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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 med-

lemmer 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 medlemskab omfatter  
børn under 18.  

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

 Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.

Medlemskab oprettes via hjemmesiden 
www.noedebo-kro.dk 
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Generalforsamling på Kroen
Foreningen Forsamlingshusets Venner indkalder til ordinær generalforsamling i salen på Nødebo Kro                       
MANDAG	DEN	28.	MARTS	KL.	19.30		med dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for den selvejende institution.
5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering.
6. Indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af det årlige kontingent.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Kun adgang for medlemmer af Foreningen Forsamlingshusets Venner. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal mailes til formanden@noedebo-kro.dk 
senest den 7. marts kl. 19.30. Den endelige dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne en uge før 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Nødebo Kro

Nødebo Kro har igen været ramt af 
nedlukning som følge af corona situ-
ationen. Derfor har alle aktiviteter på 
Kroen været aflyst fra 9. december til 
og med 30. januar.
Aktivitetsudvalget nåede at afholde 
en vellykket juletræsfest med delta-
gelse af mange glade børn og deres 
forældre. Der har også været godt 
gang i fredagscafeen, især de dage 
der har været krea-værksted.

Den	planlagte	workshop,	som	skul-
le	finde	sted	d.	23.	januar	udskydes	
igen	til	senere, idet arbejdsgruppen 
ikke forventer, der vil være tilslutning 
til at mødes på dette tidspunkt. De 
deltagere der har meldt sig til vil få 
direkte besked, men der er plads til 
flere på workshoppen, så hvis du har 
interesse i at medvirke til hvordan 
kroen skal se ud om 5 år er der sta-
dig mulighed for det.

Der	er	planlagt	informationsmøde	
for	alle,	der	er	flyttet	til	Nødebo	in-
denfor	de	sidste	3	år.	
Mødet vil finde sted søndag d. 27. 
marts kl. 14.30. Vi byder på kaffe og 
kage, rundvisning på kroen og vi for-
tæller lidt om hvilke muligheder der 
er på kroen for aktiviteter, kulturelle 
arrangementer og fællesskaber. 
Desuden vil den unge guitarist, san-
ger og sangskriver Andreas Langvad 
underholde. Inden mødet vil alle nye 
familier modtage en brochure om 
Kroen.

Velkommen	med	et	års	
medlemsskab
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde 
tilflyttere et års gratis medlemskab 
af Nødebo Kro gældende fra 1. april 
2022. Det betyder at alle der flyt-
ter til Nødebo er gratis medlemmer 
det regnskabsår, de melder sig ind. 

Overgangsordningen er beskrevet i 
referatet fra bestyrelsesmødet d. 1. 
november 2021.  
Kort tid før nedlukningen blev der 
indkøbt et nyt kasseapparat, som 
lever op til skattevæsenets krav til 
bogføring. Det bliver desuden muligt 
at automatisere nogle af de krav der 
stilles til bogføring m.v. 
Driftsudvalget sikrer grundig op-
læring og vejledning i det nye 
kasseapparat.

Til slut ønskes alle et godt nytår, hvor 
vi forhåbentlig ses til mange hyggelige 
aktiviteter på Nødebo Kro, når vi gen-
åbner 31. januar.

Bestyrelsen

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.comFormand for Nødebo Kro, Hanne Toke. 
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I Fredagscafeen har vi planlagt et par 
aktiviteter for både voksne og børn i 
2022, og vi håber Corona tillader at 
vi kan afvikle arrangementerne som 
planlagt. 

Mikol Rudd Brandis bor i Nødebo og 
er vinimportør og kommer med lidt 
ekstra lækkerier, som kan smages, 
og hun kan berette om flaskernes 
fortræffeligheder. Den eftermiddag 
sælger vi desuden italiensk inspi-
rerede tapas og kage i baren. Hold 
øje med Facebook om sidste nyt.
Fredagscafeen holder desuden åben 
som vanligt hver fredag fra kl. 15:30-
17:30, med undtagelse af skolernes 
ferie. 

Susanne Kølbæk

Nyt fra Fredagscafeen

MGP-fest for alle børn i Nødebo
På Nødebo Kro bliver børnenes me-
lodi grand prix vist på storskærm, 
og der vil blive serveret lækker bør-
nemenu og en masse popcorn. 

