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Nødebo kirke i P1
Der radiotransmitteres fra alle julens gudstjenester

I år har vi den ære, at DR vil radio-
transmittere julegudstjenesterne fra 
Nødebo kirke. Det glæder vi os til, 
men det vækker også lidt nervøsitet. 
Vores julemenighed vil vokse til mel-
lem 50.000-80.000 lyttere!
Der vil blive transmitteret fra både 
juleaften, juledag og anden juledag. 

Og da alle radioens gudstjenester 
skal ligge på samme tidspunkt, er 
vi i år nødt til at flytte lidt rundt på 
gudstjenestetiderne. 
Juleaften skal der transmitteres kl. 
14.00, og de to juledage kl. 10.00. Det 
betyder, at Gadevang kirke i år får en 
senere gudstjeneste juleaftensdag, 
og første juledag rykkes gudstjene-
sten helt frem til kl. 11.30 (se nærme-
re i kirkens gudstjenesteoversigt på 
bladets bagside)
Måske det slet ikke gør noget? En 
gang imellem er det godt at f lyt-
te lidt om på traditionerne. I år kan 
Gadevang således tage juledags fest-
lige og højtidelige møde i kirken som 
en start på julefrokosten derhjemme. 
Radiotransmissionen betyder også, 
at der vil stå en masse lydudstyr 

i den i forvejen ikke ret store kirke. 
Samtidig er der sat tid på præstens 
prædiken – og det kan jo være en for-
del! Der vil også lige gå et par ekstra 
minutter, inden gudstjenesten be-
gynder, fordi journalisten skal byde 
velkommen til alle lytterne og sige lidt 
om den kirke, der transmitteres fra. 
Det bliver spændende alt sammen. 
Og så glæder jeg mig til at vise hele 
Danmark, hvilken velsyngende me-
nighed vi har i Nødebo. For det er et 
virkeligt særkende i vores to sogne: 
folk kan synge og det høres og det er 
nok derfor, det altid opleves godt at 
komme til gudstjeneste i vores smuk-
ke, små kirker. 

Eva Holmegaard Larsen,
Sognepræst

Bemærk, at der er ændringer i tidspunkterne for julens gudstjenester! 
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En glad aften i en sur tid - nu med jul
Lørdag den 11. december kl. 20 i Gadevang Forsamlingshus

Kom med til den sjoveste, gladeste 
og mest musikalske aften i Gadevang. 
Det er en gammel tradition, at 
Gadevangs musikalske talenter mø-
des i forsamlingshuset i november til 
en ’glad aften i en sur tid’ og spiller et 
par numre for de glade publikummer 
fra Gadevang. 
I år bliver det en glad aften i decem-
ber – så mon ikke der sniger sig lidt 
julemusik ind i programmet?  
Der er stadig plads i programmet, så 
hvis du er en af Gadevangs glade mu-
sikanter – eller spiller sammen med 
nogen - er du meget velkommen til at 
deltage på scenen og give et nummer.

Vi er åbne for alle genrer – og har gen-
nem årene lyttet til bl.a. savspillere, 
sportssange, skotske viser, rock, jazz, 
klassisk, klezmer, funk, bossanova og 
spillemandsmusik.  
Skriv til musikchef Bo Møller på bo@
happyeverafter.dk

Spis andeburger inden 
musikken

Vil du slippe let om maden inden 
musikken? Vi prøver noget nyt og 
serverer burgere med konfiteret 
and fra kl. 18 til 19.30.  Det bliver 

namme-namme og super hyggeligt. 
Hvis du vil spise med, skal du booke 
og betale det ønskede antal burger-
menuer på www.gadevang.nemtil-
meld.dk senest den 7. december. 

Øl og juleøl, vin og vand kan købes i 
baren - kontant eller mobilepay. 

Musikken starter kl. 20. Så kom i god 
tid, så du er på plads inden da.   

Prisen er 50 kroner pr. publikummer, 
som betales i døren - kontant eller 
med mobilepay. Børn under 13 er 
gratis. 

Gadevangs købmandscafé

”Skal Jordnær fortsætte?” – det var 
overskriften, da bestyrelsen i Jordnær 
indkaldte til generalforsamling d. 10. 
okt. 2021 i Gadevang Forsamlingshus. 
Kl. 14 var forsamlingshuset godt fyldt 
op, og der blev tegnet og spist kage 
ved børnebordet, mens bestyrelsen 
fremlagde situationen for de mange 
fremmødte. Jordnær har eksisteret 
siden 2015 på et fundament af frivil-
lige kræfter, som nu var ved at slippe 
op. Uden flere frivillige intet Jordnær. 
Der manglede cafévagter, bagere og 
hjælp til den daglige drift, udvikling 
og afholdelse af arrangementer, men 
til spørgsmålet om hvorvidt Jordnær 
skal fortsætte, er der ikke så meget 
at være i tvivl om. 6 nye bestyrelses-
medlemmer og 33 nye frivillige meld-
te sig på banen, så det var en både 
rørt og glad bestyrelse, som kunne 
svare tilbage, at Jordnær fortsætter! 

Gamle og nye drivkræfter 
mødes

Den 28. oktober mødtes nye og erfar-
ne drivkræfter for at danne et over-
blik og organisere sig i 9 forskellige ar-
bejdsgrupper: cafévagter, bagehold, 
økonomi, viceværter, vagtskema, 
kommunikation, handymen, indkøb 
og arrangementer. 
Med til mødet var Sylvia Danielson på 
56 år, som er én af de nye frivillige, og 
har meldt sig som en del af bagehol-
det: ”Da vi flyttede hertil for fire år si-
den, begyndte vi med det samme at 
komme ned og købe brød hver week-
end, og det er jo fantastisk lækkert. 
Jeg synes, det er vigtigt med noget 
lokalt, hvor man kan mødes i sådan 
en lille landsby og komme hinanden 
ved i stedet for at man bare bor her 
og kun hilser på naboen.”

Rene Brandt, 52, er en del af bestyrel-
sen og deltog også ved mødet. Rene 
har været frivillig i Jordnær i 3 år: ”At 
være frivillig giver mig mere, end jeg 
selv giver. Det er et fantastisk sted at 
møde mennesker.”

Har du lyst til at være 
frivillig? 

Man behøver ikke at være medlem el-
ler bo i Gadevang for at være en del af 
det stærke, frivillige fællesskab, som 
driver Jordnær. Så har du en barista 
i maven, har du en idé til et arrange-
ment, er du god til tal, har du hæn-
derne skruet rigtigt på, eller elsker du 
bare at møde nye mennesker? Der er 
masser af gode grunde til at melde 
sig som frivillig i Jordnær. Hvis du er 
interesseret så skriv til: mail.koeb-
mandjordnaer.dk. 

JORDNÆR – Gadevang købmandscafé                                           
Gadeledsvej 7, Gadevang
3400 Hillerød
Åbningstider: weekenden fra 9 - 15

Hjemmeside
www.koebmandjordnaer.dk 
Facebook
Jordnær - Gadevangs Købmandscafé
Instagram	
jordnaergadevang
Nyhedsbrev
Skriv til mail.koebmandjordnaer.dk – så 
holder du dig orienteret om Jordnærs 
hyggelige arrangementer, hvor alle er 
velkomne!

fortsætter for fuld kraft

Juletræet tændes i Gadevang 1. søndag i advent
Vær med til at tænde for juletræet og synge julen ind i Gadevang - på hjørnet af Gadevangsvej og Gadeledsvej. 
GIF leverer træet, lokalrådet laver en ordentlig skude gløgg og sørger for pebernødder og varm kakao til børnene. 
Spred det glade budskab og mind andre gadevængere om at sætte kryds i kalenderen: 
1.	søndag	i	advent	–	den	28.	november	kl.	16.
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Skolepædagogernes arbejde på 
Nødebo Skole

Samarbejde omkring 
kommende skolebørn 

Troldehøjen, Nødebo Børnehus og 
HFO én er i fuld gang med samar-
bejdet omkring Tidlig HFO 2022, den 
kommende børnehaveklasse 0.N. 
Børnene har besøgt HFO én et par 
gange, og her har vi brugt tiden på at 
lære hinandens navne at kende og på 
at lege i HFO éns lokaler.
Vi skal også frem til maj måned, mø-
des én gang om ugen. Det gør vi for 
at styrke fællesskabet og for at bør-
nene vænner sig til hinanden som 
kommende klasse. Vi skal igen lave 
en hel masse sjove aktiviteter sam-
men. Vi skal på skovture og arbejde 
med natur/science, matematisk op-
mærksomhed, lave samarbejdslege, 
Dialogisk Læsning, vi tager i teateret 
og ser ”Mutter Grib”, og så skal vi slut-
te af med at tage på tur til naturlege-
pladsen Eghjorten.

I starten af det nye år kommer bør-
nene på besøg i HFO én én gang om 
måneden, det gør de frem til de skal 
starte i Tidlig HFO mandag d. 2. maj.
 

