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Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT
400 kr. pr. år - og 150 kr. for unge
(under 30) under uddannelse.
Forældres medlemskab omfatter
børn under 18.
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.
Medlemskab oprettes via hjemmesiden
www.noedebo-kro.dk

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

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

Velkommen til ny kultursæson på
Nødebo Kro
Interview med Karsten Vrangbæk, ny kulturudvalgsformand
Hvad er vigtigt for dig i forhold til kulturarrangementerne i den kommende
sæson?
Vigtigt at der er et bredt udvalg af
musik, og at der er kvalitet indenfor
de forskellige genrer.
Hvilke arrangementer ser du mest frem til?
- Gustav Piekut, en stjerne på den
klassiske scene

Hvilke visioner har du for de kommende
års kulturarrangementer?
At invitere flere borgere til at give input til kulturudvalget, så vi kan få en
endnu bredere vifte af tilbud, så endnu flere har lyst til at deltage.
Hvordan sørger I for, at dem der møder
frem kan få en lige så god oplevelse som
på større steder?

Karsten Vrangbæk

- Kuti Mangoes og Klezmofobia, hvor
man kan få en totaloplevelse med
spisning, musik og dans

Hvorfor skal vi have kulturarrangementer i Nødebo, når vi er tæt på Hillerød,
Helsingør og København?

- Svaneborg Kardyb, langsom svævende jazz som kan nydes en søndag
eftermiddag

Nødebo kro er et lille intimt sted, men
akustik og atmosfære er i top. Vi har
et godt lydanlæg og professionelle
lydfolk, - og engagerede frivillige hjælpere til alle arrangementer.
Man kan få en totaloplevelse med
spisning først til mange koncerter, og
vi har en buffet med rimelige priser.

Det er vigtigt for en lille by med kulturarrangementer, så vi kan mødes
lokalt, så Nødebo ikke bliver en soveby, men et sted, hvor vi lever og nyder livet sammen

- Spændende foredrag med bl.a.
Katrine Muff og Morten Pape

Interview af Søren Skals

Billetsalget er startet
Nu starter sæsonen med mange
nye oplevelser på Nødebo Kro. Du
kan købe billetter på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk, hvor
du også kan læse meget mere om
arrangementerne i den kommende
sæson. Du kan også finde beskrivelser i Kroens kulturkalender.

noget nyt 2 filosofiske saloner. Den
samlede løssalgspris er 3.600 kr. og
selvom du bare vil deltage i 5-6 af arrangementerne, er det billigere med
et årskort, og så kan du komme med
til det hele. Er du endnu ikke medlem,
kan du melde dig ind samtidig med at
du køber årskortet.

Spar penge med et årskort

Billetter i løssalg

Hvis du er medlem af Kroen kan du
købe et årskort for kun 800 kr. Det
giver adgang til 24 af sæsonens oplevelser: 17 koncerter, hvoraf 5 er med
klassisk musik, 5 foredrag og som

Du kan selvfølgelig købe billetter i
løssalg til de enkelte arrangementer.
Både i forsalg på hjemmesiden og
ved indgangen. Ved nogle af arrangementerne kan medlemmer af

- Nyt tiltag: Filosofiske saloner

Kutimangoes spiller 2. december
Forsamlingshusets Venner få en særlig medlemsrabat, hvis billetterne købes en uge før arrangementet.
Vi glæder os til at få en masse oplevelser sammen med dig.
Kulturudvalget

Arild Kvartetten kan opleves 30. oktober

Eight Days a Week

Søndag den 25. september kl. 16

Vel mødt til kulturen på Nødebo Kro
Som medlem af forsamlingshuset kan du købe et årskort til 800 kr.
og få adgang til 24 arrangementer med et meget varieret indhold.
Du kan også få rabat til udvalgte arrangementer.
Tag gerne familie og naboer med.
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Poul McCartney fylder 80 i 2022, og
det skal fejres. The Beatles har lavet
verdens bedste sangkatalog, og det
hyldes ved denne koncertoplevelse,
hvor man kan nyde de medrivende og
gyngende fortolkninger ”Eight Days a
Week” leverer.
Gruppen består af Jens Jepsen, der

synger og spiller guitar, Alexander
Kraglund på violin og mundharpe,
Palle Klok, der spiller guitar og synger kor samt Jacob Chano Lundby på
diverse slagtøj.
Billetterne til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis adgang med årskort.
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Nøddeknækkerne

Fredag 30. september kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18
Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften sidste fredag i september,
og der er som sædvanlig fredagsspisning på Kroen før musikken starter.
Der serveres en ret varm mad kl. 18,
og det koster 120 kr. for voksne og
60 kr. for børn. (rabat for medlemmer af Forsamlingshusets Venner)
Spisebilletter skal købes senest

onsdag den 28. september kl. 12.
Når musikken starter kl. 19, vil den
første time være med traditionelle
nordiske fællesdanse, kredsdanse
mv, under letfattelig og sjov instruktion, så alle kan være med. Fra kl. 20 får
Nøddeknækkerne besøg af orkestret
Egen Stemning, der spiller op til folkedans. Der er gratis adgang til musikken.

Oktoberfest

Vi lover god mad, god stemning og
øl i lange baner. Dresscode er ikke et
krav, men god stemning er!
Billet inkl. entré, Oktoberfest buffet med
5 x kødretter og 6 slags tilbehør + én
stor fadøl - PRIS: 325 kr.
Billet inkl. entré + én stor fadøl - PRIS:
150 kr. Købes på hjemmesiden.

Fredag den 7. oktober kl. 21 - med mulighed for spisning kl. 19
gang i 1975, og når bandet kommer
til Nødebo, er det med Jens Haack på
saxofon, Peter Ingemann på bas og
Hans Fagt ved trommerne.
Spisebilletterne skal købes i forsalg
senest onsdag den 5. oktober kl. 12.
Billetter til musikken koster 200 kr. ved
indgangen og 190 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

I foredraget vil Michala Clante
Bendixen beskrive, hvordan asylsystemet fungerer i praksis, og undervejs har hun selskab af en, der selv er
ankommet som flygtning og kan bidrage med sine egne oplevelser.
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis adgang med årskort.

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

d. 26. oktober kl. 12. Når musikken
starter kl. 19, vil den første time være
med traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse mv, under letfattelig
og sjov instruktion, så alle kan være
med. Fra kl. 20 får Nøddeknækkerne
besøg af Værløse Spillemandslaud,
der spiller op til folkedans. Der er gratis adgang til musikken.

Halloween

Lørdag 29. oktober kl. 17.30
Kom og vær med til årets Halloween
fest på Nødebo Kro!
Oplev den uhyggelige stemning, og
prøv det legendariske Spøgelseshus
hvis du tør, eller deltag i konkurrencen om den flotteste udklædning.
Herudover vil der igen i år være kåring
af aftenens uhyggeligste græskar.

Der vil blive serveret mad og kage,
drikkelse kan købes i baren.
Nærmere info vil snart komme på
Nødebo kros hjemmeside, samt på
Facebook.
Vi glæder os til at se alle Nødebos
uhyggelige børn og voksne til et brag
af en Halloween fest.

