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Medlemsfordel!!!

Der er medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer. Rabatten gives til
medlemmer af Forsamlingshusets Venner. Hvis man regner med at komme til mere end 6 arrangementer kan
det stadig bedre betale sig at købe et årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens hjemmeside
senest en uge før arrangementet.

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. 3.600 kr.

MEDLEMSRABAT

Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo
Kro, kan to gange om året få en rabat på lejen. Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er, at man har været medlem i minimum to år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet regnes fra den
dag, hvor man første gang har indbetalt medlemskontingent. Denne information findes i kroens medlemssystem.
Højest to medlemmer kan få rabat ved samme udlejning. Rabatten gives kun, når det drejer sig om
medlemmers personlige arrangementer, f x br yllupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm.
Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god vens
arrangement, men der gives ikke rabat.
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2019
Loppemarked

219.000 kroner - et anseeligt beløb
og alligevel fornemmede jeg en smule
skuffelse, da tallet blev offentliggjort
under den afsluttende loppemiddag.
Jeg havde også selv satset på at det
blev i år, at resultatet ville sætte ny
rekord; måske endda overstige de
300.000.
Nå, sådan skulle det ikke være og måske havde jeg sørget for lidt for godt
vejr, som måske lokkede folk til stranden i stedet for til loppemarked på
Kroen. I hvert fald skyldes resultatet
ikke, at indsatsen fra alle de mange
lopper var mindre i år end ellers - tusind tak for jeres indsats alle sammen. Jeg ved ikke med jer, men jeg
oplevede at stemningen i år var helt
fantastisk.
Og 219.000 kroner er altså ikke så ringe endda - faktisk næsten lige så godt
som i 2017. Og selvfølgelig kommer vi
stærkt igen i 2020.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved den 23. august 2020, hvor vi ses
til landets bedste og hyggeligste loppemarked på Nødebo Kro.
Hilsen Generalen
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Resultat			
Auktion
Grill
Is i baggården
Galleriet
Bookmaker
Møbler
Øl + burger
Hus og have
El-artikler
Muntre Køkken
Grønt/bagværk
Tøj
Burger (se øl)
Sport/Fritid
Isenkram/Porcelæn
Buffet
Bøger
Nips/Brugskunst
Entrè
Legetøj
Vafler
Linned
Flødebollekast
Lamper
Ialt

2019
12,092
8,698
1,056
7,488
3,747
16,425
9,943
13,008
15,730
0
5,808
11,633
3,964
8,589
15,503
9,736
20,860
8,156
20,168
10,674
5,796
4,971
431
4,513

2018
18,737
8,753
2,620
6,058
3,060
18,145
7,192
20,706
14,567
1,141
5,692
10,556
2,843
10,751
18,370
12,960
18,735
12,602
29,127
11,998
7,558
6,438
729
5,595

UDSVING
-6,645
-55
-1,564
1,430
687
-1,720
2,751
-7,698
1,163
-1,141
116
1,077
1,121
-2,162
-2,867
-3,224
2,125
-4,446
-8,959
-1,324
-1,762
-1,467
-298
-1,082

218,989

254,933

-35,944
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Loppemarkedets restbeholdning
skal til Kenya
Rikke Sund Nordahl er egentlig en
ganske almindelig praktiserende læge
i Nordsjælland, som bor i Nødebo.
Men på en ferie på Bornholm for
3-4 år siden mødte hun et enestående afrikansk ægtepar, Peter og Jane
Mutahi, der har rødder i Kenya. De
fortalte om et børnehjem i Kenya
som de sammen med nogen danskere havde været med til at stifte,
og Rikke blev dybt engageret.
Børnehjemmet Lipela rummer 53
børn, der bor fast på stedet, og
har så kontakt til yderligere 17, der
bor i området. Det er ”International
Børnehjælp”, en uafhængig organisation, der står bag driften. Peter
og Jane bor nu på Amager, hun arbejder som sygeplejerske og han
har en universitetsuddannelse i
samfundsfag og swahili, men Peter
har adopteret alle børnene på børnehjemmet og bestemmer enerådigt over dem. Parret er i Kenya 3-4
gange årligt og har ellers personale
til at passe børnene.
De har samarbejde med de offentlige instanser i Kenya, som ringer til
Peter og Jane, når de kommer i kontakt med nye dårligt stillede familier.
Det kan f.eks. være en kvinde, der
er blevet gravid efter en voldtægt,
uden forsørger sulter både mor og
barn, og barnet må på børnehjem.
Det kan være en aids-ramt familie,
eller faderen kan være død af ulykker eller sygdom, eller en mor, der
selv er blevet syg. På hjemmet prøver de så godt som muligt at holde
kontakt til den tidligere familie. Ingen

af børnene har handicaps, det er altid familien, der har været udsat for
store sociale begivenheder. De yngste børn er ca 3 år. Når børnene er 18
år, må de ”flytte hjemmefra”, for der
skal være plads til nye børn.
Hele dette arbejde har vi nu været
med til at støtte på Loppemarkedet på
Kroen, fordi en stor del af restbeholdningen, der ikke var blevet solgt, da vi
lukkede, nu befinder sig hos Rikke.
Hun arbejder på at sende en container til Kenya fyldt med børnetøj, køkkentøj, værktøj, lamper, haveredskaber,
sko og sportstøj. Der er også flere af
børnenes oprindelige familier, der nyder godt af udstyret. Lige nu ligger hele
læsset hos Rikke, for når hun har samlet 50.000 kr ind til en container, skal
den fyldes så hurtigt som muligt og af
sted. Der er godt gang i indsamlingen,
og de 50.000 kr skal dække både containerens pris og forsendelsen.
Efter Loppemarkedet har vi tit afleveret tøj til Røde Kors og også tit fået andre effekter af sted i mindre målestok.
Men en hel kæmpe-container der skal
fyldes og sejles og køres til Kenya, har
vi så vidt vides ikke haft før, og det er
en uendelig god fornemmelse at vide,
at meget af det, vi ikke kunne sælge,
men som var yderst brugbart nu kommer videre til børn og voksne, der har
virkelig brug for det.
Lisbeth Larsen

Du kan også støtte
indsamlingen til en
container på mobilpay:
box64993

Ps: Hvis du vil vide mere, så kontakt
Rikke Sund Nordahl på Facebook.
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Hvordan bruger du Kroen?
Jeg kommer mest i fredags-cafeen, min
kone er medlem af Kroen, og vores børn
går til hip-hop og kan også lide at komme herovre. De går i Kontiki-skolen, men
her kan de få kontakt med de lokale
børn, de kender fra børnehavetiden, og
vi andre får en sludder med naboerne.
Er det tilstrækkeligt, eller har du
planer om at ændre det?
Vores yngste er 20 mdr, så der er ikke
rigtig tid til at bruge stedet mere end
vi gør, men jeg kan godt drømme om
at lave noget mere, f. eks. noget teater
el.lign for børn.
Har du forslag til ændringer
i Kroens drift?
Hvis noget skal ændres er det, at holde et vågent øje med rummeligheden
over for nyt. Jeg er klar over, at det
ikke er alt nyt, der kan bruges, det er
vigtigt at have respekt for husets kultur og at kende og respektere dets
lange historie. Tiderne har ændret
sig til mere individualisme og måske
også en mere business-agtig tilgang
til tingene. Det er måske ikke så meget kollektiv tankegang som da Kroen
blev skabt. Sådan er det bare.

Hvordan bruger du Kroen?
Jamen jeg kommer i fredags-cafeen,
og det er det! Min piger på 8 og 11 går
til hip hop og elsker i øvrigt at være
her. Så nu har både min mand og jeg
lært nogle flere Nødeboere at kende
og kommer her meget gerne. Jeg er
kommet med på et af café-holdene,
så jeg bager og står i baren af og til.
Er det tilstrækkeligt, eller har du
planer om at ændre det?
Det har jeg overhovedet ikke overvejet. Jeg har foreløbig kun lyst til
at tage del i cafe-arbejdet, tror jeg.
Jeg er selvfølgelig klar over, at her er
mange andre opgaver, men lige nu, er
det cafeen der er aktuel for mig.
Har du forslag til ændringer
i Kroens drift?
Det ved jeg ikke nok om. Det er som
om her er to grupper på Kroen, der
ikke rigtig kommer i kontakt med
hinanden. Dem, der har været med i
mange år, og dem med mindre børn.
Det kunne nok være fint, hvis der var
lidt mere kontakt imellem grupperne.