Læs mere om tilmelding på Kroens 
Facebook eller hjemmeside. Vi glæder 
os til at se jer til en festlig aften!  

Line Alstoft

BØRNEBANKO                 
Fredag d. 11. feb. kl. 16.

MGP-FEST                 
Lørdag d. 26. feb.

ITALIENSK 
EFTERMIDDAG

Fredag d. 11. marts.
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Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

royalstage.dk



Nødebo Vandværk - Generalforsamling

Generalforsamling afhol-
des torsdag den 24. marts 
kl. 19 på Nødebo Kro. 

Sidste år blev den planlagte general-
forsamling aflyst, men vi håber at vi 
i 2022 vil kunne afholde den i marts 
måned som vedtægterne foreskriver. 
Dagsorden og regnskab vil blive an-
nonceret på vores hjemmeside (noe-
debovandvaerk.dk) senest 3 uger før 
mødet. Eventuelle forslag fra forbru-
gerne skal være bestyrelsen i hænde 

senest 2 uger før mødet, de vil blive 
annonceret på vores hjemmeside se-
nest 7 dage før mødet.
Renoveringen af Baunevænget er af-
sluttet, det blev desværre mere kom-
pliceret end forudsagt. Vores kort 
over placeringen af vandledningerne 
var i nogle tilfælde upræcise, derud-
over skulle mange vandledninger fin-
des i en dybde på 3 m, hvilket samlet 
set medførte væsentlig mere grave-
arbejde end forventet. Vi er glade for 
at renoveringen af Baunevænget er 

afsluttet, der er ikke planlagt større 
renoveringer det kommende år.

Vi vil igen henlede opmærksomheden 
på jordledninger (vandledningen fra 
skel til hus), i december havde vi igen 
et brud på en jordledning, det er for-
brugerens ansvar at få den skade ud-
bedret, så det er vigtigt man har det 
inkluderet i sin forsikring (samt udgift 
til tab af vand ved brud).

Bestyrelsen 

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

5.N på Nødebo Skole er relativt ny 
opfindelse – i 2017 blev det beslut-
tet at udvide Grønnevang Skoles afd. 
Nødebo Skole til at gå til og med 5. 
klasse. På en lille afdeling med ca. 110 
elever, hvor man allerede i 5. klasse 
bliver ”de store” følger der både plig-
ter og ansvar med. 5.N står blandt 
andet for legepatruljen, hvor de i 
nogle frikvarter laver lege og aktivi-
teter for resten af skolens elever. På 
skolens idræts- og motionsdag hjæl-
per 5. klasse traditionelt også med at 
afvikle diverse aktiviteter. Eleverne i 
5. har selv valgt hvilke aktiviteter, de 
gerne vil stå for, og de skal forklare 

og styre aktiviteterne. Lige om lidt er 
det fastelavn, og her vil det også være 
5.N, der står for aktiviteter i forbin-
delse med fastelavnsfejringen. Efter 
5. klasse rykker 5.N på Grønnevang 
Skoles afdeling Østervang, hvor de 
bliver blandet med elever fra de an-
dre 5. klasser på afdeling Jespervej. 
Forinden har 5.N været på lejrskole i 
3 dage. Dette er sammen med de an-
dre 5.- klasser, som går på Jespervej. 

Hverdagen
Hvis man spørger eleverne i 5.N, 
om hvad der er helt særligt ved at 
gå på Nødebo Skole, så nævner de 

samstemmende, at ”det er fedt” at 
skolen ligger lige ved skoven, og at 
man kan bruge skoven til undervis-
ning i næsten alle fag. Én dag om 
ugen er 5.N på Jespervej, hvor de 
har undervisning i praktisk-musiske 
fag. Her har de også timer sammen 
med en parallelklasse, og de kan være 
sammen med hele 5. årgang i pauser-
ne. Eleverne i 5.N fortæller også, at en 
af de gode ting ved at gå på Nødebo 
Skole er at de kender alle voksne på 
skolen og at man er tryg ved dem, 
også dem man ikke lige har som læ-
rere eller pædagoger.

Mette Vibeke Schmidt

5. klasse på Nødebo Skole

Klasseværelset, hvor 5.N holder til på Nødebo Skole.