Gustav Piekut giver solokoncert

Arild Kvartetten

En af de stjerner, der for alvor lyser
op på den klassiske musikscene, er
pianisten Gustav Piekut. Han er stadig ung, men er allerede blevet anerkendt for sin teknik, intelligens,
ynde og styrke af kritikere i Danmark,
Tyskland og Storbritannien.
Gustav Piekut er født i Kolding i 1995
og har rødderne solidt funderet i den

jyske muld. I 2020 blev han af DR udnævnt til årets DR P2 Talent. I 2018
modtog han Sonnings Talentpris, og
han har vundet en stribe konkurrencer. Det bliver en stor oplevelse at
høre ham live.
Billetterne til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis adgang med årskort.

Siden sin debut i 2008 har Arild
Kvar tet ten høstet mange roser
for sin modne og noble spillestil.
Alle er er farne kammermusikere fra Det Kongelige Kapel og DR
SymfoniOrkestret. Kvartettens medlemmer er violinisterne Tobias Sneh
Durholm og Johannes Søe Hansen,
Stine Hasbirk Brandt på bratsch og

Ingemar Brantelid på cello. Ved koncerten i Nødebo opføres Mozarts
Adagio og Fuga i c mol KV 546 efterfulgt af Mozarts Strygekvartet 17 B
dur KV 558. Efter pausen kan man
opleve af Brahms Strygekvartet nr 3
B dur opus 67. Billetterne til koncerten
koster 200 kr. ved indgangen og 190 kr.
i forsalg. Gratis adgang med årskort.
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Søndag 9. oktober kl. 16
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Michala Clante Bendixen er formand
for Refugees Welcome og har beskæftiget sig med flygtninge gennem
15 år. Hun kender både den juridiske
og den praktiske del af området og
vil fortælle om den problematiske vej
gennem asylsystemet. Hun modtog
’Menneskerettighedsprisen 2014’ fra
Rådet for Menneskerettigheder

Fredag 28. oktober kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18

Stig Møller Band

Det bliver en aften med god, gammel rock, når Stig Møller Band kommer til Nødebo. Stig Møller har gennem mere end 50 år været en vigtig
spiller på den danske musikscene,
og hans guitar kan høres på utallige
indspilninger med de hotteste danske navne.
Stig Møller Band optrådte første

Foredrag onsdag den 12. oktober kl. 19.30

Nøddeknækkerne

Lørdag 1. oktober kl. 18
Kom til oktoberfest 1. oktober på
Nødebo kro. Kroen vil ose af tyroler-stemning, vi serverer store fadøl
og DJ’en spiller op til dans.
Skal DU være med til årets fest for de
voksne på kroen?
V i for v andler Nø debo K ro til
München. Så find dit støvede tyroler
tøj frem og kom og fest.

Refugees Welcome

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

Søndag den 30. oktober kl. 16

Salsa orkestret Los Cubraz

Mød forfatteren Morten Pape

Los Cubraz er en levende musikalsk
oplevelse, hvor Henris energifyldte
sang, Marias levende saxofon, Jacobs
cubanske tres, Juans swingende guitar, Lisandros altid groovy percussion
og Niels’ solide bund giver orkestret
en overbevisende autentisk klang.
Gruppen byder på de rigtige cubanske rytmer, og der plejer at være fuldt

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

Fredag den 4. november kl. 21 - med mulighed for spisning kl. 19
hus, når der er salsa på programmet.
Lige inden musikken starter, vil der
være instruktion i dansens trin, så
man kan være med, hvis man har
lyst. Spisebilletter skal købes i forsalg senest onsdag den 2. november
kl. 12. Billetter til musikken koster 150
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis med årskort.

Exoplaneter, sorte huller og liv i rummet

Nøddeknækkerne

Filosoffen Oliver Kauffmann møder
førende danske naturvidenskabsfolk
og betragter deres aktuelle forskning
fra en filosoferende vinkel. Denne
gang i dialog med astrofysikeren
Marianne Vestergaard. Hvad ved vi
om betingelser og muligheder for liv
på andre planeter i rummet ? Og hvad
er det, vi kan opfange med det helt

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

Filosofisk Salon onsdag den 9. november kl. 19.30

nye James Webb teleskop? Hvor står
forskningen i exoplaneter i dag? Hvad
er det for en forståelse af liv, vi tager
med os som afsæt for at se ud i rummet? Og på hvilke måder vil det påvirke opfattelsen af os selv, den dag vi
finder liv på andre planeter? Billetter
koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr.
i forsalg. Gratis adgang med årskort.

Halfdanskerne

Trioen Halfdanskerne giver et spektakulært show, hvor tre musikalske,
autentiske og altid velklædte herrer
supplerer hinanden med stor spilleglæde og energi. Deres nyfortolkninger af visemusik, jazz og folk leveres
med masser af humor. Mads Westfall,
Lars Grand og Rasmus Vennevold
har dannet et band baseret på de

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

Fredag 25. november kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18
onsdag den 23. november kl. 12.
Når musikken starter kl. 19, vil den
første time være med traditionelle
nordiske fællesdanse, kredsdanse
mv, under letfattelig og sjov instruktion, så alle kan være med. Fra kl. 20
får Nøddeknækkerne besøg af gruppen Rødder, der spiller op til folkedans. Der er gratis adgang til musikken.

Julemarked på Nødebo Kro

Søndag den 13. november kl. 21

Søndag den 27. november kl. 11-16
sange, der er kommet ud af Halfdan
Rasmussen og Benny Andersens
digte. Andre store poeter som Tove
Ditlevsen, Frank Jæger, Sig fred
Pedersen, Piet Hein og Kaj Munk er
også på sætlisten. Billetter koster 150
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis med årskort.

Den 1. søndag i advent er også den
dag julen gør sit indtog i forsamlingshuset Nødebo Kro, som fyldes med
julestemning. På det traditionelle julemarked sælges der hjemmelavede
sager af alle slags fra ca. 30 boder.
Der vil være dekorationer, pileflet,
smykker, kunst, godter, nisser, filt og
meget mere.

Kroen vil dufte af jul og hygge, og
der vil være pyntet med lys og gran.
Caféen byder på glühwein, æbleskiver
og burgere. Desuden sælges de sædvanlige helt skønne vafler med flødeskum og syltetøj. Nøddeknækkerne
giver en minikoncert kl. 14-15, og modeljernbaneklubben FUT byder velkommen kl. 12-14. Gratis adgang.

The Big Creek Slim Band

The KutiMangoes

Når man hører Marc Rune, kendt som
Big Creek Slim, synge får man et chok.
Det går rent ind, er råt og nærværende. Han tryllebinder sit publikum, og
i løbet af de seneste ti år har han udviklet sin egen stil, der har dybe rødder i den sorte blues.
Nu kommer Big Creek Slim til Nødebo
med sit band. Med sig har han Peter

Nande på mundharpe, Francesca
Shaw på bas og Asmus jensen ved
trommerne. De spiller ofte for udsolgte huse, så det anbefales at købe
billet i god tid!
Billetter til koncerten koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

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

hjem med en følelse af at have været
vidne til noget nyskabende på tværs
af genrer. Oplevelsen af et fælles musikalsk sprog.
Spisebilletterne skal købes i forsalg
senest onsdag den 30. november
kl. 12. Billetter til musikken koster 200
kr. ved indgangen og 190 kr. i forsalg.
Gratis med årskort..
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Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Søndag den 20. november kl. 16

6

Foredrag onsdag den 23. november kl. 19.30

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

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

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 efter 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

Fredagscafeen
Hver fredag holder cafeen
åbent fra kl. 15:30-17:30
og alle er velkomne!
Udover varme og kolde drikke kan
der købes hjemmelavet kage og boller. Også I år udvider vi fredagscafeen med et par ekstra aktiviteter:

WWW.VEDELBYG.DK

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg
bolighandel.