Henrik

Sandra

STYRK din KROP
Motion for knap så friske 65 +
Både mænd og kvinder er
velkomne
Der er mange gode grunde til motionere for eksempel:
• Motion er medicin for helbredet
• Motion er godt for krop og sjæl
• A lt hvad man yder fysisk, får man
tilbage med renter.
• F ysisk aktivitet kan forhindre eller
udskyde aldersrelaterede sygdomme, som hjerte - karsygdomme,
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•
k nogleaf k alk ning og forhøjet
blodtryk.
Frederiksborg Amts forebyggelsesafdeling tog i 1999 initiativ til at uddanne senior idrætsinstruktører i projektet STYRK din KROP med fokus på
træning af knap så friske ældre.
Foreningen STYRK din KROP Hillerød
har hold flere steder i kommunen.
Også i Nødebo. På Nødebo Kro er
holdet i gang med 11. sæson.

Vi træner fra onsdag d. 4-9-19 til onsdag d. 29-4-20 fra klokken 13 til 15.
1½ time varer træningen, siden hygger vi os ½ time med kaffe og sang.
Det skal også lige nævnes, at vi nyder
frokost sammen én gang før jul og én
gang før afslutningen.
Prisen for at deltage er 250 kr. for hele
sæsonen på 8 måneder. Derudover
skal man være medlem af kroen.
Instruktør: Anne-Lise Kristensen

43. ÅRGANG #2 2019

Lidt nyt fra bestyrelsen
på Nødebo Kro
Et emne, som optager os meget er
”frivillige” og ønsket om at engagere flere yngre kræfter på Kroen. Det
er ingen hemmelighed, at gennemsnitsalderen er høj, og der er brug
for handling. Derfor har bestyrelsen
nedsat en arbejdsgruppe, som ser på
forskellige muligheder for at rekruttere flere frivillige - og har du lyst til
at være en del af gruppen, tager vi
imod dit engagement med kyshånd.
Kontak t formand Hanne Toke på
tlf. 5277 1871.

legefaciliteter på græsplænen. Begge
grupper er i undersøgelsesfasen og i
god dialog med bestyrelsen.
Kroen har for nyligt deltaget i Stafet
for Livet og det var en god oplevelse. Kroen er med igen til næste år og
planlægger aktiviteter i teltet. Dog har
vi påpeget overfor gruppen omkring
Stafet for Livet, at timingmæssigt
ligger det ikke optimalt i forhold til
Kroens loppemarked. Det er de samme frivillige og gæster som vi jagter,
så det skal vi have i mente.

To andre arbejdsgrupper, som arbejder uafhængigt af bestyrelsen, ser
dels på etablering af et musikøvelokale og dels på etablering af bedre

På bestyrelses vegne
Ann-Britt Thorndahl

Der er bestyrelsesmøder
på følgende mandage
kl. 19.30:
7. oktober
4. november
2. december
Kom frit frem, der er spørgetid
det første kvarter.

”Brandmajor” til Nødebo Kro
Nødebo Kro agerer som forsamlingsog medborgerhus i Nødebo, og danner dermed rammerne om mange
forskelligartede aktiviteter af social
og kulturel art til gavn og glæde for
borgere i Nødebo og omegn.
Medlemmerne og vores brugeres sikkerhed ligger os meget på sinde, og
derfor søger vi en engageret person
med sans for struktur til at varetage
jobbet som ansvarlig for den fysiske
sikkerhed på Kroen, herunder især alt
vedrørende forebyggelse af brand.
Din opgave som ”brandmajor” bliver at reetablere og vedligeholde en
brandinstruks og se til at den bliver

efterlevet i forbindelse med de mange aktiviteter på Kroen. Til opgaven
ligger således løbende gennemgang
af instruksen for de mange brugere
og medlemsgrupper på Kroen.
Arbejdet kræver en minimal arbejdsindsats, men stor ansvarlighed. Det
er en forudsætning, at du er medlem
af Kroen, og at du som en meget stor
gruppe af frivillige på Kroen ikke bliver lønnet for din indsats.
Alle henvendelser bedes rettet til
formand for Drif tsudvalget, Jan
Kongerslev, konjan@me.com, mobil:
23 33 66 47.
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VedelByg

Din lokale tømrermester siden 2002

A lt tømre r- o g s n e d k e r a r b e j d e u d f øres e fter bed s te hån d væ rkertrad i t ion

Rasmus Vedel
Tømrermester
&
Bygningsingeniør

+45 26 11 48 48

Nødebovej 13
vedelbyg@gmail.com

•

HOVEDENTREPRISER

•

NYBYGNINGER, TILBYGNINER

•

RENOVERINGER

•

UDSKIFTNING AF TAGE

•

UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

•

REPARATIONER

•

KØKKENER

•

TERRASSER

WWW.VEDELBYG.DK

Går du i salgstanker?
Så ring til os på tlf. 48 24 21 11.

Søderberg / Nielsen aps.

Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk
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MORGENSANG
&
MORGENBRØD
FOR ALLE

To fredage i måneden kl. 10.00 synger
vi sange fra Højskolesangbogen.
Bagefter byder vi på friskbagt
morgenbrød og kaffe.
Det foregår alt sammen
i Nødebo Præstegård.
Alle er velkomne!
Fredag 11. oktober
Fredag 25. oktober
Fredag 15. november
Fredag 29. november
Fredag 13. december

KOM

OG
SYNG MED

NØDEBO OG GADEVANG KIRKER
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Stor tak til vores afgående formand
for Nødebo Vandværk Ole H. Olesen
Efter 40 år som medlem af
Nødebo vandværksbestyrelse,
hvoraf de seneste 25 år har
været som formand, takker
Ole H. Olesen af.
Ole har de seneste 25 år stået i spidsen for Nødebo vandværksbestyrelse. Han har med sin foretagsomhed
og vedholdenhed sikret borgerne i
Nødebo rent drikkevand samt forestået en omfattende renovering af både
vandværksdriften og ledningsnettet.
Således er styresystemer og sikkerhed omkring drikkevandsforsyningen
væsentligt forbedret, og vandværket
fremstår i dag både tidssvarende og
driftssikkert. Det er også Oles fortjeneste, at byens borgere får drikkevand af høj kvalitet, det skyldes nemlig i høj grad drikkevandsboringernes
placering. Tilbage i år 2000, blev der
detekteret pesticidrester i flere drikkevandsboringer, og på Oles foranledning blev boringerne flyttet til deres
nuværende placering ude i Gribskov.
Ole har også ydet en stor indsats
omkring udskiftning og forbedring

af ledningsnettet, som har været et
af bestyrelsens fokuspunkter de seneste år. Det eksisterende ledningsnet blev udbygget i takt med at byen
voksede og den ældste del af nettet
er flere steder ved at være udtjent.
Derfor blev en gennemgribende renovering af nettet igangsat. Det har
ikke været en let opgave, da ledningsnettet flere steder krydser veje
og sågar går igennem haver. Ole er
ofte set i bybilledet under disse renoveringsopgaver og der er ingen tvivl
om at hans personlige engagement
og viden om ledningsnettet har været medvirkende til at de ældste dele
af nettet nu er udskiftet senest på
Mosedraget og Ved Skoven.

forsyningssikkerhed, der leverer højkvalitetsdrikkevand til hele byen.
Stor tak til Ole fra alle bestyrelsesmedlemmer og kollegaer. Din indsats
gennem årene har været helt enestående. Vi kommer til at savne din altid
konstruktive og positive attitude, og
ikke mindst dit altid gode humør. Vi er
meget glade for at du har indvilget i at
indtage den ledige plads som suppleant
i bestyrelsen for derved at lette overgangen for den nye formand. Du ønskes
alt mulig held og lykke fremover.
Nødebo Vandværks bestyrelse.