Udeskole

En	del	af	Nødebos	skole,	
er	at	vi	er	en	udeskole,	
hvilket	vil	sige	at	meget	
undervisning skal fore-
gå	udenfor	det	normale	
klasserum.	
Her	er	Gribskov	 jo	 især	
et	 rum,	 som	 kan	 bru-
ges	 i	 bl.a.	 matematik,	
dansk,	engelsk,	natur	og	
teknologi,	tysk,	idræt	og	
billedkunst.	
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Kunst på Kroen

’Øjeblikket bag Glasdøren’ fortæller i 
ord og malerier vores betragtninger 
samt erfaringer med at være henholds-
vis lillesøster og mor til Lea – kvinde på 
31 år med Downs syndrom og autisme.

Udstillingens omdrejningspunkt er 
det at være en minoritet i en minori-
tet. Dels som Lea - en voksen kvinde 
med to handicaps -, og dels som Eva 
og Nynne - pårørende mor og søster.  
”Øjeblikket” er budbringeren, da det er 
de store og små øjeblikke, der tilsam-
men har skabt vores udstilling:
Det afgørende, vellykkede, urolige, var-
me, kritiske, sårbare, ensomme, empa-
tiske, stolte, kærlighedsfulde og øjeblik-
ket nu.
Formsproget er digte fra digtsamlin-
gen ’Glasdøren’ af Nynne Billesbølle 
Tworek, og malerier samt skitser af 
Eva M. Billesbølle Tworek. Udstillingen 
bliver vist på biblioteker, kulturhuse og 
kirker rundt om i landet. 

Om udstillerne  
Nynne	Billesbølle	Tworek (f. 1992) 
er forfatter samt cand. mag. i Dansk 
& Kommunikation fra Roskilde 
Universitet. Hun er klassisk pianist, 
og bliver særligt inspireret af, hvordan 
sproget kan bruges som en symfoni af 
ord til at beskrive menneskelige relatio-
ner- med alt hvad de indebærer.
Eva	M.	Billesbølle	Tworek (f. 1956) 
er billedkunstner, og har været ansat 
som idékonsulent hos firmaet av form. 
Hun har udstillet på gallerier, bibliote-
ker, kulturhuse rundt om i Danmark. 
I 2020 blev hendes værk  ’Down syn-
drom’ udvalgt til kunstnernes som-
merudstilling på JANUS – Vestjyllands 
Kunstmuseum.

Hanne Frederiksen

Kirke og Kro årgang 46
Vi har flyttet lidt rundt på vores sæd-
vanlige udgivelsesdatoer. 
Sommernummeret plejer at komme 
i august, men vi har valgt at flytte det 
til midsommer, både af hensyn til in-
tervallet på de 5 numre, ønske fra 
Kirken og sommerferie. 

Det vil sige, at også kulturkalende-
ren kommer allerede d. 19-6, der-
for kan man allerede dér planlægge 
sine kulturoplevelser på Kroen, og 
se hvad sognet i øvrigt har af ople-
velser. Man kan også sikre sig et par 
cafe-vagter i Kroens bar og et par 

”loppetjanser” i august på vores le-
gendariske Loppemarked, for vi hå-
ber på og regner med, at vi kan plan-
lægge med en sommer og et efterår 
uden Corona!

Lisbeth Larsen

Udgivelsesdatoer Årgang 46

2022: 19. juni - 18. september - 20. november 

2023:  22. januar - 19. marts 

Som altid er der materialedeadline 3 uger før.

Banko på Kroen hver tirsdag
Kom og vær med. Ikke det største, men det hyggeligste. 
Baren har hjemmebagt kringle og velsmurt smørrebrød. 
Vi begynder 18.50. Se i øvrigt Kroens hjemmeside.
Lisbeth Larsen

Vær med til at præge 
livet på Kroen
Der er møde i Kroens bestyrelse den første mandag i hver måned kl. 19.30, 
og der er åbent for alle med  spørgsmål og kommentarer det første kvarter. 

Lisbeth Larsen

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

danbolig.dk

Mark Læssøe
danbolig Fredensborg og Nødebo

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg

bolighandel.
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Spar	på	vandet	–	FN’s	Verdensmål	nr.	6:	Rent	vand	og	sanitet

Ny virksomhed i Nødebo

Liane har boet 4 år i Nødebo, og hen-
des virksomhed runder snart de to år. 
Hun og hendes mand har købt hus på 
Kildeportvej, hvor de trives sammen 
med deres  3 beagle-hunde. 
Hun har indrettet en klinik i haven, bl.a. 
for at adskille sit privatliv fra sit profes-
sionelle virke. 