Den 11. november glæder vi os til at
byde velkommen til ølsmagning fra
det lokale bryggeri i Helsinge ”Det
våde får”. Det vil desuden være muligt at købe lidt at spise.
Den. 9. december laver vi juledekorationer med børnene – børnene medbringer deres eget lys, vi sørger for
ler, gran og pynt.

Har du lyst til at give en hånd med i
cafeen eller bage kage/boller, så er du
velkommen til at kontakte Susanne.
kolbek@icloud.com. Vi tilpasser opgaverne, så de passer ind i dit familie- og arbejdsliv.

Kreative børn
Elsker dit barn at være kreativ, klippe, klistre og male? Så kom til krea
på kroen første fredag i hver måned. Det er gratis at deltage og første gang er fredag den 7. oktober.
Vi glæder os til at se dig i fredagscafeen!

Vigtigt møde for alle borgere i Nødebo
Kan Nødebo Kro overleve som forsamlingshus?
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.30 på Nødebo Kro
Hvad gør vi, hvis der ikke er nok frivillige til nødvendige opgaver?
Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen, hvis vi ikke har
indtægterne fra caféen, banko og loppemarkedet?
Hvilke aktiviteter skal prioriteres i fremtiden?
Hvordan kan vi sammen bevare Nødebo Kro som forsamlingshus?

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

Alle input er velkomne.
Oplæg fra bestyrelsens arbejdsgruppe bagerst i bladet.

Mark Læssøe
danbolig Fredensborg og Nødebo
danbolig.dk

8

46. ÅRGANG #2 2022

9

Ikke det bedste loppemarked nogensinde
Men mindre kan også gøre det!
Årets loppemarked har haft sine små
snublesten i løbet af sin forberedelse
og afvikling, og som loppegeneral har
man af og til mest lyst til at sige at nu
kan det også være nok.
Men… så sker miraklet alligevel! I løbet af fredag eftermiddag står der
telte på gårdspladsen og i krohaven.
Og selvom regnen øser ned lørdag,
så bliver loppeladen tømt for indhold
af lopper, der i perioder mere lignede druknede mus; bøger bliver sorteret i skøn- og fag og efter forfatter,
tøj bliver hængt på bøjle og på giner,
ski og kufferter bliver slæbt frem, tallerkener og lamper og stereoanlæg
og underlige instrumenter bliver lagt

frem og prissat, og de mange møbler bliver stillet så de præsenterer sig
bedst muligt.
Alt i alt en formidabel indsats, så vi
er klar søndag morgen, hvor de første gæster venter utålmodigt fra tidlig
morgen. Alt er klart – det kan gå løs.
Hvordan gik det så?
Ja, snublestenene var der stadig.
Fredag måtte vores auktionarius
melde forfald på grund af sygdom,
så undertegnede fik sin ilddåb som
reserveauktionsholder (andre må
bedømme indsatsen) og vejret viste
sig ikke fra sin bedste side. Men det
var nok mest den våde lørdag, der afholdt mange fra at komme.

Resultatet i tal:
Cirka 700 betalende gæster (børn
kommer gratis ind) som hver især i
snit lagde omkring 250 kr, hvilket resulterede i en samlet omsætning på
170.000 kr. Det er cirka 40.000 kr
mindre end sidste år, hvor vi havde
omkring 1100 gæster, men det er dog
stadig et væsentligt bidrag til vores
Kro.
Tak til alle vores gæster – kom endelig
igen næste år. Og ikke mindst tak til
alle de lopper, store som små, som fik
det hele til at ske.
Loppegeneralen
Christian Wolfhagen

Omsætning Loppemarked, Nødebo Kro

Område

Entre
Møbler
El-artikler
Hus og have
Lamper
Linned
Tøj
Nips
Isenkram
Legetøj
Øl
Grill
Grønt og bagværk
Sport og fritid
Bøger
Auktion
Vafler
Galleriet
Bookmakeren
Burgere
Caféen

2022

14282
18576
11159
13183
6251
3610
11266
6478
11813
7610
2982
6777
6307
3666
11711
2687
6984
3933
3403
2307
7073

2021

23405
18434
11516
16702
4352
4074
10369
9689
14449
8516
8720
8895
5706
7840
14428
15812
6923
4625
2623
2782
10955

Difference

-9123
142
-357
-3519
1899
-464
897
-3211
-2636
-906
-5738
-2118
601
-4174
-2717
-13125
61
-692
780
-475
-3882

-39,0%
0,8%
-3,1%
-21,1%
43,6%
-11,4%
8,7%
-33,1%
-18,2%
-10,6%
-65,8%
-23,8%
10,5%
-53,2%
-18,8%
-83,0%
0,9%
-15,0%
29,7%
-17,1%
-35,4%

Ny Loppegeneral søges!
Stor tak til Christian Wolfhagen for hans store arbejde
som Loppegeneral de sidste 2 år.
Nu søges der en ny Loppegeneral, som har lyst til at være med
til at få stablet Loppemarked 2023 på benene.
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KIRKEN byder på...
Søndagsfrokost i præstegården
Mød radiovært Christoffer Emil Bruun
Bag om kirkens arbejde
Folkekirken er den mest demokratisk styrede offentlige institution i
Danmark. Langt størstedelen af kirkens penge forvaltes af de lokalt folkevalgte menighedsrådsmedlemmer.
Det er menighedsrådet, der formulerer den lokale kirkes visioner, lægger
budgetter, har ansvar for kirkens bygninger og aktiviteter, og er arbejdsgivere for kirkens ansatte.
Folkekirken skaber altid debat! I
denne sommer er det menighedsrådenes ledelsesansvar og kirkens arbejdsmiljø, der har trukket overskrifter i medierne. Men hvad er op og
ned i debatten?

Vi mindes vores døde
Allehelgens søndag

Allehelgen er en gammel højtid, hvor
kirkerne verden over på forskellig
måde mindes de døde.
Det gør vi også i vores kirker. Det har
allerede i mange år været tradition
at mødes i Nødebo kirke Allehelgens
søndag til en skumringsgudstjeneste
med navneoplæsning og lystænding.

Dette års obligatoriske menighedsmøde vil ud over at fremlægge
kirkens budgetter og orientere
om visioner og dispositioner
i det lokale kirkelige arbejde – indbyde til en debat
om hvad vi brænder for og
hvad der brænder sig på i
folkekirken lige nu.
Debatten indledes med et
oplæg af Christoffer Emil
Bruun, uddannet historiker,
journalist, vært og tilrettelægger. Mange vil kende ham fra det
populære program Tidsånd på P1.

