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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 væ-
ret medlem i minimum 2 år, når lejekontrakten un-
derskrives. 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 ud-
lejning. Rabatten gives kun, når det drejer sig om 
medlemmers personlige arrangementer, fx bryl-
lupper, fødselsdage, jubilæer, konfirmationer mm.  
Det betyder, at man gerne må leje kroen til en god 
vens arrangement, men der gives ikke rabat.

Bliv medlem af kroen

DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT  
350 kr pr år - og 150 kr for unge  
(under 30) under uddannelse. 

Forældres medlemsskab omfatter  
børn under 18.  

Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk 

ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen. 

Samlet løssalgspris ca. 3.450 kr.

Ny medlemsfordel!!!
Der er i denne sæson medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer. 
Rabatten gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner, der har betalt kontingent for 2018. 
Hvis man regner med at komme til mere end 6 arrangementer kan det stadig bedre betale sig at købe et 
årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens hjemmeside senest en uge før arrangementet.
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De to klassiske råd til 
konfirmanden
Tusinder af unge mennesker bliver 
konfirmeret landet over her i april 
og maj måned. Mens vi taler om fal-
dende dåbstal og medlemsflugt fra 
folkekirken, bliver der konfirmeret 
lige så mange unge mennesker som 
altid. Konfirmationen er et hit, og 
det handler både om at konfirmati-
onsforberedelsen er et pusterum i 
en konkurrencepræget hverdag. Og 
en god anledning til at give sig tid til 
at overveje, hvem man er og hvad 
det vil sige at være et menneske. 

Nu er festen lige om hjørnet, og fæd-
re, mødre og onkler og bedsteforæl-
dre er begyndt at tænke på talen. Og 
jeg vil tro, rigtig mange vil sige til de-
res konfirmand, at noget af det vig-
tigste i livet er at tro på sig selv. 

Det er sandelig også vigtigt. En an-
den ting, man også plejer at kom-
me ind på er, at det er vigtigt at 
være sig selv. Tro på dig selv og 
vær dig selv. Men – hvad vil det 
egentlig sige? Og er det egentlig 
et råd, man kan bruge til noget?

Tro på dig selv
At tro på sig selv, det lyder så 
nemt. Bare tro på dig selv! Jo, 
men hvad hvis man er et ner-
vøst gemyt, der skal til eksamen. 
Stemmen ryster og klappen går 
ned. Hvordan skal man så tro på 
sig selv? 

At tro på sig selv er faktisk det 
sværeste i verden. For vi men-
nesker, vi er vores egne hårde-
ste dommere. Vi er dem, der kan 
se flest fejl ved os selv. Og vi kan 
knokle og slide og alligevel ikke sy-
nes vi er gode nok. Så sidder håret 
forkert. Så har vi for tykke lår eller 
for korte ben. Der er altid noget 
i vejen. 

Det andet råd, at vi bare skal ”være 
os selv”, det er ikke et hak bed-
re. Det er ligeså meget en varm-
luftsoppumpet begrebsballon. For 
hvad skal det egentlig sige? Nogle 
ville sige, at det handler om at fin-
de sit autentiske jeg. Men hvad nu 
hvis ens autentiske jeg er at være 
luddoven, eller kalder dig til at bli-
ve bankrøver eller terrorist.

Det der er større end os selv
At du skal tro på dig selv og være 
dig selv er sådan nogle mantraer, 
vi går og gentager. Det lyder så rig-
tigt, men siger så lidt. Jeg vil som 
de unge menneskers præst i ste-
det råde dem til at tro på Gud. Jeg 
vil også sige til dem, at vigtigere 
end at være sig selv er det at være 
et ordentlig menneske.

Endelig vil jeg også sige til dem, at 
der hvor vi virkelig kan hente vores 
styrke, er ikke altid i os selv, men i 
det der er større end os selv. 
En ung jødisk pige, der overleve-
de en tysk koncentrationslejr un-
der anden verdenskrig, kommer 
sultende og nedbrudt gennem 
Litauen, på sin lange vandring 
hjem efter krigen. Hun kommer 
forbi en gård, hvor konen på går-
den får så ondt af den trætte, ud-
magrede pige, at hun byder hende 
på middag. Ind på bordet kommer 
et stort fad med en varm, duften-
de, nystegt flæskesteg. 

Men her takkede den unge, jø-
diske pige nej. Hun havde på sin 
vandring levet af tiggeri og rester 
og affald, men trods alle sine lidel-
ser kunne hun ikke sætte tænder-
ne i et stykke svinekød. 

Man kan ikke lade være med 
at mene, at selv de strengeste 
religiøse kostregler må kunne 

Det er vigtigere at være  
et ordentligt menneske  
end at være sig selv
Tillykke til årets konfirmander
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Årets konfirmander

I Gadevang konfirmeres 
på Store Bededag 
d.27.	april,	kl.10.30:
Sebastian Hedmann Clausen
William Rafn Jakobsen
Mads Blom Larsen
Nikolaj Milner Nymand
Valdemar Dal Bertram
Frederik Toftdal

I Nødebo konfirmeres 
på	Kristi	Himmelfarts	dag	
d.10.	maj,	kl.,10.00:
Katrine Marie Brockmann
Mollie Arenfelt Østergaard
Anna Duus Armfeldt
Alexander Andreasen Stamatakos
Christian Emil Topp Muurbech
Kl.11.15: 
Camilla Oredsen Wittmaack
Josefine Sne Bangsbo Fritz
Noah Frost Nilsson
Thomas Broberg Damm
Louis Lyster Thonke

Og søndag d. 13. maj
KL.10.30:
Mathias Emil Sigsgaard Nielsen
Andreas William Anker Ohrt
Julius Baungaard Saugmann
Patrick Valentin Bo Andersen
Mark Kvisgaard Hansen
Laura Meldgaard Steen
Tobias Veibel

sættes ud af kraft under hen-
syntagen til pigens helbred? Men 
pigen var standhaftig. Hvorfor? 
Fordi, hvis hun opgav sin traditi-
on og sin historie, ville det hele 
være ligegyldigt. Hun ønskede 
ikke kun at overleve fysisk, men 
også overleve med sin identitet 
i behold. Hun havde ikke kun 
kæmpet for sig liv, men kæmpet 
for at være den, hun var. Og den 
hun var, var ikke bare ”sig selv”, 
men en del af en historie, et folk, 
en historie med en tradition og 
en tro. 

Mere end os selv
Denne unge pige hentede sin styr-
ke til at overleve fra kræfter ude-
fra. Fra sin tro på Gud. Hendes 
mod kom af at tro på, at vi lever af 
noget, der er større end os selv. 
Det ville jeg gerne give konfirman-
derne med ud i livet. For når ver-
den ramler og livet bliver rigtig 
svært, er der ikke meget styrke at 
hente i kun at tro på sig selv. 

Den virkelig styrke ligger i, at der er 
nogen, der tror på os. Hvis man vir-
kelig skal tro på sig selv, må nogen 
tro på os først. Vores styrke ligger 
ikke i os selv, men i at nogen har el-
sket os. Vores forældre, vores fami-
lie og gode venner. Man kan fare 
fuldstændig vild i verden, hvis man 
ikke bliver elsket eller ikke mærker, 
at man er noget for nogen. 

Tro på sig selv er noget, vi får gi-
vet. Af andre mennesker – og af 
Gud. Derfor er det også vigtigt for 
konfirmanderne, at det selvfølgelig 
handler om deres tro på Gud, men 
først og fremmeste handler det om 
at tro på, at Gud tror på dem! 

Troen giver dem et sted at høre 
til, en historie at finde retning i.  
Og en befrielse fra at skulle være 
et supermenneske. 

Ikke supermennesker
Jeg håber, konfirmanderne kan 
genkende sig selv i de bibelske 
historier, vi har læst og udfoldet 
sammen. Historien om Adam, 
der var en kryster og tørrede 
skylden af på Eva og alligevel blev 
far til Kain og Abel. Og historien 
om Moses, der stammede og var 
temmelig introvert, men alligevel 
blev sendt foran sit folk til det for-
jættede land. Eller Jakob, der snød 
og bedrog sin bror af misundelse 
og selvovervurdering, og alligevel 
blev stamfar til et helt folk. 

Eller Jesus’ disciple, der aldrig rig-
tig forstod noget og snorksov den 
ene gang, han bad dem holde sig 
vågen sammen med ham, den nat 
han blev forrådt. Og som flygtede 
og svigtede, da det gjaldt, trods 
alle de fine ord om troskab. Og 
alligevel var det dem, der bar kri-
stendommen ud i verden. 

Disse centrale bibelske skikkelser 
havde al mulig grund til ikke at tro på 
deres egen styrke. Men Gud troede 
på dem. Og det gør hele forskellen. 

Eva Holmegaard Larsen
sognepræst
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Generalforsamling og 
arrangementer	i	Jordnær
Et stort velkommen til generalfor-
samling	tirsdag	d.	24.	april	kl.	19 
i Jordnær. Her vil vi fortælle om 
de mange gode ting der er sket 
i Jordnær i det forgangne år – og 
holde fanen højt for en spænden-
de fremtid. Alle er velkomne – også 
til en plads i bestyrelsen.

Jordnær startede som en pop-
up projekt i foråret 2015 og er 

nu etableret som en borgerdrevet 
købmandscafé, hvor en mindre 
hær af frivillige sørger for at gade-
vængere, og hvem der ellers kom-
mer forbi, har et alternativt og bæ-
redygtigt indkøbs- og mødested.
Ud over indkøbsmulighederne 
tilbyder Jordnær rigtig mange ar-
rangementer som initieres af ga-
devængere og andet godtfolk. Her 
er er to eksempler på tilbageven-
dende arrangementer som alle er 
velkomne til at deltage i. 

Torsdagsmad med kultu-
relle indslag
Hver	torsdag serveres der aftens-
mad i Jordnær. Siden december er 
åbningstiden udvidet med torsdag 
eftermiddag og aften, hvor der har 

været købmandsåbent, hyggelig 
middag eller servering til take-away 
efterfulgt af kulturelle indslag.  