Der er heller ingen tvivl om at det
bliver svært at undvære Ole på formandsposten. Ole har gennem årene været hovedmanden bag Nødebo
Vandværk og bestyrelsen har en
opgave i at forankre al den viden.
Fremadrettet holder bestyrelsen
samme fokus som Ole har haft gennem 40 år, at bibeholde et velfungerende vandværk med en høj grad af

Af hjertet tak Nødebo !
Hele Frivillig-gruppen vil gerne sige tak for et fantastisk stafetdøgn i Nøbebo.
Sammen gik vi 10.122 runder eller det, der svarer til 5061 km. Overskuddet er
nu gjort op og vi kan med stolthed og ydmyghed aflevere: 102.000 kroner til
Kræftens Bekæmpelse. Det blev nemlig overskuddet fra året stafet. Det kunne ikke være sket uden jeres fantastiske opbakning. TAK til alle jer der deltog.
Birgit Meldgaard Madsen
Konstitueret formand (Næstformand)
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Noget for alle!
Så er kultursæsonen kommet godt i gang
på Kroen, og vi håber alle Kirke & Kro’s
læsere kan finde nogle oplevelser,
der ser spændende ud
I kulturudvalget bestræber vi os på at lave et bredt favnende program, og altid noget som nogen i udvalget selv
brænder for at være med til. Der er foredrag og koncerter
inden for forskellige genrer og en gang om måneden er
der ”mad & musik”-arrangementer, hvor man kan spise en
god middag først og derefter nyde musikken enten bare
som lytter eller aktiv på dansegulvet.
Den 1. november kommer et af Danmarks bedste salsa-orkestre ”Son Putillas”, og for dem der ikke lige ved,
hvordan man danser salsa, er der en halv times danseinstruktion kl. 20.30 før musikken starter kl. 21. I december optræder Brian Trøjborg i rollen som Elvis Presley i
gruppen ”Elvis On My Mind”. Middagen er begge gange
som sædvanlig kl. 19, og husk at spisebilletter skal købes
i forsalg senest kl. 12 onsdagen før.
Nøddeknækkerne fortsætter deres åbne fredagsaftener
med folkemusik, hvor de som oftest har gæsteorkestre på
besøg. Det er gratis at komme ind til musikken fra kl. 19,
og man kan spise middag kl. 18, hvis blot man har købt
spisebilletter senest kl. 12 onsdagen før.

historiefortælleren Dorte Futtrup med en fortælleforestilling om C. F. Tietgen og senere i november kan vi møde
forfatteren Maria Helleberg. Alle foredrag er om onsdagen.
Og så har vi tre store koncerter. Bassisten Mads Vinding
præsenterer 27. oktober sangerinden Veronica Mortensen
sammen med pianisten Artur Tuznik og trommeslageren
Niclas Campagnol. 10. november kommer sangerinde og
skuespiller Kaya Brüel akkompagneret af Ole Kibsgaard
på guitar og Fredrik Damsgaard på bas. To uger senere
er der klassisk koncert med cellisten Andreas Brantelid
og pianisten Christian Ihle Hadland. Til de to koncerter i
november er der nummererede pladser og vi anbefaler at
købe billetter i god tid. Koncerterne og salsaaftenen indgår
i Hillerød Novemberfestival, som man kan læse mere om
på www.hillerodfestival.dk

Spar penge med årskort
Husk at medlemmer af Forsamlingshusets Venner kan
købe et årskort for kun 800 kr. på Kroens hjemmeside.
Det giver adgang til 24 arrangementer i løbet af sæsonen,
hvor den samlede billetpris er 3.600 kr. Hvis man endnu
ikke er medlem af Kroens venneforening, kan man melde
sig ind samtidig med, at man køber årskortet. Medlemmer
kan også få 20% rabat på billetter til eget brug, hvis de købes i forsalg mindst en uge før arrangementet.
Vi glæder os til at se rigtig mange til oplevelserne på kroen.

Der er tre foredrag her i efteråret. Først deler chefkokken
Jan Friis-Mikkelsen sin viden om mad under overskriften:
”Er der liv nok i vores mad?”. Den 6. november kommer

Kulturudvalget
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Er der liv nok i vores mad
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30
Chef kokken Jan Friis-Mikkelsen
har siden 1987 drevet Restaurant
Tinggården i Asserbo, som senest
er udvidet med landhandel, mølleri
og bageri. Fra 2012 til 2016 var han
sammen med Mette Blomsterberg
dommer i de første fem sæsoner af
”Den store bagedyst” på DR1. Han

- Foredrag

deler gerne sin begejstring og viden
om god mad med andre.
Billetterne koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.

Nøddeknækkerne
Fredag 25. oktober kl. 19.00
Nøddeknækkerne holder åbent hus
i Forsamlingshuset Nødebo Kro den
sidste fredag i måneden. Den første
time fra kl. 19.00 er der traditionelle
nordiske fællesdanse, kredsdanse mv,
under letfattelig og sjov instruktion,
så alle kan være med. Kom og vær

med til en sjov og glad fællesaften.
Man kan spise middag på Kroen kl.
18.00, og det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. (der er rabat
for medlemmer af Forsamlingshusets
Venner) Spisebilletter skal købes på
www.noedebo-kro.dk senest onsdag
den 23. oktober kl. 12.00.

Halloween
Lørdag 26. oktober fra kl. 17.30
Halloween er fest og udklædning for
hele familien. Der er gratis adgang for
alle, og musikken til dansen hentes fra
en ipod. Man kan købe lidt at spise og
drikke i caféen, og spøgelseshuset i
kælderen bliver en spændende oplevelse for børn i alle aldre.

Kroens café er åben allerede fra kl.
17.30, så de mindste også kan være
med, og der er mulighed for at købe
pølsehorn, pizzastykker, is og drikkevarer. Der er spøgelseshus for børnene og præmier for de bedste udklædninger. En aften man bare må med til!
Gratis adgang.

Mads Vinding Trio

- Med sangerinden Veronica Mortensen
Søndag den 27. oktober kl. 16
Bassisten Mads Vinding har samlet
et stjernehold med den polske pianist
Artur Tuznik, trommeslageren Niclas
Campagnol og sangerinden Veronica
Mortensen. Forvent en blanding af
råswingende jazzstandards og originale kompositioner. Sammen vil dette
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herlige ensemble sørge for en festlig
eftermiddag.
Billetterne koster 150 kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
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Son Putillas

- En aften med salsa

Fredag den 1. november kl. 21.00
med mulighed for spisning kl. 19.00
Son Putillas er et af Danmarks populæreste salsaorkestre og leverer en
forrygende cocktail af musikken, som
den spilles på Cuba’s caféer og Casa
de la Trova’er i form af Salsa, Son og
Charanga krydret med et nip Bachata
fra Den Dominikanske Republik og
Boogaloo fra USA. Musikken spiller fra

kl. 21.00, og inden de spiller kan man
kl. 20.30 få en halv times instruktion i
salsa, så man ikke begynder på helt bar
bund, når rytmerne begynder for alvor.
Billetter til musikken koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort. Spisebilletter købes i forsalg
på www.noedebo-kro.dk senest onsdag den 30. oktober kl. 12.00.

Magten og Mennesket – Om C.F. Tietgen

Fortælleforestilling af og med Dorte Futtrup
Onsdag den 6. november kl. 19.30
C.F. Tietgen regnes for den største erhvervsmand af internationalt format,
som Danmark har fostret. Gennem
en levende og sansemættet fortælling om Tietgen og hans tid føres
lytteren ind i den spændende periode op til århundredeskiftet 1900.
Historiefortælleren Dorte Futtrup

skildrer via kilder, som normalt ikke indgår i store mænds glorificering, om en
mand på godt og ondt - et menneske,
der har levet et liv med prisværdige
kompetencer, men også med skyggesider. Det sker også med kant til den tid,
som hendes lyttere lever i. Billetterne
koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr.
i forsalg. Gratis adgang med årskort.

Kaya Brüel
Søndag den 10. november kl. 16.00
Sangerinde og skuespiller Kaya Brüel
debuterede i en alder af 19 år i 1991
med album KAYA. Siden har hun indspillet en lang række albums og sange i mange genrer, fra pop og soul til
jazz og børnemusik. Hun kommer til
Nødebo med sin trio. Udover en imponerende sangkarriere har hun haft

stor succes på danske og udenlandske teaterscener med blandt andre
forestillingerne “Woyzeck” af Wilson
og Waits, “Maria de Buenos Aires” og
“Pigen med Paraplyerne”.
Billetter til koncerten koster 200 kr.
ved indgangen og 190 kr. i forsalg.
Gratis adgang med årskort. Der er
nummererede pladser i salen.

Mød forfatteren Maria Helleberg
Onsdag den 20. november kl. 19.30
Maria Helleberg har siden sin første
roman ”Seersken” i 1986 udgivet mere
end 80 bøger, bl.a. historiske romaner,
samtidsromaner, biografier, rejsebøger, børne- og ungdomsbøger. I oktober udkom hendes sidste bog, og den
vil hun fortælle om. Forfatteren fortæller selv, at hun begyndte at læse som
4-årig, fordi ingen gad læse Anders

And-bladet højt for hende. Da hun var
6, kedede hun sig i skolen og skrev selv
sin første fortælling om en død mand,
der fortalte sin historie. Som voksen fik
hun efter et afslag fra forlaget ”Borgen”
Gyldendal til at udgive sin første roman,
og dermed startede hun sin forfatterkarriere. Billetterne til foredraget koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i
forsalg. Gratis adgang med årskort.
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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
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Nødebo
Fodklinik
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
•
•
•
•

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

Tlf.: 31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo
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Alle tiders Wienere

- Virtuos musik for cello og klaver
Søndag den 24. November kl. 16.00
Den verdenskendte danske cellist
Andreas Brantelid og den norske pianist Christian Ihle Hadland spiller værker af komponister med tilknytning
til byen Wien: Schubert, Beethoven,
Strauss, Webern og Korngold.
Andreas er en af de mest eftertragtede kunstnere fra Skandinavien og

har modtaget anmelderroser fra kritikere i hele verden. Christian er en
sand klavertroldmand, hvis egenartede, delikate og raffinerede spil har
sikret ham koncerter ved de største
koncertscener verden over. Billetter
koster 200 kr. ved indgangen og 190
kr. i forsalg. Gratis adgang med årskort.
Der er nummererede pladser i salen.