Skolepædagogerne på 
Nødebo Skole 

I sidste nummer af Kirke og Kro bla-
det, fik I læsere et indblik i, hvad der 
arbejdes med i 0.N. Sibel, som er 
børnehaveklasseleder her på sko-
len, skrev lidt om, hvad der arbejdes 
med i klassen. I dette nummer vil vi 
rette opmærksomheden mod pæda-
gogernes arbejde i skolen. På Nødebo 
Skole ligesom på mange andre sko-
ler, har pædagogerne timer både i 
skole og i HFO én. Her på skolen har 
pædagoger og lærere et rigtig godt 
samarbejde.
Pædagogerne har et helheds-
syn på børnene, idet v i både 

oplever børnene i skole og i fritiden 
(i HFO`en). Vi er brobyggere og er 
med til at skabe den gode overgang 
fra skole til HFO. Vi er med til at lære 
børnene at begå sig i fællesskabet, 
vi hjælper med at løse konflikter, vi 
bruger det kendskab vi har til børne-
ne om eftermiddagen til også at give 
børnene et skub i den rigtige retning 
fagligt. Det gør vi bl.a. ved at give dem 
mulighed for at lære på andre måder. 
Børn lærer forskelligt, og at være en 
ekstra voksen i klassen giver mulig-
hed for at have større fokus på en lil-
le gruppe børn ved at dele klassen i 
grupper.
I klasserne kan der være børn der har 
svært ved at sidde stille længere tid 
ad gangen. Her kan vi i samarbejde 
med lærerne planlægge en anderle-
des form for undervisning. Vi kan give 
en hjælpende hånd og undervisnin-
gen kan derfor foregå både i klassen 
og udendørs.
Dansk og matematik kan også læres 
ved f.eks. at tage en tur i den lokale 
Netto, ved at bygge med Lego, spil-
le basket eller endda ved at spille et 
brætspil. Vi kan lave bevægelsesle-
ge (HFO’en er DGI certificeret inden 
for leg og bevægelse) eller tage på 
tur i nærområdet med det faglige i 
tankerne. 
Der er børn der trives rigtig godt i 
HFO én og måske har svært ved at 
fungere i skoledelen. Her er vores 
rolle som pædagoger sammen med 
lærerne at finde børnenes styrker og 
kanalisere det fra fritiden til det fagli-
ge. For os er det vigtigt at tage højde 

for det enkelte barns behov uanset 
om det er et barn med specielle be-
hov, en stille pige, eller et barn der 
er udadreagerende. Vi er med til at 
møde barnet hvor det er og er med 
til at sikre læringsprocessen præcis 
for det enkelte barn. Vi er rigtig glade 
for at kunne bruge pædagogikken og 
vores viden omkring børnene og bru-
ge det fra fritidsdelen til skoledelen.  

December måned på 
Nødebo Skole og HFO

December måned står i hyggens 
tegn. Når vi går ind i december, bli-
ver forældre og børn inviteret i 
Skovhusets have til varm kakao, te/
kaffe, mandariner, pebernødder mm. 

Det er en tradition, der har kørt i et 
par år. Det er hyggeligt med lys på 
træerne, gløder fra bålet og alle de 
små nissehuer rundt omkring. 
Klasserne laver klippe-klistre dage, 
så klasserne bliver pyntet op. Det 
samme gør de i HFO én. Der leges 
pakkeleg, så børnene kan åbne en 
pakke, enten til sig selv eller noget 
der kan bruges i klassen. Der læses 
julehistorier, afholdes julefrokost. I 
HFO’en bages pebernødder, der bli-
ver set gamle julekalendere og sidste 
dag inden juleferien bliver børnene 
sendt på ferie med fyldte maver efter 
at have spist risengrød sammen med 
kammeraterne. Det er nogle hyggeli-
ge traditioner vi har. 

Glædelig jul
Claudia Lehmann

Bliv spejder i Grib Skov Trop

Hvis du går i 1. klasse eller er 
7 år, kan du starte som ulv i 
Grib Skov Trop i Nødebo. 

Læs mere på www.gribskovtrop.dk 

Annonce KogK Feb 2018.indd   1 01/01/2019   19.22
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”Det er en gave at arbejde med børn”
Samtale med lederen i Nødebo Børnehus, Jette Malmross

Nu har vi slutningen af oktober, hvad 
er I optaget af for tiden?

Lige nu snakker vi en del om Corona 
perioden og prøver at lære af den. 
Hvad vil vi bibeholde, og hvad er vi 
glade for at slippe af med?
Vi puster lidt ud nu og glæder os over, 
at vi ikke havde noget smitte i huset. 
Hverken blandt børn, forældre eller 
personale. Men restriktionerne gav en 
helt anderledes hverdag på godt og 
ondt. Vi fik anskaffet os en UVC BOX, 
der kan desinficere en kasse legetøj 
på ingen tid, den er vi stadig glade 
for, og legetøjet får en tur flere gange 
ugentlig.  Vi er stadigvæk meget op-
mærksomme på renligheden, men vi 
har haft en del forkølede barn, og så-
dan må det jo nok være.  Vi har ingen 
RS-virus eller andre infektioner, men 
børnene er jo mere sammen igen på 
tværs af alder og stuer. Under Corona 
havde vi nok mere ro, for børnene var 
i de samme små grupper hver dag, og 
nogen børn trivedes egentlig godt i 

den rolige hverdag. Nu leger de i stør-
re grupper, det er jo mere naturligt for 
de fleste, men kan giver flere udfor-
dringer med smitte. Hvert år i oktober/ 
november ser vi ofte at skoldkopperne 
melder deres ankomst og de børn som 
ikke tidligere har været smittet får det.
Vi er udendørs en meget stor del af 
dagen. Det har vi jo egentlig altid væ-
ret, skoven er næsten en del af vores 
legeplads, men i Coronatiden blev 
det endnu mere, og børnene trives 
altid med at være ude. Vi er med i 
Friluftsrådets kampagne ”De Grønne 
spirer”, som er målrettet til førskole-
børn og som giver os inspiration til at 
spore børnene ind på bæredygtighed 
og glæde ved livet i naturen, og vi har 
lige nu lavet både ”kartoffelfælder” og 
”Insekthoteller”. Kartoffelfælder be-
står af overskårne kartofler, som vi 
lægger ud i haven, og så holder vi øje 
med, hvilke dyr der lokkes til at spise 
af kartoflen. Med insekthoteller forsø-
ger vi at lave gode bosteder til mange 
slags insekter.

Har det været svært at samarbejde 
med forældrene, når de ikke måtte 
komme ind i huset under Corona?

Nej vores forældregruppe har været 
fantastiske under Corona, og vi skøn-
ner virkelig meget på det samarbejde, 
vi har med dem. De har efterlevet alle 
de restriktioner, vi har foreslået under 
Corona, og det har gjort vores hver-
dag meget nemmere og roligere for 
børnene. 
Nu glæder vi os til at komme i gang 
med alle de aktiviteter, der har ligget 
stille i halvandet år. Vi skal på besøg på 
Nødebo skole med de store, så de kan 
lære skolen lidt mere at kende, inden 
de bliver deres tur. Vi skal samarbej-
de med de andre institutioner og bli-
ve inspirerede. Vi skal igen i kirke I de-
cember, hvor vi laver engle til kirkens 
juletræ. Vi skal lave teater med Mutter 
Grib, på bondegårdstur, og vi skal på 
biblioteket og i Legeland i Slangerup 
og alt det andet, vi gjorde før Corona.

Hvad er det, der lige nu sker ude på 
legepladsen? 

Ja, lige nu er der stor aktivitet ude på 
legepladsen, der hamres og bankes og 
ryddes op i skuret. I år har julemanden 
nemlig efter sigende valgt at indrette 
sit værksted i Børnehusets udhus, og 
har brug for en måneds tid til at ind-
rette sig. Han har jo travlt før jul, og vi 
har sagt, at vi gerne vil hjælpe ham, 
og han skal være meget velkommen.

Hvor længe har du arbejdet her, Jette?

Jeg har været Børnehusets leder i 12 
år, og jeg føler det er et privilegium 
at arbejde med børn. I min tid er der 
kun 4 medarbejdere, der har sagt far-
vel, og der er én har været ansat i 36 
år. Ja vi er alle er meget glade for at 
være her og være sammen med bør-
nene. Alle ansatte arbejder med hjer-
tet i deres arbejde, så hvert barn føler 
sig set, accepteret og holdt af. 
Vi skal være vigtige personer i deres 
liv, og vi er medansvarlige for, at de 
får relevante og udviklende opgaver. 
 Vi er 43 børn og 12 voksne i børne-
huset, så de får en god mulighed for 

at lære, at andre børn også er vigtige, 
og at alle mennesker er forskellige. 
Vi lærer alle af fejl vi en gang imellem 
laver og at man lærer en masse af det 
og bliver klogere. 
Børnene skal helst blive nysgerrige 
over for nye og fremmede oplevelser. 
Vi tror ikke på, at man lærer ret me-
get af skæld ud, så vi klarer os stort 
set uden.

Tak for snakken, Jette, og god fornøjelse 
med alle ungerne i fremtiden. Vi håber, 
Corona holder sig væk.

                              
       Jette Malmross

 Lisbeth Larsen

Det siger børnene om...

...det bedste ved at gå i Nødebo Børnehus
•		Det	er	godt,	at	man	må	kramme	sine	venner	igen
•	At	have	nogen	at	lege	med
•		At	vi	måtte	have	sommerferie-kufferten	med	hjem
•	At	få	køkkendamen	Karens	sovs
•		At	der	er	kommet	nyt	legetøj	(Børnene	mener	at	se	det	gamle	
		legetøj	igen)
•	Vi	elsker	vores	skovdage

...hvad der er godt ved at Corona er slut
•  At der ikke er	røde	og	hvide	bånd	på	legepladsen
•		At	man	kan	lege	med	alle	sine	venner
•		Så	kan	man	komme	i	børnehave	igen,	så	man	kan	have	det	sjovt			
		med	sine	venner
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Grib Skov Trop er populær som aldrig før
Vidste I, at vi i Nødebo har ”Danmarks 
Største Spejdertrop”? Og at trop-
pen i øjeblikket er så populær, at 
Gruppestyrelsen har måtte indfø-
re venteliste hos de mindste børn 
”ulvene”? 
 
