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Træffetid
Tirsdag og fredag 9 -12 samt mandag og torsdag 17-19. 
Du kan ringe på tlf. 48 48 07 46 og tale med viceværten eller 
sende en E-mail til kro@noedebo-kro.dk.

Udlejning af lokaler
Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på kroen sker ved 
henvendelse til kontoret. På www.noedebo-kro.dk kan du finde 
oplysninger om udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage 
lokalerne er reserverede.
Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger 
kan gratis benytte de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder 
og andre ikke kommercielle formål fra mandag til torsdag, 
forudsat at de ikke er optaget af andre arrangementer, og at evt. 
drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på kontoret. Pris 
for andre grupper og foreninger: 450 kr.
Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, 
garderobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter rengøring og 
moms. Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.

Lokale personer pris kr

Krostuen 54 8.600
Sal og krostue 120 10.900
Krostue og driverhus 54 10.900
Sal. krostue. driverhus 120 12.000
Hestelængen  50 3.950

  Priserne kan ændres uden varsel. Se kroens hjemmeside.

Faciliteter:
Driverhus: Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 
4 små borde 4 pers., 5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers. samt 
1 bord 6 pers.
Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de forskellige lokaler.
Krostue: 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal: 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd). Sceneelementer 
som man selv skal stille op og tage ned igen.
Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde: Koster 50 kr pr. bord for ikke medlemmer, gratis 
for medlemmer.
Rullebar: Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen: 11 borde 6 pers., musikanlæg.
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Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side 39)

Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole billigt:  
 Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr.   
 Klapborde 50 kr. pr. stk.
 Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.
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Skolerne lukker ikke ! 

Tillykke til borgerne i Nødebo og Gadevang 

Det lykkedes ! Onsdag den 8. april besluttede Børne- & Familieudvalget i Hillerød Kommune 
(BFU) at forkaste ”scenarie 4” – Lukning af skoler og SFO i Nødebo og Gadevang.

Det var med sikkerhed ikke sket, hvis borgerne i vore to dejlige landsbyer ikke havde regeret 
hurtigt og med stor kraft og opbakning på BFU beslutning om at sende Hillerød Kommunes 
Beslutningsoplæg i høring. Tak til de mange i Nødebo som tog aktivt del i modstanden og 
dialogen med politikerne, og særligt tak til de mere end 1.500 borgere der skrev under på en 
protest mod lukning af Nødebo Skole !

Tak til de næsten 100 borgere der mødte frem til borgermødet den 24. marts på Skovskolen !! 
Måske var det ikke udelukkende der vi fik overbevist politikerne, men jeg er ret sikker på det var 
en medvirkende årsag til, at sagen nu er taget af dagsordenen !

Hvad sker der så nu ?

Jeg er sikker på, at man i Gadevang vil kæmpe videre for sagen – bor du i Gadevang, kan du følge 
med på www.gadevangasyl.dk. I Nødebo er der etableret en facebook gruppe ”Bevar Nødebo 
Skole” – her informeres om sagen, og her kan du blandt andet også læse det høringssvar der er 
indsendt på vegne af borgere i Nødebo.

En gruppe af borgere i Nødebo har endvidere etableret en Aktionsgruppe, der har til 
formål at sikre Nødebo Skoles overlevelse på længere sigt. Til at lede aktionsgruppens 
arbejde, er der etableret flere underudvalg, hver med en tovholder. Disse tovholdere indgår i 
”Koordinationsudvalget”, som forestår overordnet koordination af arbejdet, og som også er den 
gruppe der har stået for udarbejdelsen af høringssvaret til kommunen.

At vi forhindrede lukning af Skole og SFO denne gang, er ikke ensbetydende med, at vi ikke 
behøver at bekymre os om sagen længere !

Har du lyst til at være med i aktionsgruppen eller har du bare noget på hjertet, kan du kontakte 
os på e-mailadressen:bevarnodeboskole@gmail.com eller telefon: 20 94 89 76.

På vegne af Aktionsgruppen ”Bevar Nødebo Skole” 

Søren P. Østergaard    
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Poul Henningsen var om nogen forbundet med den kulturelle kamp mod besættelsesmagten un-
der 2. verdenskrig, og i anledning af 70-året for afslutningen af Tysklands besættelse af Danmark i 
1945 arrangerer Nødebo Kro denne musikteaterforestilling.

”SMÆKKYS – PH i tide og utide” er et portræt af Poul Henningsen som visemager, skribent og 
menneske - en forestilling med vid, bid, glæde og masser af humor. SMÆKKYS fortæller den le-
vende historie om denne skarpsindige, hjertevarme og dybt engagerede mand, som i tide og utide 
forstod at skabe debat med sine kærligt revsende tekster og udtalelser om snart sagt alt. 

I forestillingen fylder de kendte viser meget: ”Man binder os på mund og hånd”, ”Nå”, ”Øl-
hunden”, ”I dit korte liv”, ”Jeg gir mit humør en gang lak” osv. osv. Men også ukendte viser og 
talevers belyser forfatteren PH på forskellige måder.

Rammen om viserne er Poul Henningsens ombruste og omskiftelige liv – fortalt med såvel hans 
egne ord som andres. Mange temaer bliver berørt, bl.a.: Hvem han var far af - hvem han var far 
til - øl - den store kærlighed til fædrelandet - passionen for drager og biler - den bløde mand PH – 
og meget andet.

Forestillingen fremføres af sangerne Rikke Duelund og Allan Høier til akkompagnement af 
guitaristen Allan Thorsgaard. Judith Rothenborg har instrueret. De medvirkende elsker viser og 
tekster med indhold og budskab, og de har en stædig tro på, at et stadigt større publikum - også 
blandt de yngre generationer - kan få inspiration, indsigt og glæde heraf. 

Det er Teatret OPtimis, der står bag, og de har tidligere glædet publikum på Nødebo Kro med 
forestillingen ”Vi elsker svenskerne” i efteråret 2011. Ordet OPtimis ligger lige på grænsen mel-
lem optimist og optimus - mellem lyset/glæden på den ene side og det bedste inden for musik/
tekster på den anden. Gennem over 20 år har teatret optrådt på landets biblioteker, små teatre, 
foreninger og uddannelsesinstitutioner - mest med cabaret’er med viser af bl.a. Benny Andersen, 
Sigfred Pedersen, Evert Taube, Bellman og ikke mindst Poul Henningsen.

Billetter koster 120 kr. og sælges ved indgangen og på Kroens hjemmeside www.noedebo-kro.dk

Smækkys – PH i tide og utide
Mandag den 4. maj kl. 19.30 
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Tango Furioso spiller tangomusik til dansebrug. Alle er rutinerede musikere, som har kastet sig 
over den argentinske tangomusik i 2009, og det er blevet til en vedvarende kærlighed. De er fasci-
nerede af dialogen mellem musikere og dansere. 

Det er efterhånden blevet en tradition, at Nødebo Kro byder på argentinsk tangomusik den første 
fredag i maj måned, så de mange tangodansere kan slutte sæsonen af på en god måde. Det gør vi 
så også i år, og trioen Tango Furioso vil sørge for, at stemningen bliver helt rigtig.

Peter Findalen har spillet klaver i mange år. Han har spillet i mange forskellige bands og akkom-
pagneret solosangere og kor. Peter Findalen er meget opmærksom på samspillet - både i orkestret 
og mellem musikere og dansere.

Jens Ulrik Lefmann har spillet klassisk klaver, guitar, trompet og violin inden for genrer som 
klassisk, salsa, viser og folkemusik. Han har desuden sunget i rytmisk kor med fordybelse i latin-
amerikansk musik og jazz og i en årrække boet i Mexico. De seneste år har den argentinske tango 
på violin fået en fremtrædende plads. Her er det glæden ved at spille for dansende par, der er i 
centrum.