Nøddeknækkerne
Fredag den 29. november kl. 19.00
Nøddeknækkerne holder åbent hus
i Forsamlingshuset Nødebo Kro den
sidste fredag i måneden. Den første
time fra kl. 19 er der traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse m.v.,
under letfattelig og sjov instruktion,
så alle kan være med. Kom og vær
med til en sjov og glad fællesaften

med Nøddeknækkerne. Man kan spise middag på Kroen kl. 18.00, og det
koster 100 kr. for voksne og 50 kr.
for børn. Der er rabat for medlemmer af Forsamlingshusets Venner.
Spisebilletter skal købes på www.
noedebo-kro.dk senest onsdag den
27. november kl. 12.00.

Julestue på Nødebo Kro
Søndag den 1. december kl. 11-16
Den traditionelle julestue åbner dørene kl. 11, og fra ca. 30 boder sælges
der hjemmelavede sager af alle slags.

burgere. Forsamlingshusets husorkester, Nøddeknækkerne, giver en minikoncert kl. 14-15, og ligesom sidste
år byder modeljernbaneklubben FUT

Kroen vil dufte af jul og hygge, og
der vil være pyntet med lys og gran.
I forsamlingshusets café bydes på
glühwein, æbleskiver, lækre vafler og

velkommen kl. 12-14 for interesserede børn og voksne.
Boder og café lukker igen kl. 16.00.

Elvis On My Mind
Fredag den 6. december kl. 21.00
med mulighed for spisning kl. 19.00
Det er et ”must” for enhver Elvis-fan
at opleve Danmarks bedste Elvisshowband. Showet er f yldt med
hoftevrik, tørklæder, fed musik og
ikke mindst masser af fest og farver, og Brian Trøjborg er eminent i
rollen som Elvis Presley. Brian er, i
samarbejde med sit band, yderst
opmærksom på detaljer, og intet

overlades til tilfældighederne, når
der gives koncert. De, der har lyst,
kan Inden musikken starter spise
middag kl. 19 med en to-retters menu
for kun 160 kr. (135 kr. for medlemmer af Forsamlingshusets Venner).
Spisebilletter købes i forsalg senest
onsdag den 4. december kl. 12.00.
Billetter til musikken koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis med årskort.
13

Nyt fra Nødebo Skole
Kommende samarbejde
mellem Børnehaverne i
Nødebo, Skolen og HFO´en
I uge 43 starter Nødebo HFO samarbejdet med skolegrupperne fra
Troldehøjen og Nødebo Børnehus.
Vi skal som sidste år arbejde med
forskellige temaer:
• Dialogisk læsning
• Mutter Grib
• Før matematisk opmærksomhed
• Drama
• Samarbejde
• Fri for mobberi
En voksen fra hver børnehave og fra
HFO´en har planlagt at mødes én
gang om ugen i formiddagstimerne.
De voksne skiftes til at stå for aktiviteterne, og det er planen at vi skal
mødes i skoven, på Nødebo Skole, i
HFO´en og i børnehaverne. Ud over
temaerne vil der selvfølgelig være
plads til fri leg, da ideen med at mødes er, at gruppen lærer hinanden at
kende, at børnene bliver trygge ved
hinanden, og at overgangen fra børnehave til Tidlig HFO og derefter skole
bliver så nem og tryg som muligt.
Samarbejdet startede sidste år, hvor
HFO´en begyndte at være med i

14

planlægningen og deltog i aktiviteterne. Vi har evalueret forløbet og
vurderet, at samarbejdet har gjort at
børnene trives bedre og at de er helt
trygge ved omgivelserne og de nye
voksne ved skiftet.
Til januar begynder børnene på deres officielle besøg i HFO´en. Besøget
foregår om eftermiddagen hvor resten af skolebørnene også er i huset.
Her følges børnehavebørnene med
en af deres voksne fra børnehaverne,
og børnene leger og spiser eftermiddagsmad i HFO. Vi glæder os rigtig
meget til samarbejdet.

Indskrivning til det
kommende skoleår
Hvis du har et barn, der skal starte i
skole til august 2020, har du fået et
brev og en vejledning i din e-boks.
Vi inviterer alle interesserede til forældremøde torsdag d. 10. oktober
2019 kl. 18.00 på Nødebo Skole. Den
digitale indskrivningsportal er åben
fra den 3. oktober. I denne periode
skal dit barn indskrives på
www.indskrivning.dk
Claudia Lehmann, pædagog
Mette Schmidt, afdelingsleder
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Hvor langt kan
man flyve på
en ko?
Foredrag
Torsdag d. 24. oktober
kl. 19.00-21.30
Bliv klogere på dit
klimaaftryk - og naboens…
Hvis din nabo bliver vegetar, hvor
mange gange, kan du så flyve til Rom?
Michael K. Nielsen
sluttede sig til Bedsteforældrenes
Klimaaktion i 2018.
Han er i sit pensionistliv bl.a.
aktivist og foredragsholder.
Michaels interesse for naturen
har skærpet hans faglighed, og
med sit talent for musikalske
indslag sætter han kulør på
klimakampen.

Hvis dine børn stopper med at flyve
på ferie, hvor mange flere børnebørn
må du så få?

Er du også en lille smule
bekymret for dine børns
og børnebørns fremtid?
Lær noget om, hvad du selv kan gøre
- og hvad din nabo i hvert fald burde gøre!!!
Kom t il fore drag p å N ø deb o
Kro med Michael K. Nielsen fra
Bedsteforældrenes Klimaak tion.
Michael har researchet grundigt til
sit foredrag ”Klimakompasset.”
Katherine Richardson gør status på
verdensmålene i en kort pep-talk før
Michaels foredrag.
Velkommen til en aften med både sjov
og alvor, hvor vi alle bliver klogere.

Katherine Richardson
professor på Københavns
Universitet.
Hun er medforfatter på GSDR
2019, den kommende rapport fra det globale videnskabelige forum der følger FN’s
verdensmål for bæredygtig
udvikling.

Nødebo Bæredygtigt! sætter
klimaet på spil !!
Hvem ved mest? Vind en flaske
økologisk rødvin eller sodavand.
Husk din smartphone, så du
kan være med i quizzen!
…og tag både din pensionistnabo og dine teenagebørn med.

På udflugt til FN
Byen med Nødebo
Bæredygtigt!
Nødebo Bæredygtigt! arrangerer et
besøg til FN Byen, tirsdag d. 3. december kl. 14.00. Vi får en rundvisning, hvor vi bliver introduceret til
FN’s arbejde, FN organisationerne,
som har til huse i FN Byen, samt selve
bygningen. Rundvisningen tager cirka
45 minutter.
Der er et begrænset antal pladser.
Tilmelding til turen hurtigst muligt og
senest d. 3. november til Helle Barker
på helle.barker@gmail.com

Nødebo Hjulspin
Husk at Nødebo Hjulspin også cykler
ture i skoven i efteråret. Se hvornår
i kalenderen på hjemmesiden www.
nødebobæredygtigt.dk
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Nødebo Vikingerne indleder
vinterbadesæsonen den 2. oktober
Efteråret er lig med
forventningens glæde
og eufori, for forude ligger
seks måneder med mørke,
kulde og i bedste fald også
sne og frost.
Vinterbadesæsonen er begyndt i oktober, og det bliver en forrygende
sæson, som starter med et genbesøg
fra venskabsklubben Die Eisheiligen
fra Bernau bei Berlin. Det er efterhånden blevet en tradition at klubberne mødes en gang om året enten
i Nødebo eller i Bernau. 2018 var dog

en undtagelse, for her mødtes klubberne til VM i vintersvømning i Tallinn,
hvor de til stafetsvømningen stillede
med et ”internationalt hold” beståen-

I klubben er der flere traditioner og
både jul, nytår og pinse bliver fejret
i klubben. Klubben har omkring 70
medlemmer, som nyder det kolde gys

de af to danskere og to tyskere. VM
afholdes hvert andet år, så i marts måned drager flere af vikingerne til Bled i
Slovenien, for at deltage i VM. For nogle af vikingerne er det for tredje gange.

i Esrum Sø. Jo koldere jo bedre. Den ultimative oplevelse er, når søen er dækket af tyk is, som gør det muligt at gå
ud og hugge et hul, der er stort nok til,
at man både kan dyppe sig og svømme i det. Det vækker endorfinerne til
live og giver livslyst og lykkefølelse.