Grib Skov Trop er stiftet i 1987, og 
holdt i flere år til i kælderen på kro-
en. I dag holder Grib Skov Trop til I 
Danmarks største (og smukkeste) 
bjælkehytte på Jagtstien og har til-
slutning som aldrig før: 262 spejde-
re - børn og voksne i et alderspænd 
fra 6-90 år, arbejder hver uge om-
kring de grundlæggende idealer for 

spejderbevægelsen som lord Baden-
Powell formulerede: Friluftsliv, kam-
meratskab, samarbejde og hjælp-
somhed. Grib Skov Trop er en del af 
De Gule Spejdere i Danmark, der er 
et upolitisk og ikke-religiøst spejder-
korps, som har til formål at udvikle 
børn og unge til vågne, selvstændige 
mennesker, der har lyst til at påtage 
sig et medmenneskeligt ansvar i det 
danske samfund og ude i verden.
 
Den store succes i Grib Skov Trop be-
tyder at Gruppestyrelsen efter som-
merferien har måttet indføre vente-
liste i ulvegrenen, som er de mindste 

børn fra 7-10 år. Som forening kan 
man sige at det er et ”luksusproblem” 
at have for mange der ønsker at være 
spejdere, men vi er samtidig ærgerli-
ge over at børn, der har lyst til at være 
spejder NU, må vente lidt. Vi vil ikke 
gå på kompromis med børnenes op-
levelse, når de er til spejder, og det 
skal også være sjovt og motiverende 
at være spejderleder. Antallet af le-
dere skal derfor afspejle antallet af 
børn til spejdermøderne, og vi har 
måtte indføre venteliste for ikke at få 
for mange børn pr. leder.

Er du 7 år eller går i 
første klasse og har lyst 
til at være spejder? 

Skriv til ulveleder Louise (også kaldet 
”Akela”) og kom på venteliste: ulv-
gst@gribskovtrop.dk Vi regner med 
at kunne åbne for flere ulve i starten 
af 2022. 

Er du 10-12 år?                
Vi mangler dig! 

Selv om Grib Skov Trop er popu-
lær som aldrig før, så er nuværen-
de 4. klasser en lille årgang, og vi 
vil MEGET gerne have nye spejde-
re i dette aldersspænd. Er det dig? 
Skriv til Stifinderleder (også kaldet 
”Høvdingen” Anders), og kom I gang 
med det samme? stifinder-gst@grib-
skovtrop.dk 

Er du 12-100 år? Det er 
ALDRIG for sent at blive 
spejder! 

Hvis du har lyst til at være en del 
af fællesskabet, så kontakt for-
mand-gst@gribskovtrop.dk og find 
eller genfind glæden ved spejderli-
vet sammen med os. Har du endda 
en lille spejderleder i maven og lyst til 
at gøre det muligt for flere små børn 
at være spejder, så vil vi også MEGET 
gerne snakke med dig.

Bliv spejder!

Alle Nødeboere er altid velkomne til at kigge forbi Bassebjerg på hverdagsaftener, 
hvor man virkelig kan mærke spejdermagien!
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Doughnut-økonomi
7 principper for fremtidens økonomi

Som glødende fortalere for grøn om-
stilling ser vi det som en vigtig opga-
ve at gøre folk klogere på funktioner i 
samfundet som kan understøtte den 
nødvendige omstilling. 
Aftenens oplægsholder er Jakob 
Fritzbøger Christensen. Han er prak-
tikant i Globe Institute og arbejder for 
et team i Sustainability Science Center 
på Københavns Universitet. Han vil 
udlægge og forklare Kate Raworths 
økonomiske model, Doughnutten, og 
dens 7 principper. 
Raworth mener at denne model kan 
skabe balance mellem menneskets 
aktiviteter og behov på den ene side 
og planetens ressourcer og energi 

samt beskyttelse af miljøet på den 
anden.

Amsterdam er frontløber 

Vi har valgt at kigge på Doughnut-
økonomi, fordi den er blevet rammen 
for en stor satsning i Amsterdam. 
Byen har lagt en strategi for 2020-
2025, og sigter mod 100% cirkulær 
økonomi i 2050.
Også København er blevet inspi-
reret af Kate Raworths Doughnut. 
Et medlem af Københavns Borger-
repræsentation for Alternativet fik 
i juni 2020 samlet et stort flertal i 

Københavns Borgerrepræsentation 
bag sit forslag om at beny tte 
Doughnut-økonomiens principper 
som ramme for byens cirkulære øko-
nomi. Det har desværre ikke været 
muligt at finde oplysninger om hvor-
vidt politikerne i København er gået i 
gang med at realisere planen.
Alle er velkommen til en aften hvis 
tema for nogle kan lyde tørt og kede-
ligt. Hvis du har mere end gennem-
snitlig viden om samfundsøkonomi, 
må du gerne bidrage til at vi alle bli-
ver klogere.

Kirsten Vesterager

Nødebo Bæredygtigt! holder klimacafé på Nødebo Kro 
onsdag d. 8. december kl. 19.30-21.30.

Jakob Fritzbøger Christensen kommer og fortæller om Kate Raworths Doughnut økonomi til klimacaféen den 8. december.

Julestue på Nødebo Kro
Søndag den 28. november

Efter et corona år, hvor vi valgte at 
springe julemarkedet på Nødebo Kro 
over, er vi nu tilbage på sporet. Det 
traditionelle Julemarked åbner døre-
ne kl. 11, og der sælges igen mange 
hjemmelavede sager f.eks.: julede-
korationer, pileflet, træskærerarbej-
der, 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.
Kroens Folkemusikorkester spiller for 
os fra kl. 14 og Modeljernbaneklubben 
”FUT” byder velkommen til besøgen-
de i klublokalet under cafeen fra 12-
15, og kl. 16 slutter arrangementet.

Julemarkedet på Nødebo Kro er én af 
de mange gode traditioner som hjæl-
per os i gang med julemåneden og så 
er der tilmed gratis entré.

Der er stadig enkelte ledige boder.

God Jul
Jane Walter Hansen, 

mail: jane@walterhansen.dk

Stemningsbilleder fra tidligere julemarkeder.

Strikkeklubben
Der er en flok strikkeglade kvinder, der samles hver an-
den torsdag på Kroen og udveksler strikkeopskrifter 
med kaffe i kopperne og hyggesnak. Alle er velkomne. 

Det	sker	i	alle	ulige	uger,	dvs	i	år	er	der	kun	2	gange	
tilbage,	nemlig	d.	11-11	og	d.	25-11.	
Derefter er der jule/nytårspause indtil  6-1-22. 

Vel mødt,
Lene Quistgaard. 2114 6940
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Nyt fra Lokalrådet i Nødebo

Forårsblomster i Nødebo

Lokalrådet har været så heldige at 
kunne skaffet næsten 4.000 forårs-
løg til Nødebo. Langt de fleste er tu-
lipaner, men vi har også scilla, allum, 
krokus, vintergæk og påskeliljer.
Vi er pt i gang med at plante dem 
langs hele Nødebovej, primært ved 
busstoppestederne, men også ved 
visse andre relevante områder. 
Farverne er primært lyserød og lilla 
inde i selve byen, hvor busstoppeste-
derne to og to bliver helt ens.
De to ender af byen bliver med oran-
ge og gule farver, og her kommer der 
også påskeliljer, krokus og allum, så 
vi sikrer en lang blomstringsperiode.
Ud over at det er smukt at se på, så 
tydeliggør blomster langs vejen, at 
der er folk, der bor her, og det skul-
le gerne få de gennemkørende til at 

blive mere obs på, at de kører i en 
landsby, og derved tager det hensyn 
man gør i en by. Pt ligner Nødebovej 
desværre lidt en motorvej, og det vil 
vi gerne ændre lidt.
Det har været lokalrådets medlem-
mer og et par frivillige hjælpere der 
har lagt løg, men kommunen har væ-
ret så søde at hjælpe i de to ender, 
hvor arbejdet er trafikfarligt. 
Vi glæder os til foråret, og håber det 
hele kommer op til glæde for os alle.

Status på Insektoasen

Vi har også arbejdet hårdt på 
Insektoasen, og den er ved at tage 
form. Den er næsten plantet færdig, 
men vi mangler stadig at få lagt de 
sidste sten på stengærdet. Det kom-
mer. I selve bedet er der sat mange 

forskellige insektvenlige planter, så 
der er noget at leve af for både lar-
ver og voksne insekter sæsonen igen-
nem. Der er også sikret ynglepladser 
både i træ, sten, jord og sand. Midten 
af bedet er beplantet med geranium 
af forskellige typer, og her er der også 
plantet mange typer allum, I midten 
er der et honningtræ. Honningtræet 
er et mindre træ der giver fine blom-
ster i juni/august, hvor der ellers ikke 
er meget nektar at komme efter i 
naturen.
I hjørnet står der en lille hyld, det 
perfekte insekttræ, men her kom-
mer også lidt tjørn og en sommer-
fuglebusk. Vi beholder siv og bræn-
denælder mv i det områder, da det 
er gemmesteder og mad for larver og 
smådyr. Der er lagt træstammer der-
nede i hullet, og de agerer gemme-
sted, fødekammer og yngleplads for 
flere insekter. Der laves også en lille 
stenbunke for de insekter der benyt-
ter dem som hi og yngleplads. 
Ved siden af, ud mod Kildeportvej, 
laves der til foråret et lille vandhul. 
Det er det vi skal bruge de sidste 
sten til. Det bliver lavet med en bund 
af ler og sten, så vi ikke skal bruge 
plastik. Insekter har behov for vand, 
så det er vigtigt de har noget i nær-
heden. Vandhullet bliver børneven-
ligt, og tager hensyn til gående ved 
Kildeportvej.
Der kommer lidt siddepladser, men 
det er ikke tiltænkt ophold for større 
grupper – dog er tanken at skolen og 
børnehaverne kan bruge oasen til de-
res undervisning og ture. De er også 
med til at lave selve insekthotellet 
(det bygger vi lidt om).