Liane Mølsted er 58 år og har en lang, 
bred arbejds-erfaring; først med 28 
år med kommunal administration og 
udvikling -  fortrinsvis i Helsingør kom-
mune, men efter at have arbejdet i de 
fleste af kommunens områder fandt 
hun det nødvendigt at sadle fuldstæn-
digt om.
I nogle år interesserede hun sig pri-
mært for sundhedsuddannelserne og 
tog bla. en SSH uddannelse. Liane blev 
derefter mere og mere interesseret i 
den alternative verden, da hun fandt 
arbejdsbetingelserne i sundhedsvæse-
net alt for hårde og alt for fokuserede 
på dokumentation.  Hun var dog ikke i 
tvivl om, at mange, mange mennesker 
har et presserende behov for kontakt 
og tillid, tryghed og masser af tid. 

Nu har hun taget en uddannelse som 
Kropsterapeut med primært fokus på 
alle de spændinger, vi har i kroppen. På 
hjemmesiden (www.care4corpus.dk) 
skitseres, hvilke områder, hun specielt 
har fokuseret på. Hun giver akupunktur 
og zoneterapi, healing og massage og 
bruger flere andre metoder inden for 
den alternative verden.
Hun har ikke mindst haft brug for 
sin egen livserfaring suppleret med 
egen-terapi og en grundig uddannel-
se. Hun er uddannet TOTUM behandler 
suppleret med en traume-uddannelse, 
hun er medlem af Dansk behandlerfor-
bund og har for nylig fået en RAB cer-
tifikat, der sikrer, at hun har et bredt 
kendskab til legemets anatomi og 
fysiologi. 

Liane Mølsted, Lisbeth Larsen

Sommerfugl
Stencil, 
Font

Care4Corpus
- Få kroppen i  balance - 

Care4Corpus
- Få kroppen i balance - 

Care4Corpus
- Få kroppen i balance - 

Care4Corpus
- Få kroppen i balance - 

Care4Corpus
- Få kroppen i  balance - 

Care4Corpus
- Få kroppen i  balance - 

Care4Corpus
- Få kroppen i  balance - 

Care4Corpus
- Få kroppen i  balance - 

Kropsterapeut Liane Staal Mølsted

Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75

Book tid på Care4Corpus.dk
Annonce

a6 105*148mm

Kropsterapeut 
Liane Staal Mølsted

Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75

Book tid på Care4Corpus.dk
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Guldfundet i Stenholtvang
Det var en mandag og det var i det 
tidlige forår i april 1836, at tre skovar-
bejdere gravede plantehuller, lige syd 
for Fredensborgvej, i Stenholtvang. 
Dengang plantede man støre planter 
end i dag. Man gravede plantehuller-
ne først og lod den opgravede jord 
skørne, inden man satte planterne i 
hullerne. 
De tre skovarbejdere var Christian 
Jensen og Lars Nielsen som var hus-
mænd, og Peter Johansen som boede 
i en stald hos en bonde. De var tre 
fattige og løst ansatte skovarbejdere 
fra Nødebo. 
Peter Johansen og Lars Nielsen arbej-
dede ved siden af hinanden, medens 
Christian Jensen arbejdede for sig 
selv lidt længere væk.
Pludselig dukkede der sære ting op af 
det hul som Peter Johansen og Lars 
Nielsen gravede. Det lignede gran-
giveligt at det var af guld. Ved første 
øjekast var det noget der lignede en 
lille hul guldkugle og tre guld rør, på 
to af rørene sad der noget der lignede 
guldmønter. 
Medens de roder i den opgrave-
de jord fandt de yderligere et antal 
guldmønter, og to massive stykker 
ringguld.
Halssmykket som de tre skovarbejde-
re fandt ses på billedet ovenfor. Det 
stammer fra jernalderen og det be-
stod af tre filigrandekorerede rør per-
ler, hvor der på hver af rørperlerne 
var på loddet to guldbrakteater. Den 
hule guldkugle må have siddet mellem 
rørperlerne.
Man mener at smykket oprindeligt 
kunne have bestået af flere rørperler. 
Så det kunne nå rundt om halsen, og 
at den skiftevis havde bestået af rør-
perler og guldkugler. 

