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

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.  

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

 Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.

Medlemsskab oprettes via hjemmesiden 
www.noedebo-kro.dk 

Kommende udgivelser og deadline:
Nr. 2, årgang 44, udkommer 4/10-20, deadline 13/9 
Nr. 3, årgang 44, udkommer 22/11-20, deadline 1/11 



Så starter Kroen op igen
...men med begrænsninger

Vi håber, at Kroen åbner 
10. august

Da forsamlingsforbuddet fra 8. 
august sandsynligvis hæves til 200 
personer, har bestyrelsen beslut-
tet, at åbne kroen op mandag d. 10. 
august. Naturligvis under hensynta-
gen til myndighedernes retningslinjer 
og vejledninger.
I skrivende stund kan vi kun håbe på, 
at starten bliver den noget forsinke-
de generalforsamling mandag d. 10. 
august, hvor der vælges ny bestyrel-
se. Der bliver nok at tage fat på i den 
kommende tid for en ny bestyrelse. 
Listen over bestyrelsens medlemmer 

bliver opdateret snarest muligt, ind-
til da kan man kontakte vicevært Jack 
telefonisk i de sædvanlige tidsrum, 
ligesom man kan maile til kro@noe-
debo-kro.dk. 

Nyt medlemstilbud på 
Kroen

Som noget nyt er der planer om at til-
byde medlemmer af kroen fællesspis-
ning, hvor man kan købe en billig ret 
mad på en hverdagsaften. Hvis man 
har lyst, er der mulighed for at hæn-
ge ud i baren efter maden. Nærmere 
information på Facebook siden og 

hjemmesiden når endelig dato for 
opstart er fastlagt.

Til Banko igen                      

Corona er en uforudsigelig medspil-
ler, men banko er forhåbentlig star-
tet op d. 11. august, og vi forventer at 

Efter en lang lukkeperiode som følge af coronaepidemien, glæder vi os til at kunne komme i gang på kroen 
igen. Det bliver selvfølgelig med begrænsninger, og alle hygiejniske krav vil blive overholdt. 

kunne fortsætte banko hver tirsdag. 
Hold øje med hjemmesiden, hvor æn-
dringer vil blive annonceret.

Nøddeknækkeraften og 
jazz til september

Kultursæsonen starter i slutningen 
af september med nøddeknækkeraf-
ten og jazzkoncert med Jan Harbeck 
Quartet. Se nærmere beskrivel-
se andet sted i bladet, og i kultur 
programmet.

Corona-forebyggelse for 
frivillige og for gæster

Der er udarbejdet specif ikke ret-
ningslinjer for deltagere, frivillige og 
andre der deltager i efterårets ar-
rangementer, ligesom der er indkøbt 
værnemidler, og afstandskravet vil 

blive overholdt. Derfor er det trygt 
at være frivillig, så hvis du vil bruge 
et par timer en gang imellem, er der 
altid brug for flere frivillige til mange 
forskellige funktioner. Du kan hen-
vende dig til bestyrelsen for at høre 
mere om mulighederne.

På gensyn til en ny sæson 
på Nødebo Kro.

Hanne Toke, formand og 
Lisbeth Larsen (red)
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Den økonomiske situation 
Der har løbende været afholdt bestyrelsesmøder for at vurdere den aktuelle situation, 

og tage stilling til om der fortsat skal være lukket ned. Det har naturligvis tæret på kroens 
økonomi, at der ikke har været aktiviteter hele foråret. Det er især et stort økonomisk tab, 
at banko har ligget stille i mange måneder, ligesom det også vil være et økonomisk tab, at 
der ikke afholdes loppemarked. Da kroen heldigvis har en robust økonomi, forventer be-

styrelsen at de opsparede midler kan finansiere det forventede underskud.

Vi håber, at Kroen åbner igen den 10. august

Nøddeknækkerne gæster Kroen den 25. september



Selvom det er frygteligt ærgerligt og 
selvom Kroen sagtens kunne finde 
anvendelse for de ca. 150.000 kr det 
ville have givet i overskud, så har vi 
måttet indse, at det ikke vil være mu-
ligt at gennemføre loppemarkedet 
uden at udsætte lopper og gæster 
for at blive smittet med den virus, 
der har plaget os og resten af verden. 
For at redde en smule forsøger vi at 
gennemføre et ’Mini-marked’ i forbin-
delse med julestuen i december, så 
skulle du have mindre ting, som du 
mener vil gøre sig, så ring til under-
tegnede. Så kan vi finde ud af at aftale 
modtagelse.

Christian Wolfhagen
Loppegeneral

Telefon 21767113
Email christian@wolfhagen.name

Øv! Ikke noget loppemarked i år
...i hvert fald ikke som vi kender det

Loppemarked 2021
Sæt kryds den 22. august 2021

Mange forbedringer på Kroen
Corona-tiden er blevet brugt på en masse reparationer

Næsten 5 måneder har Kroen været lukket! Vi er en del der har savnet livet derovre med naboer, venner og 
bekendte, at arbejde og at være en del af fællesskabet. Nu åbner vi igen med alle til rådighed stående vær-
nemidler, så vi giver coronaen kamp til stregen. 

Vores vicevært Jack Bjørkbom har 
været myreflittig, og fortæller om 
forårspausens aktiviteter. 
Han og ejendomsformand Bruno 
Bjerre har lavet adskillige forbed-
ringer og tiltrængte reparationer på 
Kroen, så det nu er blevet ekstra ind-
bydende at komme derop. 
De har skiftet alle vinduerne på 1. sal, 
de var ”punkterede”. 

De har renoveret ”Driverhuset” og
 renset alle fliserne på terrassen
Taget over Kunstnerrummet var utæt, 
det er repareret og delvis udskiftet. 
Den gamle info-tavle ”Ønskebrønden” 
kunne ikke mere, den blev revet ned, 
og en ny Info-tavle sat op ved gavlen 
af ”Loppelængen”. Vi har også fået 
en Nærboks, hvor man kan modtage 
sine pakker (se mere info i artiklen på 

side 13). Begge steder er der lagt fli-
ser. Medlemsentreen og toilettet er 
blevet sat flot i stand.

Jack glæder sig til at se menne-
sker igen på kroen, og vi håber, at 
Coronaen holder sig væk, så vi kan 
bruge vores fantastiske forsamlings-
hus igen. 

Jack Bjørkbom
Bruno Bjerre

Lisbeth larsen
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Ny infotavle

Nye vinduer på 1. sal

Nyt loft i kunstnerrummet Rene fliser på terrassen



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

N Ø D E B O

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

v/Anette Plum

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

Ring eller skriv for at bestille tid

Tlf: 40 18 86 11

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

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

• Akupunktur

• NADA

• Øreakupunktur

• Cupping 

• Japansk ansigtslift
 Ingen kemi, ingen nåle
     - bare velvære

Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt

Nyt fra Nødebo lokalråd

Ny rabataftale

Nødebo Lokalråd har indgået en 
rabataftale med Bauhaus Hillerød. 
Her kan de, der bor i Nødebo melde 
sig til ved at maile på b2b.hillerod@
bauhaus.dk. Her skal du bede om 
at få oprettet en konto under lokal-
rådets CVR 36317876. Rabatten er 
på 10% af alle varer med undtagelse 
af montage, 360 graders service og 
udlejning. 
Hav lidt tålmodighed med at få dit ra-
batkort, de har meget travlt, så husk 
at printe din bekræftelse ud og tag 
den med når du handler, så er du sik-
ret dine 10%.

Lastbiler ud af Nødebo

Her er kommunen desværre ikke 
kommet meget videre med Gribskov 
Kommune, men vi er så sideløbende 
begyndt at skrive til div. vognmænd 
om de ikke vil tage mere hensyn til 
os, og sænke farten lidt igennem 
Nødebo. Du kan selv gøre en stor 
forskel ved også at skrive til de vogn-
mænd, som du oplever kører lidt 
stærkt igennem byen. 