Infostander ved Netto

Lokalrådet har fået lov til at sætte en 
infostander op ved Netto ud mod 
Nødebovej. Planen er at vi kan hænge 
borger relevante opslag i den, samt 
at bagsiden kan bruges til ”fra borger 
til borger” 
Vi siger til når vi kommer projektet 
lidt nærmere, men har du lyst til at 
hjælpe med at bygge rammen til det, 
så sig gerne til. Vi mangler nemlig en 
der er ferm til en trækonstruktion. 
Har du en god aftale til en infostan-
derleverandør, så tager vi også gerne 
det med.
Vi havde tidligere en infokasse hæn-
gende hos den gamle købmand, 
og vi er flere gange blevet gjort op-
mærksom på at der stadig er man-
ge der ikke følger med på facebook. 
De vil således fremover kunne finde 

nyheder om projekter og borgermø-
der på standeren. Den vil også have 
en liste over vores foreninger, Kroen, 
facebooksider/grupper og en vel-
komstfolder til nye borgere. 

Stenholtsvej lukket i 3 
uger pga. vejarbejde

Stenholtsvej har være spærret for 
gennemkørsel 3 uger i oktober, da 
der var opstået huller i vejbanen, 
hvor Følstrup Bæk passerer under 
vejen. I den forbindelse er der lagt 
ny rørføring, således at ørrederne 
fortsat kan passere op til gydeban-
kerne som er etableret i å-løbet ved 
Egelund Slot og Tennis-fondens areal. 
Vi skulle hilse fra beboerne og fortæl-
le at de ikke har savnet trafikken men 
nydt fuglesangen.

  
Juletræstænding

Traditionen tro, tænder vi det store juletræ 
ved kirken den første søndag i advent -                        

28. nov. kl. 16.00.
Fra kl. 15.45 byder Lokalrådet som sædvanlig på 

gratis gløgg og æbleskiver.
Vi glæder os meget til at hilse på mange af jer 

Nødebo borgere og til at tænde træet sammen 
med jer. Vi håber også at I vil nyde juletræet her i 

den mørke tid.

Udskiftning af beton i åløbet.
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DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring, Flishugning

Stubfræsning & Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives 
 
 

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

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

Nødebo
Fodklinik

Kongernes Heste
Oplev Gribskov på en helt anden måde

Bella og Fabiola  er klar til at bringe dig og 
din familie eller venner ud på en vidunderlig 
skovtur i hestevognen. 

Vi kører også til bryllupper, konfirmationer og 
andre særlige lejligheder. Her kører vi med 
en fin gammel hestevogn.

Husk at vi kører hele året rundt.

Kontakt Helle Barker 

Mobil: 50911439
Mail: Helle.barker@kongernesheste.dk 
Web: www.kongernesheste.dk

Kære Søren Ryge,
Forleden oplevede jeg et lille mira-
kel, som jeg er nødt til at dele med 
andre naturvenner. Du får historien 
som den første næst efter min kone. 
Det vil glæde mig, hvis du finder den 
værdig til at komme i din brevkasse i 
Politikens lørdagsudgave.
Her kommer den så:
Ved formiddagens kontorarbejde 
blev jeg pludselig afbrudt af, at en 
fugl ramte ruden lige ved siden af mit 
skrivebord og faldt til jorden udenfor. 
En anden fugl strejfede kun ruden og 
forsvandt. Nysgerrig rejste jeg mig fra 
min stol og kikkede ned på flisebe-
lægningen udenfor. Der lå fuglen, en 
blåmejse, på ryggen uden at røre sig.

Jeg har førhen haft lignende oplevel-
ser – undertiden med det resultat, at 
fuglen er kommet til hægterne og er 
fløjet væk igen. Jeg blev derfor stående 
for at se, om blåmejsen ville live op.
Og da var det, miraklet indtraf. 
Pludselig landede en anden blåmej-
se ved siden af sin livløse artsfælle 
og begyndte at traktere den på for-
skellig vis. Den blev hakket i hovedet 
og på vingerne, hevet i halefjerene og 
rykket i kroppen gentagne gange, og 
minsandten om det ikke lykkedes ”sy-
gehjælperen” at få vendt ”den syge”, så 
blåmejsen kom til at ligge på maven. 
Komisk så det ud, når ”hjælperen” sat-
te den ene fod i ”den syges” fjerdragt 
og trak til.

Men der stoppede behandlingen ikke. 
Bearbejdningen fortsatte med stor 
intensitet, og ganske langsomt viste 
effekten sig. Blåmejsen løftede hove-
det mere og mere, kom efterhånden 
med nogen usikkerhed på benene. 
Kort tid efter fløj de begge væk.
Hele hændelsen varede i realiteten 
under to minutter og var så overra-
skende, at jeg ikke fik tanken at opta-
ge den på video – ærgerligt nok. Jeg 
trøster mig med, at det nok heller ikke 
ville være lykkedes at videofilme gen-
nem termoruden.

Kære Søren Ryge...

Hans Peter Harboe flyttede til Nødebo for et par år siden sammen med sin kone. En vinterdag i februar var han ude for denne 
lille hændelse. Jeg ved, at vi også i Nødebo har flere dygtige fugle-interesserede og ornitologer, og måske er der en af læserne, 
der har en forklaring på blåmejsens opførsel. Som det ses af teksten havde Søren Ryge ikke noget svar. 
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Julemarked

Julen starter for alvor på Nødebo Kro 
med det traditionelle julemarked 28. 
november, hvor dørene åbnes kl. 11, 
og der fra ca. 30 boder sælges hjem-
melavede sager af alle slags. Der vil 
være dekorationer, pileflet, smykker, 
kunst, godter, nisser, filt og meget 
mere. Kroen vil dufte af jul og hyg-
ge, og der vil være pyntet med lys og 
gran. I forsamlingshusets café bydes 
på glühwein, æbleskiver og burge-
re. Desuden sælges de sædvanlige 
helt skønne vafler med flødeskum 
og syltetøj. 
Forsamlingshusets husorkester, 
Nøddeknækkerne, giver en minikon-
cert kl. 14-15, og modeljernbaneklub-
ben FUT byder velkommen kl. 12-14 
for en besigtigelse af de små tog og 
de landskaber og bymiljøer, de fut-
ter rundt i. Boder og café lukker igen 
kl. 16.
Julemarkedet på Nødebo Kro er en 
af de mange gode traditioner, som vi 
ikke vil undvære, og så er det tilmed 
gratis at komme ind.

Nytårsgallafest 

En anden af de faste traditioner er den 
store nytårsgallafest den 8. januar, hvor 
Wienertrioen spiller til dans og fest-
klædte gæster nyder den gode mad 
og den smægtende musik. Dansen 
omfatter wienervals og Les Lanciers, 
og hvis man ikke kender disse danse 
i forvejen er der hjælp at hente på in-
struktionsaftener i dagene op til festen. 
Mandag den 3. januar er der instrukti-
on i Wienervals og torsdag den 6. janu-
ar i Les Lanciers. Begge dage kl. 19.30.
Der er kun et begrænset antal pladser, 
så køb billetter tidligt. Der plejer at bli-
ve udsolgt allerede før jul.

Cross, Hemmer, Schack 
& Ostermann

Den tredje vintertradition er fredags-
aftenen med Billy Cross og hans mu-
sikalske legekammerater. De kom-
mer for 17. gang og får gulvet i salen 
til at gynge. Det er en af vores Mad 
& Musik – aftener, så man kan spise 
en to-retters menu inden musikken, 
hvis man har købt spisebilletter i for-
vejen. Men man er selvfølgelig også 
velkommen til at spise hjemmefra og 
blot komme kl. 21, når musikken star-
ter. Der plejer at komme mange, så vi 
har kun ståpladser i salen.

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

Jul og nytår – og meget andet

Wienertrioen spiller til nytårsgallafesten på Kroen den 8. januar. 

Mere Mad & Musik

Moussa Diallo, Mikkel Nordsø og 
Marco Diallo skal nok få salen til at 
swinge den 3. december med deres 
rock og blues musik med dansein-
spirerende afrikanske rytmer. Sidst 
Moussa Diallo spillede på Kroen var 
det børnene, der fik den store ople-
velse. Nu er det for voksne på denne 
Mad & Musik aften i december.

Tre spændende foredrag

Forfatteren Tom Buk-Swienty skul-
le have været på Kroen 10. novem-
ber, men meldte afbud. Nu kommer 
han i stedet den 5. januar og fortæl-
ler sandheden om Karen Blixens liv 
i Afrika.
I januar skal vi også møde forfatteren 
Birgithe Kosović, der ud fra sin selv-
biografiske bog ”Det du ikke vil vide” 
vil fortælle om konflikterne hun vok-
sede op med i sin dansk-jugoslaviske 
familie i Københavns vestegn. Begge 
de to forfatterforedrag gennemføres 
med støtte fra Statens Kunstfond.
I december kommer forskeren Mette 
Steenberg og fortæller om litteratu-
rens betydning for den mentale sund-
hed. Litteratur og fællesskab er livgi-
vende for alle, mener hun.