Efter kirke går vi i præstegården og
spiser varm suppe. Alle er meget velkomne til en eftermiddag, hvor vi rykker sammen både som familie og som
by for at mindes de mennesker, der
var lys og salt i vores liv.

Tid: Kl. 16.00
Sted: Nødebo kirke og præstegård
Dato: Søndag den 6. november

Nødebo-Gadevang kirker

Cellist Andreas Broch medvirker
ved Allehelgens gudstjenesten

Kom til menighedsmøde!
Søndag den 2. oktober kl. 10.30 i Nødebo kirke og frokost kl. 12 i præstegården

12
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Tirsdagstræf
Hospitalsskibet Jutlandia og andre Dansk Røde Kors-indsatser under og
efter Korea-krigen 1950-53.
Tirsdagstræf i præstegården 25. oktober kl. 14 - 16
Ved Preben Søgaard Hansen, tidl.
vicegeneralsekretær i Dansk Røde
Kors.
Den 16. oktober er det 69 år siden,
at hospitalsskibet Jutlandia lagde til
kaj ved Langelinje og afsluttede en
betydningsfuld og helt enestående
dansk humanitær indsats i krigen i
Korea 1950-53. Indsatsen bliver med
rette stadig markeret, men de færreste er klar over, at Jutlandias indsats
under kommandør Kai Hammerichs
ledelse banede vej for andre humanitære indsatser under og efter krigen som fx udveksling af krigsfanger og etablering af et skandinavisk

Grin & Græd

Samtaler uden filter i præstegården - et nyt tilbud fra kirkerne
Sommetider skal der ikke mere til end
en åben dør og kaffe på kanden.
Grin & Græd er et nyt tilbud fra kirkerne om et mødested, hvor det
handler om at dele sin fortælling og
sine livserfaringer.
Vi vil gøre alt for at skabe et fortroligt
rum, hvor man føler sig tryg ved at

undervisningshospital. I mine mange
år i Dansk Røde Kors har jeg haft lejlighed til på den koreanske halvø at
møde både nord- og sydkoreanske
repræsentanter, besøge våbenstilstandsstedet på den 38. breddegrad,
hvor det danske forsvar også var repræsenteret, samt folk fra hospitalsskibet. Konklusionen, som udtrykt af
FN’s generalsekretær, er at det var
takket være de humanitære initiativer, at det lykkedes at få krigen stoppet med en våbenhvile.

dele, hvad man har på hjerte.
Der kan være forskellige emner, som
ensomhed, fremtiden, ægteskab og
skilsmisse, sjove oplevelser, tab, næstekærlighed, tilgivelse, tro, at være
forældre, at være bedsteforældre og
meget mere.
Det handler om, at der både skal

Tid: Kl. 19.30
Sted: Nødebo præstegård
Datoer: 11. oktober - 8. november - 6. december
For nærmere information:
Sunyee Shin på tlf.40204441 eller nogakirker@gmail.com

Fri entre - alle er velkomne!
Kaffe og kage koster 20 kr.

Det moderne Sydkorea
Tirsdagstræf i præstegården 15. november 2022 kl. 14 - 16

Nødebo
Fodklinik

Ved Sun Jeong Jørgensen, formand
for Koreansk Forening i Danmark
og tidligere direktør for KOTRA,
Korea Trade Center og Sunyee Shin,
kirke- og kulturmedarbejder ved
Nødebo-Gadevang kirker.
Gennem de sidste flere årtier har
Korea udviklet sig fra et fattigt, efterkrigsramt land til et af de mest moderne lande med højteknologien som
et varemærke. Sun og Sunyee vil belyse det moderne Korea ved at komme tættere på dets samfund, kultur
og den nuværende situation mellem
Nord- og Sydkorea.
Foredraget vil blive krydret med
smagsprøver af koreansk mad i
stedet for kaffe og kage. Fri entre.

14

være plads til at fortælle og til at lytte.
Aftenerne ledes af kirke- og kulturmedarbejder Sunyee Shin, men der
er ingen dagsorden eller program,
og ordet er helt og holdent givet til
deltagerne.
Der er kærlighed i luften og kaffe og
te på kanden.

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
•
•
•
•

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

Tlf.: 31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

46. ÅRGANG #2 2022

15

Musikalsk aftenkirke i Gadevang
Hver den anden torsdag i måneden kl. 19.30 i Gadevang Kirke
Efterår i ord og toner

Salmer & Spaghetti
Nødebo kirke hver den sidste torsdag i måneden kl. 17.00
• En håndsrækning til travle børnefamilier i Nødebo og Gadevang
• Kort børnevenlig gudstjeneste i Nødebo kirke
• Spaghetti med kødsovs/vegetarsovs i præstegården
• Gratis
• Hyggeligt

Aftenkirke er et alternativ til søndagens gudstjenester.
Vi har skabt en meditativ mellemting mellem
en andagt og en lille koncert.
Vi blander stilfærdige andagter med fokus
på bøn og stilhed, med små aftenkoncerter, ledsaget af en solist eller vores kirkekor til understøttelse af aftenens fordybelse og refleksion.

Tilmelding: Senest dagen før til kirkekontoret v/Allan Høier på email
alho@km.dk
Afmelding! Vigtigt af hensyn til de gode mennesker, der står i køkkenet. Senest samme dags morgen!

Tid: Kl. 19.30
Sted: Gadevang kirke
13. oktober: Efterårstoner fra Nødebo-Gadevang Kantori under

Tid: Kl. 17 i kirken
Sted: Nødebo kirke og præstegård
Datoer: 29. september - 27. oktober - 24. november

ledelse af Torben H. S. Svendsen

10. november: Sang og bøn. Vi stemmer sindet til ro og eftertanke
inden sengetid.

Familiekirke og Himmel & Jordnær
Landsbyhygge i Gadevang kirke og Café Jordnær

Familiekirken har både noget for børn og voksne. Under gudstjenesten deler vi
os i en voksenkirke og en børnekirke. Bagefter går vi sammen på Café
Jordnær og drikker kaffe og spiser kage.

Tid: Kl. 10.30
Sted: Gadevang kirke
og Café Jordnær
Datoer:
11. september
9. oktober
13. november

16

Morgenmad & Morgensang
Musikalske formiddage i præstegården
En større og større flok mødes fredag formiddag i præstegården for
at synge sammen og spise en friskbagt bolle til kaffen.
Sang har ingen alder og det har vores møder heller ikke. Alle
kan komme forbi, tilmelding er ikke nødvendig. Tag gerne
venner og naboer med.
Ved flygelet sidder organist Torben H. S. Svendsen, og der
synges hovedsaligt fra Højskolesangbogen.