Indholdet af såvel mad som kultu-
relle indslag varierer fra uge til uge, 
og vi glæder os til det bliver varme-
re udenfor og det blandt andet bli-
ver tid til jordnære hot dogs fra gril-
len. Musik kommer der også mere 
af, både lokalt og gennem samar-
bejde med Klaverfabrikken. Vi har 
haft besøg af Tue West med band 
og senest kom Aggerbæk/Jepsen 
og optrådte med deres numre. 

Til take-away medbringes egen mad-
beholder. Tjek menuen på Facebook. 

Jordnære Samtaler
Er et andet eksempel på et til-
bagevendende arrangement i 
Jordnær er konceptet Jordnære 
Samtaler. På månedsbasis har 
Ida-Lykke Bang og Jytte Poulsen i 
Gadevang taget initiativ til at del-
tage i samtalens kunst. 

Mange mennesker har spænden-
de historier at fortælle. Arbejde, 
man har sagt farvel til eller arbej-
de, man står midt i. Måske har 
nogle en spændende hobby, som 

man gerne vil dele med andre. 

Der har blandt andet været afholdt 
samtaler om bøger og været besøg 
af Jordnærs kaffeleverandør Just 
Coffee samt fortælling om oplevel-
ser fra ophold i Etiopien ved Inge 
og Verner Johansen fra Gadevang.

Speciallæge i psykiatri Jy t te 
Poulsen har fortalt om, hvordan 
en person med skizofreni selv 
oplever sin sygdom. Og sidst har 
Henning Jørgensen fra Gadevang 
fortalt om, hvordan man går fra at 
være købmand til psykoterapeut.

Næste	arrangement	er	d.	9.	maj:	
Aftentur i Gadevang Mose med 
naturguide og efterfølgende sam-
vær i Jordnær. 

Orientering via Jordnærs nyheds-
brev for medlemmer, opslag i 
Jordnær og på Facebook.
Tilmelding til arrangementet el-
ler gode ideer til en samtaleaften 
sendes til Ida-Lykke Bang på ban-
gogbang@mail.dk eller 3012 6260. 
Ved møderne er der salg af drikke-
varer fra caféen. 

JORDNÆR	-	Gadevang	Købmandscafé  Åbningstider: Tor. kl. 15 - 20. Fre. kl. 14 -18. Lør. & Søn. kl. 9 - 15.  
Gadeledsvej 7, Gadevang ■ Facebook: Jordnær - Gadevang Købmandscafé ■ mail@koebmandjordnaer.dk 
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Sådan bliver man medlem
Jordnær’s beståen er helt afhængig af indskud fra medlem-
mer. Pengene går til vedligeholdelse og nyanskaffelser. For at 
blive medlem betaler man 500 kr. for en husstand eller 250 
kr. som enkeltperson på Mobilepay: 47071. Husk at skriv ”nyt 
medlem” og navn i beskedfeltet. Derefter sender man en mail til 
Christina Helvad på helvadchristina@gmail.com og fortæller, at 
man har betalt - og hvilke mailadresser der fremover skal mod-
tage Jordnær’s ugentlige nyhedsbrev. Medlemsskabet dækker 
et kalenderår.
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Gadevang skole har stigende elevtal

I det kommende skoleår er der 
tilmeldt 14 elever til 0. klasse på 

Gadevang skole. Det er det største 
antal elever igennem de sidste år. 
Det er vi rigtig glade for og stolte af.

Forhåbentlig er det både et resul-
tat af, at skole og Asyl i fællesskab 
har skabt et kvalitetstilbud, og af 
at der er ved at ske et generati-
onsskifte i Gadevang, og derved 
også flere børn.

Vi oplever, at det har givet et kva-
litetsløft på Gadevang skole, at vi 
har fået en børnehaveklasseleder 
i Gadevang fra 1. august 2017. Det 
betyder, at børnehaveklassebørne-
ne kan få en mere rolig skolestart, 
hvor de vænner sig til gå i skole 
samtidig med, at der stilles faglige 
krav specielt i dansk og matematik. 

De to lærere på Gadevang skal så 
også kun koncentrere sig om at 

differentiere fra 1. – 3. klasse i ste-
det for som tidligere, hvor de også 
havde børnehaveklassebørnene.

Samarbejdet med Asylet udvikles 
år for år, og specielt i forhold til de 
enkelte børn er det en stor fordel, 
at både skole og Asyl deltager, når 
vi har møder omkring enkeltbørn 
udover skole-hjemsamtalerne.

Udover et succesfuldt fastelavns-
arrangement i februar deltog klas-
serne på Gadevang skole i år i den 
landsdækkende billedkunstfag-
dag. I skuret bag skolen kan I se 
resultatet af dagen. 

Når I læser bladet, har vi allere-
de haft det første traditionsrige 
Lasagnemøde på Asylet mellem 
de kommende 0. klasses børn, de-
res forældre og deres kommende 
børnehaveklasseleder og lærer og 
pædagogerne på asylet.

Vi glæder os fortsat over, at kunne 
udvikle skoletilbuddet i Gadevang 
år for år, så børnene i Gadevang 
får den bedst mulige start på de-
res skolegang.

Søren Skals, skoleleder
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For  f je rde gang ho lder 
Gadevang byfest. I år er det 

til Sankt Hans d. 23. juni, hvor 
alle byens institutioner rykker 
sammen og skaber en festlig dag.
 
For fjerde år i træk arrangerer ga-
devængerne fælles byfest, hvor 
alle byens kreative ildsjæle slår 
kræfterne sammen. Lokalråd, 
Asylet, forsamlingshuset, Jordnær, 
byens sportsklubber, lokale kunst-
nere og musikere skaber sammen 
en festlig dag og aften, hvor vi by-
der midsommeren velkommen. 

Vi slår nemlig to gode traditioner 
sammen - Gadevang Byfest og 
Sankt Hans.

Sæt kryds i kalenderen 23. juni 
til Sankt Hans. Vi håber igen at 
kunne samle masser af glade ga-
devængere - og har du lyst til at 
deltage i planlægningen, skal du 
skrive til Gitte, leder i Asylet, der 
koordinerer planlægningsmø-
derne på gini@hillerod.dk eller 
Annika Ipsen på annikaipsen@
gmail.com.

Gadevang fester  
til Sankt Hans 
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 Hvad skovens små diger kan fortælle

Onsdag	den	9.	maj	kl.	18.00-20.30

Inde i Gribskov syd for Mårum by 
vrimler det med jorddiger på kryds 
og tværs i skovbunden. Området 
hedder Bolands Vang. 
Boland betyder landet med de 
mange små huse. Navnet stam-
mer fra kulsviernes tid, hvor der 
var gårde og landsbyer inde i 
Gribskov. Ved hjælp af gamle skov-
kort kan vi få et nøjagtigt billede af, 

hvor gårdene lå, og hvilke funktion 
de mange diger har haft.

Mødestedet er Mårum Trinbrædt. 
Husk fornuftigt fodtøj. 
Skovturen arrangeres i sam-
arbejde med Naturstyrelsen 
Nordsjælland og er gratis.

 Sankt Hans på kroen

Søndag den 24. juni kl. 21.30

Traditionen tro bliver der fejret 
Sankt Hans aften på Kroen med 
grill og bål for både store og små. 

Det store bål tændes kl. 21.30 og 
tidligere på aftenen bliver der bål 
for børnefamilierne.

Tag madkurven med og nyd fælles-
skabet og udsigten over EsrumSø
.
Detaljerne i programmet var ikke 
klar da Kirke & Kro gik i trykken, så 
se nærmere om tider m.v. i opslag 
på Kroen og på Facebook.

 Livsstilssygdom er en del af kulturen

Onsdag	den	6.	Juni	kl.	19.30

Diabetes, alzheimers, cancer ram-
mer størstedelen af befolkningen. 
Ikke pga “uheldige gener”, men 
pga valget af kostvaner, indkøbs-
vaner, tv-vaner, måden vi dyrker 
sport og motion osv. 
Kronisk sygdom opbygget over en 
lang årrække kan i heldigste fald 
lindres på hospitalerne og hos 

lægen. Den kan ikke kureres. 
Kan vi gøre noget selv?
Misha Sakharoff er terapeut, 
sundheds-ingeniør og forsker 
i integrativ sundhed, og han vil 
giver dig konkrete tips om små 
ændringer, som du kan indføre i 
hverdagen. 

Billetter til 50 kr. sælges ved ind-
gangen. Gratis med årskort
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Ny spændende kultursæson på vej 
Kulturudvalget der ved at lægge sidste hånd på kulturkalenderen 
for	sæson	2018-19,	og	der	bliver	noget	at	glæde	sig	til.

Kulturudvalget der ved at lægge 
sidste hånd på kulturkalenderen 
for sæson 2018-19, og der bliver 
noget at glæde sig til
.
Som sædvanlig bliver det et bredt 
sammensat program med mange 
koncerter og foredrag. Der bliver 
igen aftener med Mad & Musik, 
hvor Kroens dygtige og frivillige 
kokkehold vil sørge for dejlig mad, 
og hvor man bagefter kan gå ind i 
salen og lytte eller danse – alt ef-
ter hvad aftenen byder på.
 
Halfdanskerne kommer med de-
res viser. Der bliver julejazz med 
NobertSusemihl’s Joyful Gumbo 
og i januar 2019 kommer Billy 
Cross for 15. gang og varmer 
Kroen op med god rock i vinterkul-
den. Nøddeknækkerne fortsætter 
med deres fællesaftener den sid-
ste fredag i måneden.

Blandt de helt store oplevelser i 
efteråret kan vi nævne koncerten 
den 21. oktober med Anne Dorte 
Michelsen, som ubetinget er én 
af Danmarks mest populære san-
gerinder. Anne Dorte Michelsens 
solo-gennembrud, det ikoniske 
”grønne album”, ”Mellem dig og 
mig” blev produceret af Billy Cross 
og indeholdt bl.a. hendes hit 
”Jeg har lagt mine våben for dig”. 

Samarbejdet hvilede i 25 år, men 
blev vakt til live igen, da Billy Cross 
blev kaldt i studiet for at spille med 
på og producere Anne Dortes se-
neste album ”De voksnes rækker”. 
Nu tager de et stjernehold af mu-
sikere med sig på tur og aftenen 
vil både byde på nye numre fra 
albummet DE VOKSNES RÆKKER 
og en lang række kendte sange 
fra Cross og Michelsens parløb 
op gennem 80’erne.

