998 og har mere end 150 koncerter og fire cdudgivelser bag sig.
Deres brasilianske repertoire strækker sig fra De Fallas stærke, spanske
ånd og Villa-Lobos’ altfavnende tonesprog til instrumentalgenren “choro”,
der opstod i Rio i slutningen af 1800-tallet. Choro’en er for brasilianerne,
hvad tango er for argentinerne. Den charmerende og eksotiske musik har
rødder i europæiske musiktraditioner og er romantisk, lyrisk og virtuos
med et improvisatorisk element – og så swinger den!
Billetter til koncerten koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i forsalg på
noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
Kulturudvalget, Forsamlingshuset Nødebo Kro

Tirsdag den 17. januar, kl. 19.30

Sogneaften i Nødebo Præstegård
Foredrag ved Søren Østergaard:
At have en teenager i huset – gave eller opgave?
At have en teenager i huset kan både være en gave og en opgave. Hvis vi
prøver at se livet fra en teenagers perspektiv, kan vi måske blive bedre til
opgaven og bedre se det som en gave. Vi ser på teenagekulturen generelt – og lidt mere specifikt på:
• Teenageres valg omkring skole, fritid, venner og sociale medier.
• Deres forventninger til voksne
• Lidt om teenageres religiøsitet
• Lidt om hvordan vi kan være med til at spille dem gode til livet
Søren Østergaard forsker i unges tro, livsstil og fritid. Han har en baggrund i både samfundsvidenskab og teologi, har en PhD i teologi og er
daglig leder af Center for Ungdomsstudier (CUR).
Han er desuden forfatter til en række bøger om børn og unge.
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Onsdag den 18. januar, kl. 19.00

Filmaften i Gadevang Kirke

Vi viser filmen ”HVID” af Krzysztof Kieslowski, som er anden
del af trikolore-trilogien Blå, Hvid, Rød. - Om frihed, lighed og
broderskab.
”Hvid” har Julie Delpy i den kvindelige hovedrolle, som den
franske pige Dominique, der gifter sig med polakken Karol.
Ægteskabet holder ikke, og Karol ser sig pludselig udstødt af
samfundet.
Efter ”Blå” ville Kieslowski vise kontrasten, ligheden og uligheden, mellem det Vesteuropa, han begyndte at optage film i, og
det Østeuropa han selv stammede fra.
Vi går med denne anden del af trilogien dybere ind i kritikken af
nogle af de begreber, det moderne demokratiske Europa blev
bygget på.

Fredag den 20. januar, kl. 21 - med mulighed for spisning kl. 19

Musik og dans: Cross, Schack&Ostermann

Det er blevet en tradition, at man kan møde Cross, Schack &
Ostermann på Nødebo Kro en fredag i januar måned, og Kroens
lokaler plejer at være fyldt til bristepunktet.
De tre ”legekammerater” elsker Rock'n'Roll og Rhythm’n Blues
og kan få musikken til at swinge på en helt særlig måde.
Cross på guitar, Ostermann på bas og rytmesektionen Schack
på vaskebræt.
Inden musikken starter kan man spise middag med en toretters menu for kun 125 kr. Spisebilletter købes i forsalg på
forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest
onsdag den 18. januar kl. 12.
Billetter til musikken koster 160 kr. ved indgangen og 150 kr. i
forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
Der er kun ståpladser i salen.
Kulturudvalget, Forsamlingshuset Nødebo Kro
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Søndag den 22. januar kl. 16

Tuva Semmingsen & Søren Rastogi
Mezzosopranen Tuva Semmingsen er først og fremmest operasanger, men hun afprøver hele tiden sine evner inden for andre
musikalske genrer. Derfor tilbyder hun et bredt sammensat
program sammen med pianisten Søren Rastogi.
Mens det bliver det første besøg for Tuva Semmingsen, har pianisten Søren Rastogi optrådt flere gange på Nødebo Kro. Senest i
oktober 2015 som del af Trio Misto. Søren Rastogi er uddannet
i København og Berlin. Hans anmelderroste debut fra Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium fandt sted i 2005, og han har siden
være en meget efterspurgt pianist både herhjemme og udlandet.
Billetter til koncerten koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i
forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort.
Kulturudvalget, Forsamlingshuset Nødebo Kro