Tid: Kl. 10-12
Sted: Nødebo præstegård
Datoer: 30. september - 14. oktober - 11.
november - 25. november - 9. december
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Tango på Nødebo Kro

Nyt fra skolen i Nødebo

Igen i år kan du/I komme til tango-practica på Nødebo Kro hver
torsdag aften.
Vi starter torsdag den 8. september
og fortsætter hver torsdag – sidste
gang 15.12. Det foregår i den store sal
fra kl. 19:30 til 22:00.
Den første halve time er der undervisning. Det koster 25 kr. pr. person at
deltage i undervisningen. Undervejs
er der en pause, hvor vi kan gå i baren

Naturfagsuge i uge 39

og få en drink.
Eventuelle aflysninger vil blive slået op
på kroens facebookside og i facebookgruppen ”Tango practica Hillerød”.
Adgang til practicaen er medlemskab
af Nødebo Kro.
Det koster 400 kr. pr. person for et år.
Hvis du har spørgsmål til practicaen,
så er du velkommen til at kontakte Kaj
Kammer på tlf./sms 2830 7067 eller
Britta Frederiksen tlf./sms 4141 5094.

Bålaften ved spejderhytten
Traditionen tro havde Gribskov Trop
Bålaften d. 10. september.
En eftermiddag og aften med mange
spejderaktiviteter om eftermiddagen
og bål og spisning for alle spejdere,
forældre og borgere i Nødebo.

Et fantastisk stemningsfuldt arrangement som år efter år samler mange
mennesker, der nyder alle de traditioner der er bygget op omkring arrangementet gennem mange år.

Vi er rigtig glade for det gode samarbejde, som er til stor gavn for
børnene.
Claudia Lehmann, pædagog
Mette Schmidt, afdelingsleder

Igen i dette skoleår er der planlagt
samarbejde mellem Børnehaverne i
Nødebo, Skolen og HFO´en. I løbet af
efteråret starter Nødebo HFO samarbejdet med skolegrupperne fra
Troldehøjen og Nødebo Børnehus.

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

Vi skal som de øvrige år arbejde med
forskellige temaer:
• Dialogisk læsning
• Mutter Grib
• Før matematisk opmærksomhed
• Drama
• Samarbejde
• Fri for mobberi

Læs mere på www.gribskovtrop.dk
Annonce KogK Feb 2018.indd 1

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.

Samarbejde med børnehaverne

Bliv spejder i Grib Skov Trop
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I uge 39 holder vi igen den efterhånden traditionsrige naturfagsuge
på hele Grønnevang Skole. Årets
tema er ”Gådefulde verden” med
fokus på Månen, fx hvordan man
kommer dertil, vil man kunne bo
der mm.
På afd. Nødebo Skole er der forskellige værksteder hele ugen, som alle
har Månen som fokuspunkt. Fredag
d. 30 september kl 12 hentes alle
elever på afd. Nødebo Skole og bliver kørt i busser til vores udskoling,
som ligger på Østervang 124.
Her har vi fernisering af ugens arbejde for hele skolen, og alle forældre er
inviteret til at komme mellem 13-14.
Vi ser frem til en spændende og lærerig uge.

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.

Børnene i Nødebo, der lige er startet i 0., er kommet fast på skolen siden januar.

01/01/2019 19.22
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Julemarked 27. nov. 2022
Der er nu åbent for booking af bod
til Nødebo Kros julemarked.
Der betales 20 % af omsætning –
dog højst 400 kr. for boden.
Henvendelse til
Anne Hansen
annegh@godmail.dk
30 70 09 83

Nyt fra Nødebo Vandværk

Udendørs fitnessanlæg ved
Nødebo Jollehavn
Kajakklubben Esrum sø har udvidet
faciliteterne ved Nødebo Jollehavn
med et lækkert udendørs anlæg til
funktionel træning.
Projektet blev sat i gang for at give
vores aktive medlemmer fra børnehold til masters roere mulighed for
også at give den gas med træning i
frisk luft på land. Det har været undervejs i et par år, der er gået med at
søge tilladelse hos Hillerød Kommune
der ejer grunden, finde det helt rigtige set-up med en god leverandør og
få finansieringen på plads. Nu er det
herligt at se det færdige resultat stå
klar til brug. Mange tak til friluftsrådet
og Bevæg Dig for Livet for at støtte
projektet økonomisk.

Alle er meget velkomne til at
benytte træningsudstyret, men husk:

Driften af vandværket er i den forløbne periode foregået uden store
problemer, vi har leveret vand af fin
kvalitet til byens borgere. Bemærk at
alle analyserapporter kan findes på
vores hjemmeside (noedevandvaerk.
dk). Vi har i år ikke gennemført store
renoveringer, vi har derimod iværksat
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en forundersøgelse af Kildeportvej,
da det er en af de veje vi overvejer at
renovere inden for en overskuelig årrække. Derudover skal det bemærkes
at Hillerød Kommune har godkendt
et nyt regulativ for de 15 almene forbrugerejede vandværker i Hillerød
Kommune. Regulativet træder i kraft

den 1. oktober 2022. Regulativet
beskriver rettigheder og pligter for
forbrugerne og Nødebo Vandværk.
Regulativet kan forefindes på Hillerød
kommunes hjemmeside.
Bestyrelsen
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• Brug af udstyret sker på eget ansvar
• Træning skal, ligesom al anden ophold på området, foregå så det
ikke er til gene for andre brugere eller områdets beboere
• Vis hensyn, giv plads og hjælp hinanden
• Holdtræning for områdets foreninger har fortrinsret
• Støjende adfærd (f.eks. brug af musikanlæg) er ikke tilladt
• Området skal holdes rent for affald. Brug affaldsspandene
• Pas godt på udstyret og undgå spidse, skarpe eller meget varme
genstande på underlaget
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GIV DIT LIV ET BOOST

NØDEBO

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

•
•
•
•
•

Varme har vi nok af i Nødebo!

Akupunktur
NADA
Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

v/Anette Plum

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

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

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad

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

Din lokale EL installatør
Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand
Døgnvagt
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

www.rbb-el.dk

RBB Electric - Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk
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Kommer vi til at mangle
varme i fremtiden?

Herfra kunne man tappe
varmen:

Regeringen har besluttet, at naturgassen skal udfases inden 2028. Vi
er rigtig mange i Nødebo med det
”trofaste” gasfyr, som så beredvilligt
giver os varmt vand hele året og et
varmt hus om vinteren. Når natur¬gassen skal væk, er det ikke bare på
grund af Ruslands krig i Ukraine, men
også fordi den fossile gas bidrager til
klimaforandringen.
Nødebo har selv flere fine kilder til
varme. De skal bare tæmmes og udnyttes. Dele af de nødvendige anlæg har vi faktisk allerede på plads
i Nødebo. Ved hjælp af store, fælles
varmepumper kan kildernes varme
opkoncentreres og styres, så den
tjener os.

• fra Esrum sø, som er en kæmpe
varmereserve på ca. 10°C, taget
som årsgennemsnit;

Nødebo Fælles Varme
Samtlige landets kommuner skal inden årsskiftet give husholdningerne
klar besked om alternativer til olieog gasfyr. Hillerød Forsyning (HFors)
har derfor bedt om hjælp til at skitsere disse alternativer i kommunes
forskellige bydele. Af den grund er
vi nogle nødeboere, som har dannet
Nødebo Fælles Varme, som er del af
Nødebo Bæredygtigt!, og som nu er i
dialog med HFors.
HFors kan selv se flere alternativer for fremtidens varmeforsyning
i Nødebo. I sidste ende vil man nok
gøre brug af flere af disse alternativer
samtidig for at forsyne byens ca. 600
husstande med varme.