Ugen efter kommer en af de helt 
store jazz-sangerinder på Kroen 
for tredje gang. Indra er amerika-
ner og har boet i Danmark i fle-
re år. For nogle år siden flyttede 
hun tilbage til USA med sin dan-
ske mand og kommer nu kun til 
Danmark på turné. Heldigvis er 
Nødebo Kro et af de steder hun 
gerne vil optræde, når hun er i 
Danmark og hun kommer igen 
den 28. oktober.

Den kommende sæson byder 
også på et scoop på det klassi-
ske område. Det er lykkedes at 
engagere Poseidonkvartetten 
sammen med verdenscellisten 
Andres Brantelid, og de vil bl.a. 
spille Schuberts store strygekvin-
tet, som regnes for et af de ypper-
ste kammermusikværker der no-
gensinde er skrevet. 
Den koncert er 11, november.

Blandt foredragsholderne kan vi 
nævne forfatterne Mette Pryds 
Helle og Kirsten Thorup. Desuden 
får vi besøg af Jørgen de Mylius, 
der vil fortælle om sit liv med pop-
musik, og Per Stig Møller, der vil 
dele sine overvejelser om Verdens 
store udfordringer: Den voldsom-
me migration, de stigende klima-
udfordringer, religionskonflikter 
og en ustyrlig global økonomi.

Dette er blot et lille udpluk af, hvad 
der venter i den kommende sæ-
son. Kulturkalenderen forventes 
klar, når der er kulturnat i Nødebo, 
og så kan man sikre sig billetter 
eller årskort.

Kulturudvalget



Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...

DE LIVSMODIGE

25. APRIL

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

GINTBERG RED(D)ER 
VERDEN

16. MAJ
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Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz



Ny udstiller på Kroen: Ulla Terkildsen 
Jeg begyndte at male i foråret 
2015 og har siden da malet næ-
sten hver eneste dag. 

Jeg er autodidakt og henter min 
inspiration i ting der sker i min 
hverdag og i den store verden.

Min store interesse har hele livet 
været heste, og jeg rider dagligt på 
min islandske hest Baldur.

Ulla Terkildsen

11

Kirke & Kro - Nye 
udgivelsesdage
Nr	1,	årgang	42:	
udkommer d. 5/8-19
OBS!	OBS!	OBS!,	
deadline for indkommet stof: 24/6
(vi og trykkeren skal også have 
sommerferie ;D)

Nr. 2, årgang 42: 
udkommer 7/10-18
deadline for indkommet stof: 16/9

Medicinudlevering
Det går godt med ordningen med 
medicinudlevering på Nødebo 
kro. Derfor har vi gjort ordnin-
gen permanent. Der er åbent 
for udlevering af varer sendt fra 
Frederiksborg Apotek i buffetens 
åbningstid: 

Mandag - torsdag fra 19.00 til 21.30. 
Fredag fra 15.30 til 17.30. 

Der er lukket i skoleferier og på 
helligdage, dog åbent tirsdage i 
skoleferien 19.00 til 21.30

Banko
Husk, vi har Banko på Nødebo Kro 
hver tirsdag kl. 18.50
Nok ikke det største – bare det 
bedste! Se evt. www.noedebokro.dk
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DIN	LOKALE	TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring, 
Flishugning

Stubfræsning & Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives 
 
 

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

VedelByg 
Tømrer- og snedkerarbejde 
udføres efter god håndværkertradition

 •  NYBYGNINGER
 •  TILBYGNINGER
 •  RENOVERINGER
 •  UDSKIFNING AF TAGE
 •  UDSKIFNING AF DØRE OG VINDUER
 •  REPARATIONER
 •  KØKKENER
 •  TERRASSER M.M.

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør

Mobil: 2611 4848
Nødebovej 13
Mail: vedelbyg@gmail.com

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

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

Nødebo
Fodklinik



FREDAG	D.	1	JUNI	KL.	15.30	-	22

PROGRAM

Kl. 15.30 
åbner Nødebo skole, Fritidsordningen, Nødebo 
Børnehus og  Troldehøjen. Desuden er der fredagsca-
fe på Kroen.

Kl.	17.00 
Jollehavnen. Krostien 11-13. 
Officiel åbning af Nødebo Kulturnat ved  Borgmester 
Kirsten Jensen. 

Herfra er der optog med børnene fra  institutioner-
ne og skolen ledsaget af musikere fra Den Kongelige  
Livgarde ad Krostien, Pile Alle og Søvejen via Nødebo 
Kirke til Nødebo Kro. Alle er naturligvis meget velkom-
ne i optoget.

De mange aktiviteter er nu åbne. God tur rundt i Nødebo.

Kl. 22.00 
Den officielle del af Kulturnatten lukker, men der er fort-
sat mulighed for dans på Kroen.

VELKOMMEN 
TIL NØDEBO 
KULTURNAT
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A U G U ST  J Ø RG E N S E N

A D V O KAT E R

Velkommen til Nødebo Kulturnat 
1. juni 2018
I foråret 2017 tog Nødebo Kirke og Nødebo Kro initiativ til at planlæg-
ge en Kulturnat i Nødebo d.1. juni 2018. Nødebo har ca. 2050 indbyg-
gere. Via hjemmesider, facebook, Kirke&Kro mv. fandt vi frem til ca. 55 
foreninger, institutioner mv. i vort lokalsamfund, og ud af disse vil ca. 
35 åbne deres døre. Vi er meget imponeret over den store opbakning, 
kontaktgruppen har oplevet, og vi håber på, at alle ”Nødeboere” samt 
gæster fra nær og fjern vil få en rigtig hyggelig aften – en stor ”Gadefest” 
i Nødebo. Dette er den første Kulturnat, der arrangeres i Nødebo, så 
forhåbentlig vil I alle tage godt imod den, og bære over med evt. småfejl.

Vi er vidende om, at i samme weekend arrangeres Hillerød Slotssø festi-
val, så vi vil naturligvis opfordre til, at man kan begynde i Nødebo fredag 
for herefter at feste videre i Hillerød resten af weekenden.

Af hensyn til parkering, vil vi henstille til, at så mange ”Nødeboere”, som 
muligt, vil lade bilerne blive stående hjemme. Tak

For at gøre aftenen så festlig som muligt, vil vi også opfordre til at alle, 
der har en flagstang, flagrer denne dag. Vi må flage til solnedgang dvs. 
til ca. kl. 21.40.

I Nødebo ønsker vi, at vores fællesområder, vejene mv. skal fremstå 
så rene og pæne som muligt, hvorfor vi håber på, at alle vil tage deres 
affald med sig – og ikke ”glemme” det i rabatterne ol. Vi skal også have 
en ren by om lørdagen!

Nødebo Kulturnat ønsker at sige en stor tak til vores sponsorer.
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8

	 Henvisninger	til	kortets	numre
1  Seniorbofællesskabet ”Egebakken”, Egebakken 11
2  Daginstitution ”Troldehøjen”, Kirstinehøj 17
3  Bocenter ”Følstruphusene”, Nødebovej 40
4  Galleri, ”Stenslettehus”, Nødebovej 55B
5  Nødebo skole og HFO, Skolevej 2
6  Nødebo Børnehus, Sportsvej 32
7  Nødebo Idrætsforening, Sportsvej, incl ”Helhedsplanen” (Lokalrådet)                                                                         
9  Nødebo Kro, Nødebovej 26 (incl. byens alternative behandlere)

10  Nødebo Præstegård. Nødebovej 24
11  Nødebo Kirke, Nødebovej 18
12  Nødebo Vandværk, Kildeportvej 16
13  ”De gule spejdere”, Bassebjerg Blokhus, Jagtstien3 (udenfor kortet)
14  Vinterbadeklubben ”Nødebo Vikingerne”, Jollehavnen - Krostien 11
15  Nødebo ”Stavgangsforening”, Jollehavnen - Krostien 11
16  Hillerød Sejlklub, Jollehavnen - Krostien 11
17  Kajakklubben ”Esrum Sø”, Jollehavnen - Krostien 11

14

9
5

1

16

11

7

3

15

106

2

17

12

8

4
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1   Egebakken 
kl.	17	-	22	
Seniorbofællesskabet ”Egebakken” 
holder åbent i fælleshuset 
”Kikkerten” i forbindelse med 
Nødebo Kulturnat.
”Egebakken”  er et aktivt fælles-
skab for voksne  over 50 år og  
består af et fælleshus og 29 indi-
viduelle huse. Bofællesskabet  er 
tegnet af arkitekt  Michael 

Steen Jonsen for Tegnestuen 
”Vandkunsten” og  byggeriet ligger 
smukt op til  Gribskov. De første 
huse stod færdige til indflytning janu-
ar 2005. Byggeriet fik Lokalhistorisk 
Forenings ærespris 2006.
Kom og besøg os i ”Kikkerten”. Vi 
serverer kaffe og te og fortæller 
om ”Egebakkens” historie” og dag-
lige liv.

3   Følstruphusene 
kl.	17	-	22	
På Følstruphusene har Nødebo 
borgerne mulighed for at besø-
ge Aktivitets- og samværstilbud-
det ”Regnbuen”, hvor vi viser san-
serummet frem. Bagefter kan 
man nyde udsigten over Esrum 
Sø og måske nyde en mundsmag 
af noget godt og en gyngetur på 
vores nye grill- og gyngeplads. 

Følstruphusene har et f int og 
hyggeligt samarbejde med de 
gæve pedaltrampere i Nødebo 
Hjulspin, som cykler i skoven sam-
men med borgere og medarbejde-
re fra Regnbuen nogle gange om 
året. Måske kan man møde én af 
hjulspinnerne ved søen og blive 
inspireret til at køre med. 

4   Galleri i Stenslettehus 
kl.	17	-	22	
Kom og se nogle af Nødebo’s loka-
le  kunstneres malerier i festlokalet  
i kælderen på ”STENSLETTEHUS”.
(Det gamle tuberkulosehospital i 
Nødebo)

Af udstillere kan nævnes:  
Gunvor Nielsen
Ulla Bønsøe
Annie Larsen

2   Åbent	Hus	i	Troldehøjen	
kl. 15.30 - 22 
Vi tænder bålet i vores bålhytte og 
det vil være muligt at lave et flad-
brød. Der vil være et fortælle telt, 
hvor der sidder personale og for-
tæller historier. Få en snak med per-
sonalet om hverdagen i Troldehøjen 
anno 2018. Der vil være kaffe og the 
på kanden.