Kirsten Stenkilde har spillet accordeon, siden hun var 4 år. Tidligere har hun mest spillet klassisk 
musik, men de senere år er repertoiret blevet udvidet med både moderne musik og russisk folke-
musik. Det seneste skud på stammen er argentinsk tango, som er kommet til at stå hendes hjerte 
meget nært. 

Inden musikken starter, kan man spise middag med en to-retters menu for kun 125 kr. Spisebil-
letter skal købes i forsalg på forsamlingshusets hjemmeside www.noedebo-kro.dk senest onsdag 
den 6. maj kl. 12.

Billetter til musikken à 120 kr. sælges ved indgangen og i forsalg på www.noedebo-kro.dk. 

Tango Furioso
Fredag den 8. maj kl. 21 

med mulighed for spisning kl. 19
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Skovturene med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro, og denne gang går turen til Hellebæk Skov.

Måske er Hellebæk Danmarks første industriby. I forbindelse med opførelsen af Kronborg blev 
der fra slutningen af 1500 tallet gravet et helt netværk af kanaler og dæmninger, der drev vand-
møllerne ved Hellebæk. Det var den tids maskinkraft. Der blev fabrikeret kanoner, geværer, og 
byen Hellebæk opstod.

I dag er det gamle industriområde næsten opslugt af skovene Hellebæk og Teglstrup hegn.
Tag med på en 6 km vandretur i disse skove hvor vi vil se de mange kulturhistoriske spor der fin-
des bevaret fra dansk industris vugge. Som f.eks: enorme kanalanlæg, dæmninger, kulovne.

Mødestedet er foran Hammermøllen ved Hellebæk.   Turen starter kl. 18 og varer 2-3 timer.

Vandretur i Hellebæk Skov 
med Carsten Carstensen som guide

Onsdag den 20. maj kl. 18

Morgenvandring med Svend Løw
Søndag 31. maj kl. 7.30

I samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland inviterer Forsamlingshuset Nødebo Kro til 
den traditionelle morgenskovtur i Gribskov med skovfoged Svend Løw.

Turen varer et par timer, hvorefter der er kaffe og friskt morgenbrød på Kroen.

Mødestedet er ved Kagerup station, hvor der både er parkering og nem adgang med tog.

Det er gratis at gå med i skoven, og der betales 20 kr. for morgenkaffen.
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Sankt Hans

Banko på Nødebo Kro hver tirsdag kl. 18:50
....dog ikke Sankt Hans aften

Måske ikke landets største eller flotteste banko,
Blot det bedste !   

Mere end 100 gæster hver gang !

Sæsonen slutter traditionen tro med bål og midsommersang tirsdag den 23. juni. 

Grillen vil være klar til brug fra kl. 19.

Tag madkurven med og nyd udsigten over Esrum Sø indtil bålet tændes kl. 21.30
Drikkevarer købes i caféen.

Der er gratis adgang

Tirsdag den 23. juni kl. 19
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Generalforsamling

Den 23. marts var godt 60 af Kroens 606 medlemmer mødt op til årets generalforsamling. 

Poul Rudbeck (stående) trådte af som formand, og Camilla Svanebjerg (yderst til venstre) trådte 
til.

Camilla Svanebjerg: Jeg har boet i Nødebo i 13 år, jeg har 3 børn på 4, 7 og 9 år. Jeg har været 
menigt medlem af bestyrelsen i 3 år, og jeg sagde ja til at stille op som formand fordi jeg gerne vil 
arbejde for Kroens videre udvikling og for at bygge bro mellem tradition og nytænkning.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig selv således: 
Heidi Marie Lyngsøe: Jeg vil bare gerne være med til at skabe et værdifuldt 
samvær i nogle rammer, som er så skønne, at alle i byen bør komme forbi 
mindst en gang i ugen ? 

Jeg har sjældent mødt så mange kompetente, velbegavede og utroligt rare per-
sonligheder samlet under et tag, - i frivillighedens navn. Den historie og de ’lys’ 
der har ledt kroen til det niveau af kreativitet og folkelighed, som kroen vidner 
om i dag, - har inspireret mig fra jeg flyttede hertil. 

Så det er mit ønske om at høre til i det lokale mellemfolkelige miljø og mit 
ønske om at præge udviklingen, der forudsætter mit engagement.



Nina Christensen: Hej, jeg hedder Nina, og har valgt at stille op til bestyrelsen 
for at hjælpe med det økonomiske. Derudover synes jeg også, det er vigtigt at 
værne om Nødebos lokalsamfund, og da mine børn nu er blevet så store, at der 
er blevet tid til overs, har jeg mulighed for at bidrage i stedet for bare at bruge. 
Glæder mig til samarbejdet og at være med til at bidrage til Nødebos sociale liv.
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Søren P.  Østergaard: Jeg er blevet medlem af bestyrelsen, fordi jeg ønsker at 
bidrage til kroens fortsatte eksistens som et aktivt forsamlingshus i Nødebo. Jeg 
boede i Nødebo, da kroen lukkede som kro, og oplevede det enorme engage-
ment Nødeboborgerne lagde for dagen, da en alternativ løsning til bevarelse af 
kroen skulle findes. Senere tog jeg også aktivt del i arbejdet på kroen, herunder 
som næstformand i den dengang velfungerende skytteforening der havde sky-
debane i vognporten, hvor ”lopperne” i dag har til huse. Efter at have været væk 
fra byen i mere end 20 år, flyttede jeg tilbage i 2006, og synes nu det atter er tid 
til at yde en indsats.

Kirsten Aunstrup: Jeg har været med I kulturudvalget I små 5 år, og nu var der 
nogen der syntes jeg skulle være formand for kulturudvalget, og det har jeg med 
nogen betænkelighed sagt ja til, men jeg håber I vil tage godt imod mig.

Merete Rosenberg: Jeg hedder Merete, jeg er 48 år, og har boet i Nødebo siden 
august sidste år.
 
Jeg ville gerne i bestyrelsen fordi vi holder utroligt meget af at komme på kroen, 
og fordi jeg gerne vil have, at kroen overlever næste årtusinde.
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Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Har du lyst til at lave Kirke og Kro ?

Jeg har nu lavet Kirke og Kro de sidste 5 år og har behov for en pause. Derfor søger vi en eller 
gerne flere, der har lyst til at lave bladets lay out. Lisbeth Larsen og Eva Holmegaard Larsen er 
bladets redaktører, så opgaven består i at få de indsendte tekster sat pænt op i bladet. Der udkom-
mer 6 blade pr. år: 3 om foråret og 3 om efteråret.

Til at redigere bladet benyttes Adope InDesign C5S, som stilles til rådighed af Kroen. Det er et 
meget brugervenligt og veludviklet system, som netop er lavet til den slags opgaver. Det kræver 
ikke den store uddannelse, hvis man blot kender lidt til fx PowerPoint eller et billedredigerings 
program.

Jeg sætter selvfølgelig gerne efterfølgeren/efterfølgerne ind i opgaven, og har allerede skrevet en 
lille manual, der skal mindske antallet af overraskelser. 

Så har du lyst til at prøve kræfter med et kreativt og spændende arbejde, og har du en glæde ved 
at lave et pænt stykke arbejde, vil jeg bede dig henvende dig til Lisbeth Larsen, 4848 3537. Det 
næste blad udkommer i 9. august 2015, med deadline  26. juli.

Niels Lillemose
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Efterlysning!
Effekter til årets loppemarked på Kroen efterlyses!

Indsamlingen til årets loppemarked søndag d. 23. 
august er allerede i gang, og vi kan sagtens bruge flere 
gode, spændende og sjov effekter. 