De unge

Vi har netop fået kr. 20.000 af kom-
munens ungepulje, og disse skal bru-
ges til et sted for de unge. Vi under-
søger pt sammen med kommunen 
hvilket sted ville være mest optimalt 
ift. til at tage hensyn til div. naboer 
mv. Vi har været i dialog med den nu-
værende ungegruppe om, hvad de 
godt kunne tænke sig, og vi forven-
ter at både de og deres forældre vil 
være med til at skabe et godt sted de 
kan være. Vil du være frivillig på dette 
projekt (bygge og søge fonde) så mail 
os meget gerne på noedebo.lokalraad@

gmail.com.

20.000,-

Nødebovej

Nu er asfalten lagt, og næste skridt 
er Stenholtsvej, der skal laves til 2-1 
vej, for bedre at sikre de bløde trafi-
kanter. Vi afventer stadig kommunens 
anke til Politiets afvisning af vores 40 
km/t zone, den har nu ligget et år.  Vi 
afventer også projekt omkring at sik-
re bedre overgange for skolebørn ved 
Baunevænget og Jægervænget. Her 
har man valgt at tage disse to steder 
ud af projektet, for at kunne vende 
tilbage til dem med en ny løsning se-
nere. Det hjælper os 

meget hvis borgerne efterspørger 
disse via trafikvejogpark@hillerod.dk
Vi har endvidere bedt kommunen 
om at undersøge Nødebovej for støj 
og fart før og efter testbump, som vil 
vise hvilke bump der ville være bedst, 
så længe vi ikke kan få smartere løs-
ninger. Vi har ikke givet op på stære-
kasser…men det er et langt sejt træk. 
Husk du skal selv skrive til Politiet hvis 
du gerne vil have en fartkontrol eller 
oplever ulovligheder på vejen. nsj@
politi.dk.
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Bankospillet er tilbage på Nødebo Kro
...lige så snart det er forsvarligt

Vi håber, at bankospillet allerede 
er genåbnet tirsdag d. 11. august, 
og at vi herefter spiller som sæd-
vanligt hver tirsdag året rundt, 
fortæller Flemming Jørgensen, 
ansvarlig for bankospillet. Den 
samlede præmiesum 
pr. aften er mere 
end 20.000 kr. Så 
kom og prøv lyk-
ken og nyd det gode 
selskab.

Vi stræber efter at 
afholde bankospillet, 
”som vi plejer”, men 
selvfølgelig vil der være 
ændringer. Sikkerhed og 
hygiejne kommer i før-
ste række og derfor vil 
der være sprit i rigelige 
mængder, gangarealer 

ensrettes og afstandskravene skal 
overholdes. Vi glæder os rigtig meget til 
at komme i gang igen ovenpå coronavi-
russen, så Nødebo Kro igen kan emme 
af liv, fællesskab og spænding ved spil-
let, fortæller Flemming Jørgensen.

Der kan købes smørrebrød, kage og 
drikkevarer til rimelige priser i buf-
feten, og husk der som altid er gra-
tis kaffe, te og postevand hele af-
tenen. Også her bliver der nogle få 
forandringer, så der ikke længere er 
selvbetjening.

Vi modtager stadig kontanter, men 
opfordrer af hygiejnehensyn til be-
taling med Mobile Pay. Vi har alle et 
fælles ansvar for, at coronavirussen 
ikke breder sig, så derfor kom i god 
tid og kun hvis du er frisk.

Ann-Britt Thorndahl, info-formand

På snarligt gensyn på 
Nødebo Kro!

Fodbolden ruller igen på 
Nødebo stadion….
Nødebo IF starter nye hold op ef-
ter sommerferien til de mindste 
børneben i byen.

Årgang 2015-2016 træner onsdage 
kl. 16.30-17.30 (man skal være fyldt 
4 år). 

Årgang 2014 træner mandage kl. 
16.30-17.30. 

Der er gratis prøvegange i hele 
august.

Hvis du ønsker dit barn skal udvikle 
sin motorik, møde jævnaldrende fra 
byen, lære at indgå på et hold og bare 
være aktiv, så kom og vær med.
 

Til de lidt ældre børn (1.-6. klasse) har 
vi allerede hold med plads til flere 
børn i alle årgange. Kontakt din træ-
ner hvis du har lyst til at være med:

Årgang 2012-2013 Jens Stenberg 
(61698821) / Mikkel Ot tesen 
(31204242) – Træner mandag/onsdag

Årgang 2010-2011 Anders Bangsbo 
(27402939) – Træner tirsdag/torsdag

Årgang 2007-2009 Henrik Løber 
(30186513) – Træner tirsdag/torsdag/
fredag
 

Voksne har også mulighed for træne 
fodbold i Nødebo IF.

Mandag kl. 20.00 er der oldboys/
veteran træning for herrerne. Alle 
voksne (+18 år) er velkommen.

Tirsdag kl. 19.15 er der Fodbold 
Fitness for kvinderne. En blanding 
af styrketræning & fodbold.
 
Find os på www.nif.dk eller på
facebook, søg efter Nødebo IF.
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Affaldssortering på Kroen

Nødebo Kro drives i praksis af ca. 600 
overvejende Nødebo-borgere, der li-
gesom mange andre bekymrer sig om 
klimaet. Af den grund har man valgt 
at sortere affaldet fra kroens køkken. 
I praksis har køkkenets mange bruge-
re derfor sorteret al affald i to span-
de, ”Kun Madaffald” og ”Andet Affald”. 
Men undervejs blev nogle i tvivl om 
nytten. 

Nytter det?

Et medlem, som også er aktiv i 
Nødebo Bæredygtigt! beslutter der-
for at få opklaret, hvad der sker med 
affaldet efter den velmente sorte-
ring, når det hele afhentes af Hillerød 
Forsyning. Forsyningen kontak-
tes og affaldsplanlægger Vibeke Lei 
Kristensen slår op i deres register og 

konstaterer, at for Nødebovej 26 er 
det kun på viceværtens adresse, at 
der opsamles adskilt bioaffald. De 
store beholdere som hører til selve 
kroen, kan kun benyttes til såkaldt 
dagrenovation. Så ganske rigtigt bli-
ver det sorterede bioaffald kun sor-
teret i køkkenet, for herefter at blive 
blandet med den øvrige dagrenova-
tion, når det hele afhentes af Hillerød 
Forsyning.

Grunden til det er, at kroen er en 
virksomhed og at affald fra kroen 
derfor betragtes som erhvervsaf-
fald. Virksomheder i Hillerød kan 
ikke få afhentet andet end dagre-
novation (svarende til det restaf-
fald som ikke genbruges) af Hillerød 
Forsyning. Hvis man vil have afhen-
tet bioaffald (til genbrug), så skal man 
træffe aftale med en anden (privat) 

affaldstransportør.

Ny affaldsordning 

Det er selvfølgelig øv og dårlig stil. På 
ingen måde befordrende for det gode 
arbejde, som kroens frivillige gør på 
bæredygtighedsfronten.
Således oplyst, og i et eksempla-
risk samarbejde imellem Nødebo 
Bæredygtigt! og kroens driftsudvalg, 
er det derfor besluttet, at tilmelde 
kroen en afhentningsordning hos en 
privat affaldstransportør, som sør-
ger for at vores bio-affald fremover 
bliver kørt til genanvendelse. Denne 
ordning træder i kraft så snart al ak-
tivitet på kroen begynder igen, for-
mentlig efter sommerferien 2020. 

Jan Kongerslev (Driften)  
                                                 Ea Dehn

På Nødebo Kro har vi i lang tid sorteret affald i kroens køkken. Men desværre har det også 
vist sig, at adskillelsen hører op, når affaldet bliver hentet af Hillerød Forsyning.

Køkkenaffald 
Køkkenaffald består af madaffald og restaffald.