To klassiske koncerter

Det unge violintalent Alva Holm kom-
mer 12. december sammen med sin 
bror Elias Holm. Trods sin unge alder 

har hun allerede markeret sig som en 
eminent kunstner, så det bliver en af 
de mange store oplevelser i denne 
sæson. Og i januar præsenterer vi 
en anden af de mange unge talenter 
på den danske klassiske musikscene. 
Pianisten David Munk-Nielsen har 
været en efterspurgt solist i flere år 
og har lige nu en af de eftertragtede 
studiepladser på Sibelius Akademiet 
i Helsinki. Her har han dannet en trio 
med to finske studiekammerater, og 
de spiller bl.a. værker af Sjostakovitj 
og Tjaikovskij.

På gensyn til oplevelser på Kroen,
Kulturudvalget

OBS:	Husk	Corona	Pas	på	Kroen!
Siden	fredag	den	12.	november	har	
myndighederne	krævet,	at	man	
skal	have	coronapas	i	caféen.	For	
at	reducere	smitterisikoen	mest	
muligt	har	forsamlingshusets	be-
styrelsen	besluttet	også	at	kræve	
coronapas	for	deltagere	i	banko	og	
kulturarrangementer.	

Der er julemarked på Kroen 28. nov.

Moussa Diallo spiller 3. december.

Grarup Allstars spiller søndag den 6. februar. Foto Flemming Scully.
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Når Alva Holm spiller, forbløffes man 
over den modenhed og autoritet, 
der stråler ud af den unge musiker. 
Hendes klang er varm og udtryks-
fuld, og hendes stærke musikalske 
personlighed holder opmærksom-
heden fanget, så snart hun sæt-
ter buen til strengen. Alva debute-
rede som 16-årig med Göteborg 

Symfoniorkester i Carl Nielsens vio-
linkoncert og vandt året efter i Den 
Danske Strygerkonkurrence. Hun ak-
kompagneres af sin bror, pianisten 
Elias Holm, der er uddannet ved Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium i 
København. Billetter til koncerten ko-
ster 150 kr. ved indgangen og 140 kr. i 
forsalg. Gratis med årskort.

Klassisk koncert: Den unge violinist Alva Holm 
Søndag	den	12.	december	kl.	16		
 

Med sin selvbiografiske roman “Den 
afrikanske farm” fra 1937 slog Karen 
Blixen for alvor sit navn fast som in-
ternationalt kendt forfatter. Men det 
er en roman, og det meste er fikti-
on – ligesom næsten alt i den Oscar-
belønnede spillefilm “Out of Africa”.
Tom Buk-Swienty fortæller den virke-
lige historie om Karen Blixen i Afrika 

med udgangspunkt i sin store biogra-
fi “Løvinden” og mange års research 
og rejser i Karen Blixens fodspor i 
Kenya. Foredraget gennemføres med 
støtte fra Statens Kunstfond.
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved 
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Tom Buk-Swienty og Karen Blixen 
Onsdag	den	5.	januar	kl.	19.30	

Traditionen tro indledes året på 
Nødebo Kro med den store nytårs-
fest. Musikken til både taffel og dans 
leveres med smittende engagement 
af Wienertrioen. Damer i lange kjo-
ler og herrer i smoking mødes over 
velkomstdrinken og marcherer ind til 
de festligt dækkede borde, hvor kan-
delaberne 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 spil-
let op til Lanciers flere gange i løbet 
af aftenen. Billetterne koster 650 kr. 
inkl. velkomstdrink, festmiddag, musik, 
underholdning og danseinstruktion. 
Forudbestilling er nødvendig.

Nytårsgallafest med Wienertrioen
Lørdag	den	8.	januar	kl.	17

Det unge danske klavertalent David 
Munk-Nielsen har fået en af de efter-
tragtede studiepladser på Sibelius 
Akademiet i Helsinki. Her har han 
med to andre studerende dannet Trio 
Arkada. Det er således en af de kom-
mende danske stjerner, der nu kom-
mer til Nødebo for første gang, og 
det bliver spændende at opleve ham 

i det kammermusikalske sammen-
spil med violinisten Kasmir Uusitupa 
og cellisten Artturi Aalto, der begge 
er fra Finland.  De spiller værker af 
Schostakovich, Ravel og Tjaikovskij.
Billetter til koncerten koster 150 kr. ved 
indgangen og 140 kr. i forsalg på. Gratis 
med årskort.

Klassisk koncert: Trio Arkada
Søndag	den	16.	januar	kl.	16	

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

Den 1. søndag i advent er også den 
dag julen gør sit indtog i forsamlings-
huset Nødebo Kro, som fyldes med 
julestemning. På det traditionelle ju-
lemarked 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 minikon-
cert kl. 14-15, og modeljernbaneklub-
ben FUT byder velkommen kl. 12-14. 
Det er gratis at komme ind.

Julemarked på Nødebo Kro 
Søndag	den	28.	november	kl.	11-16

Nøddeknækkerne holder åben folke-
musikaften den sidste fredag i sep-
tember, og der kan som sædvanlig 
spises middag på Kroen før musikken 
starter. Der serveres en ret varm mad 
kl. 18, og det koster 100 kr. for voks-
ne og 50 kr. for børn. (der er rabat 
for medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner) Spisebilletter skal købes 

senest onsdag den 24. november 
kl. 12. Når musikken starter kl. 19, vil 
den første time være med traditionel-
le nordiske fællesdanse, kredsdanse 
mv, under letfattelig og sjov instruk-
tion, så alle kan være med. Fra kl. 20 
spiller Gillelejespillemændene op til 
mere udfordrende folkedans. Der er 
gratis adgang til musikken.

Nøddeknækkerne 
Fredag	26.	november	kl.	19.00	–	med	mulighed	for	spisning	kl.	18

”I litteraturen er du aldrig alene,” si-
ger Mette Steenberg, som er forsker 
på Institut for Kultur og Samfund på 
Aarhus Universitet. Hun fortæller om 
sin forskning og om litteraturens be-
tydning for den mentale sundhed. 
Dette spændende forskningsarbej-
de har som nogle af sine mål at brin-
ge litteraturen ud, hvor den hjælper 

mennesker, skaber fællesskaber i alle 
livssituationer og på tværs af socia-
le lag. Mette Steenberg er leder af 
Læseforeningen, der er en almennyt-
tig forening, hvis formål det er at brin-
ge litteraturen ud, hvor den gør gavn. 
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved 
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Skønlitteraturens helbredende kraft
Onsdag	den	1.	december	kl.	19.30	

Moussa Diallo, Mikkel Nordsø og 
Marco Diallo vil give os musik, der 
sprudler af energi og danseinspire-
rende rytmer. Musikken er rock, blu-
es og fusion - inspireret af de afri-
kanske rytmer som Moussa Diallo 
har båret med sig fra Mali. Trioen 
består af Moussa Diallo på bass 
og vokal, Mikkel Nordsø på guitar 

og Marco Diallo ved trommerne.
Inden musikken kan man spise mid-
dag kl. 19 med en to-retters menu 
for kun 160 kr. (135 kr. for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner). 
Spisebilletter købes i forsalg senest 
ons. d. 1. dec. kl. 12. Billetter til musik-
ken koster 150 kr. ved indgangen og 140 
kr. i forsalg. Gratis med årskort.

Diallo, Nordsø, Diallo
Fredag	den	3.	december	kl.	21	med	mulighed	for	spisning	kl.	19
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Nøddeknækkerne holder åben folke-
musikaften den sidste fredag i sep-
tember, og som sædvanlig er spis-
ning på Kroen før musikken starter. 
Der serveres en ret varm mad kl. 18, 
og det koster 100 kr. for voksne og 50 
kr. for børn. Der er rabat for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner. 

Spisebilletter skal købes senest ons. 
d. 26. jan. kl. 12. Når musikken starter 
kl. 19, vil den første time være med 
traditionelle nordiske fællesdanse 
under letfattelig og sjov instruktion. 
Fra kl. 20 spiller Nøddeknækkerne op 
til mere udfordrende folkedans. Der 
er gratis adgang til musikken.

Nøddeknækkerne
Fredag	28.	januar	kl.	19.00	–	med	mulighed	for	spisning	kl.	18

Grarup Allstars lader sig føre af mu-
sikken, hinanden og stemningen hos 
publikum frem for forud aftalte ting, 
og opnår derved en dybere og høje-
re musikalitet. Danmarks måske bed-
ste soul/blues sangerinde Margrete 
Grarup synger med Palle Hjorth på 
orgel, Niels Mathiasen på saxofon, 
Niels Nello Mogensen på bas, Uffe 

Steen på guitar og Esben Bach ved 
trommerne. Med Årets Live Pris i 
kategorien DMA Blues cementere-
de Grarup Allstars i 2019 sin posi-
tion som et af de absolut bedste li-
ve-bands. Billetter til koncerten koste 
150 kr. ved indgangen og 140 kr. i for-
salg på www.noedebo-kro.dk. Gratis 
med årskort. 

Grarup Allstars 
Søndag	den	6.	februar	kl.	16		
 

Det er 17. gang, vi midt i januars kulde 
varmer salen på Nødebo Kro op, så 
Billy Cross og hans fantastiske musi-
kere kan byde på god, gammel rock 
og rul tilsat en passende mængde 
humør og uforlignelig spilleglæde.
Inden musikken kan man for kun 160 
kr. spise middag med en to-retters 
menu tilberedt af Kroens frivillige 

kokkehold (der er rabat for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner). 
Spisebilletter skal købes i forsalg på 
forsamlingshusets hjemmeside www.
noedebo-kro.dk senest ons. d. 19. jan. 
kl. 12. Billetter til musikken koster 250 
kr. ved indgangen og 240 kr. i forsalg. 
Gratis med årskort. Der er kun stå-
pladser i salen.