Fredag en 27. januar, kl. 18

Nødeknækkerne spiller - igen - op til folkedans
Se omtale på side 22

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

Asger Laust Quartet

Asger Laust Quartet spiller melodisk, swingende jazz med udgangspunkt i 50'ernes og 60’ernes store mestre. Godt forankret i
traditionen fra bl.a. Dexter Gordon og Stan Getz finder kvartetten
nye veje i et repertoire fra jazzens storhedstid.
Inden musikken starter kan man spise middag med en to-retters
menu for kun 125 kr. Spisebilletter købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 1.
februar kl. 12.
Billetter til musikken koster 130 kr. ved indgangen og 120 kr. i
forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort.
Kulturudvalget
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Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk
Sognepræst: 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: Torben Svendsen, Telf.: 28 97 58 97, mail: torben.h.s.svendsen@gmail.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 28 44 95 96 - mail: s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød - mail: herikhansen@gmail.com
Nødebo-Gadevangs menighedsråd - NB: Et nyt råd tiltræder 1. søndag i advent, læs omtalen i næste nummer.
June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo 3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424

june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo 3480 Fredensborg

Næstformand

48481429

nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12

Kasserer

48480274

poulmarius@gmail.com

Personale-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

48485874

kirsten@aunstrup.com

40873652

msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Humlevænget 1,

30246676

Nødebo 3480 Fredensborg

35436676

lene.birkmand@regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14

48249504

Gadevang 3400 Hillerød

28899504

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122

48266083

henriksenbirgitte@yahoo.dk

48480719

ehl@km.dk

Nødebo 3480 Fredensborg
Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo 3480 Fredensborg
Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo 3480 Fredensborg
Bodil Davidsen, Sportsvej 9,

Aktivitets-

Nødebo, 3480 Fredensborg

udvalgsformand

Gadevang 3400 Hillerød
Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24

Sognepræst
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40257074

jbh@dakofa.dk

Gudstjenester i Nødebo og Gadevang

Gudtjenester		

Prædikant		

Nødebo		

Gadevang

November
24. november		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)

----

27. november		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 16.00 			

kl. 14.00

4. december		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30		

8. december		

Eva Holmegaard Larsen

----		

11. december		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00

December
---kl. 19.30
(Syng min julesalme) kl. 10.30

18. december		

Anne Boye		

kl. 10.30 			

24. december		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 15.30 og 17.00			

kl. 14.00

----

25. december		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00				

kl. 10.30

26. december		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 10.30				

---

1. januar			

Eva Holmegaard Larsen

kl. 14.00				

kl. 16.00

5. januar 			

Eva Holmegaard Larsen

----				

kl. 19.30

Januar

8. januar			

Ib Lauritsen		

kl.10.30			

15. januar		
22. januar		

Eva Holmegaard Larsen
Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			
kl. 10.30				

26. januar 		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 17.00 (Salmer og spaghetti)

29. januar		

Eva Holmegaard Larsen

kl. 9.00			
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---kl. 10.30
------kl. 10.30

Foreninger
Styrk din krop i Nødebo
Anne Lise Kristensen, 4295 8207
Irene Møller
2363 6911

Vandværket www.nødebovand.dk
Formand: Ole H. Olesen, 4848 3819
Sportsvej 35, Nødebo
Vandværksbestyrer:OleChristoffersen
4848 3240, Sportsvej 49

Nødebo Lokalråd www.nødebo.dk
Formand: Søren P. Østergaard
20948976
Næstformand:Lilian Dale Andersen 4848 3238
Sekretær: Anne-Mette B. Andersen 2093 0128
22394900
Kasserer/Webansv.: Birgit Madsen
Medlem: Helle Barker
5091 1439
Medlem: Tilde Gylling
2070 2930
2448 2448
Medlem: Lene Thorsen
Byrådsmedlem: Christina Thorholm 6070 3380
Tilforordnet: Eva Holmegaard Larsen 4848 0719
Mailadresse: noedebo.lokalraad@gmail.com