Vikingerne er glade for at tage på
tur og det mest besøgte udflugtsmål er Skagen Vinterbaderfestival,
som finder sted hvert år i slutningen
af januar. DET er en kold men stor
fornøjelse.

Nødebo Vikingerne tilbyder prøvedyp efter aftale med et medlem af
bestyrelsen. Læs mere om klubben
på www.nbovikingerne.dk

Livsforvandling
Jeg har min klinik i min have i Nødebo
hvor jeg som Body-SDS behandler hjælper klienter med forskellige
udfordringer såsom smerter, gigt,
dårligt kredsløb, diverse ubalancer
i kroppen, stress, depression, magtesløshed, selvværd, rygsmerter.
Jeg bruger teknikker som: dybdegående massage, bevægelse, åndedrætsteknikker, løsning af led, sener,
muskler og samtaleterapi.
Derudover laver jeg som personlig træner et tre mdrs. forløb som hedder:
Livsforvandling - det er en kombination af personlig træning ved skov og
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sø eller i min have, kostvejledning og
kropsterapibehandlinger.
Her henvender jeg mig til både mænd
og kvinder som gentagne gange har
forsøgt at ændre deres livsførelse,
og som ikke har haft succes med det.
Ofte handler det om ubearbejdede
følelser som blokerer for den livsforvandling man inderligt ønsker.
Jeg kan sammen med klienten skabe
forbindelse mellem krop og sjæl og
give dem redskaber til at vende afmagt til sejr og fremdrift.

Stavroula Nielsen
Kropsterapeut v/Body-SDS
Personlig træner og instruktør
Stavroula.g.nielsen@gmail.com
www.intoshape.dk
Tlf: 23885155
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Halloo
- du glemte noget
Min kone og datter gik en tur i Skoven.
På hjemvejen kommer en modgående
dame med sin hund. Pludselig er hun
væk, men kommer hurtigt til syne ud
fra vores indgang til Nødebovej. ”Jeg
tror sku hun smed en hundepose i
vores container” udbrød min kone, og
ganske rigtigt lå en ”frisk hundepose”
øverst i Restaffald. Min kone fiskede
posen op, anråbte damen, der noget
forfjamsket tog mod posen og fortsatte luftningen mod skoven.

Det er forståeligt, at en hundelufter
hurtigst muligt vil kvittere en fyldt
hundepose, men vi synes det er urimeligt, at man overskrider privat grund
og lægger posen i andres container.
Desuden synes vi, som ikke hundeejere, at det er hundeluftere selv, der må
medvirke til at løse problemet, der med
god vilje må kunne løses.
Bjarne Frese
Nødebovej 48

PS.: Man hører om flere og flere, der
er generede af at have en hundepose, med ”fyld”, i sin skraldespand. Fra
redaktionen skal anbefales, at man
bruger de beholdere, der er opstillede
ved stoppesteder og ude ved p-pladsen til busholdepladsen i skoven, eller
at man tager den med sig hjem. Husk
at bruge en kvalitetspose, så der aldrig
risikerer at gå hul i den! Vi kan også
anbefale de generede borgere at få et
skilt med HUNDEPOSER - NEJ TAK på
affaldsbeholderen. Der skulle gerne
være fred mellem alle de involverede,
og vi kan sikkert også løse dette.

Kunst på Kroen
Jeg glæder mig til at udstille mine billeder på kroen 1. Oktober. Det er mit
mål, at billedet kommunikerer med
beskueren, at man kan gå på opdagelse i billedet-det må gerne overraske. Mine motiver opstår undervejs,
når farver, skygger og fantasien arbejder, her opstår mulighederne, billedet får sit eget liv og det kan blive
interessant at se på. Jeg er selvlært
billedkunstner, det er hovedsagligt
akryl på lærred, men kombinerer
også akryl med olie.
Mvh.,
Jørgen amelung
40525266
www.elsinorart.dk
(Bliver opdateret pr. 1 oktober)
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Betonbunkere
i Gribskov

140 betonbunkere i Gribskov
blev senere til 49, men så
rakte økonomien heller ikke
længere

1. Kilde: Gribskov af Flemming Rune,
bind 2, under ”ammunitionsdepoter”
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Og måske er det også godt det samme, for muligvis kan de resterene
bunkere stadig bruges.
I Gribskovs nordlige halvdel lå der
indtil fornyelig godt 140 bunkere,
som tilsammen udgjorde Danmarks
største ammunitionsdepot. De blev
dengang anlagt lidt under skovvæsenets protest, idet man var ”betænkelig ved de omsiggribende militære
Anlæg i Statsskovene”. Men etableret
blev de, og der blev i 1956 indgået en
endelig lejekontrakt med forsvarets
bygningstjeneste om arealerne1.
I 2015 kunne man så i flere medier
læse, at forsvaret nu ville fjerne et af
”Den Kolde Krigs markante militæranlæg” i Danmark og altså nedlægge en
række bunkere igen.
For to år siden, i oktober 2017, bragte vi i Kirke & Kro en samtale med
Skovrider Jens Bjerregaard Christensen
fra Naturstyrelsen om Gribskov. Han
fortalte, at man hos Naturstyrelsen
havde en forventning om, at man
med nedlæggelsen ville nå ned på
en halv snes stykker, som politiet og
forsvaret stadig havde brug for. Men
i dag er der fortsat 49 bunkere tilbage i skoven, oplyser Martin SærmarkThomsen fra Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse.

Naturstyrelsens ønsker
Og hvad stiller man så op med dem?
Det satte vi os for på redaktionen
at finde ud af. Vi kontaktede derfor Naturstyrelsen igen, nu i august

2019, og fik at vide af Jan Kidholm
Christensen, at man fortsat er interesseret i eventuelt at overtage en eller to bunkere, som bosted for flagermus, krybdyr og padder. Det er man
stadig i dialog med forsvaret om.
Sammen med Gribskov Kommune
og med deltagelse fra Museum
Nordsjælland, har man også gjort
sig tanker om at indrette en bunker,
hvor man kombinerer brugen som
overnatningsmulighed/shelter med
at formidle noget af vores Kold Krigs
Historie. Der er lavet en foreløbig
projektbeskrivelse, og man overvejer hvilke finansieringsmuligheder,
der kan være. Projektet er dog stadig kun på tanke-plan understreger Specialkonsulent, Jan Kidholm
Christensen, Naturstyrelsen. Alle
bunkere er forsvarets ejendom, så
Naturstyrelsen udlejer kun arealerne til forsvaret.
De bunkere som stadig findes i
Gribskov, ligger i den såkaldte søskov, det vil sige i områderne øst for
Gillelejevejen. Derfor er der ingen
bunkere tilbage i de områder, som
er udpeget til at være urørt skov i
Gribskov. ”Ikke at det har nogen betydning for naturpakkeområderne”,
siger Jan Kidholm Christensen.

Forsvarets planer
Men hvilke planer er der så, med de
bunkere som er tilbage? Ifølge forsvaret findes der ikke konkrete anvendelses-planer for de resterende bunkere, men man ønsker at beholde dem.
Det vil man, både fordi det er dyrt
at rive dem ned og fjerne dem, men
også fordi, der kun er få ammunitionsdepoter tilbage på Sjælland. Det
vil være en meget krævende opgave,
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at genetablere dem, hvis man nedlægger dem og så pludselig får brug
for ny kapacitet. Det er ikke let, hverken at finde steder hvor de kan opføres og heller ikke at bygge dem på ny.

at komme ind i et depot, vil der gå en
alarm til Politiet og til Forsvarets vagt”
svarer Martin Særmark-Thomsen. Med
andre ord behøver vi vist hverken frygte tyverier eller et eksplosivt naboskab.

Økonomi

Bunkerne i et
verdensarvsområde

At fjerne en bunker koster som tommelfingerregel 250.000 kr. inklusive
miljøsanering, nedbrydning, fjernelse
af kabler, fjernelse af asfalt og grusveje, kompensation for huller i skoven
og retablering af tilbageblivende veje.