Frem til 9. maj kan effekter afleveres ved at møde op i viceværtens kontortid, så åbner Jack laden. 
Fra lørdag d. 9. maj og frem til loppemarkedet afholdes, kan der afleveres effekter hver lørdag 
fra kl. 10-12 i loppeladen. Herudover afhenter vi effekter i samme periode ved henvendelse til        
Jytte Møller, tlf. 3026 3231.

Øvrige henvendelser kan ske til loppegeneral Ann-Britt Thorndahl, tlf. 4848 4929.
 
P.S. Vi modtager desværre ikke hårde hvidevarer, bildæk, solarier.



13

Hjælp med at finde ynglefugle i Nødebo og Gadevang !

I disse år arbejder Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på at kortlægge udbredelsen af alle arter 
af ynglefugle inden for landets grænser. Det er tredje gang dette gøres og resultatet er af stor 
videnskabelig betydning. Til det formål er landet inddelt i kvadrater på 5x5 km, og det gælder så 
om at konstatere med størst muligt sikkerhed hvilke arter der yngler i hvert kvadrat. 

Hele Nødebo (til og med Egebakken og det sydligste hjørne af Pibersletten, men excl. Skovskolen) 
og det meste af Gadevang (cirka Gribskovvænget og alt hvad der er øst derfor) ligger i det samme 
kvadrat (GE11); se evt. nærmere på www.dofbasen.dk/atlas/kvadrat/GE11 

Langt det meste af dette kvadrat er jo skov, og det præger naturligvis, hvad for fuglearter der 
yngler der. Men der er grund til at tro, at de to skovbyer, som jo ligger midt i skoven, er værter 
for en del arter som ikke yngler i selve skoven; et par stykker af den slags som allerede er fundet 
ynglende med sikkerhed i Nødebo er tyrkerdue og bysvale. Men der er en række andre arter, 
som vi er temmelig sikre på, må være her som ynglefugle, men som vi endnu ikke har kunnet 
konstatere med sikkerhed (se nedenfor). Og der kan for den sags skyld være flere.

Hvem er bedre til at kende til hvad der yngler rundt omkring i haver og hegn – eller på marken 
– end de folk der bor der? Derfor vil vi hermed bede nødeboere og gadevængere med lidt eller 
megen interesse for fugle om hjælp! Skulle I her i forårets løb støde på nogen af disse arter – under 
omstændigheder som tyder på, at de yngler her – så ring til Johannes (Gadevang) eller Ole (Nødebo), 
så kommer vi hurtigst muligt og hjælper med at fastslå det.

Og hvordan ved man så om en art yngler? Sikrest naturligvis hvis man ser nyudfløjne unger, 
støder på en rugende fugl el. lign., eller ser en voksen fugl gentagne gange bevæge sig mod et 
bestemt sted med føde i næbbet. Men også hvis man fx hører den synge samme sted over en 
periode på mindst en uge, kan det være et tegn på noget der er værd at undersøge nærmere..

Her er nogle arter som vi p.t. savner som sikkert ynglende i GE11, og som vi tror, der er gode 
chancer for at finde i Nødebo og/eller Gadevang, i hvert fald i visse år:
 Spurvehøg, Mursejler, Grå Fluesnapper, Tornirisk

 Rørsanger, Løvsanger, Havesanger, Gærdesanger
 Sanglærke,  Halemejse, Isfugl (Pibersletten eller Nødebo Holt)

Gadevang: Johannes Bang: 4826 6512  Nødebo: Ole Brauer: 4848 8005 / 2970 0619
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Nødebo Lokalråd har til formål er at virke til gavn for byen og dens beboere. 

Opgaverne, som Lokalrådet tager sig af er bl.a. at:

Bevare områdets præg intakt i samarbejde med myndigheder og interesseorganisationer.

Medvirke til gennemførelse af foranstaltninger i beboernes interesse, f.eks. vedrørende vej, 
stier, fortove, belysning, anlæg og rekreative områder, børne- og uddannelsesinstitutioner, 
idræts- og andre fritidsaktiviteter, ældreaktiviteter samt offentlig transport og kommunika-
tion (post, informationsnetværk o.lign.)

Holde kontakt med lokale politikere og myndigheder

Formidle information til alle områdets beboere

Arrangere møder og andre aktiviteter, f.eks. afholdelse af tværpolitiske møder før byrådsvalg.

Nødebo Lokalråd afholdt generalforsamling den 18. Februar, og vi havde forinden forsøgt at gøre 
Nødeboerne opmærksomme på, at vi havde brug for nye ansigter. Det lykkedes at få nye medlem-
mer ind i Lokalrådet; Sidsel Eriksen, Helle Barker og Anne Mette B. Andersen.  

Lokalrådet er efterfølgende konstitueret som følger:
Formand: Nina Werther
Næstformand: Lilian Dale
Sekretær: Anne Mette B. Andersen
Kasserer og web-ansvarlig: Birgit Madsen
Ordinære medlemmer: Helle Barker og Sidsel Eriksen
Som tilforordnede: Byrådsmedlem Christina Thorholm og sognepræst Eva Holmegaard

Vi mangler stadig officielt et medlem, men der er flere tidligere medlemmer, der fortsat bakker op 
og hjælper, hvis det er nødvendigt.

Arbejdsbyrden i Lokalrådet er til at overse, den kan dog variere, afhængig af om der sker noget 
af relevans for Nødebo. Det må man så sige, at der gør lige nu i forbindelse med den foreslåede 

Nødebo Lokalråd

fortsættes næste side
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lukning af Nødebo Skole. Vi har i samarbejde med en gruppe forældre forfattet både brev og hø-
ringssvar. Dette er et eksempel på, at man godt kan arbejde som en del af Lokalrådet for en kort 
periode, i forbindelse med en enkeltstående sag. Ligesom det også var tilfældet med ”Bedre Bus i 
Nødebo”.

Nødebo Lokalråd arbejder også sammen med nogle af de aktive grupper som fx ”Cykelstigrup-
pen”, der er repræsenteret i lokalrådet af Birgit Madsen og ”Nødebo bæredygtigt” som Helle 
Barker repræsenterer. Forude forventes et samarbejde med ”Aktionsgruppen af 5. marts (Bevar 
Nødebo Skole)”.

Vores møder er altid åbne i den første halve time, så hvis du har noget på hjerte, så kom og fortæl 
os det. Møderne foregår kl. 19.30 på Nødebo Kro, de næste datoer er d. 21/4 og 26/5. Møderne 
annonceres også på hjemmesiden: www.nodebolokal.dk

 Billig sjov aften for medlemmer og ikke medlemmer af kroen. Du kan sagtens komme uden 
billet, men hvis du vil spise billig god mad, skal spisebillet bestilles inden 12. maj kl. 12.00 
på kroens hjemmeside. Børn også supervelkomne.

17.00 Baren åbner
18.00 – 21.00 Mad kan hentes i baren
19.00 – 19.45 Nødebo-lokalt lille band spiller irsk musik i baggrunden
20.00 – 21.00 Pub quizz (vi overholder tidsplanen denne gang!!!)
22.30 – 23.30 Karaoke for voksne

English Pub Night Nr. 2
15. maj 2015
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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  40872626

24 41 62 70

PETER
TOFT
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Lise Munksgaard er designer og billedkunstner med bopæl i Gadevang. Hun fortæller:

Jeg er uddannet på Danmarks Design skole som tekstil designer og har gennem de sidste 25 år
arbejdet for en lang række danske og udenlandske virksomheder. For et par år siden droppede
jeg det faste job for at gøre mere ved billedkunsten, og har i dag eget design firma og værksted
på Kunsthus 8 i Hillerød.