Der blev i alt fundet 12 brakteater og 
de har to forskellige motiver. Den øver-
ste række brakteater har det samme 
motiv, der forestiller et fabeldyr me-
dens den nederste række forestiller 
hest og rytter i fuld galop.
Brakteaten øverst til højre har det 
samme motiv som de øvrige seks i den 
øverste række og den har heller ikke 
har øsken. Den er tydeligvis brækket 
af en de rørperler som aldrig er fun-
det. Disse fem nederste har alle øsken 
og må derfor have hængt i en snor. 
Det skulle åbenbart ikke være en 
helt almindelig mandag for de tre 
skovarbejdere! Herefter valgte de 
at slippe spaderne og vandre ad 
Fredensborgvej til Hillerød hvor de 
henvendte sig til guldsmed Jensen. 
Han kunne fortælle at det de hav-
de fundet var af det pureste guld. 
Bortset fra de to massive stykker 
ringguld, som guldsmeden åbenbart 
ikke havde fidus til. 
Bagefter stod vores tre venner uden 
for guldsmedens butik. De hav-
de på fornemmelsen at det nok var 
ulovligt at sælge guldet til guldsme-
den. Hvis dette var noget gammelt 
skrammel var der måske andre som 

var interesseret i det. De havde må-
ske også hørt om guldhornene, som 
34 år forinden var blevet stjålet og 
omsmeltet. 
Derfor besluttede de at henvende 
sig til Kancelliet på Frederiksborg 
slot. Kort efter stod de tre fattige og 
lasede skovarbejdere, med hatten i 
hånden foran kancellirådsformand 
V Hadelen. Her fremviste de deres 
fund, undtagen de to massive styk-
ker ringguld som guldsmeden sagde 
ikke var af guld.
Kancellirådsformanden beholdt 
hvad de fremviste, og fortalte dem 
at den nye ” Kongelige Commision 
for Oldsagers Opbevaring” ville give 
dem en stor findeløn. 
Således opløftet gik de tilbage til de-
res plantehuller hvor de ivrigt rode-
de i jorden. Sandelig om ikke det igen 
lykkedes for Peter Johansen og Lars 
Nielsen, yderligere at finde en guld-
mønt og det tredje stykke ringguld.
Herefter skete der det som var almin-
deligt for skovarbejdere før i tiden; 
at de fik besøg af den lokale skovfo-
ged, som førte tilsyn med arbejdet. 
I dette tilfælde var det forstkandidat 
Hennings.

Da de fortalte om dagens begiven-
heder fik de besked på at straks 
at aflevere hvad de havde fundet. 
Ham havde de åbenbart mere re-
spekt for, for de gav ham ikke bare 
den nyligt fundne guldmønt og ring-
guldstykket. Men også begge de to 
stykker ringguld som de ikke viste til 
Kancellirådsformanden.
I de efterfølgende dage havde de tre 
gutter sikkert gennemgravet områ-
det godt og grundigt. I hvert fald var 
det langt om længe lykkedes Christian 
Jensen at finde en guldmønt. Den blev 
afleveret til kancellirådsformanden. 
Ligesom Hennings også afleverede 
det som han konfiskerede de tre. 

Hvad havde de fundet?
Vores tre skovarbejdere havde 
gjort et af de største smykkefund i 
Nordsjælland. Det viste sig at være et 
prægtigt halssmykke fra jernalderen.
Da smykket blev samlet på natio-
nalmuseet, kunne man konstate-
re at der var tre filigrandekorerede 
rør perler, hvor der på hver rørperle 
var på loddet to guldbrakteater. Den 
hule guldkugle må have siddet mel-
lem rørperlerne. 
Smykket kan oprindeligt have bestå-
et af flere rørperler. Så det kunne 
nå rundt om halsen og at den skif-
tevis havde bestået af rørperler og 
guldkugler. 
Guldbrakteater var en slags guldamu-
letter der blev båret som halssmykker 
og var den højeste mode op gennem 
jernalderen. 
Brakteaten var altid kun præget på 
den ene side. De var for det meste 
forsynet med en øsken så den kun-
ne hænge i en snor eller kæde. Med 
mindre den f.eks. var direkte på lod-
det en rørperle. 