Det bruges bunkerne til nu
Ud af de 49 bunkere som er tilbage,
udlejes de 14 og Forsvaret benytter
24. Privat udlejes de for eksempel til
opbevaring af fyrværkeri. Forsvaret
bruger selv nogle depoter til suspekt
ammunition, det vil sige ammunition,
som man ikke er sikker på kan afskydes forsvarligt. Det kan være ammunition, der ikke længere benyttes i
Forsvaret; ammunition, som man ikke
ved om har været opbevaret korrekt
eller ammunition, som man har mistanke om kan være beskadiget eller
for gammelt. Endelig låner man også
nogle depoter ud til Hjemmeværnet.

Vi kontaktede også UNESCO Site
Manager, Jesper Munk Andersen, fra
Museum Nordsjælland, for at høre om
de kunne se nogen anvendelse af de
gamle bunkere, til formidling i forbindelse med Parforcejagtlandskabet.
Det ville de ikke udelukke. ”Man kan
sagtens forestille sig at benytte bunkerne til formidling af verdensarvsområdet. Umiddelbart vil det dog
være oplagt rent formidlingsmæssigt,
hvis man kan få mulighed for at komme op i højden (frem for ned i en bunker), fordi det kan give et fysisk overblik, hvis man fra højden, kan vise det
unikke parforce stisystem, som hele
parforcejagtområdet udgør”, siger
Jesper Munk Andersen.
Af Ea Dehn

Bunkere som nabo
Men er de gamle bunkere stadig forsvarlige at benytte til opbevaring af
krudt og kugler? Det spørgsmål stiller
vi også til forsvaret. ”I forbindelse med
nedbrydningen af de sidste bunkere
i Gribskov, blev der foretaget forsøg
med, om den mekaniske sikring af bunkerne stadig kan holde ubudne gæster
ude. Bygningerne overholdte de krav
Forsvarets Efterretningstjeneste har
til depoterne. Desuden er de sikrede
med forskellige former for elektronisk
sikring. Hvis ubudne gæster forsøger
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Nyt

fra Gadevang
forsamlingshus
En GLAD aften i en SUR tid
– musikaften i Gadevang
Lørdag den 2. november.
Kom til en af de helt store Gadevangtraditioner: Årets hyggeligste, sjoveste, mest gennem-musikalske aften
i Gadevang Forsamlingshus den 2.
november 2019. Oplev Gadevangmusikere i alle aldre og konstellationer spille for os andre. Vi kommer
rundt om folkesang, jazz, korsang og
blues og Rock’n roll.
Dørene åbner kl. 19.30 og programmet starter præcis kl. 20.00, så kom i
god tid, hvis du ikke vil gå glip af noget.
PRIS
50 kr. – betales i døren - kontant eller
med mobilepay.
Læs mere om programmet på
gadevang.dk
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Kræmmermarked
Søndag den 3. november kl. 10-15.
Kom og oplev huset fyldt med nye og
gamle kræmmerting og gør en god
handel. Smag på friskbrygget kaffe
og hjemmebag.

Banko
Søndag den 1. december.
Traditionen tro, vil der igen i år blive
afholdt banko. Sæt derfor allerede
nu, kryds i kalenderen.
Vil du gerne støtte op om arrangementet og sponsorere / donere en
gave som kan benyttes som præmie,
er du velkommen til at skrive til: gadevangforsamlingshus@gmail.com
Hvis du vil vide mere om, hvad der
sker i Gadevang forsamlingshuset,
så bliv medlem af vores gruppe på
Facebook.
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fibernet i Gadevang
I starten af september begyndte Fibia
at grave fibernet ned i Gadevang. Og
den 18. september har TDC nu meldt,
at de også har besluttet at bygge
fibernet til beboerne i Gadevang.
Det skyldes blandt at, at der de seneste måneder er indhentet interessetilkendegivelser fra 52% af husstandene
i Gadevang. TDC er derfor gået i dialog med Fibia og kommunen om samgravningsmuligheder, så byens borgere generes mindst muligt af flere,
på hinanden følgende, graveprojekter.
Indenfor få uger vil TDC officielt annoncere fiberprojektet.

Hvad er fordelen ved to forskellige udbydere?
Først havde vi dårligt internet og lange udsigter til fibernet. Nu er fiberudbyderne nærmest ved at falde over
hinanden om at kunne levere fibernet
til gadevængerne.

Det kan virke overflødigt med to gange fibernet i Gadevang, men fordelen
på længere sigt ved at have fibernet
fra både Fibia og TDC i Gadevang er,
at vi som forbrugere får flere løsninger
at vælge imellem.

Hvad skal du nu gøre?
Hold dine muligheder åbne:
1. L æs mere om Fibias projekt og deres tilbud på www.fibia.dk
2. L
 av en interessetilkendegivelse
på www.tdcfiber.dk. Den forpligter dig ikke, men sikrer, at du får
information, når de kommer med
deres tilbud.
3. Tag stilling, når du ved, hvad du
har at vælge imellem.
Du kan også følge med i, hvad der
sker med fibernet i Gadevang på gadevang.dk/fibernet.
Med venlig hilsen
Gadevang Lokalråd
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Gadevang skole
- En gave til Gadevang
Alle forældre med børn, der kan
starte i 0. klasse på Gadevang skole
i 2020, 2021 eller 2022 er meget velkomne til dette møde.
Efter at et enigt byråd fra budget
2017 afsatte 5 mio. kr. ekstra til de
små skoler i Hillerød kommune, er det
kun gået fremad for Gadevang skole
med hensyn til elevtal.

Infomøder for
kommende
0. klasses forældre
mandag d. 7. oktober
kl. 19.00
på Gadevang skole

Både i 2018 og i 2019 startede 13
børn i 0. klasse på Gadevang skole
alle bosiddende i Gadevang. Det at vi
fra 2017 fik ekstra midler til Gadevang
skole gjorde, at vi fik råd til at tilknytte en børnehaveklasseleder til
Gadevang skole, ud over de to lærere, vi havde i forvejen. Det har gjort,
at vi har kunne tilbyde en tryg og rolig
start til 0. klasses børnene samtidig
med, at de har tætte relationer til 1.
– 3. klasses eleverne både i skole og
Asyl. Samtidig bliver 0. klasses børnene mødt fagligt, hvor de er, og generelt oplever vi, at Gadevangseleverne
bliver meget fagligt kompetente på de
fire år på Gadevang skole.

Gadevangsråd
Vi lægger vægt på et tæt samarbejde
med forældrene i Gadevangsrådet,
hvor der sidder forældre fra alle fire
årgange sammen med børnehaveklasseleder og lærere og ledelse og
samarbejder om at udvikle den bedst
mulige skole for børnene og et positivt skole-hjem samarbejde.

Samarbejde mellem skole
og Asyl
I hverdagen er der et tæt samarbejde
mellem Gadevang Asyl og Gadevang
skole både på ledelsesplan og medarbejderplan. Pædagogerne fra Asylet
er med i skolen og børnehaveklasselederen kommer ofte på Asylet.
I året inden børnene starter på
Gadevang skole, gør Asylet meget ud
af at skabe en tryg overgang til skolen
ved, at skolegruppen i Asylet benytter
Gadevang skoles faciliteter.
Der har også gennem årene været et
samarbejde mellem Gadevang Asyls
bestyrelse og skolebestyrelsen på
Hillerødsholmskolen, og dette samarbejde kan sagtens styrkes i fremtiden.
Vi håber, at så mange forældre som
muligt i Gadevang vil bakke op omkring den lokale skole, så vi både kan
fastholde en lokal skole i Gadevang og
et Asyl, der har et tilbud til Gadevangs
børn fra 6 år til 18 år.
Søren Skals, skoleleder
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Vil du være med

til at skabe Gadevangs nye byrum?

Med et 113 år gammelt
og utidssvarende
forsamlingshus, der holdes
oppe af soldater og en
grusbane, der ligger øde hen,
er der i et par år i det små
arbejdet med rammerne for
et nyt spændende byrum
i Gadevang. Nu søger vi
ildsjæle til at gøre visionerne
om et nyt forsamlingshus/
kulturhus/fælles hus og et
kreativt uderum levende.
Vil du være med til at skabe værdi i
Gadevang de næste 113 år? Så sæt
allerede nu kryds i kalenderen til søndag 19. januar 2020 klokken 14 i forsamlingshuset. Her er der brug for
alle kreative hjerner, krøllede idéer
og ildsjæle, der brænder for at gøre
noget for Gadevang, når Gadevang
Lokalråd holder borgermøde om
Gadevangs kommende nye byrum.
Efter et par års tilløb med forskellige projektnavne – et projekt for den
gamle grusbane, som kommunen ikke
længere bruger og forsamlingshusets
bestyrelse, der står med et hus, der
holdes oppe af soldater og som skal erstattes – blev grupperne i foråret slået
sammen. Det har været folk fra Asylet,
lokalrådet, Mavekær, Jordnær, sportsklubberne og naboer til området.