Grib Skov Trop www.gribskovtrop.dk
Formand: Lisbeth Steinmann 6133 4106
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder: Bente Wilcke
4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard 4055 4742
Pernille Christensen
2331 4655
Roverleder: Ole Lumholt
4848 0747
Forældrefor.: Jørgen Andersen 4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup
4159 1076
bhpost@mail.dk
Gospelkoret: My Merry Monday Choir
gospel@mmmc.dk, www.mmmc.dk
Helene Dahl, Korleder 2346 2767
Bestyrelsen:
Anne Hansen,
Formand
4848 4196
5190 0453
Kirsten Poulsen
Solveig Nordlunde 4826 2446
Eva Breill Petersen
5170 2501
Dorthe Sofia Halling 20289536
Gitte Kruchov
4841 4364
Lis Aas		
4847 1412

Nødebo Idrætsforening www.nif.dk
Formand: Henning Vester, Krohaven 7, 4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,Mosedraget 24,48485584
Sekretær Margit Vester, 		
21181015
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo		
4848 2804
Fodbold: Henrik Løber, Baunevænget 36 9955 4956
Gymnastik: Lillian Dale, Søvej 14,
4848 3238
Tennis: Jørgen Fonnes, Søparken 8
3057 1688
HillerødSejlklubwww.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
FolkemusikgruppenNøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf: 4848 2013
Kildeportvej 24,
soeren.sigsgaard@gmail.com

Kajakklubben Esrum Sø www.kkes.dk
PiaGulstadGadevangsvej89, 40111139
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk
Forkvinde:JytteMøller,PileAlle7,30263231
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kass.: Jytte Bieber, Egebakken 9, 2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo 4913 5215
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

NødeboStavgangwww.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog
4848 2793
Kasserer Birger Brandis
4848 2597
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
Kirsten Aunstrup Kulturudvalget,
Søparken 7, tlf.:4848 5874,
kirsten@aunstrup.com
Søren P. Østergaard, Næstformand
Kirkebakken 2,
tlf.:2094 8976,
oestergaard@mil.dk
Bruno Bjerre Ejendomsudvalget,
Ebbas Allé 14B,
tlf.:2014 1617,
bebjerre@gmail.com
Karl Erik Hansen Kassserer,
Kildeportvej 10,
tlf.:51618710,
keh@godmail.dk
Flemming Jørgensen Bankoudvalget,
Nødebovej 1B,
tlf.:4848 3980,
flemming@herluf.net

Lisa Kragh Økonomiudvalget,
Kildeportvej 14,
tlf.:4848 1729,
lisakragh@dlgmail.dk
Luise Theil Kuhn
Nødebovej 23,
tlf.:51419371
luisetheil@gmail.com
Jens Lassen Sekretær,
Kirkevej 15, Græsted,
tlf.:2113 0847,
jenslassen26@live.dk
Lisbeth Larsen, Informationsudvalget,
Nøddehegnet 38,
tlf.:2342 1537,
olis@larsen.mail.dk

Merete Rosenberg, Driftudvalget,
Søparken 2, tlf.:2567 0561,
merete.rosenberg@yahoo.com
Camilla Svanebjerg Formand,
Rosenberg Alle 3,
tlf.:2233 4023
kroen@svanebjerg.dk
Lene Thorsen
Nødebovej 7,
tlf.:24482448
privatthorsen@gmail.com
Ib Østlund
Smedievej 203, Hillerød,
tlf.:22971498,
ib@oestlund.dk
Tilde Gylling
Ved Skoven 17, tlf.: 2070 2930,
tildegylling@gmail.com

Bliv medlem af kroen

Det personlige medlemskontingent: 350 kr pr år - og 150 kr for unge (under 30) under uddannelse.
Forældres medlemsskab omfatter børn under 18.
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside www.noedebo-kro.dk
Årskort til kulturen: 800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

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

Basis

Pris med 1 rabat

Pris med 2 rabatter

Krostuen

8.600

6.100

3.600

Sal og krostue

10.900

8.400

5.900

Krostue og driverhus

10.900

8.400

5.900

Sal,krostueogdriverhus 12.000

9.500

7.000

Hestelængen

1.450

3.950
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Forsamlingshuset

NØDEBO KRO

Vi ønsker alle en rigtig
Glædelig Jul & Godt Nytår

Næste nummer af “Kirke og Kro” udkommer den 29. januar 2017 • HUSK! Deadline 11. januar 2017