Hvis vi sortere vores køkkenaffald i de to grupper, så kan madaffald 
(= bioaffald) omdannes til biogas og kompost og dermed genbruges.
Restaffald er det affald, der ikke kan sorters fra til genbrug og som 
derfor brændes af (hvilket kræver energi) og bliver til fjernvarme.
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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



Nærboks 
Der er nu opsat en Nærboks, hvor du kan få leveret pakker fra flere forskellige 
firmaer. Lige nu er det PostNord, Bring og DHL, der leverer pakker til Nærboks, 

men snart kommer der flere.

Boksen er opsat ved Nødebo Kro, Krohaven 2

Du skal downloade en app, hvor du får besked om levering.
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Generalforsamling Nødebo Vandværk 

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

Generalforsamling afholdes ons. 
d, 16. september kl. 19 på Nødebo 
Kro i Søværelset.

Det har været et ekstraordinært år, 
også for Nødebo Vandværk, vores 
generalforsamling skulle i henhold 
til vedtægterne have været afholdt 
i marts måned, men pga. Corona si-
tuationen blev vi nødt til at aflyse og 
udsætte den til efter sommer. 

Dagsorden og regnskab vil blive an-
nonceret på vores Facebook og vores 
hjemmeside senest 3 uger før mødet. 
Eventuelle forslag fra forbrugerne 

skal være bestyrelsen i hænde se-
nest 2 uger før mødet (dvs. den 2. 
september). Indkomne forslag vil blive 
annonceret på vores Facebook side 
senest 7 dage før mødet.

Nødebo Vandværk leder efter en ny 
suppleant til bestyrelsen, så hvis du 
kunne være interesseret i at involve-
re dig i vandværksarbejdet, og være 
med til at sikre en god og vedvaren-
de drikkevandsforsyning er du meget 
velkommen til at henvende dig til et af 
bestyrelsesmedlemmerne for at høre 
nærmere.

Bestyrelsen

Naturens dag er aflyst
I mange år har Naturens dag været 
afholdt den 2. weekend i  septermber.
I år har det desværre været nødven-
digt at aflyse arrangementet, da er-
faringen har vist, at det har tiltrukket 
langt over 1000 mennesker.

Skovskolen, der er arrangør, håber og 
regner med at komme stærkt tilbage 
til næste år. 

For Anette Ketler
Lisbeth Larsen

Foto af Ditte Valente



”I har en helt unik plet her i Nødebo Holt.
Vi skal alle passe godt på den.”

Penge til borde og bænke

De ville begge gerne have et indtryk 
af, hvor belastningerne i naturen er 
hos os i Nødebo Holt, og hvor de kan 
forventes i fremtiden. Med Corona-
krisen kom et langt større behov for 
folk for at komme ud i det fri, og sko-
vene er virkelig blevet brugt. Derfor 
har Naturstyrelsen fået bevilget en 
ekstra pose penge til at passe på 
skoven og styre brugen og samtidig 
gøre den mere attraktiv for de mange 
ferierende danskere i denne corona-
ramte tid. Der er bl.a. sat penge af til 
renovering af nedslidte publikums-
faciliteter, nye borde og bænke og 
til flere små sheltere i området fra 
Nødebo og nordpå langs søbredden. 

Hvor er det tilladt at 
overnatte?

Men det kan ikke nytte noget, at vi frit 
slår teltet op hvor som helst i skoven. 
I foråret meddelte miljøministeren, at 

77 nye skove var udpeget til fri telt-
ning til en enkelt overnatning, således 
at der i dag er  275 offentlige skove 
med fri teltning. Det gælder ikke i 
Nødebo Holt. 
På Naturstyrelsens hjemmeside er 
der en oversigt over de områder, hvor 
man må overnatte en enkelt nat, og 
det gælder ikke vores Nødebo Holt. 
Hos os må man overnatte 2 nætter 
på natur-lejrpladsen i Møllekrogen og 
ingen andre steder. 
Måske skal man informere mere ty-
deligt om reglerne? 

Hvor meget kan naturen 
bære?

Begge skovfogeder kunne sagtens 
se, at der er et stort behov for fle-
re overnatningssteder, nu hvor der 
er mange flere mennesker, der sø-
ger ud i naturen, og det ønske har de 
stor respekt for. Det er et stort dilem-
ma i Naturstyrelsen, hvor man gør sig 
mange overvejelser om, hvor der kan 

åbnes mere, og hvor og hvordan man 
skal tilgodese naturen og et ønske om 
fred og ro.
Vi vil alle sammen gerne ud i naturen, 
se, hvor en fugl bygger rede, plukke 
en buket vilde blomster, nyde en sol-
opgang og meget mere. Vi vil ikke 
ud i et Tivoli af mange mennesker, 
der uvilkårligt både støjer og fylder. 
Derfor må der være begrænsninger 
og respekt for naturen. Tim Weber 
og Ole Andersen er ikke tilhængere 
af forbudsskilte, men af og til kan de 
være egnede til at formidle gælden-
de regler. 
Skovens folk agerer i det daglige også 
som opsynsmænd, men de er ikke 
mange og kan ikke være alle steder. 
Skoven har ikke ressourcer til at tøm-
me skraldespande, affaldet skal man 
selv tage med hjem. Erfaringen er da 
også, at der kommer meget mindre 
affald, nu hvor affaldsspandene er 
fjernet. Det er vigtigt, at vi, der bor 
her, kender reglerne, hvis vi får brug for 
at fortælle andre skovgæster om dem. 

Jeg var så heldig at skovfogeder-
ne Tim og Ole tog på tur sam-
men med mig i Nødebo Holt. 
Tim Falck Weber med ansvar for 
de publikums-nære områder, og 
Ole Andersen med hovedansvar 
for søen. Tims ansvarsområder i 
skoven er friluftsliv, faciliteter og 
borgerhenvendelser, så han ved 
en masse om, hvad der rører sig 
blandt os brugere.

Det går tit sådan, at hvis man udvider 
mulighederne, bliver områderne slidt 
ned, og skoven bliver ødelagt til stor 
sorg for både natur og mennesker. 
For nylig var der en stor flok unge, 
der holdt fest i Holtet med høj musik 
og sprut i rigelige mængder. De har 
måske slet ikke vidst, at de ikke må 
overnatte andre steder end på lejr-
pladsen, og ikke tænde bål uden for 
de etablerede bålsteder.  I reglerne 
står, at det i skove ikke er tilladt at 
udvise støjende adfærd, herunder 
benytte radioer og andre musikap-
parater, højtalere, musikinstrumen-
ter o. lign. på støjende måde, hvilket 
de måske heller ikke vidste. De omtal-
te unge ryddede rigtig flot op næste 
dag, men det var ikke tilladt at telte 
på stedet hvor de lå. 
Vi må alle gøre mere for at oplyse om 
reglerne for overnatning, for naturen 

kan ikke blive ved med at tåle det. Vi 
kom forbi et andet sted, hvor vi måtte 
slukke resterne af et bål, der stadig 
havde gløder i, det må bare ikke ske. 

Næbbet, det yderste af 
Nødebo Holt

Efter Tims mening, er der kun et til 
sted I Nordsjælland, der har lige så 
store naturværdier som Næbbet og 
samtidig er lige så attraktivt for det 
primitive friluftsliv. Det andet er en 
lille ø, som ligger i Gurre sø. Vi må 
godt være på Næbbet, men kun med 
stor omtanke. Der er masser af yng-
lende fugle, der er uberørt skov, der 
er svampe og liv i hver en væltet træ-
stamme. Der er uendelig smukt. 
Vi talte 10 steder derude, hvor der 
havde været tændt bål og ca halvt 
så mange forladte teltsteder. Der 

var ikke store mængder affald, men 
vi samlede dog en plast pose af for-
skellige efterladenskaber.  Der er to 
træer med søm og brædder i, og der 
er fældet småtræer til brænde, sno-
brødspinde. og læhegn o.lign. Der 
har i foråret været mange, der har 
overnattet ulovligt derude, og hvis 
det blev tilladt, ville det sandsynligvis 
gå helt amok med stor nedslidning til 
følge. Vi skal værne om vores unik-
ke sted. 
Vi følger spændt Naturstyrelsens ar-
bejde, sandsynligvis bliver der allere-
de i sommer sat nye sheltere og bæn-
ke op også i Nødebo Holt, men nok 
ikke på Næbbet.  God arbejdslyst. 