Jeg arbejder med mange forskellige materialer – papir, stof, lærred mm og det er i høj grad
eksperimenter og processer, der optager mig. Hvordan havner lige den klat på papiret, hvordan
følger penslen en linje fra en farve kastet tilfældigt på et lærred, hvordan falder farven ned og laver 
sit aftryk.

Jeg udstiller en serie billeder med titlen ’White Island’ – inspireret af besøg på en aktiv vulkan i 
New Zealand der hedder netop White Island. Fascination af naturens enorme kræfter, det orga-
niske der ser ikke-jordisk ud, lyset og energien der kommer frem af mørket - det indre og vores 
menneskelige forstand der forsøger at fatte og kontrollere.

Serien er lavet vinteren 2014/2015. Teknikker og farver stammer fra stoftryk verdenen, men er på 
billederne brugt på akvarel papir der er indfarvet i sort og dernæst bleget væk i mange lag og af 
mange omgange for at opnå det særlige udtryk. Tegningerne er netværksstrukturer, udtryk for tan-
kespring og forbundethed i en difus verden. Det fysiske er skrællet væk – rummet, associationer 
og netværk står rene tilbage. Det løse og åbne i samspil med stramme linier i forløb og netværk.

Lise Munksgaard
Periodens udstiller
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Igen i år er der træning for alle børn som har lyst til at beherske vind og vand.
Hvis det lyder interessant, så kom forbi vi er lige startet.

Hvad skal der ske?
Hver træning starter samlet, hvor børnene informeres om dagens program. Vi rigger jollerne til i 
fællesskab, og efter endt træning på vandet slutter vi igen samlet af og snakker om dagens begiven-
heder. Som udgangspunkt kommer vi på vandet hver gang, men de dage hvor vejret ikke tillader 
sejlads, bruges tiden på at lære reglerne til søs, snakke tips og tricks om trim og fart, binde knob 
etc.

Udover optimistjoller råder klubben også over andre jolletyper og kølbåde, så det er muligt at sejle 
med en mere erfaren.

Hvad kræves?
Det er vigtigt at man er tryg ved vand, og at man kan svømme lidt (evt. iført redningsvest).

Derudover skal alle som minimum medbringe varmt vind- og vandtæt tøj samt gummistøvler. 
Husk også skiftetøj (man kan jo blive våd). Medbring gerne egen svømmevest/redningsvest, dog 
kan der lånes af klubben. 
Hvor og hvem?
Kontakt eventuelt instruktører:
Thomas Plum:   tlf. 4018 8680  thomasplum6@gmail.com
Flemming Thomsen:  tlf. 2671 3208  fth@depard.com

Med venlig hilsen 
Hillerød Sejlklub, Krostien 11 i Nødebo.
www.facebook.com/hillerodsejl  www.hillerodsejl.dk

Lær at sejle med sejl på Esrum sø hver tirsdag kl. 17-19
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NØDEBO VANDVÆRK
Vandværkets status efter generalforsamling

Den 30. marts 2015 afholdt Nødebo Vandværk sin ordinære generalforsamling på Nødebo Kro. 
Fremmødet var ligesom tidligere begrænset, men i år var hele 7 parceller repræsenteret udover bestyrelsen.

Af formandens beretning fremgik det, at 2014 ikke havde givet de store udfordringer, da man har været 
forskånet for ledningsbrud. På vandværket er taget blevet udskiftet, samtidig med at filtre for luftindtag og 
luftudkast er installeret, så man undgår forurening af vandet gennem luften.

Iflg. lovgivningen skal vandmålerne hos forbrugerne kontrolleres hvert 3 år. Vandværkets målere er opdelt 
i to partier øst og vest for Nødebovej. Et parti fra øst har været til kontrol med det resultat, at de ikke skal 
udskiftes de næste tre år. Samtidig skal parti to – vest – først kontrolleres i 2017.

Der er i 2014 udpumpet 90.788 m3, hvor vandkvaliteten har været af høj kvalitet. Hillerød kommune har 
foretaget tilsyn af vandværket og boringerne uden bemærkninger.

I 2015 vil der i foråret blive gennemført en udskiftning af vandledningen på Pramvejen. Udskiftningen 
kommer til at koste ca. 1 mill.kr.  Denne investering gav anledning til mange relevante spørgsmål fra 
beboerne i området, hvor svarerne fra bestyrelsen skabte klarhed over arbejdets gennemførelse. 

Regnskabet viste en indtægt på 2.295.582 kr. og et årsresultat på 1.081.333 kr. Vandværkets egenkapital 
er på 6.555.350 kr., hvor bygning og ledningsnet udgør 4.771.984 kr. Budget for 2015 viste et mindre 
underskud, da bestyrelsen har lagt et forsigtigt skøn for bl.a. vedligeholdelse af ledningsnet.

Takstbladet for 2015 viser en forhøjelse på fast bidrag pr. boligenhed på 50 kr. og pris pr. m3 2,00 kr. Der 
henvises til takstbladet på hjemmeside: www.nødebovand.dk

Formandens beretning samt regnskab og budget blev gokendt.

Efter valget har bestyrelsen følgende sammensætning

Formand Ole H. Olesen      Kasserer Lis Aas

Best. medlem Peter Stoustrup    Best. medlem Niels-Kristian Terkildsen

Best. medlem Søren Kristensen     1.suppleant Anders Knudsen

2. Suppleant Ole Christoffersen

Vandværksbestyrer Ole Christoffersen, Sportsvej 49    April 2015 - bestyrelsen 
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Kontakt advokat Martin Utiger, 
tlf. 4824 7920 eller mail mu@augustj.dk 

Se i øvrigt vores hjemmeside www.augustj.dk

Du kan forvente en juridisk rådgivning, 
der altid er åben og ærlig

Fredagscafé

Husk Fredagscaféen 
er åben hver fredag fra 15 til 17

Kom op på Kroen til kaffe og hjemmebag 
– og tag din nabo med
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Nødebo Bæredygtigt! 
Værksted

Arne Sørensen (tv.) og Niels Kildegaard siger: 
Vi åbner nogle dage omkring kl. 10 eller 11. 
Somme tider åbner vi dog først kl. 14 eller måske 
kl. 15. Vi lukker omkring kl. 16, men somme 
tider efter et par timer. Onsdage og torsdage er 
vi her slet ikke - andre dage en del af tiden … 
undtagen når vi er et andet sted. Når vi er her, 
holder vi til i depotrummet i kælderen. 

Før du kasserer …

Giv dit defekte apparat en sidste chance! Vi vil efter bedste evne forsøge at få tingene til at fungere 
igen.

Vi modtager alle mulige elektriske apparater og anordninger, der har en håndterlig størrelse, dog 
undtaget PC’er, tablets og smartphones. Bemærk: Der er ingen garanti, til gengæld er det gratis. 
Indkøbte reservedele skal dog (efter aftale) betales til kostpris.

Vi har haft held til at reparere en støvsuger, en kaffemaskine, en ghettoblaster, en udendørs lampe, 
en trådløs ringeklokke og en radio.

Apparater til reparation kan indtil videre 
indleveres i Fredagscaféen kl. 15.00 -17.00.

Køb en drink hos Helle, Merete eller en af de andre bartendere og udfyld kontaktsedlen, 

som du finder på medlemsopslagstavlen.Er du i tvivl, så ring eller mail til os:

Værkstedets mail: nbvaerksted@gmail.com

Niels: 30 66 76 72 nkp4you@gmail.com

Arne: 25 67 10 30 arnesenior@gmail.com
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Når skoven er sprunget ud og sommeren nærmer sig, inviterer Nødebo Bæredygtigt! til cykeldag! 
Arrangementet finder sted på Nødebo Kro søndag d. 3. maj og henvender sig især til de mindste 
cyklister og seniorerne, men alle er velkomne. Aktiviteterne starter kl. 10 og fortsætter til hen på 
eftermiddagen. 