Vi har også oplæg og demonstratio-
ner af flere spændende lokale aktive 
forældre, der vil fortælle om alt fra 
livredning og healing til møbelpol-
string og biavl.
Se det spændende program i 
Instititutionen. Vel mødt d. 1-6. 
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Et nyt samlet Nødebo 
 
Besøg os på Kulturnatten far ca. 17-22:  

● Vi ønsker et skole- og idrætsområde der tager hensyn til elevernes behov for 
moderne læringsfaciliteter med udgangspunkt i udeskole, bevægelse og 
naturen. 

● Vi ønsker en moderne multihal, der kan understøtte Nødebos behov for idræt 
og bevægelse, og ikke afgrænses af den nuværende lille hal på skolen. 

● Vi ønsker at integrere idrætsplads- område og skolen, så elever, byens 
borgere og idrætsudøvende får optimalt ud af området og de fælles 
faciliteter, samt sikres let tilgang hertil. 

● Vi ønsker at tage størst muligt hensyn til naturen, områdets karakteristika og 
miljøet, og ønsker derfor et moderne anlæg der benytter sig af grøn teknologi. 

 

Vi holder til på Idrætspladsen ved Nødebo skole 

 

7   ’Et	nyt	samlet	Nødebo’,	Helhedsplanen	
kl.	 17.30	 -	 22	 -	Vi holder til på 
Idrætspladsen ved Nødebo skole.
• Vi ønsker et skole- og idrætsom-
råde der tager hensyn til elever-
nes behov for moderne lærings-
faciliteter med udgangspunkt i 
udeskole, bevægelse og naturen.
• Vi ønsker en moderne multihal, 
der kan understøtte Nødebos 
behov for idræt og bevægelse, og 
ikke afgrænses af den nuværende 
lille hal på skolen.

• Vi ønsker at integrere idræts-
plads- område og skolen, så ele-
ver, byens borgere og idrætsud-
øvende får optimalt ud af området 
og de fælles faciliteter, samt sikres 
let tilgang hertil.
• Vi ønsker at tage størst muligt 
hensyn til naturen, områdets ka-
rakteristika og miljøet, og ønsker 
derfor et moderne anlæg der be-
nytter sig af grøn teknologi.

5   Nødebo Skole 
kl.	15.30	-	19.00	
Kom og se, hvad skolebørn får ti-
den til at gå med, også i fritiden.
Nødebo Skole og HFO slår i sam-
arbejde dørene op til et kig ind 
i Nødebos skole- og fritidsver-
den. Ca. 16:30 følges vi ad til 
Jollehavnen til Kulturnattens fæl-
les åbning.

Undervisning for 0. til 5. klasse i 
naturen, undervisning på en an-
den måde. Der er forskel på, hvor-
dan vi lærer bedst, men mange 
lærer allerbedst ved selv at arbej-
de konkret med stoffet, og det er 
der rig mulighed for i vores natur 
i Nødebo.

6   Nødebo Børnehus 
kl. 15.30 - 16.30 
Vi vil gerne vise vores dejlige instituti-
on frem. Kom derfor til åbent hus, få 
en snak med personalet og forældre.

Til daglig tilbyder vi børnene 
• Frisk bagt brød og frokostordning
• En tryg hverdag, præget af nær-
hed og glæde
• Et hus og en legeplads, skabt til 
leg, bevægelse og læring

• 2 ugentlige ”Skovdage”, hvor vi 
tager ud i Nødebos dejlige natur
• Varme, professionelle og enga-
gerede voksne

På Kulturnatten byder vi på pølse 
og brød i bålhuset. Klokken 16:30 
går vi sammen forældre og børn 
ned til Esrum sø, hvor Børnene får 
en BALLON.

7   NIF Nødebo Idrætsforening 
kl.	17.30	
På sportspladsen bliver der muligt 
for børn og barnlige sjæle at spille 
fodbold og tennis. Kom og se vores 
gode forhold med mulighed for at 
købe pølser med sodavand m.v.

Kom og hør hvilke muligheder 

Nødebo Idræts Forening giver dig 
og dine børn for et aktivt fritidsliv.
Aktiviteterne starter umiddel-
bart efter den officielle åbning af 
kulturnatten.
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8  9   Behandlere i Nødebo
kl.	17	-	22	
Mød os på Nødebo Kro i 
SØVÆRELSET på 1.sal.
Kom og hør meget mere om, hvad 
vi kan tilbyde. Der vil hos alle tre 

behandlere være mulighed for 
små korte prøvebehandlinger.  
Vi glæder os til at møde dig.

Akupunktør:	Sus	Bigom,	Ved	skoven	33.
Akupunktur balancerer kroppens egen energi. I en akupunkturbehand-
ling styrker jeg kroppens svage energier og dæmper de overaktive. 
Behandlingen kan med stor fordel supplere anden behandling
www.AkupunkturSus.dk

Zoneterapeut:	Anette	Geising	Plum,	Nødebovej	46.
Prøv zoneterapi ved hovedpine og migræne, stress, søvnløshed, for-
døjelsesproblemer, luftvejslidelser, væske i kroppen og meget andet.
Zoneterapi kan udmærket kombineres med andre behandlingsformer
www.noedebozoneterapi.dk

Body	SDS	kropsterapi:	Stavroula	Goula	Nielsen,	skoven	7.
Jeg kan hjælpe dig med opnå din idealvægt og træningsform, øge din 
sundhedsudvikling og velvære samt bidrage til en højere livskvalitet 
både på det psykiske og fysiske plan.

Misha Sakharoff er terapeut, sundheds-ingeniør og forsker i integrativ 
sundhed. I 2018 har han udgivet en forskningsartikel på det internatio-
nale medicinske forlag Elsevier og den første bog på dansk om integrativ 
sundhed. Vi ses på 1. Sal på Kroen. 
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10   Café	i	Præstegården	
kl.	17	-	22	
Trænger man til at hvile benene og 
ørerne, er der kaffe på kanden i 

præstegården. Vi dækker hygge-
ligt op både inde i konfirmandstu-
en og på gårdspladsen. 

13   De	Gule	Spejdere,	Grib	Skov	Trop	
kl.	17	-	22	
Kom og mø d os .  Under 
Kulturnatten holder vi åbent på 
vores plads på Jægerstien, så I kan 
få et lille indblik i tilværelsen som 
spejder. Vi har eksisteret siden 
midten af 80’erne og i 1991 påbe-
gyndte vi byggeriet af vores 350 
kvm store blokhus, Bassebjerg. 
Vi viser rundt i hytten og fortæl-
ler, samt holder åben på pladsen 
med aktiviteter. Der vil være ild i 

bålstæderne, og fakler vil lede jer 
op af Jagtstien til grunden. 

Af arrangementer vil vi have:
• Snobrødsbagning over bål
•  Lær at tænde jeres eget bål og 

lave pandekager
• Bueskydning
• Bogstavleg på grunden
• ”Følg Snoren”
• Rundvisning i hytten

12   Vandværket 
kl.	17	-		22	
Hej alle Nødebo borgere, kom og 
besøg vort fælles vandværk. Der 
vil være fremvisning af et lille, men 
meget moderne vandværk.
Det vil blive vist og forklaret hvor-
dan det med en simpel proces er 
muligt at fremstille drikkevand af 
en meget høj kvalitet. Der vil være 
plancher der forklare regnvandets 
vej fra regn til rent drikkevand.

Vandværket byder på en forfrisk-
ning til både børn og voksne.

Nødebo vandværk håber at rigtig 
mange af jer vil lægge vejen forbi 
på Kildeportvej 16, det er ikke ret 
tit at vi har mulighed for at vise jer 
hvorledes jeres vandværk drives 
og fungere.

11   Åben kirke 
kl.	17	-		22	
En kirke bør altid være åben og 
klar til at modtage alle, der søger 
freden og stilheden i Guds hus. 
Men Nødebo kirke rummer fine 
kunstskatte og derfor skal man 
som regel bede om at blive låst 
ind. På kulturnatten slår vi døren 
op og holder åbent hus fra begyn-
delse til slut og lidt mere til. Her 
vil være nogen hele aftenen, til en 
snak om kirkens historie og værdi-
fulde inventar. Eller til en samtale 
om livet og døden, glæden og sor-
gen. Hver hele og halve time kan 
man opleve små mini-koncerter 
med kirkens egne musikere og lo-
kale musikmennesker. Der vil være 
salmesangsevents med temaer 
som aften, sommer, nye salmer 

mm. Der vil også være mulighed for 
at skrive en bøn, og så vil vi minde 
vores besøgende om de fire store 
livsovergange: dåben, konfirmati-
onen, brylluppet og begravelsen. 
Kulturnatten i kirken afsluttes med 
en aftenandagt, hvor vi kan samle 
tankerne inden vi går til ro. 

Vi vil gerne bede om jeres hjælp: 
Vi skal bruge nogle billede af den-
gang I blev døbt, konfirmeret eller 
viet i Nødebo kirke! Gå i arkivet og 
find de bedste, sjoveste, smukke-
ste og mest udtryksfulde billeder 
fra dengang, og mail dem til os. 
Billederne sendes til kommuni-
kationsmedarbejder Allan Høier: 
alho@km.dk – eller lægges i præ-
stegårdens postkasse. 
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16   HILLERØD	SEJLKLUB	

En armada af hvide sejl på Esrum 
Sø ville være et flot syn, men min-
dre kan også gøre det.

Hillerød Sejlklub tilbyder sejlads 
og socialt samvær. Vi har klub-
både, der passer til både børn 
og voksne, og man kan blive 

undervist i sejladsens mysteri-
er. Har man sin egen sejlbåd, kan 
den også få plads på anlægget. På 
Kulturnatten inviterer vi til åbent 
hus, hvor man kan komme og få 
en snak om sejlsport, blive vist 
rundt ude og inde og blive invite-
ret på en sejltur, hvis vejret tillader.

14   VINTERBADERKLUBBEN ”NØDEBO VIKINGERNE”

I vinterens mørke og kolde tid får 
vi et kæmpe humørløft. Vi dypper 
os i den friske Esrum Sø og var-
mer os i saunaen! Snakken går og 
fællesskab opstår i saunaen inden 
næste dyp. 