Tim Falck Weber og Jens Ole Andersen 
Akuttelefon: 23215333 

Lisbeth Larsen

Tim Falck Weber
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Morgensol i Holtet

Jens Ole Andersen



Hestevognskørsel i Gribskov

Man kan mange ting i et af Danmarks 
største og smukkeste naturom-
råder, Gribskov. Udover cykling, 
vandring, ridning og mobilspil i 
Parforcejagtlandskabet, vil en lokal, 
tidligere rideskoleejer, nu tilbyde he-
stevognskørsel som en mulig måde 
at opleve skoven på. 

Ideen er, at alle, som har lyst til at 
køre en tur i hestevogn i Gribskov, 
vil kunne booke vognen (med kusk) 
til lige præcis det arrangement der 
passer dem. Konceptet er under ud-
vikling, men hvis du ser muligheder 
og har lyst til at vide mere, så kontakt 
Helle Barker fra Kongernes Heste. 

Ea Dehn

Kongernes Heste
Telefon: 50 91 14 39 
Web: kongernesheste.dk

Et nyt initiativ er under opsejling

Mobilspil i Gribskov

Start spillet ved P-pladsen 200 m vest 
for Ottevejskorset. Turen er ca.  2 km 
lang og tager en lille time. Spillet er 
målrettet børn i alderen 9 – 14, men 
voksne kan også lege med.

Download appen Useeum hjemmefra 
på Playbutik eller Appstore. Find spil-
let under NATUR. Har du åbnet spillet 
hjemmefra, går det hurtigere, når du 
skal hente det igen ude i skoven.

Ea Dehn

Tag på Parforcejagt med mobilen
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Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

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

• HOVEDENTREPRISER

• NYBYGNINGER, TILBYGNINER
 

• RENOVERINGER
 

• UDSKIFTNING AF TAGE

• UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

• REPARATIONER
 

• KØKKENER
 

• TERRASSER 

Din lokale tømrermester siden 2002

                   WWW.VEDELBYG.DK

Rasmus Vedel

Tømrermester
 &

Bygningsingeniør  

+45 26 11 48 48
Nødebovej 13 

  vedelbyg@gmail.com

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut



Ildsjælen er Andreas Rytsel 
Nielsen, som er ny(ere) Nødebo-
borger og et aktivt medlem af 
Nødebo Bæredygtigt! (NB!). NB! 
kontaktede Kirke & Kro, for at 
bringe en artikel om Andreas, der 
for 1,5 år siden valgte at købe hus 
og bosætte sig med sin hustru og 
deres to piger på 1 og 3 år, her i 
Nødebo.

Fanget i en optimerings 
kultur

Andreas er klimaforkæmper, og hans 
ønske er ultimativt ikke at spolere og 
udpine den natur, vi lever i sameksi-
stens med. Han ser det som et sam-
fundsproblem, at vi udnytter alt lige 
til grænsen, heriblandt naturen, men 
også tiden og mennesker.

 ”Alt bliver set som en ressource vi skal 
få det optimale ud af; det kan være ar-
bejdsgiveren, der skal have det optima-
le ud af sine ansatte, men det kan også 
være privat, hvor man ikke skal spilde ti-
den og hvor der ikke er tid til at kede sig,” 
siger Andreas. Han føler sig selv fanget i 
en optimeringskultur, hvor man tvinger 
mest muligt ud af alt. Som han siger: 
”Løven forstår ikke optimeringskulturen. 
Den vil spise dén ene zebra den fanger, 
og så er det nok, indtil den bliver sul-
ten igen. Hvis mennesket var løven, ville 
mennesket dræbe alle zebraerne på sa-
vannen og tjene på salget.” 

Bæredygtighed -        
hvad kan vi selv gøre

Andreas bor i et ældre naturgas op-
varmet hus på Æblekrogen, men vil 
f.eks. gerne arbejde for at vi kan få 
fjernvarme til Nødebo. Han har bil, 
men kører på cykel så meget som det 
er praktisk muligt med to små børn. 
Derudover tænker han på at undgå 
C02-tunge transportformer bl.a. til fe-
rier osv. Han tænker en del på at ned-
sætte sit forbrug og køber meget ger-
ne brugt eller får repareret ting, der 
er gået i stykker, tøj til skrædderen og 
elektronik til Nødebo´ reparationsca-
fe. Til fødselsdage eller jul ønsker han 
sig gerne reparationer eller genbrug. 
Når han selv tager til fødselsdag, prø-
ver han at give oplevelsesgaver frem 
for materielle ting. Han er bevidst om 
biodiversiteten og lader gerne dele 
af græsplænen stå, samt planter in-
sektvenlige planter for at bier og in-
sekter har gode levemuligheder.

Han går meget op i affaldssortering 
og tænker også på at minimere sit 
forbrug af plastik. Derudover går han 
op i at spise økologisk for at undgå 
sprøjtegifte, der kan forurene vores 
jord og vandforsyninger, som opho-
bes i menneskets organisme og som 
i øvrigt er skidt for biodiversiteten. 
Han synes selv, at han prøver at gøre 
en del, selv om han ved, at det ikke er 
nok, og at man altid kan gøre mere. 

Fællesskabet

Andreas melder sig ind i NB! straks 
efter at han er flyttet til Nødebo. På 
Nørrebro som han kommer fra, var 
han medlem af 350.org, (en inter-
national bevægelse der arbejder for 
at udfase fossilt brændsel i verden), 
men han vil gerne etablere en grøn/
bæredygtig forankring her, i sit nye 
nabolag. Og formanden for NB! tager 
godt imod. Sammen skriver de f.eks. 
til folketinget og foreslår, at man ind-
fører en klimaskat på flyrejser, og 
begge deltager de i den store klima-
march i 2019, hvor Greta Thunberg 
er hovedtaler. Hans håb er, at endnu 
flere melder sig ind i NB! så vi måske 
blive en foregangs-by, som andre ser 
op til. En by hvor man lever i overens-
stemmelse med naturen.

Fremtiden

Andreas er primært bekymret for, 
hvilken verden vi efterlader til vo-
res børn og børnebørn. Han vælger 

at involvere sig ved at arbej-
de for klimabevidsthed lokalt 
(mikro-aktivisme) og ved at 
være en stemme, der forhå-
bentlig kan påvirke og inspi-
rere andre til klimabevidst 
adfærd. Som resultat er hans 
far blandt andet blevet me-
get aktiv i Bedsteforældrenes 

Om Nødebo Bæredygtigt! 
Arbejder for fælles bevidsthed om naturressourcer og bæredygtighed.

Har knap 40 medlemmer. 
Driver bl.a. Reparationscafeen på Kroen.

Arrangerer løbende foredrag, inspirationsture, deltager i relevante fora 
og arbejder på at påvirke bredt.

Læs mere på: www.nødebobæredygtigt.dk
Facebook-gruppe: Nødebo Bæredygtigt

Støt foreningen med et medlemskab:
Det koster 200 kr. som indbetales til konto i Nordea: 2255  0748867287

Forkvinde: Kirsten Vesterager, kirsten.vesterager@mail.dk

Klimaaktion (klimabevaegelsen.dk). 

Andreas håber dermed også at bidra-
ge til, at vi kan få rykket og bremset 
CO2 udledningen og få flyttet på da-
toen for ”Overshoot Day”, hvilket er 
den dato, hvor vi har brugt mere, end 
hvad planeten kan nå at gendanne på 
et år. 

”Vi I Danmark har et stort ansvar. Hvis alle levede efter vores levestandarder, skulle 
vi bruge fire jordkloder for at dække alles behov. Dermed følger et stort ansvar for at 
nedsætte forbruget og vise en anden vej, hvor levestandarden bliver bæredygtig og 

forenelig med naturens ressourcer.”
Andreas Rytsel

Tid til handling?