For de mindste cyklister er der kridtet en aktivitetscykelbane op hvor de kan afprøve deres cykel-
motoriske færdigheder. Læs om andre aktiviteter på www.nødebobæredygtigt.dk 
Er du voksen, og har du stadig lyst til at køre på to hjul, kan du tage med på en guidet tur kl. 
11-13.  Tim Karll fra Fri-hjul i Hillerød har lagt ruten, og hvem ved - måske finder du en lokal 
cykelven. Turen foregår i adstadigt tempo.

Bidrag med dit forslag til en dejlig cykeltur til en folder med cykelture omkring Nødebo, og del-
tag i lodtrækning om cykeludstyr. Læs hvordan på hjemmesiden.
Vi byder på sandwicher, pølsehorn, kaffe, te og saft, og baren er åben for køb af drikkevarer, kage 
og is.

Vi håber du har lyst til at komme. Tag gerne dine naboer med!
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig, senest den 30. april til:
helle.barker@gmail.com /5091 1439 eller kirsten.vesterager@mail.dk /2033 7814.

Op på cyklerne i Nødebo er støttet af Miljøministeriet og har som mål at få flere til at cykle i 
hverdagen. Det første arrangement, cykeldagen, henvender sig til familier med mindre børn 
og aktive seniorer. Hen over sommeren planlægger vi aktiviteter for større børn og unge. 

Vi vil også etablere et cykelværksted, som alle byens cyklister kan bruge.

Vi deler viden om muligheder for samkørsel og delebilsordninger på en tema-aften til 
efteråret.I øvrigt er Nødebo fuld af hard-core cyklister, der kan inspirere til socialt samvær 
omkring cykling.

Spring på cyklen, 
kør sommeren i møde og oplev 

godt humør og fællesskab!NB!



Du har sikkert hørt om initiativet ”Nødebo Bæredygtigt!”, som er skudt i gang af en lille dedikeret flok 
bysbørn med det formål at fremme alt, hvad der er - ja netop bæredygtigt - i vores lille by =  alle tiltag, som 
mindsker forureningen af miljøet.

Der er allerede påbegyndt mange tiltag - dem kan du læse om på gruppens hjemmeside:                       
www.nødebobæredygtigt.dk. (Ja, - det skrives med både ø og æ)!

Nu vil vi gerne ha’ endnu et projekt op at stå, nemlig en vise-frem-dag, hvor alle interesserede i Nødebo 
kunne komme rundt til dem i byen, som har ”noget bæredygtigt” på netop deres parcel at vise/fortælle om. 
Det kunne f.eks. være:

en rigtig god regnvandsopsamler  eller en faskine til regnvand

en specielt god måde at kompostere køkkenaffaldet på

solceller på taget eller et jordvarmeanlæg

en specialudviklet brændeovn, som ikke forurener i lighed med de konventionelle modeller

eller en modificering af eksisterende brændeovn, som mindsker partikeludslippet

frugttræer/køkkenhave i stedet for pyntehave

måske en pæn inddækning af vores nye affaldscontainere

eller noget helt andet - meget gerne ”lavpraktisk”, - som du/I har taget i brug, og som andre kunne ha’ 
glæde af at kopiere. ALT har interesse, så snart det fremmer vores bæredygtighed.

Meld tilbage, meget gerne på mail til: elseogknud@mail.dk senest den 3. maj, hvad du kunne tænke dig at 
vise frem, og hvilke af de følgende datoer, det vil kunne lade sig gøre for dit vedkommende: 

Lørdag den 30. maj,   Søndag den 31. maj,   Lørdag den 13. juni,    Søndag den 14. juni

Hvis der bliver mest stemning for en lørdag regner vi med et tidspunkt mellem 15.00 -17.00. Bliver det en 
søndag, vil vi foreslå mellem 10.00 - 12.00.

Kom ud af busken. Vi glæder os meget til at høre fra dig om, hvad du kunne tænke dig at vise os andre 
interesserede Nødeboere.

 Else Jensen, Baunevænget 13,  4848 3229     Nina Horn, Egebakken 3, 4448 1988
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en vise-frem-dagNB!
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Nødebo Fod-klinik
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt 

E-mail: klinik.k@hotmail.com  -  Hjemmeside: www.raskfod.dk

Ring for aftale: Tlf. 

31 44 27 31 

Sportsvej 47 - Nødebo

Flyttet til 

nye lokaler



25

En levende skole
i lokalsamfundet

Så nærmer foråret sig. Gæs og traner på vej mod Sverige, trækker ind over vores skole. Så lyder 
råbet ”se op, se op”, for børnene skal kunne følge naturens gang og opleve de store fugletræk, som 
heldigvis ofte har valgt en rute ind over os.

Lidt mere eksotisk, så har vi siden sidst haft Kina på skemaet på ABC-dagene. Børnene har prøvet 
kræfter med bl.a. kinesiske skrifttegn, kinesisk mad og Tai Chi ! de har været vældig optagede af 
det.

I disse måneder begynder vi at bruge en morgensamling om måneden til at holde børnemøde. Vi 
har ofte brug for at snakke med børnene om forskellige emner, og også høre deres meninger og 
ideer i forhold til vores fælles skole og SFO-liv. 

Vi får også genoplivet vores elevråd, som desværre har ligget i dvale et stykke tid, ikke mindst på 
grund af travlhed hos undertegnede. Nu har Anders påtaget sig opgaven, og det er vores tanke at 
særligt børnemøderne skal bidrage til arbejdet i elevrådet.

Tirsdag, d. 24. marts var vi på besøg på Skovskolen. Vi var inviterede af de studerende på Natur-
vejlederuddannelsen, som lavede et arrangement for os. Vi tog af sted alle klasser sammen med 
hele 3. årgang fra Jespervej, så 3. N kunne få lejlighed til at hilse på deres kommende kammerater.
I skrivende stund venter endnu en dag med Skovskolen og naturvejlederne, lærerne skal på sidste 
uddannelsesdag i udeskoleuddannelsen og vi er ved at forberede de kommende skolebørns start i 
Før-SFO den 1. maj. Som altid glæder vi os så meget til de kommer med alle deres forventninger 
og glæde over nu snart at være skoleelever.

Klubbens medlemmer nyder i øjeblikket saunaen i haven hver torsdag aften, den er virkelig blevet 
et hit. 

Godt forår.

Bente Nissen og co
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Parkour i naturen – 
Workshops for undervisere

Invitation til workshops for undervisere og foreningsfolk, der arbejder med idræt eller udeliv. 
Missionen er at bringe parkour tilbage i naturen og give deltagerne redskaber til at udforske de 
muligheder for bevægelse, som skov og park tilbyder os.

Onsdag den 6. maj kl. 16-18 i Hillerød ved Slotssøen/”Posen”

Tirsdag den 12. maj kl. 16-18 på Eghjorten Naturlegeplads ved Hillerød. 

Torsdag den 21. maj kl. 12.30-17 på Skovskolen. Her er det både teori og praktik. Hele 
dagen koster 200 kr. inkl. kaffe/kage/vand. Holdes i samarbejde med Sundhedsnetværket 
tilmeld via https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk

Parkour er en bevægelseskunst, hvor der er fokus på behændighed, mobilitet og styrke. Vi 
arbejder med teknikker til at forcere forskellige forhindringer, over under og igennem, så vi bliver 
i stand til at sammensætte spændende og udfordrende ruter. Formen er legende og udforskende, 
men baseret på indgående kendskab til de krav, aktiviteten stiller, og hvordan øvelserne kan 
differentieres til de enkelte deltageres styrke, størrelse, mod og deres ambitioner. Det er en fordel, 
hvis du kan deltage aktivt selv, men ikke et krav, og det er for alle aldre og niveauer. Hvis du har 
engagement og nysgerrighed for konceptet, kan vi love, at du går hjem med nye færdigheder.

 fortsættes næste side
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Husk: 

Flere lag tøj. Vores workshops foregår ude, så hold øje med vejrudsigten

Fleksible sko fx løbesko eller sneakers

Drikkedunk

Tilmelding via link på www.skovparkour.dk (menu: underviser) senest 1 uge før. 