Vi har venskabsklubber både i ind-
land og i udland.
Under kulturnatten er søen end-
nu frisk og indbydende. Kom og 
tag et dyp med os og få en tur i 
den varme sauna. Husk badetøj og 
håndklæde.

Kom til en spændende Kulturnat 
ved	Jollehavnen
kl.	17	-	22.	
Der er tændt op i grillen. 
Pølserne er lagt på og en lille 
forfriskning er lagt på køl

17   KAJAKKLUBBEN	ESRUM	SØ	-	KKES	

Vi holder åbent hus og der vil være 
mulighed for at møde kajakroere 
i alle aldre med forskellig hang til 
konkurrencer, naturskønne ople-
velser, ture med oppakning, tek-
niknørderi og Grønlandske rul. 
Se vores bådpark og faciliteter og 
prøv hvor hurtigt kan du ro 500m 

på ergometeret eller forsøg dig på 
kajakbalancebrædtet. 

Hvis vejrguderne er de os med  
rimeligt stille vand vil der være  
opvisning og aktiviteter på vandet. 
Se programmet på www.KKES.dk 
i ugen op til Nødebo kulturnat.

15   NØDEBO STAVGANGSFORENING 

Ønsker du motion, frisk luft og 
hyggeligt samvær er ”Nødebo 
Stavgang sforening” måske den 
forening du lige står og mangler. 

Vi er 60 medlemmer der går fra 
5-10km hver mandag og torsdag 
kl. 09.30. Den 1. torsdag i hver må-
ned drikker vi kaffe sammen efter 
stavgangen. 

I løbet af året arrangerer vi ture til 
dejlige steder i Nordsjælland, hvor 
vi går og spiser sammen efter turen. 
Hele denne herlighed får du for 
kun 200kr. i kontingent om året 
og et indmeldelses-gebyr på 50kr. 
Kom ned til jollehavnen den 1. juni 
fra kl. 17-22. Her vil der være stave 
og instruktører så du kan få din 
første prøvetur. 
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8  9   Nødebo Kro 
kl.	17	-	22.	
Nødebo Kro byder velkommen 
og vi håber I – på jeres turné 
gennem Nødebo – vil aflægge 
Kroen et besøg. Vi har forsøgt at 

sammensætte et program, hvor 
der er noget for enhver smag, 
og hvor alle der deltager vil kun-
ne sige, at de fik mindst 1 kulturel 
oplevelse med hjem.  

NØDEBO KRO’S PROGRAM
Den populære Fredagscafe slår dørene op allerede kl. 15.30, så hvis 
du og/eller dine børn er stamkunder i Fredagscafeen, så vær lige op-
mærksom på, at vi er der, og vi vil sælge boller og kager m.m. - ganske 
som vi plejer.

Kl.	17	er	der	officiel	åbning	af	Kulturnatten – på Kroen laver vi en 
glidende overgang – for hvorfor ikke deltage i både Fredagscafe og 
Kulturnat når man nu er på Kroen i forvejen?

Buffeten: Der vil i dagens anledning blive mulighed for at købe mad til 
fornuftige priser f.eks. plankelaks lavet over bål i haven, serveret med 
salat og brød. Hjemmelavede pizzaer m.m. 
Der er ingen, der behøver at gå sultne fra Kroen på Kulturnatten.
Betjeningen består dels af aktive fra Fredagscafeen og et af Kroens 5 
rutinerede buffisthold, som i et tæt samarbejde sørger for salg og god 
service til Kulturnattens gæster.  

Hestelængen er åben fra 15.30 til 22. I dagens anledning er den om-
dannet til en stor SPILLEHAL, hvor du kan spille diverse bræt- og kort-
spil. Er du en spillefugl, så har du chancen for at få en dyst med andre. 
Du er også velkommen til at medbringe dine egne spil, og tag endelig 
dine spillevenner med. (Vær opmærksom på, at der skal spilles Banko 
for sjov i Hestelængen fra 17-20.) 

Bankospil	for	sjov	fra	17-20.	I Hestelængen vil Nødebo Kros rutine-
rede bankogruppe arrangere bankospil for både børn og voksne til en 
meget billig pris. Der er selvfølgelig præmier til både ”store og små”.

Lotterier: Bankogruppen vil have en stand på Kroen, hvorfra der vil 
blive solgt lotterier hele aftenen. Der bliver gevinst på alle lodder med 
endetal  0 og 5, så man får sin gevinst med det samme.
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Billard- og Væveklubben holder deres lokaler åbne for Kulturnattens 
gæster. Det samme gør Fut-klubben, hvor ”togpersonalet og banebør-
sterne” byder velkommen og svarer på spørgsmål. 
 
Torsdagsklubben: Vi er en gruppe af pensionister, der mødes på Kroen 
hver anden torsdag og spiser vores frokost sammen. Cirka hver anden 
gang tager vi på spændende udflugter i omegnen. I første halvår af 
2018 har vi blandt andet besøgt Berendsens industrivaskeri i Hillerød, 
en virksomhed, der beskæftiger mere end 150 indvandrere. En anden 
udflugt gik til det nye kraftvarmeværk i Hillerød.
Kom og mød os på Kroen eller hør nærmere hos Poul Rudbeck (tel. 
28313270), der vil være på Kroen til Kulturnatten.

Strikkeklubben på Nødebo Kro er for strikkeglade piger/damer. Vi er 
en 8-9 stykker der strikker hver anden torsdag. Vi hjælper hinanden 
med at få løst evt. problemer og så får vi da også snakket.
Kom op og hils på os. Tag endelig jeres piger/drenge med så vil vi vise 
hvordan man strikker, måske sin første karklud. Vi har strikkepinde og 
lidt garn med. Så I kan komme i gang. Find os i cafeen. 
Hilsen strikkepigerne. 

Nødebo Bridgeklub
Klubben blev startet i 1995 og består af 32 medlemmer, som spiller 
bridge hver torsdag aften i Hestelængen på Nødebo Kro. Der er des-
værre ikke plads til flere end 32 bridgespillere, men klubben modtager 
gerne tilmelding til såvel medlemsventeliste som substitutliste. Er man 
interesseret, kan henvendelse ske til formanden: Hans Kloch, tlf. 48 47 
12 50. På Kulturnatten spiller vi bridge på 1. sal i Kroens hovedbygning.

Mini – loppemarked: Lopperne på Nødebo Kro har fundet særlige 
effekter frem i anledning af Kulturnatten. Kig ind på gårdspladsen og 
se om du kan gøre et godt køb. Vi satser på at sælge nips, bøger, tøj og 
legetøj til populære priser. 

NØDEBO	BÆREDYGTIGT!S	AKTIVITETER
Pavillon på Kroens gårdsplads 
• NB!s reparatører er på pletten.

•  Vi er ved at lodde interessen hos Nødebos familier for at slutte op om 
et nyt fællesskab, hvor de og deres børn mødes med andre for at ved-
ligeholde familiens cykler og foretage småreparationer og justeringer.

•  Konkurrence om den flotteste skraldespand på skolens legeplads. 4. 
klasse får lov at sætte deres kreative præg på 3 nye skraldespande som 
led i et tema om affald. Standens gæster vælger vinderen. (82 ord, 505 
tegn inkl. mellemrum)

Pavillon på plænen ved Krosalens sydmur 
• Borger til borger-service om bæredygtighedskultur: Kom forbi standen 
i krohaven, hvor vi udveksler tips og erfaringer om, hvordan vi handler 
bæredygtigt i hverdagen. 

• Smagsprøver på lækre tapas fra Nødebo Bæredygtigt!s vegetarspiseklub. 

• Ny hobby? Strikkeklubben vil lære børn og unge at hækle begynder-
ting som rondeller og grydelapper. Vi kan også tilbyde træsløjd for 
børn og unge med lyst til at bruge håndværktøj. (70 ord, 461 tegn inkl. 
mellemrum)
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DANS	I	SALEN	FRA	17.00	-	?
17.00	–	18.00	HipHop	og	Ballet. 
Hver fredag myldrer børn i alle aldre til træning på Nødebo Kro.  
I anledning af Kulturnatten får vi mulighed for at se dem danse. 

Bliv endelig – for efter HipHop og ballet bliver der mulighed for, at folk 
i alle aldre kan få sig en svingom.

18.00	–	19.00	Nøddeknækkerne
Nødebo Kros husorkester, der spiller glad spillemandsmusik, spiller i 
dagens anledning op til nemme danse  for børn og voksne.

19.00	–	20.00	Der	danses	lancier	til	de	kendte	toner.	
Kvadriller fra Nytårsballet har tilmeldt sig, og de viser, hvordan det skal 
gøres. Derefter vil de og Nøddeknækkerne hjælpe med, så mindre øve-
de/begyndere får mulighed for at deltage efter bedste evne. 

20.00 – 21.00 Tango på Nødebo Kro:
I vintermånederne har der i 15 år været undervisning i tango. Vi får lov 
til at se dem danse til argentinsk tangomusik. Tangodanserne vil vise 
grundtrin og byde nysgerrige tilskuere op til en tango –  men pas på 
det går nemt i blodet !!!

21.00	–	???	Dans
Hvem ved? Måske kan vi slet ikke holde op med at danse – så kan vi da 
heldigvis blive ved. Det er jo vores Kro!

Kontaktgruppen for Nødebo Kulturnat  
ønsker alle en rigtig hyggelig aften.

Bodil	Davidsen,	Nødebo-Gadevang	menighedsråd
Kirsten	Austrup,	Nødebo	Kro	og	Nødebo-Gadevang	menighedsråd
Margit	Vester,	Nødebo	idrætsforening
Ulla	Bønsø,	Nødebo-Gadevang	menighedsråd



Søderberg / Nielsen aps.
Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk

Går du i salgstanker?
Så ring til os på 48 24 21 11
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- er et dynamisk, full-service advokatfirma, der hjælper  
både erhvervslivet og private

 
Vi er uafhængige og har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore virksomheder 

i alle klassiske udfordringer - i solid afstand fra lovens gråzoner. 
Hos os kan du forvente en direkte, ærlig og personlig dialog. 

Du kan kontakte din lokale advokat Martin Utiger (møderet for Højesteret) på:  
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk 
 
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.

Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk

A U G U ST  J Ø RG E N S E N

A D V O KAT E R
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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

Sus Bigom
Akupunktør

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

Tlf. 2683 7081 • akupunktursus.dk

• Smerter

• Psykiske ubalancer

• Stress

• Angst 

• Depression

• Søvnløshed

• Bivirkninger ved 
 kemo behandling

STOR ERFARING MED  
BEHANDLING AF
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Den nye Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland	bliver	indviet	d.	29.	maj	2018 

 – og det fejres med en række 

arrangementer i kommunerne  

i weekenden d. 2. og 3. juni

I	Hillerød	Kommune	sker	det	søndag	den	3.	juni	kl.	14	-	16
I Nødebo fejres nationalparken når Skovskolen slår dørene op for et 
arrangement, der byder på alridt, hestevognsture, ponyridning for sto-
re og små, og lækre smagsprøver tilberedt af Restaurant Krydderiet. 
Sidst, men ikke mindst, vil der også være masser af gode historier 
og information om nationalparken og UNESCO verdensarvsområdet 
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. 

Arrangementet er lavet i samarbejde mellem Rideklubben Dagfari, 
Spor tsrideklubben, Restaurant Krydderiet , Naturstyrelsen 
Nordsjælland, Skovskolen, Museum Nordsjælland og Hillerød Kommune. 
Kom til Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg og tag del  
i festlighederne.  

Nationalpark 
fejring 
på Skovskolen



Ringe fremmøde til generalfor-
samlingen. Den 27. marts 2018 
afholdt Nødebo Vandværk sin årli-
ge generalforsamling, hvor kun syv 
udover bestyrelsen var til stede. Til 
gengæld var de med til at skabe en 
god debat under generalforsamlin-
gens forskellige punkter.

Formanden Ole H. Olesen ud-
dybede den skriftlige beretning, 
hvor han fremhævede, at der le-
veres førsteklasses vand. Vi har et 
velfungerende og moderne vand-
værk, der på alle måder lever op 
til de krav, der stilles via lovgivnin-
gen. I 2018 vil hovedledningen-syd 
blive udskiftet og dermed fort-
sættes renoveringen af det 20 km 

ledningsnet, hvor 3 km er udført. 
Kasserer Lis Ås gennemgik regn-
skabet samt budget for 2018, der 
blev godkendt efter en livlig de-
bat. På vandværkets hjemmesi-
de (Facebook) findes formandens 
beretning, årsregnskab, takstblad 
og referat af generalforsamlingen. 
Bestyrelsens sammensætning etc.

Formanden kunne ved valg til de for-
skellige poster i Nødebo Vandværk 
fortælle, at der var kandidater. 
Desuden at man havde ansat en 
drift ansvarlig. Derefter består team-
et i Nødebo Vandværk af: 

Formand: Ole H. Olesen, genvalg
Kasserer: Lis Aas

Sekretær: Niels Kristian Terkildsen, 
genvalg
Best.medlem: Frederic Klockar- 
Jensen og Peter Stoustrup
Suppleant: Chistoffer Marxen, 
nyvalg og Henrik Agersø, nyvalg
Driftsansvarlig: Peter Tvilling

Den nye sammensætning afspej-
ler, at yngre kræfter har meldt sig 
på banen og dermed er et ge-
nerationsskifte på vej. Nødebo 
Vandværk har startet den sidste 
del af udskiftningen af hovedfor-
synings-ledningen på Nødebovej. 
Arbejdet forventes afsluttet i juni 
2018.

VANDVÆRKET
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Vil du være med i et nyt 
fællesskab? 

Vil du være med til at sætte 
fokus på kræftsagen? Vil du 

have frisk luft og god motion?

Så kom med til en spritny event i 
Nødebo – Stafet for Livet Nødebo 
- der løber af stablen første gang 
11./12. august 2018.

Vi er en række dedikerede og en-
tusiastiske frivillige, men vi vil ger-
ne sige velkommen til endnu flere.

Stafet for Livet er en 24-timers hol-
daktivitet.  Stafettens døgn symbo-
liserer, at kræftpatienter kæmper 
med kræften hele døgnet, både i 

de lyse og de mørke timer. Et hold 
er typisk på 10-15 deltagere, og 
minimum én deltager fra et hold 
er på banen ad gangen i hele det 
døgn, stafetten varer.

Jamen, en stafet, er det ikke noget 
med at løbe så hurtigt som muligt?  
Nej, ikke denne stafet.  Det gælder 
om at være med.  Og du kan gå 
eller løbe så hurtigt eller så lang-
somt, som du har lyst til.

Men i første omgang har du mulig-
hed for at blive frivillig.  Du bestem-
mer selv, hvor mange timer, du vil 
bruge.  Det afhænger helt af, hvor 
meget tid du har og hvilke opga-
ver, du melder dig til. Du kan f.eks. 
være med til at rekruttere hold til 

stafetten, organisere og lave mad 
på dagen, lave PR for arrangemen-
tet, udvikle konkurrencer og under-
holdning, planlægge udstillinger el-
ler aktiviteter, der oplyser om kræft.

Mød os på Kulturnatten i Nødebo 
den 1. juni eller til Hillerød Slotssø 
Byfest den 1.-3. juni. Her kan du 
høre mere om arrangementet og 
melde dig til – enten som frivillig el-
ler som deltager i stafetten.

Du kan også høre mere om stafet-
ten hos Betina Carlsen på bca@
outlook.dk eller på tlf. 4176 1696.  
Eller gå ind på Facebook og find os 
på Stafet for Livet Nødebo

Stafet for livet 

Generationsskifte i bestyrelsen
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Hillerød Sejlklub er klar til at tage 
imod nye og gamle sejlere. 
Er du interesseret så kik ned 
i Jollehavnen og klubhuset 
Krostien 11. Vi starter med at sejle 
den 19. april.

Om torsdagen sejler juniorsejle-
rene, kl 16.30-kl.19.00 Seniorerne 
sejler også om torsdagen i køl-
både og joller, hvis forældre eller 
andre skulle være interesseret, 
det er fra kl. 17:00 til ca. kl. 20:00.

Vi lader mulige nye medlemmer 
prøve at sejle med nogle gange 
inden beslutningen om at mel-
de sig ind skal tages. I Hillerød 
Sejlklub har vi valgt at fokuse-
re på gode oplevelser, tryghed, 
kammeratskab og sejlerglæde.

Kom og vær med.

Sæsonstart i 
Hillerød Sejlklub

Fra den 13. maj og frem til loppe-
markedet den 26. august holder 

loppeladen åbent hver lørdag mel-
lem 10 og 12 - og vi bliver meget 
glade for at modtage dine effekter.

Fra midten af maj kører vi ud og 
henter loppeeffekter onsdage og 
lørdage efter aftale. SMS, ring el-
ler mail til Jytte Møller på tlf. 3026 
3231 eller moeller.jytte@gmail.com 
og lav en aftale om afhentning.

Hvis du ikke kan komme forbi 
om lørdagen så kan vicevært Jack 
åbne laden - ring på 4848 2593 
i træffetiden mandag 17-19, tirs-
dag og fredag 9-12. Eller ring til 
Ole Brauer på 2970 3119.

Vi modtager møbler, porcelæn, be-
stik, legetøj, tasker, sko kondicyk-
ler, tøj, nips, elektronik, cykelhjelme 
værktøj, havemøbler, billeder, ma-
lerier spejle, stof, puder, løbecyk-
ler, smykker, julepynt, cykler, bar-
nevogne, bøger og meget, meget 
mere. Dog tager vi ikke imod hårde 
hvidevarer og gammeldags fjern-
syn med billedrør. Selv den mest 
trætte cykel kan vores cykelmeka-
niker få køreklar igen.

Skulle du selv have lyst til at give 
en hånd med til loppemarkedet, 
i køkkenet, bag baren eller som 
skarp sælger af nye brugte brugs-
genstande og rariteter, så giv be-
sked til undertegnede. 

Tak for alle bidrag - store som små.

Christian Wolfhagen, Loppegeneral
christian@wolfhagen.name 
eller tlf. 2176 7113

Loppemarked 2018



Mountain 
Bike Løbet 

H12
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Mtb Bike Shop
Den lokale cykelforretning

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

Kontakt 23301029  
info@mtbbikeshop.dk          
Kaj Andersen

Mere info
www.mtbbikeshop.dk

Kære Nødebo-borgere,

Traditionen tro afholder vi mountain bike løbet H12 på Skovskolen i 
Nødebo og ude i Gribskov.

Det er som altid den første weekend i maj og i år bliver det:
LØRDAG d. 5 Maj fra morgenstunden af. 
H12 er et 12 timers løb, så vi er igang til tæt på midnat.

Vi vi i den anledning gerne benytte lejligheden til at invitere interesse-
rede til at kigge forbi vores spændende stævneplads og nyde den gode 
stemning. Vi har en spændende expo med et hav af udstillere, en masse 
glade cykelryttere og så servere vi bla. skummende koldt fadøl og grill 
pølser fra lidt op af eftermiddagen. Derudover har vi også en mobil Cafe 
på vores stævneplads, så kaffe-tørsten kan også stilles. ;)

Vi forventer henimod 1500 deltagere til vores løb og håber på det sam-
me antal gæster. Det påvirker naturligvis trafikken i Nødebo lidt på om-
talte dag. Det er noget vi er opmærksomme på. Vi prøver f.eks. efter 
bedste evne at opfordre vores deltagere og gæster til at parkere på vo-
res dertil indrettet parkeringsplads. Derudover prøver vi også at afvikle 
vores deltageres ankomst og afgang til H12 så smertefrit som muligt.

Vi glæder os til en dejlig dag i Nødebo til maj og håber I vil kigge forbi.

Med venlig hilsen,
H12

ORBEA  ·  ROTWILD

ANNONCE:



31

Nødebo Hjulspin cykler 
ud i foråret 
Hjulspin tager hul på forårs-
sæsonen mandag d. 30. april, 
hvor vi sammen med borgere fra 
Regnbuen på Følstrup kører ud i 
den forårsgrønne skov i højt humør.

Torsdag d. 7. juni kører Nødebo 
Hjulspin igen med Regnbuen. Begge 
dage er der afgang fra Kroen kl. 10.