Hvis du selv har lyst til at gøre 
noget, men måske ikke helt ved 
hvordan du skal gribe det an eller 
hvordan du skal komme i gang, så 
meld dig ind i foreningen. Alle er 
velkomne.

Ea Dehn

1918 44. ÅRGANG  #1  2020

Velkommen til en ildsjæl
En ildsjæl der taler om klima-angst og mikro aktivisme!



I starten af coronakrisen var det 
opmuntrende at opleve, hvordan 
regeringen håndterede krisen og 
traf nogle modige beslutninger, 
som havde store konsekvenser for 
Danmark, danskerne og Danmarks 
økonomi. Vi var også vidne til et 
opblomstrende fællesskab med 
stor hjælpsomhed og omsorg for 
hinanden. 

At man med et samlet folketing kunne 
træffe så drastiske beslutninger i en 
krise var opløftende, for selvom der 
er begået fejltagelser undervejs, vid-
ner det om handlekraft, vilje og fælles 
fodslag. Den samme beslutsomhed 
er nødvendig for den grønne omstil-
ling af Danmark. 

Det rige foreningsliv og de mange fæl-
lesskaber på kryds og tværs i Nødebo 
viser, at vi i vores landsby også be-
sidder masser af handlekraft, vilje og 
fælles fodslag, som vi får gavn af i vo-
res lokale grønne omstilling.

I Nødebo Bæredygtigt! er vi optimi-
stiske og tror på, at omstillingen også 
vil styrke fællesskaber og livskvalitet. 
Vi vil gerne kigge ud i fremtiden sam-
men med jer og være med til at sætte 
billeder på den landsby, hvor vi bor 
og lever. Meget vil se anderledes ud 
i Nødebo i 2040, for samfundet vil 
have flyttet sig markant. 

Lad os sammen finde steder, hvor 
vi kan få en finger med i spillet, lad 
os slippe fantasien løs og skabe en 
vision for et lokalsamfund, hvor vi 

indretter os efter klodens grænser 
for bæredygtighed såvel som vores 
egne behov.

Ny møderække til januar 

Til januar tager vi hul på en møderæk-
ke, hvor vi dels skal opstille forudsæt-
ningerne for at skabe en fælles vision 
for Nødebo i 2040, dels skal komme 
med bud på, hvordan vores lands-
by skal se ud i 2040. Vi har så 19 år 
til at realisere resultaterne af vores 
møderække. 

I løbet af møderne skal vi arbejde 
med områderne affald og genbrug, 
energi, fødevarer og transport. Vi vil 
alliere os med kapaciteter inden for 
de forskellige områder, som både 
skal gøre os klogere og inspirere os 
til at udvide rammerne for landsby-
ens trivsel. 

Vi vil orientere på hjemmesiden og 
Facebook om datoer og program, når 
det er på plads.  

Nødebo Bæredygtigt

Kroen er åben igen med nye oplevelser

Sæsonstart i september 

Vi åbner sæsonen i slutningen af sep-
tember med folkemusik, jazz, klassisk 
og rejseforedrag. De første arrange-
menter er omtalt på de følgende si-
der, og der kan læses meget mere om 
de enkelte arrangementer på Kroens 
hjemmeside www.noedebo-kro.dk, 
hvor man også kan købe billetter og 
årskort.

Med 28 oplevelser og en samlet løs-
salgspris på 4.000 kr. kan det i høj 
grad betale sig at købe årskort, der 
giver gratis adgang til koncerter og 
foredrag. Er der fortæring med, må 
man betale for det. Årskortet sælges 
til  medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner og koster stadig kun 800 kr. 

Hvis man ikke er medlem i forvejen, 
kan man melde sig ind samtidig med 
køb af årskortet.

Særlige forhold i           
corona-tiden

Vi følger nøje med i myndighedernes 
retningslinjer for publikumsarran-
gementer, og de ændres hele tiden. 
Som det ser ud lige nu, skal der være 
et areal på mindst 2 kvm for hver 
person, og vi vil derfor kunne lukke 
90 personer ind i salen. Folk der bor 
sammen eller mødes jævnligt, må 
gerne sidde ved siden af hinanden på 
rækkerne, men ellers skal der være 
en tom stol mellem gæsterne.
Med det  begrænsede ant a l 

publikumspladser anbefaler vi, at 
man sikrer sig plads ved at købe billet 
i forsalg. Det gælder også, hvis man 
har årskort.

Ved dansearrangementer anbefales 
det, at man danser med den samme, 
kendte partner hele aftenen, og at 
der så vidt muligt holdes en afstand 
på mindst 2 meter til andre dansen-
de. Der vil selvfølgelig være adgang til 
håndsprit overalt på Kroen, og man 
skal holde afstand i køen til billetsalg 
og café. Er man syg eller sløj bør man 
holde sig hjemme. 

Trods disse særlige forhold glæder 
vi os til at præsentere nye oplevelser 
på Kroen.

Kulturudvalget
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Vision Nødebo 2040

Jan Harbeck Quartet gæster kroen 27. september. Foto af Jan Palle.

I marts måned måtte vi jo desværre som resten af Danmark lukke ned for kulturoplevelserne på Kroen, men 
nu er vi klar igen med et nyt program – større end nogensinde. Det større omfang skyldes, at vi i den nye sæ-
son har taget de fire koncerter og foredrag med, som vi måtte aflyse i marts. Sammen med dette nummer af 
Kirke & Kro omdeles den nye kulturkalender for sæson 2020-2021.

Vi må kunne finde på en bedre løsning



Nøddeknækkerne
Fredag 25. september kl. 19

Nøddeknækkerne starter sæso-
nen med åbent hus på Kroen den 
sidste fredag i september. Det bli-
ver første gang siden februar, at 
Nøddeknækkerne spiller op til fol-
kedans, så kom og vær med til 
en sjov og glad fællesaften med 
Nøddeknækkerne og deres gæster. 

Der er gratis adgang til musikken kl. 
19.

Man kan spise middag på Kroen, før 
musikken starter. Spisebilletter skal 
købes på www.noedebo-kro.dk se-
nest onsdag den 23. september kl. 
12.

Jan Harbeck Quartet
Søndag den 27. september kl. 16

Jan Harbeck er blandt de ypperste 
danske saxofonister og hører til den 
gruppe af jazzmusikere, der beken-
der sig til den store tradition fra 
swingtiden. Samtidig er han med til 
at forny genren og give den et per-
sonligt præg. Med sig i kvartetten 
har han pianisten Henrik Grunde, 

bassisten Eske Nørlykke og Anders 
Holm ved trommerne.

Billetter koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg på www.no-
edebo-kro.dk. Gratis adgang med 
årskort.

Katja & Katjazzerne
Fredag den 2. oktober kl. 21

Katja Guldbæk er en udadvendt og 
glad sangerinde, som synger popu-
lære og velkendte jazz standarder, 
evergreens og numre hentet fra dan-
ske og amerikanske film. Katja har 
før optrådt på Kroen med det popu-
lære jazzband Fjeldtetten, men kom-
mer nu med sit eget band.

Billetter til musikken koster 150 kr. 
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk. Hvis man vil 
starte oplevelsen med en to-retters 
menu til kun 160 kr. skal man købe 
spisebilletter i forsalg senest onsdag 
den 30. september kl. 12. Spisningen 
begynder kl. 19.

Søndag den 4. oktober kl. 16

Kgl. Kammersanger St ig Fogh 
Andersen fejrer Beethovens 250 år 
med hans sangcyklus ”An die ferne 
Geliebte” og 12 skotske og irske fol-
kesange bearbejdet af Beethoven for 
tenor og klavertrio. Han akkompag-
neres af Beethoventrioen, der også 
spiller Beethovens klavertrio i D-Dur, 

opus 70, som kaldes ”Geistertrioen”.