Tilmelding til den 21. maj dog via https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk. Har du spørgsmål til 
indhold af de tre workshops, så skriv til martin@streetmovement.dk 

Det koster 50 kr. at deltage i en eller begge af de to første workshops. Den tredie koster 200 kr.

Se videoer og mere information på www.skovparkour.dk 

Husk i øvrigt, at Skovskolen råder over en parkourbane, som alle frit kan benytte.

Vær med til at gøre Naturens Dag 
til hele Nødebos dag

Mens det endnu kun er forår, har arrangørerne taget hul på den første spæde planlægning af én af 
efterårets store aktiviteter i Nødebo: Naturens Dag 2015 på Skovskolen 13. september kl. 10-15 - 
med det overordnede tema ”Naturen hvor du bor”. 

Nødebo gæstes denne dag af godt 3.000 besøgende – lad os vise Nødebo frem og gøre dagen til 
hele Nødebos Naturens Dag!

Naturens Dag er Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings årlige mærkedag for 
naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for besøgende og vise den brede palet af friluftsliv og 
naturoplevelser frem for danskerne. Målet er at øge den brede interesse for et aktivt og sundt liv 
med natur, friluftsliv, naturoplevelser og naturbeskyttelse.

Naturens Dag har børnefamilier og bedsteforældre, lærere og pædagoger som primær målgruppe. 
Undersøgelser viser nemlig, at børn i dag er halvt så meget i naturen, som deres bedsteforældre 
var, da de var børn.

 fortsættes næste side
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Det bliver stort

Bag Naturens Dag i Nødebo står Naturstyrelsen Nordsjælland og Skovskolen samt ca. 30 
foreninger og grupper, der bidrager til dagens aktiviteter. Men vi kan bruge flere – og hvorfor 
ikke involvere Nødebos borgere og foreninger endnu mere?

Vi forventer fuldt hus på Skovskolen, som igen bliver et af landets største Naturens Dag-
arrangementer. Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har allerede meddelt, at de 
igen officielt vil åbne den landsdækkende Naturens Dag herfra, og desuden har vi fra Skovskolen 
samme weekend 12. – 13. september fået mulighed for at være vært for De Nordiske Mesterskaber 
i Skovhuggersport 2015 fra parken foran hovedbygningen - med det store finaleshow som et festligt 
punktum for Naturens Dag.

Aktiviteterne er mangfoldige – og I er også velkomne! Deltagelse er gratis og en unik mulighed for 
at skabe opmærksomhed omkring jeres arbejde og interesse – og sætte Nødebo endnu kraftigere 
på landkortet.

I kan både deltage med en stand på Skovskolens område eller skabe en aktivitet på jeres egen 
adresse, vi så henviser til i det samlede program. 

Har I lyst til at være med, har vi af hensyn til den videre planlægning brug for en kort tekst/
beskrivelse af jeres stand/aktiviteter (hvis muligt gerne tilpasset årets tema Naturen hvor du bor). 
Send det sammen med jeres web-adresse samt evt. ønske til placering af jeres stand/aktivitet på 
Skovskolens område til: Anne Nysted, anyc@ign.ku.dk senest 1. juni 2015.
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Kom og vær med til at fejre pinsen med en dejlig tur gennem skoven 
fra Nødebo kirke til Gadevang kirke. 

Program: 
8.30 Morgensang i Nødebo kirke
9.00 Vandring gennem skoven til Gadevang
11.00 Koncert i Gadevang kirke
12.00 Frokost – vi spiser vores medbragte madpakker på græsset ved Gadevang kirke 

NB: Drikkevarer kan købes!

Pilgrimsvandring i pinsen
2. pinsedag den 25. maj 

Fruebjergmøde søndag den 16. august

Højskoledage i præstegården i weekenden 5. -6. september
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SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

FØRST PÅ KROEN OG SÅ TIL...
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Konfirmation 2016

Næste år er der konfirmation i Gadevang Store Bededag den 22. april og søndag den 24. april, 
og i Nødebo Kristi Himmelfarts dag den 5. maj og søndag den 8. maj.

Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse i præstegården torsdag d. 11. juni kl.19.30, og 
alle de sjette klasser, der bor i vores to sogne, vil få en indbydelse tilsendt i løbet af april. På mødet 
vil man møde præsten, organisten og vores konfirmandmedarbejder, der vil fortælle  om forløbet 
og orientere om den del af kirkens arbejde og arrangementer, der kan have særlig interesse for 
konfirmanderne og deres familier. 

På mødet vil vi i fællesskab fordele næste års konfirmander på de forskellige konfirmationsdage. 

Eva Holmegaard Larsen, Sognepræst

Salmer og Spaghetti
Festlig sæsonafslutning torsdag 28. maj 

Børnekoncert med Salmeswing Kl.17.00 i Nødebo kirke 
med efterfølgende fællesspisning i præstegården. Salmeswing 
består af de to musikere Sille Grønberg og Palle Windfeldt, 
der har gjort koncerter for børn til deres speciale. Parret var 
bl.a. en del af børnejazz orkestret Djanzz og står bag musik-
ken til det populære børneprogram ”Rosa fra Rouladegade”. 

Salmer og Spaghetti:

Tid: sidste torsdag i måneden fra januar-maj og fra september-
november.

Sted: Nødebo kirke kl.17 til en hverdagsgudstjeneste for bør-
nefamilier med efterfølgende fællesspisning i præstegården.

Tilmeldning: til præstesekretær Allan Høier på alho@km.dk eller 4848 0719 (bedst om 
tirsdagen) helst dagen før. 
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Til lykke til årets konfirmander

Så er forår og konfirmanderne springer ud. Der skal lyde et stort til lykke til dem alle sammen. 
De er ikke kommet sovende til det! At være konfirmand er ud over undervisningen også at deltage 
aktivt i kirkens arbejde. Enten hjælper man som kirketjener om søndagen med at åbne og gøre 
kirken klar til gudstjeneste, eller ved at læse søndagens tekster eller bønner. Eller man dækker 
bord og hjælper i køkkenet ved de månedlige spaghetti gudstjenester. Eller hjælper med at lave 
børnegudstjeneste eller undervise de små minikonfirmander. 

Det er rigtig godt også at gøre noget praktisk og forstå, at kristendom er ikke kun for hovedet 
men også for kroppen. Tro er ikke kun noget, man skal forsøge at tænke sig frem til. Det er i høj 
grad også noget, man gør. Og sommetider er kroppen hurtigere end hovedet til at forstå, hvad det 
hele drejer sig om. 

Året store udfordring har været skolereformen, som mange steder har gjort det vanskeligt at 
bevare konfirmandundervisningen i morgentimerne. Om undervisningen skal ligge om morgenen 
eller mellem 14 og 16, forhandles ved hvert nyt skoleårs start med skolernes ledelse. I dette år 
var vi så heldige at beholde Nødebos konfirmander fra Grønnevang skolen om morgenen, mens 
Gadevangkonfirmanderne fra januar blev undervist fra klokken halvtre til seksten. Og der er altså 
en væsentlig forskel på, hvad man kan nå med morgenfriske teenagere og så dem, der først har 
fået fri efter en lang dag og så først derefter skal til præst! 