Der er arbejdet med en større vision,
som interesserede kan rekvirere – og
indenfor de rammer er der brug for
folk, der interesserer sig for byggeri,
at søge fonde, bæredygtigt havebrug,
kommunikation, at projektlede store
projekter og alle mulige andre kompetencer. Så ved du, at du har specifikke interesser, talenter eller lyst til at
bidrage, så tag endelig kontakt.
Forsamlingshuset har afsat en pæn
portion af egenkapitalen til at finansiere en visualisering af projektet.
Desuden har Gadevang Lokalråd
fået lidt penge af lokalrådenes pulje til mødet 19. januar 2020, hvor visionen er at skabe et fælles ude- og
inderum til glæde for flest mulige i
Gadevang. Institutioner, foreninger
og private i alle aldre – familier, der
har boet her i mange år, og dem der
lige er flyttet hertil.

Der er allerede planlagt en række møder og aktiviteter inden stormødet i
januar, så er du interesseret i at deltage i det forberedende arbejde med
de visuelle oplæg til de to rum – ude
og inde - inden stormødet, så kontakt:
Forsamlingshus/kulturhus/fælles
hus: Anders Christiansen, formand
for forsamlingshuset og medlem i lokalrådet på telefon 24859979
Uderummet: Ninette Vingtoft, en
af ildsjælene i det oprindelige gruser-projekt på telefon 50948098
Kommunikation/projektledelse/
fonde mv: Annika Ipsen, medlem af
lokalrådet på telefon 61779770
Det første møde i rækken inden stormødet er allerede fastsat til 24. oktober klokken 19.30 i forsamlingshuset.

Vi er ikke i tvivl om, at Gadevang
Byrum vil skabe yderligere tiltrækningskraft for familier til at flytte til
Gadevang. Vi er en landsby, der er
kendt for samskabelse – og Gadevang
Byrum er DNA’et af Gadevang med
fællesskab, nærhed, sundhed, bæredygtighed, aktiviteter på tværs af
børn, unge, familier og ældre. Vi lever i
naturen og er en bæredygtig landsby –
og livskvalitet er kernen for borgerne.
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Vi mødes i Jordnær
Efterårets kalender
i Jordnær er fyldt med
hyggelige arrangementer

Sæt kryds i
Jordnærkalenderen:

Man kan ligefrem tale om tre
koncepter:
• Pappas Pizza
•F
 ællesspisning med forskellige
lokale mad-entusiaster.
•H
 immel og Jordnær
- kaffe og kage efter kirke

Søndag d. 13. oktober
Himmel og Jordnær

Fællesspisning
en gang om måneden

Onsdag d. 23. oktober
Fællesspisning

Der er mange som har fået lyst til at
bidrage til fællesspisning i Jordnær.
Konceptet er simpelt: En gang om
måneden vil der være fællesspisning - og det er så forskellige lokale
madører som deler lyst til god mad
og dejligt selskab. Priserne varierer
- det er op til de enkelte arrangører at
bestemme, hvordan aftenen ser ud.

Torsdag. d. 21. november
Julebag for voksne
Fredag d. 22. november
Fællesspisning
Søndag d. 8. december
Julebag for børn
Søndag d. 10. november
Himmel og Jordnær
Søndag d. 15. december
Himmel og Jordnær
Lørdag d. 21. december
Julefrokost

Vil du dele din yndlingsret med os andre? Er du frisk på at at lave mad i januar? Eller i februar? Eller vil du gerne
være på snitteholdet og hjælpe til på
nogle af datoerne? Så skriv til Jordnær.

Pappas Pizza
C ir k a hver anden måned går
Gadevangs lokale mødregruppe
amok i Jordnær og laver rigtig mange hjemmelavede pizzaer i Jordnær.
Pizza-buffeten og langbordene er klar
fra kl 17:15. Udlevering af take-away
er begrænset fra 18:30 til 19:00.

Himmel og Jordnær
Søndag d. 13. oktober, 10. november
og 15. december.
Himmel og jord...nær. Hvad er nu det
for noget? Det er såmænd god gammeldags kirkekaffe. Altså - meget enkelt: kaffe efter kirken. Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Gadevang Kirke og
derefter samles vi i Jordnær, hvor der
så er kaffe med blødt brød. Der er
ikke kirketvang og man er velkommen
også selvom man ikke er medlem af
Jordnær. Begge vores sognepræster
er der. Kunne det ikke være hyggeligt
at få en kop kaffe eller the og en sludder med de andre?
Hold øje på Facebook eller i nyhedsbrev for flere datoer, detaljer og
tilmelding.

P.S: Arrangementerne - Fællesspisning og Pappas Pizza, er fortrinsvist for medlemmer, men hvis man er nysgerrig på Jordnær - så er man også velkommen.
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Kontakt Jordnær
mail@koebmandjordnaer.dk

Facebook
Jordnær – Gadevang Købmandscafé

Tilmeld til nyhedsbrev
mail@koebmandjordnaer.dk

Åbningstider
Fredag 14–18, Lørdag: 9–15,
Søndag 9–15.

Bliv medlem:
Skriv i din browser:
www. 2894.foreninglet.dk

Jordnær - Gadevang Købmandscafé
Gadeledsvej 7, 3400 Hillerød
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Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære
Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

GIV DIT LIV ET BOOST

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Arkitekt Povl Petersen

Kender af lokale forhold i Nødebo

Energisyn
Huseftersyn
Før syn
Køberådgivning

NØDEBO

ZONETERAPI
&f y s i u r g i s k m a s s a g e
v/Anette Plum

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

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

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad
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Konvertering
af sommerhus
til helsårsbolig
Ombyg og tilbyg
Byggetilladelser
Arkitekt Povl Petersen , cand.arch. og tømrer
Beskikket byggesagkyndig, Energikonsulent
udføres i samarbejde med anerkendt firma.
Nødebo Skovvænge 1, 3480 Fredensborg
Mail: povlpetersen@gmail.com Mobil 2757 9442
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H immel

&

GUDSTJENESTE
GADEVANG KIRKE KL. 10.30
FØLGENDE SØNDAGE:
SØNDAG 13. OKTOBER
SØNDAG 10. NOVEMBER

&

SØNDAG 15. DECEMBER
FLYTTER VI KIRKEKAFFEN OVER
PÅ CAFÉ JORDNÆR

LAD OS FEJRE
SØNDAG SAMMEN
MED HOVEDET I HIMLEN
OG
BEGGE BEN PÅ JORDEN
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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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Aftenkirke i Gadevang Kirke

torsdag 10. oktober
kl. 19.30

...NÅR JEG VENTER
for mere info www.noedebogadevangkirker.dk

29

ALLEHELGEN

Søndag d. 3. november kl. 16.00
i Nødebo Kirke og præstegård
Den kristne kirke har fejret Allehelgen
siden middelalderen. Dengang
var der både en Allehelgen og en
Allesjæles dag. I dag er de to dage
slået sammen til én dag, for vi mindes vores døde som dem, der blev
helgener i vores liv på den ene eller
den anden måde.

får lov at få en betydning der rækker
ud over vores liv her på denne jord.

Lad os bære de døde med os i vores
hjerte, og gøre os umage med at huske,
hvad de betød for os og hvem de var.

Aftenens gæst:

Det er måske mindre hårdt at tænke
på, at vi skal dø fra hinanden, hvis vi
ved at vore kære vil blive ved med at
huske os og samles for at mindes alt
det vi havde sammen. Det giver vores
liv en større dybde og mening, at vi

Vi fejrer Allehelgen i kirken med en
fælles gudstjeneste i Nødebo kirke
kl. 16.00. Derefter går vi ud på kirkegården og sætter lys på gravene.
Efter gudstjenesten byder vi på
suppe og vin i præstegården.

Mikkel Wold

Mikkel Wold er sognepræst ved
Marmorkirken i København, tidligere
lektor i sjælesorg, samfundsdebattør
og forfatter til flere debatbøger, bl.a.
”Tag etikken tilbage” og ”Krop og Ånd
– og meningen med livet”
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Vege
table
SALMER & SPAGHETTI
s
TORSDAG 29. AUGUST, 26. SEPTEMBER & 31. OKTOBER 2019

Musikere
efterlyses!