Billetter til koncerten koster 150 kr. 
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk. Gratis adgang 
med årskort.

Stig Fogh Andersen fejrer Beethoven

For 40 år siden var det helt almin-
deligt, at unge mennesker rejste til 
Østen for at opleve Indiens mystik. 
Det gjorde Thomas Ubbesen også, 
og i 2017 gentog han rejsen med den 
modne mands erfaringer og interes-
sante betragtninger om verden 
dengang og nu som grundlag for sin 

bog ”Gensyn med Hippieruten”.
Hør Thomas Ubbesen selv fortæl-
le om rejserne, bogen og den store 
verden.
Billetterne til foredraget koster 100 
kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg 
på www.noedebo-kro.dk. Gratis ad-
gang med årskort.

Ad hippieruten til Østen
Onsdag den 7. oktober kl. 19.30 (udsat fra 18. marts) 

En koncert med den engelsk/irske 
duo Jane & Shane er en ekstraordi-
nær musikalsk oplevelse. Duoen er 
begavede musikere og spillemænd, 
der med medrivende energi skaber 
magiske øjeblikke, når de bringer de-
res forførende britiske folkemusik på 
scenen.Jane & Shane har meget at 

byde på, og deres koncerter er en 
oplevelse ud over det sædvanlige. 
Det ved vi også i Nødebo, hvor de 
optrådte første gang for to år siden.
Billetter til musikken koster 200 kr. 
ved indgangen og 190 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med 
årskort.

Jane & Shane
Søndag den 11. oktober kl. 16 (udsat fra 3. april) 
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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

ORBEA · ROTWILD

Bliv spejder i Grib Skov Trop

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

Læs mere på www.gribskovtrop.dk 

Annonce KogK Feb 2018.indd   1 01/01/2019   19.22

Nyt fra Hillerød Sejlklub
Corona-krisen har også påvirket 
aktiviteterne i sejlklubben, men 
nu er vi ved at være tilbage på nor-
malt niveau. 

Vi havde planlagt et jollekursus søn-
dage i maj måned. Det var planlagt 
at have max. 10 deltagere og sejle 
om eftermiddagen fra klokken to til 
klokken fem. Da vi ikke måtte sejle 
i tomandsjoller, men kun bruge en-
mandsjollerne, og ikke være forsam-
let mere end 10 personer, krævede 
det nogle ændringer i den oprindelige 
plan for at afvikle kurset. Vi delte kur-
set i et formiddagshold og et efter-
middagshold, og så sejlede vi i klub-
bens laserjoller, der er enmandsjoller. 
Snipejollerne, som oprindelig var 
tænkt at indgå i kurset, måtte blive 
stående på land.

At splitte kurset i to var en god ide. 
Søndage i maj var en meget blæ-
sende forestilling, så instruktører-
ne i følgebådene havde nok at gøre 
med at hjælpe kæntrede kursister. 
Heldigvis er laserjollen let at rejse op 
efter en kæntring, og man kan umid-
delbart sejle videre uden vand i bå-
den. Vi sejlede med et hold på fem 

om formiddagen og et hold på seks 
om eftermiddagen.

Da vi fik lov til at forsamles lidt mere 
end 10, arrangerede klubben en hyg-
getur med sejlads og grill over til den 
anden side af søen, hvor der deltog 
ca. 25 personer.

Nu er sommerferien slut, og det bety-
der fuld aktivitet i klubben. Seniorerne 
er ivrige brugere af klubbens fire små 

kølbåde. Laserjollerne bliver brugt 
af både juniorer og seniorer, så nu 
mangler vi bare at få rigtig gang i to-
mandsjollerne. Hver tirsdag fra klok-
ken 17 sejler vi små kapsejladser for 
dem der selv kan styre bådene og 
ikke behøver så megen instruktion. 
Hver torsdag er der instruktion af 
både seniorsejlere og juniorsejlere, 
så nye sejlere er velkommen.

Ib Andersen
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Jordnær er tilbage, og 
har brug for dig!

Jordnær fulgte med resten af jor-
den – og gik på vågeblus i foråret. Da 
myndighederne øjnede muligheder 
for lidt mere samvær fulgte Jordnær 
naturligvis trop og er i gang igen.

Jordnær er – som bekendt – drevet af 
frivillige. Nogle bager og nogle tager 
vagter. Og på grund af Covid-19 har vi 
ikke kunne tildele vagter som vi ple-
jer. Man skal altså selv aktivt tage en 
vagt. Det har desværre betydet at der 
er færre som tager vagter og derfor 
har åbningstiden også været korte-
re end den plejer. Jordnær efterlyser 
derfor nye og  gamle frivillige som vil 
være med til at holde Jordnær åben. 

Man behøves ikke at være medlem 
af Jordnær eller bo i Gadevang for 
at tage en vagt. Alle er velkomne og 
vil blive grundigt introduceret til det 
hele. Man kan fx tage en vagt sam-
men med en som har prøvet det før 
- og kigge lidt over skulderen, når kaf-
fen skal brygges eller der skal tastes 
ind på kasseapparatet. 
Jordnær følger naturligvis myndighe-
dernes anvisninger nøje – og vi går 
ikke ned på håndsprit … 

Så har du en barista i maven, eller el-
sker du bare at møde mennesker – så 
skriv til mail@koebmandjordnaer.dk. 

Vi mangler dig! 

Lørdag d. 5. september 

Vi havde glædet os til at fejre 
Jordnærs fem års fødselsdag i april. 
Men man kan da sandelig også fejre 
at man er blevet fem et halvt. Og den 
nye terrasse foran caféen skal da ind-
vies med manér.

Det må kunne lade sig gøre med noget 
samvær og hygge for alle aldre i løbet af 
dagen og aftenen lørdag d. 5. septem-
ber. Så hold øje med dagens program 
på Facebook eller i Jordnærs nyheds-
brev som man kan modtage ved at 
skrive til: mail@koebmandjordnaer.dk.

Vi ses i Jordnær! 

Christina Helvad

Vil du være med i et Flaghejsningslaug?

I menighedsrådet har vi besluttet, 
at vi ud over kirkens flagdage, også 
vil flage på de officielle flagdage. 

Både i Nødebo og i Gadevang be-
tragter vi kirkernes flagstænger som 
byens flagstænger, og vil gerne være 
med til at festligholde de officielle 
flagdage.

Til hjælp til f lagningen har vi brug 
for et antal frivillige i Nødebo og 
Gadevang, som vil påtage sig an-
svaret for at hejse flaget og tage det 
ned om aftenen. På kirkens flagdage, 
hvor der alligevel er kirkelige handlin-
ger, hejser kirketjeneren flaget, men 
vi har brug for frivillige til at tage det 
ned om aftenen.

Alt afhængig af, hvor mange frivillige, 
der har lyst til denne opgave, drejer 
det sig måske om 5-8 dage om året, 
hvor flaget hejses ca. kl. 08 og ta-
ges ned ca. kl. 20 – om vinteren ved 
solnedgang.

Nærmere aftaler om det praktiske 
bl.a. fordeling af dage, hvornår skal 
flaget hejses, hvor ligger flaget osv. 
vil vi drøfte med de frivillige.

Har du lyst at være med til at gøre 
vores to byer lidt mere festlige, bedes 
du kontakte Bodil Davidsen  tlf. 40 87 
36 52 eller  mail: msdk@get2net.dk. Vi 
glæder os til at høre fra jer.

På Menighedsrådets vegne,
Bodil Davidsen
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Erindringens bestandighed
- noget om tid

Der er noget gådefuldt over male-
riet, fordi det øde landskab på den 
ene side er usandsynligt og uvirke-
ligt og på den anden side rummer 
elementer med en vis lighed med 
virkeligheden. 