Der måtte godt med te og chokolade kiks til! Jeg håber meget på, at ikke alle konfirmander skal 
til at undervises om eftermiddagen, for så bliver det inden for et meget begrænset tidsrum, vi kan 
begrave de døde.

Man gør sig jo altid tanker om, hvad konfirmanderne egentlig får med sig ud i livet efter sådan et 
forløb. Målet er at give dem en god solid viden om, hvad kristendom er, og hvorfor det er relevant 
for deres liv. Og målet er at lære dem, hvordan man udfolder troen i praksis. Man skal have noget 
kristelig kulturel basis viden med sig – kunne bede sit fadervor, synge nogle salmer, træne det at 
deltage i ritualerne og lære livet omkring kirken at kende.

Det er også vigtigt, at de oplever kirken som et sted, hvor de bliver taget imod – også med alle 
deres spørgsmål og tvivl og sommetider også trods. Man må ikke gøre vold på unge sjæle, der er 
så meget, der skal have lov at blafre spørgende og søgende rundt – men at kirken forsøger at give 
nogle svar, det må de godt opleve. Kunsten er at finde balancen mellem frihed og pligten til at 
forsøge at fordybe sig i det år, de går til konfirmationsforberedelse.

fortsættes næste side



33

Samarbejde

I år konfirmerer vi to hold dejlige konfirmander, som det har været en fornøjelse at være sammen 
med. Vi håber, de vil huske dette år som et godt forløb – også når de blev pisket til at synge 
flerstemmigt, dække borde, tænde lys på alteret, hente dåbsvand, dele salmebøger ud, vaske 
alterbægre af -  og udfordret af at lave noget så grænseoverskridende som en bede krans, gå 
pilgrimsvandring og bygge et kors af en gammel cykel. 

Vi takker for mange gode timer og siger bare: på gensyn og til lykke!

Eva, Kirsten, Peter, Søren, Ann og Michael  (Personalet ved Nødebo og Gadevang kirker) 

Gadevang konfirmander med deres fine skrammelkors

Først skal cyklen skilles ad... 
det kræver stærke piger

Kan man mon lave 
en tornekrone af en cykelkæde?

Det centrale element: korset
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Seje drenge i en stille stundMed kors i panden askeonsdags

Sang og musik i Gadevang Kirke

At binde sin egen Kristus krans

Clara: Hvorfor tror du på Gud?
William: Fordi han er god

William B.: Jeg har lært, at kristendommen er noget 
andet end det, man tror. Man behøver ikke nødvendigvis 
at tro på historierne, men på budskabet i dem.

Emil: Jeg tror på Gud for at have nogen 
at bede til, hvis man f.eks. bliver syg

William L.: Det er hyggeligt at gå til præst og jeg vil gerne 
konfirmeres, fordi jeg tror på Gud. Men det er irriterende, at 
man skal så meget i kirke. For det er trættende som teenager.

Caroline: Jeg tror på Gud, fordi det gør jeg – og fordi jeg tænker, at 
man tror på noget og der må være noget, som har skabt det hele…

Clara: Jeg tror på Gud, fordi jeg gerne vil have noget at 
tro på, sådan så man ikke bare ender sit liv i jorden, men 
kommer op i himlen og bliver taget godt af, og det er Gud 
der har skabt jorden og at Gud har skabt det, vi lever af.

Cornelius: Jeg valgte at blive konfirmeret, fordi jeg gerne 
ville lære noget nyt og sige Ja til Gud. Da jeg var lille, blev 
jeg jo døbt, men det synes jeg ikke rigtig tæller, da det jo mere 
var mine forældre, der sagde Ja for mig. Så nu vil jeg gerne 
bekræfte, at jeg tror på Gud.
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Olivia Kartholm Blauenfeldt
Clara Theilgaard Hansen
Magnus Elmer Feddersen
Caroline Munkholm Rasmussen
Frederik Jermiin Kiersgaard Olesen
William Bjerre Hansen

Ida-Marie Skibby Marcussen
Camille Glenthøj
Lærke Langhoff
Simone Kajsa Rud Egelund
Cornelius Hedmann Clausen
Emil Julius Søren Damholdt
William Lohmann

Konfirmation 2015

I Gadevang kirke konfirmeres Store Bededag:

Kl. 10.00 Kl. 11.15

I Nødebo kirke konfirmeres Kristi Himmelfarts dag kl. 10.30:
Ida Greve Falbe-Hansen
Signe Nordlunde Geissler
Lærke Stenby Johansson
Amalie Hirsborg Møller
Magnus Rydahl Andersson
Johanna Aida Andersen
Mikkel Skat Lørup

Marcus Borring Andersen
Olivia Ngoc Ulrich Nielsen
Niels-Martin Terkildsen
Kristian Seiler Kraft
Camilla Krogsgaard

Matthias Siewartz
Mikkel Schiøtt Mortensen
Lærke Meldgaard Steen
Helene Kirstine Balslev
Thea Yde Petersen

I Nødebo kirke konfirmeres søndag d.17. maj:

Kl. 10.00 Kl. 11.15
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June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo  3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424 june@lekfeldt.dk

Gunver Nielsen, Mosebredden 1
Nødebo  3480 Fredensborg

Næstformand 48481429 nielsen.aagaard@mail.dk

Poul Olsen, Kirkevej 12 
Nødebo  3480 Fredensborg

Kasserer 48480274  
40257074

poulmarius@gmail.com

Christine Fossing, Sportsvej 37
Nødebo  3480 Fredensborg

Personale-
kontakt

35149652  chrisfos@hotmail.com

Kirsten Aunstrup, Søparken 7
Nødebo  3480 Fredensborg

48485874 kirsten@aunstrup.com

Bodil Davidsen, Sportsvej 9, 
Nødebo, 3480 Fredensborg

Aktivitetsud-
valgsformand

40873652 msdk@get2net.dk

Lene Birkmand, Humlevænget 1, 
Nødebo  3480 Fredensborg

30246676
35436676

lene.birkmand@regionh.dk

Jette Bjerre Hansen, Gribskovvænget 14
Gadevang  3400 Hillerød

48249504  
28899504

jbh@dakofa.dk

Birgitte Henriksen, Gadevangsvej 122
Gadevang 3400 Hillerød

48266083 henriksenbirgitte@yahoo.dk

Eva Holmegaard Larsen, Nødebovej 24
Nødebo 3480 Fredensborg

Sognepræst 48480719 ehl@km.dk

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Vejviser for kirkerne i Nødebo og Gadevang  www.noedebosogn.dk
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo   48 48 07 19  ehl@km.dk
Træffes bedst: ons-, tors- og fredag 10-11, tirsdag 16-18, træffes ikke mandag 
Præstesekretær: Allan Høier  
træffes  som regel i præstegården tirsdag kl. 9-15  48 48 07 19  alho@km.dk
Graver: Michael Müller 
Kirkegårdskontor Nødebovej 16, Nødebo   48 48 40 09 graver@live.dk
Træffes hverdage i dagtimerne
Sognemedhjælper: Kirsten Kragh     48 48 40 09 graver@live.dk
Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove   48 48 40 09 graver@live.dk
Organist:  Peter Navarro-Alonso     60 88 19 01 peter@navarroalonso.com
Kirkesanger: Søren Hossy       33 15 95 96 s-hossy@mail.dk
Kirkeværge: Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød      herikhansen@gmail.com
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Gudstjenester Prædikant Nødebo Gadevang
April

26. april EHL 10.30 9.00
30. april EHL 17.00

Salmer & spaghetti
Maj

1. maj EHL 10.00 & 11.15
Store Bededag Konfirmation

3. maj EHL 9.00 10.30
10. maj EHL 10.30 9.00
14. maj EHL 10.30

Kr. himmelfart Konfirmation
17. maj EHL 10.00 & 11.15

Konfirmation
24. maj EHL 10.30 9.00
Pinsedag
25. maj EHL 8.30 11.00

2. Pinsedag Koncert
28. maj EHL 17.00

Salmer & spaghetti
31. maj EHL 9.00 10.30

Juni
7. juni Ib Lauritsen 10.30 9.00

14. juni EHL 9.00 10.30
21. juni EHL 10.30 9.00
28. juni EHL 9.00 10.30

Juli
5. juli Annemarie Lund 9.00
12. juli Annemarie Lund 10.30
19. juli Ib Lauritsen 9.00
26. juli Ib Lauritsen 10.30

August
2. august EHL 10.30 9.00
9. august EHL 9.00 10.30
16. august EHL 11.00

Fruebjerg friluftsgt.