Når man går i kirke, betyder musikken meget

Kl. 17.00 Kort børnegudstjeneste
i Nødebo Kirke
Kl. 17.45 Vi spiser spaghetti bolognese
i præstegården

Det særlige ved gudstjenesterne i den danske folkekirke er, at den lægger vægt på kvalitet. Kvalitet lige fra
de friske blomster på alteret, de nystrøgne hvide servietter til at tørre dåbsbarnets hoved, gennemtænkte
og vedkommende prædikener, smukke salmer af stor
poetisk dybde – og så musikken.
Vi vil gerne lægge endnu mere skøn musik ind i gudstjenesterne, først og fremmest ved vores månedlige
aftengudstjenester i Gadevang kirke. Spiller du på et
instrument og har mod på at være med til at tilrettelægge en aftengudstjeneste, så ring eller skriv til vores
organist Torben H. S.Svendsen.
E-mail: torben.h.s.svendsen@gmail.com
Tel.: 28975897

www. noedebogadevangkirker.dk

9. NOVEMBER

20. NOVEMBER

Start aftenen med en lækker menu i Restaurant F...
4820 9120
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frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret
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Aftenkirke i Gadevang Kirke

torsdag 14. november
kl. 19.30

LYS

for mere info www.noedebogadevangkirker.dk
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HALLOWEEN I KIRKERNE

Alle er velkomne
i børnekirken: Store og små,
hekse, trolde, skeletter
og spøgelser og ganske
almindelige børn
Den sidste dag i oktober fejrer vi
Halloween med børnene.
Halloween er en gammel sjov fest,
hvor vi hygger os uhyggeligt med
hekse og trolde, slimede zombier og
behårede edderkopper.
Samtidig er det Allehelgen, som er
den årlige mindedag for alle vores
døde og på en hel anden måde taler
det uhyggelige imod, fordi vi ikke tror
på at vores døde går igen eller er hvileløse eller hjemløse eller ulykkelige,
men er i Guds hånd.

Vi kombinerer det hyggeligt-uhyggelige med tro og tryghed i vores
BØRNEKIRKE
Gadevang kirke 31. oktober kl. 16.30
Efter festen på Asylet samles vi i kirken
og sætter lys på gravene
Nødebo kirke 31. oktober kl.17.00
– Salmer og Spaghetti med Allehelgenstema, en kort gudstjeneste og fællesspisning i præstegården. Gerne tilmelding dagen før, til præstesekretær
Allan Høier, email alho@km.dk.

Syng med!

Aften med sang i præstegården
Torsdag den 24. oktober kl.19.30
Så er der igen mulighed for at få luftet
sangstemmen, når organist Torben
H.S. Svendsen byder indenfor til en
aften med fællessang og samvær.
Det bliver en af ten omkring de
mange skønne og stemningsfulde

efterårssange, men vi skal også synge aftensange og så vil der også
være en afdeling med ”ønskekoncert”. Undervejs skal vi have lidt godt
til ganen.
Vel mødt – og tag naboen med!

Gospel gudstjeneste

Med gospelkoret MY MERRY MONDAY CHOIR
Under ledelse af Helene Dahl
Gadevang kirke den 10. nov. kl. 10.30
En gudstjeneste med swingende rytmer. Kom til en gudstjeneste, hvor
man ikke kan sidde stille og hvor du
bliver inddraget med hele din krop,
sjæl og sind.

EN VARM GUDSTJENESTE
I EN KOLD TID
KIRKEKAFFE PÅ CAFÉ JORDNÆR

De gode hensigters tid - ved Tapio Juhl

Tirsdagstræf i præstegården

Tirsdag den 19. nov. 14.00-16.00
Tapio Juhl er født i Karelen (tidligere en
del af Finland) i 1941. Kom til Danmark
i 1943 sammen med sin tre år ældre
bror. Han har arbejdet i folkeskolen og
i Nyborg Statsfængsel. Har været skoleinspektør og ansat i Forsvaret. Senest
var han skoleleder på en friskole.
På grund af krigene mellem Rusland
og Finland 1939–1945 blev omkring
80.000 børn i alderen fra et til ni år

i det man kaldte ”verdenshistoriens største flytning” sendt til Norge,
Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764 børn fra Finland. Af dem
kunne 451 af mange årsager blive i
Danmark. – Han er en af dem.
Det er den historie, Tapio Juhl gerne
vil fortælle. Også om den enestående hjælp enkeltpersoner, organisationer og virksomheder frivilligt ydede
for den finske sag.
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Mtb Bike Shop
Den lokale c y kelforretning

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

Kontakt 23301029
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen
Mere info

www.mtbbikeshop.dk

•
•
•
•
•

Akupunktur
NADA
Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081

ORBEA · ROTWILD

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg
akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

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
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Foreninger
NØDEBO-GADEVANGS
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk
Formand / Referent
June Lekfeldt
5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformand
Xenia Buus Hermann
2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand
4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Kirsten Aunstrup
48485874
Sekretær
Ulla Bønsøe
4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin
2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen
24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com
Helene Armfelt
23462767
Kirsten Aunstrup
48485874
Bodil Davidsen
40873652

NØDEBO LOKALRÅD
www.nødebo.dk
Formand
Maria S. Brendstrup
4171 8439
Næstformand og kasserer.
Birgit Madsen
22394900
Medlem
Michael Bo Andersen
Helle Barker
Tilde Gylling
Lene Thorsen
Christina Nyander Ottesen
Gitte S. Bendsen
Sus Bigom
Knud Ingolf Jensen
Jannick Engel Alstoft
Tilforordnet
Christina Thorholm
Søren P. Østergaard
Eva Holmegaard Larsen

2211 5770
5091 1439
2070 2930
2448 2448
6165 1688
5137 2460
2683 7081
2348 3229

6070 3380
2094 8976
4848 0719

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

NØDEBO IDRÆTSFORENING
www.nif.dk

Formand
Henrik Agersø
3079 3522
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
2141 0004
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling
4090 6402
Kasserer

Formand
Henning Vester
Badminton
Sven M. Andersen
Fodbold
Henrik Løber
Gymnastik
Lillian Dale
Tennis
Jørgen Fonnes

Lis Aas

2331 4542

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk
Formand
Lars Olsen
3075 7362
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder
Louise Heidtmann
3031 6909
Stifinderleder
Lars Kvisgaard
4055 4742
Spejderleder
Pernille Christensen
2331 4655
Grib Skov Roverklan
Roverleder
Torben Pedersen
2191 9695
Klokkekilde Roverklan
Roverleder
Ole Lumholt
4848 0747
Forældrefore
Jørgen Andersen
4848 5099
Hyttevagt
Brian Hørup
4159 1076
bhpost@mail.dk

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

FOLKEMUSIKGRUPPEN
NØDDEKNÆKKERNE
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard
6126 4411
soeren.sigsgaard@gmail.com

NB! Nødebo Bæredygtigt!
Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk

STYRK DIN KROP I NØDEBO
Anne Lise Kristensen

VANDVÆRKET
www.nødebovand.dk

4295 8207

Formand
Hans Kloch

48471250

4848 3150
4848 2804
30186513
4848 3238
9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen
2447 3004
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo
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
Kasserer
Birger Brandis
Sekretær
Anne-Marie Falkenberg
Inger Petersen
Ulla Hansen

4848 0672
4848 2597
4825 0706
2896 8430
2346 3425

FORSAMLINGSHUSET
”NØDEBO KRO”
www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand
Hanne Toke
Bankoudvalget
Mogens Bastrup
Driftsudvalget
Jan Kongerslev
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre
Info-udvalget
Ann-Britt Thorndahl
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup
Medlemsudvalget
Iben Bækgaard
Økonomiudvalget
Ib Østlund

5577 1871
2129 9369
2333 6647
20141617
3023 4929
5189 5494
2246 7094
2297 1498
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Gudstjenester
Oktober og November

Oktober

Nødebo

Gadevang

6. oktober
10. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober
31. oktober

10.30
--9.00
10.30
9.00
17.00 Salmer og spa.

--19.30 Aftenkirke
10.30 Himmel & Jordnær
--10.30
---

EHL
BEHO
BEHO
EHL
BEHO
EHL

16.00 Alle Helgen
9.00
--10.30
9.00

--10.30 Himmel & Jordnær
19.30 Aftenkirke
--10.30

EHL/BEHO
EHL
BEHO
BEHO
BEHO

November
3. november
10. november
14. november
17. november
24. november

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 mandag.
Sognepræst: Bettina Hovgaard-Schulze
Tlf.: 4016 0730 - mail: beho@km.dk
Træffes ikke mandag.
Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

Nødebo og Gadevang

Præstesekretær: Allan Høier
Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15.
Graver: Al henvendelse til
leder af Den Fælles Kirkegårdsdrift
Tina Albrechtsen
Tlf.: 3031 8983 - mail: tinal@km.dk

www.noedebogadevangkirker.dk