• fra det meget store underjordiske
bassin ved Søengen 7, som opsamler vores husholdningsspildevand,
som jo er omtrent stuetemperatur,
før det pumpes til rensningsanlægget;
• fra store luft-til-vand-varmepumper
fælles for flere husstande;
• fra overskudsvarme fra varmeværket ved Kongens Vænge;
• fra ”traditionel” fjernvarme (dvs.
vand ved høje temperaturer) enten fra Hillerøds eller Fredensborgs
fjernvarmenet.

Selvom disse er teknisk spændende alternativer, er de slet ikke undersøgt til bunds endnu af HFors.
Eksempelvis er der ved flere af alternativerne både miljø- og fredningshensyn, der skal vurderes.

Borgermøde på Kroen
Sammen med Hillerød Forsyning holder Nødebo Fælles Varme borgermøde på kroen i løbet af efteråret. Ved
den lejlighed vil vi komme nærmere
ind på fremtidens alternativer for varmeforsyning i Nødebo.
Følg med på Nødebo Bæredygtigt’s
hjemmeside:
www.nødebobæredygtigt.dk
Stephen Wessels
Nødebo Bæredygtigt!

Opsamlingsbassin ved Søengen 7. Bassinet er underjordisk og gravet ned for enden de 2 ældre bassiner, der skulle forsinke regnvandets påvirking af kloaknettet
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Nyt fra skolen i Gadevang
Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123

læste de 14.000 sider, så det udløste
en stor vaffelis med 3 kugler med guf
og flødebolle til alle elever, da de kom
tilbage i skole.

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

Faglighed og trivsel går
hånd i hånd

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49
Lærerteamet på Gadevang

Teamet
Phillip er ansat som ny børnehaveklasseleder i Gadevang, og kerneteamet på skolen består nu af Maja,
Kathrine og Phillip, der tilsammen udgør et dynamisk team.

Skolestart
De store børn i 1. – 3.G. har taget rigtig godt imod de nye børn i 0.klasse.
1. skoledag dannede de flagalle og
sang for de nye børn og forældre,
hvilket gav en rigtig god stemning

Morgensamling
Hver morgen er der morgensamling
på skolen, hvor alle elever og medarbejdere samles og synger og får dagens beskeder. Det giver en god start

royalstage.dk
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på dagen, der er med til at styrke den
gode stemning på skolen.

Skolestarten har haft meget fokus på
trivsel og relationsdannelse mellem
børnene. I næste nummer af Kirke og
kro, vil der være fokus på den faglige undervisning, da det er vigtigt for
teamet, at eleverne både trives og bliver fagligt dygtige.
Artiklen bygger på et interview med
teamet.
Søren Skals

Trivselspatrulje
Nogle af de store børn på skolen melder sig til trivselspatrulje, og selvom
de kun går i 3. klasse er de gode til
at hjælpe de små i gang med at lege
sammen og sørger sammen med de
voksne for, at der er en utrolig god
stemning i frikvarterne på skolen.

Læs for is
I sommerferien har eleverne i 1.-3.
klasse haft til opgave at læse flest mulig sider, så de fastholder og styrker
deres læsning, og samtidig lærer at
læsning er en god måde at slappe af
på og få en god oplevelse. Selvom de
kun er 37 elever på de tre klassetrin

Flagallé på 1. skoledag
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Nyt fra Nødebo Lokalråd
Hold Nødebo Ren –
Affaldsindsamling
Søndag d. 25. september afholder
Lokalrådet den årlige affaldsindsamling – Alle er velkomne – vi mødes på
Kroen kl. 10 og bruger et par timer på
at samle affald i Nødebo.
Når du kommer får du en rute, samt
poser og grabber til at samle skrald
langs egen rute. Der udleveres også
sikkerhedsveste til alle.
Du dukker bare op på dagen, men
ønsker du en special rute, så mail os
nogle dage inden på noedebo.lokalraad@gmail.com
Vi slår også dagen op som begivenhed på Facebook, og her vil det være
dejligt om du tilmelder dig, men det
er intet krav.
Tag bare dine børn og forældre med
– det bliver en hyggelig formiddag,
der afsluttes med en øl eller vand
på kroen, på Lokalrådets regning
naturligvis.
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Badevandskvalitet i
Nødebo
Lokalrådet har været i kontakt med
Hillerød Kommune, som følge af den
debat der har været i Nødebo om badevandskvaliteten i Esrum Sø. Der har
hen over sommeren været varslet om
dårlig badevandskvalitet som følge
af overløb fra rensningsanlæg/regnvandsbassin, hvorved badning i søen
blev frarådet.
Det er også fremkommet, at der normalt udtages badevandsanalyser 10
gange i badevandssæsonen (1. juni –
31. august) for badevandsstationen
Esrum Sø (Syd for Nødebo).
Normalt bader nødebo’erne fra broen
ved sejlklubben og det opleves at vandet her ”måske” godt kunne være egnet
til at bade i, selvom badning i søen generelt har været frarådet.
Lokalrådet arbejder på, at der stort
set dagligt kan foretages målinger
specifikt gældende for området ved
sejlklubben. Vi er nået så langt, at der
er indgået aftale med nogle borgere i Nødebo om at måle og analysere
vandkvaliteten og der er også en god

dialog med forvaltningen i kommunen
herom. En sådan aftale skal dog lige
godkendes i kommunens Miljøudvalg,
hvilket Lokalrådet dog opfatter som en
ekspeditionssag.
Så snart aftalerne er faldet på plads, vil
Lokalrådet orientere nærmere herom
på vore Facebook side, herunder også
hvordan du nemt vil kunne se om badevandskvaliteten er i orden.
I tillæg her til arbejder Hillerød
Forsyning på en SMS-tjeneste man
kan tilmelde sig, hvor der udsendes
meddelelse om overløb i det tilfælde
det skulle ske.

Lokalrådet har også haft en god
dial og m e d sko l el e d els en p å
Grønnevang Skole, hvilket ikke har
været uden effekt. I skolens høringssvar til kommunen lyder det bl.a.:
”Nødebo Lokalråd er kommet med
et forslag til kapacitetstilpasning og
det minimum af udbygning og renovering, der er helt nødvendig for, at
Nødebo Skole lever op til, hvad man
som minimum kan byde skoleelever,
hvis rammerne samtidig skal understøtte læring og trivsel. Vi tilslutter os
forslaget fra lokalrådet eller et forslag
udarbejdet af Hillerød Kommune, såfremt det indeholder tilsvarende faciliteter og rammer som forslaget fra
Nødebo Lokalråd”.
Vi håber således det bedste for vores

Vil du vide mere
om Lokalrådets
arbejde?
Se mere på på
www.nødebo.dk
skole og de børn, lærere og pædagoger der til dagligt nyder de skønne
omgivelser. Og Lokalrådet – ja vi overlader det ikke til håbet alene.

Her finder du også
information om
Lokalrådets månedlige
møder, hvor alle borgere
i Nødebo er velkommen i
spørgetiden.