Cross, Schack, Hemmer & Ostermann 
Fredag	den	21.	januar	kl.	21	med	mulighed	for	spisning	kl.	19	

Birgithe Kosović er vokset op i en al-
mindelig familie på Vestegnen med 
dansk mor og jugoslavisk far.
Men familien har en hemmelighed, 
som hun en dag afslører. Det får hen-
des far til at bryde al kontakt. Hun har 
altid fornemmet, at et sådant sam-
menbrud kunne ske. Nu sætter hun 
sig for at undersøge hans vrede og 

forstå: Hvordan kunne de blive som 
døde for hinanden? I sin debutbog 
”Det du ikke vil vide” fortæller Birgithe 
Kosović om at vokse op i et hjem præ-
get af farens vrede. Foredraget gen-
nemføres med støtte fra Statens 
Kunstfond. Billetter til foredraget ko-
ster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i 
forsalg. Gratis med årskort.

Mød forfatteren Birgithe Kosovic
Onsdag	den	19.	januar	kl.	19.30

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

Julemarked på Skovskolen
Julehygge så det knager!

Skovskolen i Nødebo holder igen i år 
julemarked i et magisk vinterlandskab 
i udkanten af Gribskov. 
Til lyden af julemusik vil skovnis-
ser og søde studerende sørge for, 
at du og din familie kommer i ægte 
julestemning. 

Boder med alt fra honninghjerter til 
sutsko sælger julehygge, så det kna-
ger. Trækunst i ægte skovskolestil, 
pileflet og nålefiltede nisser er også 
på programmet – alt sammen lokalt 
håndværk.

Køb lokalt producerede lækkerier til 
ganen, som julesmåkager eller hjem-
melavet marmelade. Du kan også 
nyde smagen af æbleskiver og glögg, 
juleknas eller kakao. Til de voksne 
serveres der lækker, lokalt produce-
ret snaps og mjød.

Vær med til et vaskeægte nisseløb 
i skovens magiske omgivelser, eller 
lav din egen julepynt på juleman-
dens værksted -  lige til at hænge på 
juletræet.

Og har du ikke fået styr på juletræet 
endnu, så fortvivl ikke! 
Skovskolen sælger juletræer til gode 
priser, der også kan hentes uden for 
julemarkedets åbningstider.

Så kom og besøg Skovskolens 
Julemarked – det vil få dig i ægte 
julestemning!

Hvornår
4.-5. og 11.-12. december kl. 10-15.
(Juletræer sælges også uden bemanding d. 6.-10. og 13.-19. december)

Hvor
Skovskolen
Nødebovej 77A, 
3480 Fredensborg

Hvem
Julemarkedet er arrangeret af Skovskolens studerende, 
og overskuddet går til studieture og andre faglige aktiviteter.
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Spar	på	vandet	–	FN’s	Verdensmål	nr.	6:	Rent	vand	og	sanitet
Vi	har	lavet	en	liste	med	forskellige	services	og	varer,	som	sælges	i	Nødebo.	

Så	er	der	mulighed	for	at	handle	lokalt.	Listen	opdateres	med	jævne	mellemrum	og	vil	du	med	på	
listen,	så	skriv	til	noedebolisten@gmail.com.

Vinudbringning
Jeg har netbutik på chateauwinesdirect.dk, og 

holder åbent hus med gratis smagning en gang 
om måneden fra lageret i Fredensborg.

Til alle der bor i Nødebo og Gadevang, tilbyder 
jeg gratis levering – og jeg leverer personligt, fra 
dag til dag (undtagen weekender og helligdage).

Mikol Brandis
Web: www.chateauwinesdirect.com
Mail: wine@chateauwinesdirect.com

Telefon: 91 99 50 00

Væver
Sælger håndvævede brugsting; f.eks. tørklæder, 

tasker, grydelapper, viskestykker og plaider.
Ring, sms eller skriv for at høre nærmere eller 

aftale besøg.

Anne-Marie Bech
Kirstinehøj 23, Nødebo

Mail: Bechikat@gmail.com
Telefon: 23 25 52 14

Zoneterapi
Udover zoneterapi til voksne, børn og babyer gi-
ver jeg forskellige former for massage: fysiurgisk, 

lymfedrænage, fascie/bindevævsmassage og 
neuromuskulær terapi. 

Nødebo Zoneterapi v/Anette Plum
Nødebovej 46, Nødebo

Web: www.noedebozoneterapi.dk
Mail: post@noedebozoneterapi.dk

Telefon: 40188611

Akupunktør
Tilbyder traditionel akupunktur (TCM), både med 
og uden nåle samt japansk ansigtslifting, der er 

uden nåle og uden kemi.

AkupunkturSus v/Sus Bigum
Ved skoven 33, Nødebo

Web: www.akupunktursus.dk
Mail: akupunktursus@gmail.com

Telefon: 26 83 70 81

Nødebolisten

Glædelig jul til alle vores læsere!
  

Vi ses i 2022 - første blad kommer d. 30.1.

Tak for 2021 og godt nytår!

2524 45. ÅRGANG  #3 2021



Stafet For Livet er et døgn med hold-
stafet, aktiviteter, underholdning og 
oplysning, der giver håb og støtte til 
alle, der er berørt af kræft.  Målet er 
at stå sammen i kampen mod kræft 
og at indsamle midler til Kræftens 
Bekæmpelses arbejde med forskning, 
forebyggelse og patientstøtte.

Stafet For Livet er verdens største 
indsamlingsaktivitet i kampen mod 
kræft og blev afholdt i Nødebo for 
første gang i 2018. 

Stafet	For	Livet		Nødebo	2022	
bliver	afholdt	i	juni.

Vi - en gruppe frivillige - er i gang 
med planlægningen af Stafet For 
Livet Nødebo 2022. Vi har tovholde-
re (ansvarlige frivillige) til næsten alle 
grupper, men har brug for nogle som 
har lyst til at tænke tanker, udvikle og 
planlægge sammen med os.

Der er muligheder for involvering i 
mange spændende arbejdsområder: 

• Hold (Rekruttere og motivere folk 
fra forskellige netværk til at deltage)

• Fightere (Invitere Fightere – tidl. 
og nuværende kræftpatienter - til at 
deltage)

•	PR (kontakt til presse og kommuni-
kation på Sociale Medier)

• Underholdning (Sammensætte et 
varieret underholdningsprogram på 
scenen og sørge for forskellige akti-
viteter på pladsen som henvender 
sig til forskellige aldersgrupper og 
målgrupper 

• Tænd	et	lys (Planlægge og koordi-
nere lysceremonien om aftenen på 
Stafet For Livet, lave event for salg af 
lysposer samt gøre reklame for cere-
monien og arrangementet.

• Logistik	(være med til alt det prak-
tiske i forhold til telte, borde, stole, 
adgangsforhold, toiletfaciliteter, vand, 
el, brandsikkerhed, parkeringsfor-
hold osv.

• Mad/Cafe (Hvilken type mad skal 
der være på pladsen (foodtruck) samt 
være med til at skabe rammerne for 
en cafe.

• Regnskab	og	Økonomi (budget, 
overblik over økonomi og udarbejde 
regnskab)

Kontakt os for at få en nærmere snak 
om de mange muligheder.

Birgit Meldgaard Madsen 
Telefon: 2239 4900
Mail: noedebo@stafet.cancer.dk

Iram Saif, stafetkonsulent
Telefon: 2777 1079 
Mail: isa@cancer.dk
 
Du kan læse mere om projektet på 
www.stafetforlivet.dk 

Glæder os til at høre fra dig!

Stafet for livet - et døgn mod kræft
Har du lyst at gøre noget aktivt i kampen mod kræft

Morten Sckaletz fangede Nødebo fra 2800 meters højde med 500 km/t den 2. november 2021 kl 10.36.

Find ud af, hvad din bolig
er værd med danbolig
på tlf. 48484500
eller på danbolig.dk.

danbolig.dk

Mark Læssøe
danbolig Fredensborg og Nødebo

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg

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

N Ø D E B O

Z O N E T E R A P I
& f y s i u r g i s k  m a s s a g e

v/Anette Plum

Zo n e te ra p i  g ø r  e n  fo r s ke l  –  Ko m  o g  b l i v  g l a d

Ring eller skriv for at bestille tid

Tlf: 40 18 86 11

G I V  D I T  L I V  E T  B O O S T

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

• Akupunktur

• NADA

• Øreakupunktur

• Cupping 

• Japansk ansigtslift
 Ingen kemi, ingen nåle
     - bare velvære

Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt

Hvorfor er julen så svær for nogen?
Kirken og Kroen går sammen om en vigtig debat sammen med
Det Politiske Mødested 15. december fra 18-21.

Mens de fleste af os glæder os til jul, 
hvor familien samles og der bages 
brunkager og vi drikker varm gløgg og 
hyggen breder sig – er der mange, der 
oplever julen som årets sværeste tid. 

Har man det svært, er julen kun end-
nu sværere. Skilsmissefamilier, en-
somme, syge og gamle, økonomisk 
trængte – i julen udstilles alle vores 
sorger og svagheder. Det er som om, 
hele decembers julefest får os til at 
føle os endnu mere udsatte. 

”Det politiske mødested” er en ik-
ke-partipolitisk forening til fremme 
af den åbne debat, som ikke kun skal 
føres af eksperter – men af de men-
nesker, det vedkommer. Foreningen 
er startet af tidligere formand for par-
tiet Venstre Lars Løkke Rasmussen, 
men er ikke knyttet til hans partipo-
litiske arbejde. 