Klipperne, havet og den f la -
de slette danner baggrund for 

menneskeskabte figurer. Et ikke iden-
tificerbart ådsel svøbt i et blødt ur 
formet som en saddel. Et andet smel-
tet ur, der hænger som et ådsel over 
et for længst udgået træ og et tredje 
ur, der smelter, opløses og løber ud 
og ned ad siden på en kasse, imens 
en flue sætter sig på det… 

Der er noget uhyggeligt over det-
te gådefulde univers. Hvis billedet 
var gengivet i et rejsekatalog, så var 
det helt sikkert ikke den destination, 
vi ville vælge som vores drømme-
rejse. Det uhyggelige består måske 
netop i, at værket trods sin umulige 
virkelighed formår at minde os om 
det, vi helst vil glemme midt i vores 

virkelighed – livets forgængelighed og 
bestandighed!
Ved at betragte de smeltende ure kan 
vi næsten mærke tiden løbe fra os - 
løbe ud som sandet løber ud mellem 
hænderne på os på en varm sommer-
dag på stranden. 

Vi bliver mindet om, at livet er for-
gængeligt, og vi kun er her for en tid. 
Værket konfronterer os med det pro-
vokerende spørgsmål – hvad er tiden i 
dit korte og kostbare liv?

Benny Andersen berører samme 
tema om tiden og livets forgængelig-
hed og bestandighed i digtet Livet er 
smalt og højt… 

En tændstik blusser op i 
verdensrummet
belyser kort et ansigt før den slukkes.
I mørket mødes hænder
berører kort hinanden før de stivner.
Ord sendes ud.
Nogle få når frem til et øre
huskes muligvis en tid.
Målt på langs er livet kort
men lodret målt uendeligt
en dirrende fiber i dødens muskel.
Kys med det samme
før kysset rammer et kranium.
Snart er du ingen
men nu har du læber
og tændstikker. 

- Livet er smalt og højt, fra 
’Personlige papirer’ 1974

Der er en opfordring i digtet til at 

gribe dagen – gribe livet 
på trods eller selvom det 
er kort. En opfordring 
til at glædes over, at vi 
er her endnu - sam-
men, og at vi har 
læber at k ysse 
med og tændstik-
ker at tænde lyset med 
i mørket. 

Men digtet rummer også flere per-
spektiver på tid. Tiden er ikke bare 
flad. Målt på langs er den kort, for-
gængelig og endelig, men målt lodret 
er den bestandig og uendelig. 

Tiden målt på langs er inddelt i for-
tid, nutid og fremtid. Vi går 
hele tiden mod noget, 
som endnu ikke er, 
og vi kommer 
hele tiden 
fra noget, 
s o m  i k k e 
er længere. I 
kraft af det, som 
vi kom fra, er vi 
det, vi er lige nu, og 
det er, hvad vi bringer 
med ind i vores fremtid. 

Det gådefulde ved fortiden 
er, at den på en og samme tid 
er her og ikke er her i ethvert 
øjeblik af vores liv. Den er nærvæ-
rende i enhver fure i vores ansigt, 
enhver celle i vores krop og ethvert 
spor i vores sjæl. Den er nærværen-
de i vores erindring, og samtidig er 

der store dele af for-
tiden som opløses og 

glider ud mellem hæn-
derne på os og fortaber 

sig i glemslens tåger.

Måske fremkalder de smel-
tende ure i Dalis værk netop 

frygten for at blive glemt - at 
alt det vi var og alt det vi havde 

sammen skal opløses og glide ud 
mellem hænderne på os og fortabe 
sig i glemslens tåger. 

Ligesom vores fodaftryk i sandet, 
hvor vi gik, bliver udvisket – opløst af 
den næste svage bølge, der glider ind 
over stranden og efterlader sit eget 
rillede aftryk i sandet, sådan kan den 
elskedes ansigt forsvinde for os – op-
løses og blive væk.  

Benny Andersens opfordrer i digtet 
til at glædes over, at vi er her end-

nu sammen eller at glædes over 
at være her endnu, selvom de 

mennesker, vi savner, ikke er 
her. Glædes over at vi har 

læber at kysse med og 
tændstikker at tæn-

de lyset med inden 
tiden opløses og 

løber ud. Vores 
hænder må 

mødes – be-
røre hinan-

den kort før de 
stivner, og vi beder: 

”Jeg må mærke dig – hold 
mig fast en tid endnu…”

Fortsættes på næste side
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Nødebo kirke skal have nyt tag
Den 6. juli begyndte man at 
sætte et stillads op, der skul-
le pakke kirken helt ind. Det 
gjorde man for at få nye røde 
håndstrøgne tagsten, og tag-
spiret, - der hedder tagrytte-
ren – får ny træbeklædning. 
Arbejdet er begyndt midt i 
juli og vil vare til omkring 1. 
december. I hele perioden 
vil der være åbent i kirken for 
kirkelige handlinger. 

Bruno Bjerre
Kirkeværge

Tirsdagstræf i præstegården 
Tirsdag d. 15. september fra kl. 14-16

Sønderjyllands historie og de 
indtryk, de kan sætte på en 
opvækst i denne nye danske 
landsdel.

Historien fortælles af Henning 
Løwenstein, som ses på vægter-
pladsen i Åbenrå, hvor hans far-
far boede. Henning Løwenstein 
er pensioneret forsker og man-
geårigt bosiddende i Nødebo.

Første del , der omfat ter 
Sønderjyllands omskiftelige hi-
storie fra dens start som her-
tugdømme efter Valdemarerne 
til tiden op til De slesvigske 

Krige, fortælles som baggrund 
for en forståelse for disse kri-
ge, den efterfølgende indlem-
melse i Preussen og sluttelig 
Genforeningen. Der er lagt 
vægt på, hvordan tidernes 
magtpolitiske og administrati-
ve beslutninger langsomt kan 
ændre den aldrig adspurgte 
almues sindelag.

Anden del er mest egne re-
fleksioner over det at vokse 
op i en ”ny del af Danmark” og 
hvilke langtidsvirkninger på 
indstillingen til dansk vs. tysk, 
dette kan give.

Målt lodret er tiden uendelig. Vi op-
lever det, når erindringen om noget, 
der engang var, pludselig bryder 
igennem og rammer os som en vir-
kelighed – smertefuldt og glædeligt. 
Minder os om det, der smerteligt 
ikke er mere og det, der glædeligt 
blev os givet. Erindringen om forti-
den gør os til det menneske, vi er, og 
vi bærer det med os i nutiden og ind 
i fremtiden. 

I ethvert nyt øjeblik er et strejf af 
evigheden, som igen og igen forsy-
ner os med et i dag.  Nutiden bliver 
fornyet for os i ethvert nyt øjeblik. 
Det giver os nye muligheder - håb 
til at bære os oppe og mod til at be-
væge os ind i en fremtid, som endnu 
ikke er. I evighedens lys ser vi ver-
den i et nyt lys. Vi ser glimtvis livets 
rigeste øjeblikke – det der gav vores 
liv mening og fylde. I det lys, som vi 

glimtvis skimter allerede, er vi aldrig 
glemt.  

Der er en magt, der med bestandig-
hed overskrider tidens forgængelige 
magt - og det er evigheden!      

Mona Høgh
Vikarierende præst ved Nødebo og 

Gadevang kirker

Temaet om 
tid og erindring 
udfoldes ved en 

aftengudstjeneste 
i Gadevang Kirke 
 10. sep. kl. 19.30
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Menighedsrådsvalg 2020
Indbydelse til orienteringsmøde og valgforsamling

Hvert fjerde år er der valg til me-
nighedsrådet. Vi har to kirker og to 
sogne, Nødebo og Gadevang sogne 
– men eet menighedsråd, fælles for 
begge sogne. Nu er det tid til at væl-
ge, hvem der skal sidde i menigheds-
rådet de kommende fire år. 

Vi skal vælge 4 fra Nødebo og 3 fra 
Gadevang. De skal vælges ved det, 
der hedder en valgforsamling d.15. 
september. Hvad det vil sige, og 
hvordan det foregår, vil man kunne 
få mere at vide om ved orienterings-
mødet d.18. august. 