Søren P. Østergaard
Formand for Nødebo Lokalråd

Nødebo Skole
Lokalrådet følger årets budgetproces
i Hillerød Kommune nøje. Som beskrevet i sidste nummer af Kirke & Kro, havde Lokalrådet besøg af nogle af de politikere der sidder med på Rådhuset, når
budgettet 2023 – 2026 skal forhandles.
Herunder har Lokalrådet afgivet høringssvar til kommunen og også fremsat eget forslag til en udvidelse og renovering af Nødebo Skole.
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Hvordan går det med planerne for
Naturnationalparken?

Samtale med Skovrider Jens Bjerregaard og specialkonsulent Anna
Thormann
D. 4. august fik vi en snak om, hvordan det går med planerne for den nye
Naturnationalpark, og de har ikke ligget på den lade side siden sidste år,
da vi sidst snakkede sammen.
I Naturstyrelsen er de næsten helt
færdige med at svare på alle de
spørgsmål der er stillet til planerne.
De er kommet fra kommuner og andre offentlige instanser – ikke mindst
miljøministeriet – fra private organisationer og foreninger og mange
flere. Alle besvarelserne fylder en
kæmperapport på ca 250 sider, der
mangler vist kun 2 nu.
Anna Thormann beskriver det som en
god proces, hvor man har lært noget
om alle de interesserede parter, og
hvor de til gengæld er blevet klogere
på Naturstyrelsens planer.
Hun fortæller, at det f.eks. har betydet meget for Parforce-folkene, at
man ikke fik spærret for det vue, det
giver at kigge ned ad en parforce-vej.
Det er jo det, der er det enestående,
at man allerede for ca 3-400 år siden kunne anlægge så nøjagtigt lige
veje. Derfor har man i arbejdet rykket hegnet længere bort fra vejen, så
man ikke spolerer fornemmelsen af
en lang, lige strækning.
Det har f.eks også været drøftet med
ryttere om, hvordan man kan lave en
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låge i hegnet, der kan bruges uden
at man står af hesten. Det problem
er løst nu, og der har været mange,
mange andre spørgsmål.
Der er kun én gruppe man har måttet
sige helt fra over for. Det er hundefolkene med slædekørsel. I begejstring
efter at komme ud og køre larmer
hundene simpelthen for meget, så de
skræmmer vildtet. De har fået tilbud
om at køre i Store Dyrehave.

Første stolper ved
Ottevejskrydset
De fleste vil vide, at hegnet ikke er
kommet op endnu. Man har sat 2
stolper op for at markere bredden af
vejen ind til parforce-området. Der
har været bemærkninger til dem, og
de er da bestemt heller ikke kønne.
Desværre lykkedes det ikke at bruge
træ, det holder ikke i længden og de
pæle, der er sat op, bliver heldigvis
meget mere matte med tiden, så de
ikke står og skinner. Men alle pæle og
alt hegn er ankommet, så man venter
bare på en arbejdstilladelse , når alle
spørgsmål er afklarede.
Opsætningen af hegnet er nu planlagt til at begynde i november i år.
Det skal laves på et 4 m. bredt bælte, så der skal fældes lidt flere træer.

Den bredde skal bruges til, at man
kan køre hele indersiden af området
rundt uden grusvej og på et ATV køretøj, der ikke fylder så meget, for at
reparere og føre tilsyn. Lige nu er målet, at opsætningen er færdig i andet
kvartal 2023.

for at interviewe skovens gæster, og
de kunne for eksempel konstatere at
ca. halvdelen af gæsterne ankom i bil
og ca. en fjerdedel kom på cykel.
Uden for Naturnationalparkens område har de set et behov for flere

bænke, flere bålsteder og flere muldtoiletter i områderne! Nu ser man f.eks
ofte, at enten tilsejlende eller andre
skovgæster har været nødt til at bruge skoven i nødstilfælde, og derfor
smider toiletpapir. Det er absolut ikke
hensigtsmæssigt, og det bliver godt,

hvis det kan undgås. Alle vil uden tvivl
foretrække et muldtoilet, så tak for det.
Der er allerede nu lavet et kæmpe arbejde, det er spændende at følge, og
alle er selvfølgelig spændte på resultatet. Vi krydser fingre.
Lisbeth Larsen

I den nordligste del af området er der
2 arbejdslåger. De bliver lavet for at
afgrænse et område man kan bruge, når vi en dag skal installere et par
elge. De skal have et mindre område
at boltre sig på i starten for ikke at
blive stressede.
Som det i øvrigt vil ses af kortet, så
er der enkelte ændringer i forhold
til kortet fra sidste år (se evt. K&K nr
1, årg. 21). Området har fået ´skåret
toppen af´ og der er kommet et par
nye låger, og en enkelt låge er flyttet
lidt.
Naturstyrelsen har interesseret sig
for, hvordan vi bruger skoven, og sammen med Københavns Universitet vil
de sende et spørgeskema ud til mange husstande nu i efteråret i både
Nødebo og Gadevang for at få mere
erfaring.
Men undersøgelserne af, hvad publikum gerne vil i skoven er allerede
begyndt. Naturstyrelsen har blandt
andet sendt et par medarbejdere ud
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Køb lokalt

vin, slagtervarer eller andet godt og du
har lyst til at blive nævnt på en liste
ganske gratis, så skriv en mail til os på
kirkeogkro@gmail.com.
I mailen må du gerne skrive, hvad
du sælger, samt hvor og hvordan du
træffes.

- F å krop p en i b al an ce -

Care4Corpus

Kroen hver
tirsdag
Kropsterapeut Liane Staal Mølsted

- F å kroppe n i b a l a nce Kropsterapeut
Liane Staal Mølsted
Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75
Book tid på Care4Corpus.dk

I næste nummer af Kirke og kro planlægger vi at afsætte en side med en
liste over alt, hvad vi kan købe lokalt
af hinanden i Nødebo og Gadevang.

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

Care4Corpus

Ældresagen annonce - ½ a4 side.indd 1

05-03-2022 11:42:28

Vi optager alle, som sælger varer eller
ydelser. Dvs. har du en butik i Hillerød,
men tilbyder afhentning/levering privat i Nødebo eller Gadevang, kan du
optages på listen.
Bedste hilsner
Redaktionen

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

Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75
Hvis du f.eks. sælger honning,
olie, æg,
Book
tid på Care4Corpus.dk
sæbe, vin, hjemmestrik, marmelade,

Kunst på Kroen - ”Nordisk lys”
”Nordisk lys” er en udstilling, som
billedkunstnergruppen ART7 viser
på Nødebo Kro fra begyndelsen af
oktober til slutningen af december
2022. Fernisering er søndag den
6. nov. kl. 15.
Art7 har tidligere udstillet på Nødebo
Kro. De er en gruppe malere udsprunget af Mable Roses Malerskole,
som har fundet sammen i et kunstnerisk fællesskab for at inspirere hinanden og afholde udstillinger sammen.
De deler glæden ved at udtrykke sig i
billeder, omend deres blik på verden
er højst forskelligt. Således bevæger de sig fra det rent naturalistiske
til det helt abstrakte. De henter for
det meste deres motiver fra Norden,
hvilket man tydeligt kan spore i deres
farveholdninger.
Art7: Birgitte S. Andersen, Karin Wergeland Dinsen, Kirsten Gyde Bucher, Lena Schubell, Lis Pedersen, Lone Schulz
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Foreninger