”Det politiske mødested” har rod i 
den gode højskoletradition for at 

tale sammen på tværs af forskelle, 
og aldrig hen over hovedet på nogen. 
Målet er at skabe et alternativ til den 
debat, der ofte føres som en råbe-
konkurrence på TV og mere handler 
om symboler end om virkeligheden. 
Virkeligheden er aldrig sort-hvid, og 
nuancerne får man kun fat i, når alle 
stemmer kommer til orde. 

Nu kommer ”Det politiske mødested” 
til Nødebo for sammen med kirken og 
kroen at indbyde til en debat om julen 
som på én gang den smukkeste og 

sværeste højtid. Hvordan kan vi bli-
ve bedre til at tale sammen som de 
mennesker vi er, og ikke som dem, vi 
ville ønske vi var? 

Vi spiser sammen og bagefter indby-
des til debat med et panel bestående 
af mennesker, der på egen krop har 
erfaret at stå udenfor fællesskabet. 
Men der vil også sidde repræsentan-
ter for arbejdet med socialt udsatte 
og sårbare, sammen med den sted-
lige sognepræst Eva Holmegaard 
Larsen. 

PROGRAM
18.00	Middag	på	Nødebo	kro	med	velkomst	
19.30	Debat	i	Nødebo	præstegård	–	om	at	stå	udenfor	fællesskabet
21.00	Mødet	afsluttes

TILMELDING	OG	DELTAGELSE	
Entrébilletter	til	mad	og	drikke	koster	150	kr.	og	bestilles	via	Det	Politiske	Mødesteds	website	-		
www.shop.8januar.dk/vare/noedebo/
Vi	spiser	alle	sammen	på	Nødebo	Kro	og	de	første	55,	der	køber,	har	samtidig	sikret	sig	en	plads	i	
præstegården	bagefter.	
Dem	der	ikke	får	plads	i	præstegården	kan	følge	debatten	på	storskærm	på	kroen.
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Hvorfor flager kirken med det 
grønlandske og færøske flag?

Mon nogle i Nødebo har undret sig 
over, at d. 21 juni flagede Nødebo kir-
ke med det grønlandske flag og 29 juli 
med det færøske? Menighedsrådet 
har bevilget disse flag, som hejses 
på deres respektive nationaldage. 
Den danske regering besluttede i 
2016 at indføre officielle flagdage for 
Grønland og Færøerne.

Grønlands flag

Grønlands flag kaldes Erfalasorput, 
hvormed menes vort flag. Symbolet 
er den opgående sol over isen, der 
står for lyset og varmens tilbageven-
den ved midsommer. Farverne er 
tværdelt af hvidt og rødt med en mod 
standeren forskudt kugle i modsatte 
farver, der skal vise tilknytningen til 
Danmark og Norden. Flaget er tegnet 
af den grønlandske maler og grafiker, 
tidligere landsstyremedlem Thue 
Christiansen. Farverne rød og hvid er 
de samme som findes i Dannebrog. 
Dermed symboliserer flaget samtidig 
tilknytningen til Danmark. 
(Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)

Færøernes flag 

Færøernes flag Merkið (”Mærket”) er 
et nordisk korsflag. 
Den hvide bundfarve symboliserer 
den klare himmel og skumtoppene 
på bølgerne, som slår mod kysten. 
Rødt og blåt er farver, som findes i 
traditionelle færøske hovedtørklæ-
der. Merkið fastholder – modsat det 
grønlandske flag Erfalasorput - til-
knytningen til de nordiske brødrelan-
de ved at inddrage det traditionelle 
nordiske kors i sit design. 
(Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)

Flaglauget i Nødebo

Flaglauget i Nødebo, som blev op-
rettet i efteråret 2020, består pt. af 
6 medlemmer, der sørger for at hej-
se flaget på de officielle flagdage, 
samt en administrator. Hvert med-
lem har et antal dage om året, ca. 5, 
hvor man hejser flaget om morgenen 
og tager det ned om aftenen. Vi kan 
sagtens bruge et par flere medlem-
mer, for på den måde bliver der fær-
re vagter til hver enkelt. Vi mødes 
en gang om efteråret for at fordele 

vagterne og drøfte evt. tvivlsspørgs-
mål. Flaget ligger i graverhuset. Har 
du lyst til at være med til at flage i 
Nødebo, er du meget velkommen til 
at kontakte Bodil på tlf. 40 87 36 52 
eller msdk@get2net.dk. Har du lyst til 
at høre nærmere, er du også meget 
velkommen!

Flaglauget i Gadevang

Gadevang har også deres flaglaug, 
og fra næste år bliver der også fla-
get med det grønlandske og færøske 
flag. Her kan man også bruge et par 
ekstra hænder. Kontakt til Ole Strand 
ols@ca.dk.

Bodil Davidsen
Flaglauget i Nødebo

Årets store julefest
Tirsdagstræf i præstegården 14. december kl. 13-16

Traditionen tro serveres hjemmela-
vet julemiddag med and, flæskesteg 
og ris á l ámande. Vi skal julehygge, 
synge julesalmer og sange, danse om 
juletræet og julequizze. 
Alle	er	velkomne!

Tirsdagstræf

Den spanske syge
Ved forfatter og journalist Tommy Heisz

I 1918 rasede den spanske syge og 
slog 15.000 danskere ihjel. Gennem 
øjenvidneberetninger har Tommy 
Heisz i bogen ”Den spanske syge” 
dokumenteret, hvordan danskerne 
reagerede dengang. I dette foredrag 
trækker han tråde til den aktuelle 
Corona-pandemi og belyser, hvad vi 
kan lære af historien. Det er et fore-
drag om tragedie, men også om håb 
og handling. Pandemier kan føre død 
og ødelæggelse med sig, men de kan 
også aktivere næstekærlighed og 
samfundssind.
Alle	er	velkomne!

Fri entré, kaffe og kage koster 20 kr.

Tilmelding	Senest tirsdag 7. december til præstesekretær Allan Høier, som træffes på kontoret tirsdage kl. 10-16 på 
tlf. 48480719 eller alho@km.dk
Brug	for	kørsel? Så tag ligeledes fat i Allan Høier.
Pris 120 kr., som betales med MobilePay eller kontant på dagen.

Tirsdagstræf i præstegården 18. januar
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Alle børnefamilier i Nødebo og Gadevang indbydes til en kort børnegudstje-
neste i Nødebo kirke med efterfølgende fællesspisning i præstegården. 

Tilmelding Man melder sig til på kirkekontoret til Allan Høier på 
email: alho@km.dk – helst dagen før!

Tid Kl. 17 hver den sidste torsdag i måneden  
(25.11 og 27.1 og 24.2)

Sted Nødebo kirke og præstegård

Pris Det koster ikke noget, men vi samler altid ind til vores byers 

mindre bemidlede og lige i denne tid skal der deles julehjælp ud!

Kirken byder på...

Aftenkirke i Gadevang
Hver den anden torsdag i måneden kl. 19.30

Tid til fordybelse og eftertanke. 
Meditation i det smukke kirkerum. 
En bøn, en salme, en kort refleksion.
Smuk musik at lade sig favne af.

Torsdag d. 9. december Med	violinist	og	koncertmester 

Emily Fowler, som lader sig inspirere af adventstidens helt særlige 
forventning

Torsdag d. 13. januar Med	de	vise	mænd	på	rejse
Ved aftenkirken vil vi få besøg af valdhornisten Niklas K Mouritsen, der sammen med organist Torben H.S. Svend-
sen vil spille spændende musik for horn og orgel af bl.a. Bach, Telemann og Saint-Saëns.

Torsdag d. 10. februar Kyndelmisse	og	lysets	komme
Ved aftenkirken medvirker Nødebo-Gadevangs ’huscellist’ Andreas Broch, der sammen med organist Torben H.S. 
Svendsen ved klaveret, vil sørge for smukke og blide klange til at ledsage tekster og salmesang.

Salmer & Spaghetti
Hver den sidste torsdag i måneden

Ni læsninger
Vi tager hul på julemåneden og stemmer sindet til forventning

Gløgg og æbleskiver i præstegården
Gudstjeneste og menighedsmøde

Første søndag i advent den 28. november 

Den	røde	tråd
Traditionen tro fejrer vi den første adventssøndag med Ni Læsninger. Vi følger 
den røde tråd i Bibelens store fortælling fra menneskets skabelse over synde-
faldet, gennem profeters håb og drømme om en bedre verden, til julenats 
stjerneklare løfte om en ny begyndelse for alle folkeslag. 

Masser	af	musik
Juleklassikere og andet stort og godt fra Nødebo-Gadevang kirkers Kantori 
under ledelse af dirigent Torben H.S. Svendsen

Læsere	
I år henter vi læsere fra Nødebo kros kulturudvalg og fra Gadevangs nye 
aktive borgere.

Gadevang kirke kl. 14  
Nødebo kirke kl. 16.15. 
NB! Nødebos juletræ tændes kl.16 og der vil være gløgg og æbleskiver og julesange fra Nødebo-Gadevang kirkers Kantori.

Tredje søndag i advent den 12. december. 

Hvad laver menighedsrådet? Hvad bruger kirken sit årsbudget på to en 
halv million kroner på? Hvilke mål er der sat for indeværende valgperio-

de, og hvad går godt og hvad er udfordringerne?
Nødebo-Gadevang kirkers menighedsråd indbyder til det årlige møde 
i præstegården, hvor budgetterne fremlægges og visionerne deles. 
I år gør vi det også til en hyggelig julekomsammen med gløgg og 
æbleskiver. 