Det er altid en stor fornøjelse at 
opleve deltagernes glæde over 
skoven og de oplevelser, som vi 
støder på undervejs. Vi holder en 
pause, så husk at medbringe kaffe, 
te, frugt eller andet.

Derudover kører Hjulspin et par 
sene ture; nemlig man. d. 7. maj 
kl. 17 og tir. d. 12. juni kl. 19. Begge 
dage er med afgang fra Kroen.

Vi kører mellem 12 og 20 km i et 
tempo, hvor alle kan være med. 
Medbring gerne lidt at spise og 
drikke til pausen.

Følg facebookgrupppen Nødebo 
Hjulspin for mere information.

Spis naturen
Søndag d. 27. maj tager Nødebo 
Bæredygtigt! på sanketur i skoven. 

Vi skal indsamle forskellige spise-
lige planter og urter - og måske 
smage på en myre! Bagefter sam-
les vi om tilberedningen af et fæl-
les måltid i det fri. Medbring kaffe/
the/frugt/kage til turen samt ser-
vice og drikkevarer til middagen.

Tid: Søndag d. 27. maj kl. 13
Mødested: 
P-plads overfor Skovskolen kl.13
Pris pr. deltager kr. 100 
- for medl.r af Nødebo Bæredygtigt! 
kr. 50

Arrangementet er forbeholdt 
voksne og børn over 12 år ifølge 
med voksne. Da vi skal færdes ad 
små stier, er der et meget begræn-
set antal pladser på turen.

Tilmelding nødvendig til 
helle.barker@gmail.com 
senest d. 20. maj.

Inspirationsdag
Har du svært ved at komme i gang 
med en bæredygtig omstilling i din 
hverdag, kan du måske hente inspi-
ration, når Nødebo Bæredygtigt! 
inviterer på tur d. 30. juni.

Vi tager rundt til nogle husstande 
i Nødebo, hvor vi kan blive kloge-
re på forskellige muligheder for at 
gøre sin levevis mere bæredygtig.

Vi har på en tidligere tur set bl.a. 
solcelleanlæg, solfanger, hønse-
hold, varmepumpe og en enorm 
vandopsamler. Er du en af dem, 
som allerede er i gang, og som 
har lyst til at vise det frem og dele 
dine erfaringer med andre, hører 
vi meget gerne fra dig.

Kontakt og tilmelding til turen skal 
ske til enten Kirsten Vesterager på 
kirsten.vesterager@mail.dk 
M 20337814  eller 
Helle Barker på 
helle.barker@gmail.com
M 50911439.

Hold øje med hjemmesiden 
w w w.nødebobæredyg tig t .dk 
for yderligere information om 
arrangementet.

Nødebo 
Bæredygtigt!



Det blev en yderst fredelig af-
ten, der var mødt ca 45 med-

lemmer op, der var opbakning til 
bestyrelsen og meget få uddyben-
de spørgsmål. 

Formand Camilla fremhævede 
årets vigtigste begivenheder, og 
talte om Kroens udviklings-pro-
ces. Den giver uundgåeligt kon-
flikter, men dem har vi hidtil klaret 
godt, og vi har nu lært hinanden 
at kende på tværs af alder og 
kro-erfaring. 

Camilla sluttede med at takke alle 
for det store frivillige arbejde, der 
ydes, ikke mindst tilkomne og af-
gåede medlemmer af Bestyrelsen. 
Selv tak, Camilla.  

De øvrige beretninger
Fredags-cafeen tjener mange pen-
ge til Kroen og kører nu med 4 hold. 

Loppemarkedet var igen begun-
stiget af godt vejr og var en stor 
indtægtskilde. 

Bestyrelsen er meget optaget af at 
lave flere medlemsfordele, så det 
bliver tydeligere, at der udover at 
støtte vores fantastiske hus er 
store fordele ved et medlemskab. 
Det arbejde er ikke slut. 

Økonomien er stabil. Vi har ikke 
haft uforudsete reparationer på 
ejendommen og indtægterne fra 
Banko, Kultur, Loppemarked og 
buffet bidrager planmæssigt til 
driften. Ja, vi er et forsamlingshus, 
men selve driften af det ligner til 
forveksling en virksomhed. 
 Selv om mange yder en stor ind-
sats, er vi bestemt ikke nok, der 
mangler folk til mange poster, ikke 
mindst til de tilbud, der startes i 
fornyelses-processen, som er me-
get vigtig for Kroens videre trivsel. 

Valg til bestyrelsen 
Erik Wedø blev valgt til ny kasse-
rer, efter at vi mistede Karl-Erik 
Hansen, der døde tidligere på 
året. Erik har været aktiv på Kroen 
i mange år både i Banko og på 
Loppemarkedet, og han har des-
uden en lang erfaring som kasse-
rer for spejderne. 

Lorna Birgitte Rudd trådte ind 
som næstformand:
Lorna er medlem af Nødebo lo-
kalråd og sidder i Bestyrelsen 
i Venstre Hillerød, har boet i 
Nødebo i 5 år og står for ons-
dagsbaren på kroen. Der udover 
er Lorna tovholder for mad-grup-
pen i Stafet for Livet Nødebo.

Hanne	Toke er valgt til ny sekretær. 
Hanne vil bidrage til, at forsam-
lingshuset kan fortsætte det ar-
bejde der er i gang, vil arbejde for 
en god organisation og for gen-
nemskuelige rammer for kroen. 
Finder det vigtigt, at kroen fortsat 
kan være et sted hvor alle borgere 
i Nødebo kan opleve kulturelle ar-
rangementer af forskellig karakter. 

Ann-Britt Thorndahl trådte til som 
ny Informations-udvalgsformand. 
Ann-Britt har vi mest kendt som 
en effektiv Loppe-formand igen-
nem 4 år, men hun har også 
haft opgaver i buf feten og i 
Fredagscafeen. Efter 1 ½ års pau-
se fra Kro-arbejdet har Ann-Britt 
fået blod på tanden til besty-
relsesarbejdet og opgaven som 
Informationsudvalgsformand.
Ann-Britt har i mere end 15 år ar-
bejdet med marketing, men for 
nyligt skiftet spor. Hun har boet i 
Nødebo i 20 år og har 3 søde børn.         
Se hele bestyrelsen på hjemmesi-
den www.noedebo-kro.dk

Kontingentet blev vedtaget uæn-
dret: 350 kr, dog 150 kr for unge 
fra 18-30 år under uddannelse. 

    LL

Generalforsamling på Kroen 2018

Billedtekst til Kroens 
bestyrelse
I nederste række: Annette munk 
Sørensen, Camilla Svanebjerg, 
Kirsten Aunstrup, Lisa Kragh
Midterste række: Hanne Toke, 
Ann-Britt Thorndahl, Bruno 
Bjerre, Joan Staal Nielsen
Øverste række: Ib Østlund, 
Lene Thorsen, Erik Wedø, Lorna 
Birgitte Rudd, Fraværende: Iben 
Bækgaard, Mogens Bastrup
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Sådan	præsenterer	Hanne	sig	selv
”Jeg hedder Hanne og arbejder for jer 12 timer om ugen - give and take.
Min arbejdsmæssige baggrund er spraglet. I den første del af mit liv, 
beskæftigede jeg mig med teatret. Først som amatørspiller og teater-
tekniker- siden som professionel skuespiller. Derudover har jeg bl.a. 
arbejdet i den socialpsykiatriske hjemmepleje, været togstewardesse, 
passet mennesker med lidelser i det autistiske spektrum, passet en 
spillehal, været på lageret på Louisiana. Altså sådan lidt af hvert.
Senest er jeg uddannet psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet, (som har 
sin base i Gadevang). Jeg har altid været optaget af den menneskelige 
bevidsthed og i den forbindelse vores natlige drømme. Dertil fylder fi-
losofi og religion også en hel del i mit interessefelt. Vi ses i kirke.”

Vi har også fået en ny præst. Det vil sige, vi har fået en vikar for vores 
kommende nye præst! Er De forvirret? Det skyldes, at sognepræst Eva 
Holmegaard Larsen er blevet ansat i en stilling som teologisk konsulent 
i Helsingør stift. Det er en halvtidsstilling, der går ud på at tilrettelægge 
kurser og anden efteruddannelse for præster og menighedsråd i stiftet. 

Menighedsrådet har bevilliget Eva orlov fra halvdelen af sin præstestil-
ling, og det betyder, at menighedsrådet skal vælge en ny halvtidspræst. 
Stillingen er slået op og vi er spændte på, hvem der har søgt om at bli-
ve en del af teamet ved kirkerne her hos os. I mellemtiden er Agnete 
Müller Holtegaard ansat i et tre måneders vikariat som sognenes an-
den halve præst. 

Agnete præsenterer sig selv således 
Jeg er 33 år og bor sammen med min mand Henrik i Birkerød. Jeg blev 
”cand.theol. i sommeren 2016. I april 2017 blev jeg ordineret i Helsingør 
Domkirke til et vikariat i Frederiksværk Provsti, hvor jeg var et par må-
neder, inden jeg kom til Farum Sogn, hvor jeg har været vikar de sidste 
8 måneder. Fra den 16. marts og tre måneder frem har jeg fået den 
fornøjelse at være deltidsansat sognepræst i Nødebo-Gadevang Sogne. 
I det lille år, jeg har været præst, er det virkelig gået op for mig, hvor 
spændende præstegerningen er, og jeg glæder mig meget til at få lov 
til at være jeres præst de næste par måneder.”

Nye medarbejdere 
                    ved kirkerne

Ny kirketjener og ny præst 
Ved kirkerne har vi været lidt under forandring i medarbejderstaben 
det sidste halvår. Vi har sagt farvel til nogen, og budt andre velkomne. 
Sidst ankomne er vores nye kirketjener Hanne Fogh Pedersen. 
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Tirsdagstræf ’s 
sommerudflugt
Turen	går	til	Helsingborg	i	Sverige

Tirsdag d.15. maj
Dunkers Kulturhus ved havnefronten i Helsingborg 
er et kulturelt center med mange aktiviteter. Her er 
kunsthal, bymuseum, teaterscene, koncertsal, café 
og butik. Efter et besøg her kører vi til Frederiksdals 
frilands-og havemuseum. Efter frokosten er der mu-
lighed for bl.a. en tur rundt i den botaniske have.