Vi vil gerne invitere til en festlig og 
hyggelig aften, hvor det afgående 
menighedsråd vil fortælle om, hvad 
det vil sige at sidde i menighedsråd. 
Der bliver rig lejlighed til at stille 
spørgsmål og vise interesse, uden at 
bordet fanger! 

Folkekirken ledes af folkevalg-
te. Det er en af de mest demokra-
tisk ledede institutioner i Danmark. 
Menighedsrådet er arbejdsgiver 
for kirkens ansatte, menighedsrå-
det lægger kirkernes budget og be-
stemmer, hvilken vej vi vil gå som 

kirke her i sognene. Menighedsrådet 
passer godt på vores bygninger – 
præstegården og de to smukke kir-
ker. Menighedsrådet har indflydel-
se på gudstjenesten, er vigtigste 
sparringspartner for præsterne, og 
bliver taget med på råd, når store 

beslutninger om folkekirken skal ta-
ges på regeringsplan. 

Kom og vær med, tag en drink i 
godt selskab, mød kirkens med-
arbejdere, præster og afgående 
rådsmedlemmer.  

Spritz, snacks & fællessang
Kom til orienteringsmøde 18. august kl. 19-21

 i præstegården på Nødebovej 24

Valgforsamling
Kom til valgforsamling 15. september kl. 19-22

 i præstegården på Nødebovej 24

På mødet vil vi sammen opstille kan-
didater til det kommende menigheds-
råd. Vi vil høre kandidaterne præsen-
tere sig selv og fortælle, hvorfor de 
stiller op, og hvordan de kan gøre en 

forskel for livet i og omkring vores kir-
ker.  Alle interesserede er velkomne til 
mødet. Men kun medlemmer af folke-
kirken med valgret i vore sogne, har 
tale- og stemmeret. 

Det nye råd træder i kraft første søn-
dag i advent 2020 og sidder de næ-
ste fire år. 

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 18. 8 kl. 19

Kom til
orienteringsmøde 18/8

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Sted: Nødebo præstegård
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Aftenkirke i Gadevang
Tid til ro og eftertanke

I en tid med støj og uro og en 
verden i højt tempo er der brug 
for åndehuller...

I Gadevang kirke bevæger him-
len sig helt ind i rummet gennem 
de store vinduer og en altertavle, 
der rækker ud mod skoven uden-
for. Det gør denne kirke til noget 
helt særligt.

Aftenkirke i Gadevang indbyder til 
en stille stund i en travl tid med 
fokus på roen, musikken, ord til 
eftertanke – og en gang imellem 
holder vi også nadver. 

Der er Aftenkirke hver den 2. 
torsdag i måneden:

13. august
10. september
8. oktober
12. november 
10. december

Børnekirke
Ny sæson med Salmer og Spaghetti i præstegården

Kære børnefamilie i Nødebo og Gadevang!

Nu starter vi en ny sæson med BØRNEKIRKE 
hver den sidste torsdag i måneden. Det er 
kl.17 i Nødebo kirke, en kort gudstjeneste 
med vægt på den gode fortælling og både 
gamle, danske kernesalmer og helt nye bør-
nesalmer. En meningsfuld ”ulvetime” med 
både plads til sjov og eftertænksom ro. 

Efter kirke går vi i præstegården og spiser 
pasta med kødsovs og en is til. 

Det er ganske gratis, dog samler vi somme-
tider ind til et godt projekt. 

Alle er velkomne – man melder sig (helst da-
gen før) til præstesekretær Allan Høier: 
alho@km.dk 

Efterårets datoer:
27. august - 24. september - 29. oktober - 26. november

Morgenmad 
og morgensang
Begynd dagen med sang og en dejlig, hjemmebagt bolle.
Der er ingen tilmelding. Man kommer bare forbi 
Præstegarden kl. 10. 
Tag gerne naboen med. Der er plads til alle stemmer. 

Efterårets datoer:
21. august - 4. september  
25. september - 9. oktober
30. oktober - 13. november
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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 

MENIGHEDSRÅD

www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformand
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Kirsten Aunstrup 48485874
Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 2426 4386
gertrud.andersen1957@gmail.com
Helene Armfelt 2346 2767
Kirsten Aunstrup 4848 5874
Christine Fossing 3514 9652
Bodil Davidsen 40873652

NØDEBO LOKALRÅD 

www.nødebo.dk

Formand
Maria S. Brendstrup 4171 8439
Næstformand og kasserer 
Birgit Madsen  22394900
Medlem
Michael Bo Andersen  2211 5770
Helle Barker 5091 1439
Lene Thorsen 2448 2448
Gitte S. Bendsen  5137 2460
Sus Bigom 2683 7081
Knud Ingolf Jensen 2348 3229
Jannick Engel Alstoft 2175 4821
Jørgen Bang 2335 1220
Oliver Kauffmann 9350 8040 
Tilforordnet
Christina Thorholm  6070 3380 
Søren P. Østergaard 2094 8976 
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719
Webansvarlig
Christina N. Ottosen 6165 1688

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

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

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

 

NØDEBO VANDVÆRKET 

www.nødebovand.dk

Formand 
Henrik Agersø 4848 4090 
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
Peter Tvilling  4090 6402 
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  4090 6402
Kasserer
Frederic Klockar-Jensen   2614  4700
fredklockars@hotmail.com

GRIB SKOV TROP

www.gribskovtrop.dk

Formand 
Lars Olsen  3051 8448
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder
Louise Heidtmann  3031 6909
Stifinderleder 
Lars Kvisgaard  4055 4742
Spejderleder
Pernille Christensen 2331 4655
Grib Skov Roverklan 
Roverleder
Torben Pedersen 2191 9695
Klokkekilde Roverklan 
Roverleder
Ole Lumholt 4848 0747
Forældrefore
Jørgen Andersen  4848 5099
Hyttevagt 
Brian Hørup  4159 1076 
bhpost@mail.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 

VIKINGERNE 

www.nbovikingerne.dk

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

FOLKEMUSIKGRUPPEN 

NØDDEKNÆKKERNE  

www.nodeknek.dk

Søren Sigsgaard 6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

NØDEBO BRIDGEKLUB

www.NødeboBridgeklub.dk

Formand

Hans Kloch  48471250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 

www.nif.dk

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

HILLERØD SEJLKLUB 

www.hillerodsejl.dk

Ib Andersen 2447 3004
ia.privat@gmail.com

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

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

NØDEBO STAVGANG 

www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 5141 6429
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597

FORSAMLINGSHUSET 

”NØDEBO KRO”

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand  
Hanne Toke  5277 1871
Næstformand 
Ann Ulrich,    2945 9149
Sekretær 
Jens Lassen.    2113 0847
Kasserer 
Erik Wedø   4010 3288
Aktivitetsudvalget
Iben Bækgaard   2246 7094
Bankoudvalget
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Gudstjenester 
August, september og oktober

Vejviser for kirkerne 
Nødebo og Gadevang

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

Sognepræst: Mona Irene Høgh
Tlf.: 2025 1051 - mail: moih@km.dk 
Træffes ikke mandag.

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

Graver: Al henvendelse til leder af Den 
Fælles Kirkegårdsdrift Tina Albrechtsen  
Tlf.: 3031 8983 - mail: tinal@km.dk

Se mere på noedebogadevangkirker.dk

August Nødebo Gadevang

16. august 10.30 --- MIH
23. august 9.00 10.30 EHL
27. august 17.00 Salmer og Spaghetti --- MIH
30. august 10.30 --- MIH

September

6. september 10.30 --- MIH
10. september --- 19.30 Aftenkirke MIH
13. september 9.00 10.30 EHL
20. september 10.30 --- EHL
24. september 17.00 Salmer og Spaghetti --- MIH
27. september 9.00 10.30 MIH

Oktober

4. oktober 10.30 --- MIH
8. oktober --- 19.30 Aftenkirke EHL
11. oktober 9.00 10.30 EHL