Vi mødes til gudstjeneste i Nødebo kirke kl.10.30 
og går i præstegården efterfølgende. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Kirken byder på...

Syng min julesalme - Himmel & Jordnær
To julefluer med eet smæk!

Gadevang kirke søndag d. 19. december kl. 10.30

Fortællinger	fra	hjertet	
Julens følelser bor i sangene. Alt det, vi ikke kan tale om, kan 
vi synge om. Det budskab, der er så svært at formulere med 
logikkens kantede ord, kan nå os gennem poesiens åbne 
virkelighed. 
Mange af os forbinder julen med salmerne. Og alle har vi en 
eller flere yndlingsjulesalmer. Fjerde søndag i advent mødes 
vi i Gadevang kirke og hører fortællinger om de julesalmer og 
sange, der har betydet noget for os. Minder og stemninger, 
vi knytter til de elskede toner. Og så synger vi dem sammen. 
Velkommen til et traditionsrigt julearrangement i Gadevang kir-
ke. Efter gudstjenesten går vi til KIRKEKAFFE på CAFE JORDNÆR. 

Julekoncert i Gadevang kirke
Nødebo-Gadevang Kantori under ledelse af Torben H.S. Svendsen

Lørdag d. 1. januar 2022

Fuld	musik	med	medlemmerne	af	Royal	Danish	Brass,	hjem-
melavede	vaniljekranse	og	bobler	i	glassene.

Så er vi tilbage efter corona med alt, hvad vi plejer af fest og 
fællesskab og højtidelige markeringer i vores kirker. 
Vi samles nytårsdag for at mindes det år, der er gået - og 
løfte blikket mod det år, der kommer. 

”Fordi fremtiden endnu ikke er – 
derfor er det, du ser i fremtiden, blot dine egne forestillinger,
og det vil sige, det er dig selv, du står overfor.
Når du kæmper med fremtiden, kæmper du med dit eget 
selvbillede.
Det er derfor, jeg siger – 
At du skal forvente dig noget af fremtiden.”
(Fra ”Troens perspektiv – Kierkegaards opbyggelige taler)

Nødebo kirke kl. 14.00
Gadevang kirke kl. 16.00

Tirsdag d. 21. december kl. 19.30

Det er en stor glæde i år at kunne invitere til julekoncert i 
Gadevang kirke – uden restriktioner og frygt for at være for 

mange. For vi KAN ikke være over 200 i vores små kirker! 
Nu kan vi atter samles og fejre julen for fuld udblæsning og 
lade al den vidunderlige julemusik stemme sindet til højtid. 
Nødebo-Gadevang Kantori samler os på årets korteste 
dag, hvor mørket er tættest, men hjerterne er længsels-
fulde. Vi skal høre kormusik af både kendte og mindre 
kendte værker til advent og jul. 

Musik af Bach, Händel, MacMillan, Kodaly og mange flere. 
Vel mødt!

Gratis entré

Bobler og basuner
Traditionsrig musikgudstjeneste nytårsdag i begge kirker

Musikgudstjeneste Helligtrekonger
Nødebo-Gadevang Kantori

Gadevang Kirke søndag d. 2. januar kl. 14.00

I det sydlige Europa er Helligtrekongers dag en vigtig højtid. Nogle giver 
først gaver på selve dagen d. 6. januar. 
Fortællingen om de tre vise mænd lever i spændingsfeltet mellem viden 
og intuition, mellem det bevidste og det ubevidste. Fortællingen handler 
om længsel og om at søge og finde. Om at have en ledestjerne i livet. 
Vi fejrer Helligtrekonger med en stemningsfuld musikgudstjeneste un-

der medvirken af vores kirkers kantori.
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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 

MENIGHEDSRÅD

www.noedebosogn.dk

June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Lisbeth Schmidt 4025 3643
Axel Poulsen 2136 3710
Kirsten B. Aunstrup 5189 5494
Hanne Jacobsen Vrangbæk 3543 2310
Søren Peter Østergaard 2043 0919

NØDEBO LOKALRÅD 

www.nødebo.dk

Formand
Maria S. Brendstrup 5149 4232
Næstformand og kasserer 
Birgit Madsen  22394900
Medlem
Helle Barker
Jørgen Bang
Gitte S. Bendsen
Preben Henrichsen
Knud Ingolf Jensen
Oliver Kaufmann
Lene Thorsen
Byrådsmedlemmer
Christina Thorholm  
Søren Østergaard (indtil 31/12-21)
Tilforordnet
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719
Webansvarlig
Christina N. Ottosen 6165 1688

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

NB! Nødebo Bæredygtigt!

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

NØDEBO VANDVÆRKET 

www.nødebovand.dk

Formand 
Henrik Agersø 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)

GRIB SKOV TROP

www.gribskovtrop.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

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 

VIKINGERNE 

www.nbovikingerne.dk

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

FOLKEMUSIKGRUPPEN 

NØDDEKNÆKKERNE  

www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

NØDEBO BRIDGEKLUB

www.NødeboBridgeklub.dk

Formand

Hans Kloch  48471250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 

www.nif.dk

Formand
Henning Vester 4848 3150
Badminton 
Sven M. Andersen  4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber  3018 6513
Gymnastik 
Lillian Dale 4848 3238
Tennis 
Jørgen Fonnes 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 

www.hillerodsejl.dk

Ib Andersen 2447 3004
ia.privat@gmail.com

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

Claus Bo Jensen  48261780
formand@kkes.dk/claus_bo@post5.tele.dk 
Klubhus: Krostien 11, Nødebo 

NØDEBO STAVGANG 

www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 5141 6429
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597

FORSAMLINGSHUSET 

NØDEBO KRO

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand  
Hanne Toke  5277 1871
Næstformand 
Knud Ebbesen     40343531
Sekretær 
Jens Lassen.    2113 0847
Kasserer 
Erik Wedø   4010 3288
Aktivitetsudvalget
Line Alstoft     2365 0926
Bankoudvalget
Mogens Bastrup   2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev   2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre   2014 1617
Informationsudvalget
Ann Ulrich   2945 9149
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup   4848 5874
Økonomiudvalget
Erik Wedø   4010 3288
Øvrige medlemmer
Charlotte Dam 6094 3259
Vanessa Poulsen 2639 5102
Carsten K. Thomsen 2633 3033

Kirken byder på...

VedelByg
  
Alt  tømrer-  og  snedkerarbejde  udføres  e�er  bedste  håndværkertradi t ion      

• HOVEDENTREPRISER

• NYBYGNINGER, TILBYGNINER
 

• RENOVERINGER
 

• UDSKIFTNING AF TAGE

• UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

• REPARATIONER
 

• KØKKENER
 

• TERRASSER 

Din lokale tømrermester siden 2002

                   WWW.VEDELBYG.DK

Rasmus Vedel

Tømrermester
 &

Bygningsingeniør  

+45 26 11 48 48
Nødebovej 13 

  vedelbyg@gmail.com

Fremvisning af Nødebo kirke
Nødebo Kirke har ”åbent hus” hver søndag (se gudstjenestelisten i K&K), men hvis du er interes-

seret i en nærmere orientering om kirken, er du meget velkommen. På grund af vores kostbare 
altertavle, forlanger Nationalmuseet, at kirken skal være låst. Der er dog mulighed for at se 
kirken indvendig og evt. høre lidt nærmere ved henvendelse til Bodil Davidsen msdk@get2net.
dk  tlf 40 87 36 52. Så finder vi et tidspunkt.

Sommerudflugt d. 3 maj 2022
Alle gode gange tre! Både i 2020 og 2021 havde vi planlagt den årlige sommerudflugt til Gavnø 
slot og Sct. Bendts kirke i Ringsted. Vi har nu lavet aftale med begge steder samt vores lokale 
bus ColumBus, så vi håber at kunne gennemføre turen til foråret, hvor tulipanerne står i fuld 
flor.  I vil naturligvis høre nærmere i næste nr. af K&K.
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Gudstjenester 
November,	december,	januar

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

Præstesekretær 
Allan	Høier 
Tlf.: 2018 0719
Mail: alho@km.dk  
Træffes i præstegården: 
tir. kl. 9-15

Kirke-	og	kulturmedarbejder
Vakant		
Tlf.: 4020 4441

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

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

Kirkesanger	
Søren Hossy  
Tlf.: 2844 9596

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

Se	mere
noedebogadevangkirker.dk

November Nødebo Gadevang Præst
21. november 10.30 --- Henrik Winther
25. november 17.00 Salmer & Spaghetti --- EHL
28. november  1. søn. advent 16.15 Ni læsninger 14.00  Ni læsninger EHL
December
5. december  2. søn. advent 9.00 10.30 Henrik Winther
9. december --- 19.30  Aftenkirke EHL
12. december  3. søn. advent 10.30 --- EHL
16. december 10.00  Børnekirke --- EHL
19. december  4. søn. advent 9.00 10.30 Syng min julesalme EHL
24. december  Juleaften 14.00 og 17.00 15.30 EHL
25. december  Juledag 10.00 11.30 EHL
26. december  2. juledag 10.00 --- EHL
Januar
1. januar  Nytårsdag 14.00 Bobler og basuner 16.00 Bobler og basuner EHL
2. januar  Hellig3konger --- 14.00 Synger julen ud EHL
9. januar 9.00 10.30 Henrik Winther
13. januar --- 19.30  Aftenkirke EHL
16. januar 10.30 --- EHL
23. januar 9.00 10.30 EHL
27. januar 17.00 Salmer & Spaghetti --- EHL
30. januar 10.30 --- EHL