Krise på Kroen
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sparsomme fritid på frivilligt arbejde”, er et almindeligt svar fra de generationer, der skulle overtage opgaverne. Det betyder, at vi på en del
områder bliver nødt til at engagere
betalt arbejdskraft i stedet. Det stiller nye krav til økonomien.
Oven i denne udfordring kommer
de stigende energipriser og inflationen generelt, som gør et voldsomt indhug i Kroens økonomi. Vi
skal finde alternative løsninger til
vores gasfyr, besparelser på energiforbruget og generelt på vores forbrug. Måske kan vi også finde nye
indtægtsmuligheder.
Forsamlingshuset er en selvejende
institution, som henter sine indtægter fra udlejning til selskaber og omsætning i caféen. Udlejningen tager
viceværten sig af, men der er frivillige, som har varetaget viceværtens
opgaver, når han har haft fri i ferier
og weekender. Cafédrift og madlavning til arrangementer bliver næsten
udelukkende klaret af frivillige med
køb af arbejdskraft til opvask ved
større arrangementer. Skal de frivillige erstattes af betalt arbejdskraft,
forsvinder overskuddet.
Indtægterne fra selskabsudlejning
og cafédrift har aldrig været nok til
at betale omkostningerne ved at holde forsamlingshuset i gang. Derfor

GRIB SKOV TROP

HILLERØD SEJLKLUB

MENIGHEDSRÅD

www.gribskovtrop.dk

www.hillerodsejl.dk

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

Ib Andersen
ia.privat@gmail.com

www.noedebosogn.dk

Debatmøde onsdag den 5. oktober kl. 19.30

Kroen er i krise. Og det er en alvorlig
krise. Ikke sådan at vi lukker i morgen
eller i overmorgen, men hvis ikke vi
finder en løsning på udfordringerne,
så eksisterer Nødebo Kro ikke som
byens forsamlingshus og fælles mødested om fem år.
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til opgaven, og vi har brug for
alle gode idéer. Derfor inviterer vi til
et debatmøde på Kroen onsdag den
5. oktober kl. 19.30 og håber rigtig
mange vil komme og deltage med
gode konstruktive input.
Det kinesiske tegn for ”krise” er sammensat af tegnet for ”fare” og tegnet
for ”nye muligheder”. Vi har valgt at
fokusere på det sidste, men forudser, at det vil kræve store ændringer
i måden, Kroen bliver drevet, hvis vi
skal klare udfordringerne.
Vi har i mere end 45 år drevet Kroen
som forsamlingshus med en stor frivillig indsats fra medlemmerne. En
lang række afgørende driftsopgaver
er varetaget af frivillige, som ansvarligt og pligtopfyldende har sørget for,
at det hele har fungeret. Nogle har
været med lige siden starten i 1977.
Men nu er tiden en anden. De gamle
falder fra, og det er meget vanskeligt at finde nye frivillige i samme omfang. ”Vi vil hellere betale lidt mere
for en oplevelse, end at bruge vores

NØDEBO-GADEVANGS

er økonomien baseret på et stort
årligt bidrag fra støtteforeningen
Forsamlingshusets Venner – dels i
form af leje af lokaler til foreningens
mange aktiviteter og dels som gave.
Foreningens indtægter kommer tre
steder fra: Kontingenter, banko og
loppemarked. Banko har som regel
et årligt overskud på ca. 250.000
kr. Der er en del frivillige, men der
skal findes afløsere for de frivillige ledere, som holder op til marts
næste år. Loppemarkedet plejer
at give omkring 150.000 kr. i overskud, men her skal der også til marts
findes nye, der kan overtage planlægning og koordinering. Hverken
banko eller loppemarked, kan give
overskud, hvis der skal betales arbejdskraft, og uden de 400.000 kr.
har foreningen ikke økonomi til at
støtte forsamlingshuset.
Udfordringerne hober sig op, og vi
skal finde en løsning, der kan sikre,
at vi også i fremtiden har Nødebo
Kro som fælles mødested i byen.
Derfor håber vi på at få gode input
på mødet den 5. oktober.

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

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

NØDEBO LOKALRÅD
www.nødebo.dk
Formand
Søren Østergaard
Næstformand
Jørgen Bang
Kasserer/ sekretær
Birgit Madsen
Medlem
Lene Thorsen
Maria S. Brendstrup
Preben Henrichsen
Byrådsmedlemmer
Christina Thorholm
Tilforordnet
Eva Holmegaard Larsen
Webansvarlig
Christina N. Ottosen
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NØDEBO STAVGANG
www.nodebostavgang.dk
Formand
Sven Høegh Nielsen
Kasserer
Birger Brandis

NØDEBO KRO

VIKINGERNE

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

www.nbovikingerne.dk

4848 0719
6165 1688

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

NB! Nødebo Bæredygtigt!

www.nodeknek.dk

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

Søren Sigsgaard
6126 4411
soeren.sigsgaard@gmail.com

NØDDEKNÆKKERNE

NØDEBO BRIDGEKLUB

4295 8207

www.NødeboBridgeklub.dk
Formand
Hans Kloch

4847 1250

NØDEBO VANDVÆRK

Jan Kongerslev
Formand for driftsudvalget
Knud Ebbesen
Næstformand
Erik Wedø
Kasserer og medlem af
økonomiudvalget
Jens Lassen
Sekretær

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

5141 6429
4848 2597

FORSAMLINGSHUSET

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Bestyrelsens arbejdsgruppe:

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

Anne Lise Kristensen

2447 3004

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)

NØDEBO IDRÆTSFORENING

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

www.nif.dk
Badminton
Sven M. Andersen
Fodbold
Henrik Løber
Tennis
Jørgen Fonnes

4848 2804
3018 6513
9136 6302
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Gudstjenester
September

Nødebo

Gadevang

18. september

10.30

---

Bettina H.S.

25. september

9.00

10.30

EHL

29. september

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

2. oktober

10.30

---

EHL

9. oktober

9.00

10.30 Familiekirke

EHL

13. oktober

---

19.30 Aftenkirke

EHL

16. oktober

10.30

------

EHL

23. oktober

9.00

10.30

Henrik W.

27. oktober

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

30. oktober

10.30

---

EHL

6. november

16.00 Allehelgen

---

EHL

10. november

---

19.30 Aftenkirke

EHL

13. november

9.00

10.30 Familiekirke

Bettina H.S.

20. november

10.30

---

EHL

Oktober

November

Vejviser for kirkerne
Sognepræst Eva H. Larsen
Nødebo Præstegård,
Nødebovej 24
Tlf.: 4848 0719
Mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: ons., tor. og fre.
kl. 10-11, tir. kl. 16-18.
Træffes ikke man.
Præstesekretær Allan Høier
Tlf.: 2018 0719
Mail: alho@km.dk
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15

Kirke- og kulturmedarbejder
Sunyee Shin
Tlf.: 4020 4441

Kirkesanger
Søren Hossy
Tlf.: 2844 9596

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

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

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

Se mere på
noedebogadevangkirker.dk