Vi afslutter turen i Mariakirken. Kirken er fra 1100 tal-
let og var på et tidspunkt en af Danmarks største kir-
ker. I dag er den Helsingborg største og ældste kirke. 
For de friske er der en kort gåtur til Kernen, som er 
et tårn og en tidligere fæstning i Helsingborg i Skåne.

Pris: 225 kr. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding til præstesekretær Allan Høier senest 
tirs. d. 8 maj. Allan træffes på kontoret hver tirsdag 
kl. 9-16 på tlf. 48 48 07 19 eller alho@km.dk

Betaling skal ske samtidig til Handelsbanken reg.
nr. 6300 konto nr. 15 24 765. Husk at angive navn, 
telefonnummer og ”udflugt”

Vigtigt. Alle deltagere skal medbringe gyldigt pas, 
kørekort eller et ID, udstedt af kommunen for at 
komme ind i Sverige. Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes 
til Bodil Davidsen på tlf. 40 87 36 52.

Program: 
• Afgang fra Gadevang Kirke, kl. 8.30
• Afgang fra Nødebo kirke, 8.40
• Bemærk at vi starter i Gadevang!
• Forventet hjemkomst, ca. kl. 18.00
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Sommerkoncert i Gadevang kirke
Med Nødebo-Gadevang Kantori

Tirsdag	d.19.	juni	kl.19.30
Vi følger op på sidste års succes 
og inviterer til en fejende flot som-
merkoncert, bestående af en blan-
det buket af nordiske korsange, en 
pompøs og velklingende messe af 
den noget oversete tyske senro-
mantiker Joseph Rheinberger – og 

så selv følgelig danske årstids-
salmer og dejlige danske sange.

Der er gratis adgang til koncerten, 
der dirigeres af organist Torben 
H.S. Svendsen. 

Vel mødt!

Næste års konfirmationer
Introduktionsmøde

Torsdag	d.	7.	juni	kl.19.30
Der indbydes til introduktionsmø-
de i præstegården.
Forinden vil alle 6.klasser bosid-
dende i Nødebo og Gadevang 
sogne modtage en indbydelse til 
konfirmationsforberedelse med 
posten.

NB! Går ens barn på privatskole,  
skal man selv henvende sig til 
sognepræsten på: 
mail: ehl@km.dk 
eller tlf.: 48480719

Højskoledage i Nødebo Præstegård
Tema: Ungdomsoprøret i 68 – 50 år efter

Lørdag	og	søndag,	1.-2.	sep.
Sæt kryds i kalenderen ved 
årets højskoledage i Nødebo 
præstegård

Ungdomsoprøret i 1968 fejrer 50 
års jubilæum. Det vil vi markere 
på årets højskoledage ved at dyk-
ke ned i efterdønningerne af den 

globale bevægelse mod større fri-
hed, mere selvbestemmelse, min-
dre tradition og faderstyre, færre 
dogmer, flere muligheder.

Vi skal følge sporene i samfunds-
udviklingen, i politik og religion, og 
i kunst og kønsdebatten.
Vi ses i sensommeren!

Salmer og spaghetti
Kære børnefamilie i Nødebo og Gadevang...

Hver den sidste torsdag i måneden 
er der BØRNEKIRKE i Nødebo kir-
ke. Det er kl.17, hvorefter vi går 
i præstegården og spiser pasta 
med kødsovs og en is til. Det er 
ganske gratis, dog samler vi som-
metider ind til et godt projekt. Alle 
er velkomne – man melder sig 
(helst dagen før) til præstesekre-
tær Allan Høier: alho@km.dk

Forårets datoer:   
Bededags	tor.	d.26.	apr.,	Kl.17.00
Vi får VARME HVEDER TIL DESSERT

Tor.	d.	31.	maj,	Kl.17.00
Her holder vi sæson afslutning 
med en lille overraskelse

Sted: 
Nødebo kirke og præstegård
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Pilgrimsvandring 
2. pinsedag
Turen går til Frederiksborg Slotshave og 
gudstjeneste under åben himmel

21.	maj,	2.	pinsedag

2. pinsedag går flere kirke i Hillerød og omegn sammen om en festlig 
gudstjeneste under åben himmel med de kendte pinsesalmer, musik 
og ord, der passer til unge og ældre – med præster, organister, sangere 
og kor fra alle kirkerne.

Vi er også med fra Nødebo og vil sætte gudstjenesten som mål for 
vores årlige pilgrimsvandring fra Nødebo kirke.

Program: 
• 8.30 Morgensang i Nødebo kirke
• 9.00 Pilgrimsvandring gennem skoven til Hillerød
• 11.00 Gudstjeneste ved Hesteskodammen i Barokhaven
• 12.00 Frokost, vi spiser vores medbragte mad.

Tag vandreskoene på og pak rygsækken og få en dejlig anden pinsedag 
med fællesskab og gudstjeneste i naturens pragtfulde katedral.

Tilmelding er ikke nødvendig
(Ps: I tilfælde af tæt regn, holdes gudstjenesten i Slotskirken)
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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk

Næstformandt
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com

Personalekontakt
Christine Fossing 3514 9652
chrisfos@hotmail.com

Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com

Helene Armfelt 23462767
Kirsten Aunstrup 48485874
Bodil Davidsen 40873652

NØDEBO LOKALRÅD  

Formand
Maria S. Brendstrup 4171 8439
Næstformand
Michael Bo Andersen  2211 5770
Sekretær
Lorna Birgitte Rudd  6094 2477
Næstformand og kasserer. 
Birgit Madsen    22394900
Medlem
Helle Barker 5091 1439
Tilde Gylling 2070 2930
Lene Thorsen 2448 2448
Christina Nyander Ottesen  6165 1688
Gitte S. Bendsen  5137 2460
Sus Bigom 2683 7081
Knud Ingolf Jensen 2348 3229 
Tilforordnet
Christina Thorholm  6070 3380 
Søren P. Østergaard 2094 8976 
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com
Se flere oplysninger på www.nødebo.dk

VANDVÆRKET  
www.nødebovand.dk

Formand 
Ole H. Olesen
Sportsvej 35, Nødebo 4848 3819

Driftsforstyrrelser 2141 0004

Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  
Mosedraget 30, Nødebo  4090 6402
 
Kasserer
Lis Aas  
Sportsvej 53  2331 4542

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

Formand 
Lars Olsen   3075 7362
formand-gst@gribskovtrop.dk

Ulveleder
Bente Wilcke  3030 0354
Stifinderleder 
Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderl.
Pernille Christensen 2331 4655
Grib Skov Roverklan 
Roverleder
Torben Pedersen 2191 9695
Klokkekilde Roverklan 
Roverleder
Ole Lumholt 4848 0747
Forældrefore
Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt 
Brian Hørup  4159 1076  
bhpost@mail.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 
VIKINGERNE 
www.nbovikingerne.dk

Forkvinde 
Jytte Møller
Pile Alle  73026 3231 
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kasserer 
Ib Jarle Christensen, 2966 1127, 
Mail: ib.jarle@mail.tele.dk

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk
 
Formand
Hans Kloch  48471250

FOLKEMUSIKGRUPPEN 
NØDDEKNÆKKERNE  
www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 
Gyvelvej 19, Nødebo  6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

NØDEBO IDRÆTSFORENING  
www.nif.dk

Formand
Henning Vester
Krohaven 7 4848 3150

Kasserer
Kasper Andersen
Mosedraget 24 4848 5584

Sekretær
Margit Vester  4848 3150

Badminton 
Sven M. Andersen  
Baunevænget 38 4848 2804

Fodbold 
Henrik Løber
Baunevænget 36  30186513

Gymnastik 
Lillian Dale
Søvej 14 4848 3238

Tennis 
Jørgen Fonnes
Søparken 8 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB  
www.hillerodsejl.dk

Ib Andersen 
Søvej 14 2447 3004
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ  
www.kkes.dk

Claus Bo Jensen
Harestien 4, Hillerød  48261780
formand@kkes.dk/claus_bo@post5.tele.dk 
Klubhus: Krostien 11, Nødebo          

NØDEBO STAVGANG  
www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven H. Nielsen 4848 0672
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597
Sekretær
Aase Nielsen 4848 1742
Inger Petersen 2896 8430
Anne-Marie Falkenberg 4825 0706



 

Gudstjenester 
April, Maj, Juni, Juli og August

Vejviser for kirkerne  Nødebo og Gadevang

April Nødebo Gadevang

27. april  St.Bededag - - - 10.30  Konfirmation EHL
29. april  9.00 10.30 AMH

Maj

 3. maj - - - 19.30 AMH
 6. maj 10.30 - - - EHL
10. maj  Kr.Himm. 10.00 og 11.15 Konf. - - - EHL
13. maj 10.30  Konfirmation - - - EHL
20. maj  Pinsedag  9.00 10.30 EHL
21. maj   2. Pinsedag  8.30  (Mor.sang) - - - AMH
27. maj 10.30 - - - AMH
31. maj 17.00  Salmer og Spa. - - - EHL

Juni

 3. juni  9.00 10.30 EHL
10. juni 10.30 - - - AMH
14. juni - - - 19.30 EHL
17. juni  9.00 10.30 *
24. juni 10.30 - - - *

Juli

 1. juli  9.00 10.30 *
 8. juli 10.30 - - - *
15. juli - - - 10.30 *
22. juli 10.30 - - - *
29. juli - - - 10.30 *

August

  5. august 10.30 - - - *

Sognepræst: Eva	Holmegaard	Larsen 
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.  
Tlf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk 
Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11, 
tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.
Kst. præst: Agnete	Møller	Holtegaard
Tlf.: 2025 1051 - mail: agmh@km.dk
Træffes bedst om formiddagen. Mandag fri.

Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

Præstesekretær: Allan	Høier 
Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk 
Træffes i præstegården: tir.  kl. 9-15.

Graver: Michael Müller. 
Kirkegårdskontor, Nødebovej 16. 
Tlf.: 2047 6867 - mail: graver@live.dk. 
Træffes hverdage i dagtimerne

www.noedebogadevangkirker.dk

* Prædikantlisten kan ikke lægges fast, førend der er ansat en ny halvtidspræst i sognene. 
Følg vores opdatering af gudstjenestelisten på hjemmesiden: www.noedebogadevangkirker.dk