Gudstjeneste-
liste
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Nødebo Idrætsforening         www.nif.dk
Formand Henning Vester,
Krohaven 7, Nødebo            4848 3150
Kasserer Kasper Andersen,
Mosedraget 24, Nødebo            4848 5584
Sekretær Svend Høegh Nielsen,
Kirkevej 14, Nødebo            4848 0672
Badminton: Svend M. Andersen,
Baunevænget 38, Nødebo            4848 2804
Fodbold: Henrik Løber
Baunevænget 36             9955 4956
Gymnastik: Lillian Dale,
Søvej 14, Nødebo             4848 3238
Tennis: Niels Lillemose,
Rådyrvej 6, Nødebo             4848 3121

Grib Skov Trop                   www.gribskovtrop.dk
Formand Kirsten Schumann   2222 9095
Formand: kirstenschumann@gmail.com
Ulveleder: Bente Wilcke  4848 0128
Stifinderleder Lars Kvisgaard   4055 4742
Spejderleder: Stinus Andersen 2344 2659
Roverleder: Ole Lumholt  4848 0747
Forældreforening: Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt: Brian Hørup  4159 1076  
bhpost@mail.dk

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

Øvrige foreningsdata

Kajakklubben Esrum Sø    www.kkes.dk
Pia Gulstad   
Gadevangsvej 89              4011 1139
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo           

Folkemusikgruppen Nøddeknækkerne
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard tlf:           4848 2013
Kildeportvej 24 Nødebo
soeren.sigsgaard@gmail.com

Nødebo Bridgeklub
www.noedebo.dk/bridge
Formand Frithjof Saabye             4824 9119

Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne
www.Nbovikingerne.dk

Forkvinde Jytte Møller
Pile Alle 7, Nødebo             3026 3231
Kasserer Jytte Bieber   
Egebakken 9, Nødebo             2253 4009
Sekretær Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo            4913 5215
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Gospelkoret: Mighty Monday Mass Choir
Mail: gospel@mmmc.dk
Hjemmeside: www.mmmc.dk
Helene Dahl  Korleder             2346 2767

Bestyrelsen:
Anne Hansen, Formand              4848 4196
Kirsten Poulsen              5190 0453
Solveig Nordlunde             4826 2446
Maria Johansen             2227 0276
Margit Vester             4848 3150
Gitte Kruchov             4841 4364
Lis Aas              4847 1412

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

Nødebo Lokalråd                      www.nødebo.dk

Formand Nina Werther     4848 1407
Næstformand Lilian Dale Andersen     4848 3238
Sekretær Anne-Mette B. Andersen    2093 0128  
Webansvarlig og   
Kasserer Birgit Madsen    4848 2188
Helle Barker 5091 1439
Sidsel Eriksen     2424 8414
Byrådsmedlem  Christina Thorholm   4848 5442
Tilforordnet Eva Holmegaard Larsen 4848 0719

Hillerød Sejlklub      www.hillerodsejl.dk
Theis Bober, Ringridervej 6           2163 5427
3400 Hillerød
theisbober@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo            

Nødebo Stavgang     www.nodebostavgang.dk
Formand Jette Krog            4848 2793
Kasserer Poul Bønsøe           4848 2287
Sekretær Aase Nielsen           4848 1742
Inger Petersen            2896 8430
Anne-Marie Falkenberg             4825 0706
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Bliv medlem af kroen: Det personlige medlemskontingent er 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. 

Kulturabonnement koster 800 kr. pr. år og er kun for medlemmer. Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.

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

Lokaler Basis Pris med 1 rabat Pris med 2 rabatter

Krostuen 8.600 6.100 3.600
Sal og krostue 10.900 8.400 5.900
Krostue og driverhus 10.900 8.400 5.900
Sal, krostue og driverhus 12.000 9.500 7.000
Hestelængen 3.950 1.450

  Ann-Britt Thorndahl            loppegeneral          4848 4929

Forsamlingshuset, Nødebovej 26 4848 0746 kro@noedebo-kro.dk

Kirsten Aunstrup, Søparken 7 kulturudvalget 4848 5874 kirsten@aunstrup.com
Tilde Gylling, Søengen 2 2070 2930 tildegylling@gmail.com

Bruno Bjerre, Ebbas Allé 14B ejendomsudvalget 2014 1617 bebjerre@gmail.com
Nina Christiansen, Kirkevej 8 2967 9008 ninakirkevej@gmail.com

Mogens Hansen,  Egebakken 16 kassserer 4581 1580 lone-mogens@egebakken.dk
Flemming Jørgensen, Nødebovej 1B bankoudvalget 4848 3980 flemming@herluf.net
Lisa Kragh, Kildeportvej 14 økonomiudvalget 4848 1729 lisakragh@dlgmail.dk
Jens Lassen, Kirkevej 15,  Græsted sekretær 2113 0847 jenslassen26@live.dk
Lisbeth Larsen, Nøddehegnet 38 informationsudvalget 4848 3537 olis@larsen.dk
Heidi Marie Lyngsøe, Kildeportvej 13 medlemsudvalget 2253 4299 heidi_lyngsoe@hotmail.com
Merete Rosenberg, Søparken 2 2567 0561 merete.rosenberg@yahoo.com

Camilla Svanebjerg, Rosenberg Alle 3 formand 3555 3180 camilla@svanebjerg.dk
Chr. Wolfhagen, Nøddehegnet 19 driftudvalget 2176 7113 christian@wolfhagen.name
Søren P. Østergaard, Kirkebakken 2 2094 8976 oestergaard@mil.dk

Forsamlingshusets bestyrelse



Det sker på Nødebo Kro fra april til august

Næste nummer af Kirke & Kro udkommer 
den 9. august, deadline 26. juli

April

Tir. 28.  kl. 18.50 Banko
Maj

Man. 4.  kl. 19.30 Smækkys - PH i tide og utide A
Tir. 5.  kl. 18.50 Banko
Fre. 8.  kl. 21.00 Tango Furioso A§ 
Tir. 12.  kl. 18.50 Banko
Fre. 15.  kl. 17.00 English Pub Night
Tir. 19.  kl. 18.50 Banko
Ons. 20. kl. 18.00 Hellebæk Skov G
Tir. 26.  kl. 18.50 Banko
Søn. 31.  kl. 7.30  Morgenvandring med Sven Løw G
Juni

Tir. 2.  kl. 18.50 Banko
Tir. 9.  kl. 18.50 Banko
Tir. 16.  kl. 18.50 Banko
Tir. 23.  kl. 19.00 Sankt Hans G
Tir. 30.  kl. 18.50 Banko
Juli

Alle tirsdage   kl. 18.50  Banko

August

Alle tirsdage   kl. 18.50  Banko
Søn. 23.  kl. 10.00  Loppemarked

A Arrangementer inkluderet i abonnement
§ Middag kl. 19, bestilles senest onsdag
# Nøddeknækkermiddag kl. 18.00, bestilles senest onsdag
G Gratis adgang