Moden stammede fra romerriget. De 
ældste brakteater var prægede med 
romerske kejserportrætter. Senere 
kommer der nordiske dyre og men-
neske figurerer, og senere igen var de 
domineret af billeder fra den nordiske 
mytologi og runeindskrifter. 
Brakteaterne blev udformet ved præg-
ning på et ”negativt” stempel. På den 
samme måde som man fremstillede 
mønter. På denne måde kunne guld-
smedene massefremstille en række 
helt ens motiver og det bærer brakte-
atfundene i høj grad præg af.
Der blev i alt fundet 12 brakteater. 
Seks af dem var to og to loddet på de 
tre rørperler. Disse seks har ens motiv 
som forestiller et fabeldyr. Et syvende 
brakteat har også dette motiv og det 
har heller ingen øsken. Den er tydelig-
vist været brækket af en de rørperler 
som aldrig er fundet.
De sidste fem brakteater forestiller en 
hest og rytter i fuld galop. Disse fem 
har alle øsken. 
Når alt dette er sagt kan det i virke-
ligheden også tænkes at de to typer 
brakteater i virkeligheden stammer fra 
to separate smykker.

Findelønnen
D. 12. maj 1936 havde C. W. Svendsen, 
fra den Kongelige Commision for 
Oldsagers Opbevaring, vurderet 
fundets værdi. Brevet bærer præg 
af at det der var lagt mere vægt på 
smykkets guldmæssige værdi frem 
for dens arkæologiske. 
Den sidste Brakteat som blev fun-
det, og som var den eneste Christian 
Jensen fandt, blev i retten vurderet til 
4 Risbankdaler og 2 mark.
Peter Johansen og Lars Nielsens sam-
lede smykkefund blev i alt vurderet til: 
109 Risbankdaler og 3 mark.

De tre stykker ringguld som Peter 
Johansen og Lars Nielsen fandt, blev 
vurderet til
19 Risbankdaler. Det var jo det som 
Guldsmeden mente ikke var af guld. 
Han tog fejl! 
Men historien ender ikke her. 
Oldsagskommissionen mente at dis-
se stumper var almindeligt under-
søgt og ikke ville pryde de offentlige 
samlinger, og derfor skulle tilbagegi-
ves finderne med den bemærkning 
at det er af guld og det er af værdi. 
Så de tre fattige skovarbejdere fik tre 
guldklumper med sig hjem. Nu kun-
ne de med sindsro gå til guldsmeden 
i Hillerød og sælge dem!
Skattens værdi skulle ligge til grund 
for vurderingen af findelønnen. D. 29. 
maj 1837 fik de 3 findere ifølge konge-
lig resolution tilsammen udbetalt 113 
Risbankdaler og 80 skilling for fundet.
Et betragteligt beløb. For dette ville 
de hver, kunne købe sig en lille gård.
Her har vi ikke medregnet de tre 
guldringe som de fik lov at tage med 
og sælge. Hvad de fik for dem og 
hvad der hændte med de tre stykker 
ringguld ved vi ikke. Museumsfolk 
er i dag dybt r ystede over at 

Tegning af en af brakteaterne i den ne-
derste række. Motivet et stiliseret billede 

af hest og rytter i fuld galop.

Halssmykke, som blev fundet af tre skovarbejdere.
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oldsagskommissionen sådan kunne 
forære oldsager væk. I dag formoder 
vi at det drejer sig om massive spiral-
formede guldringe blev brugt som 
betalingsmidler ved klippe passende 
stumper af dem.  

Hvor blev det fundet?
Selvom vi formoder at alle dele af 
skatten aldrig blev bjerget, hersker 
der stadig en del usikkerhed om hvor 
præcist den blev fundet.
Ifølge forhørs protokollen var det 
”på vejen mellem Fredensborg 
og Freder ik sborg , ” a l t så ved 
Fredensborgvej. Den blev fundet 12 
alen fra vejkanten (1 alen = 66 cm dvs. 
i alt 7,92 m). Men så står der; ”den ve-
stre side af vejen.” Det er unægtelig et 
svagt spor at gå efter når landevejen 
løber øst vest.
I juli 1886 - 50 år efter at fundet blev 
gjort - berejste Vilhelm Boye Nødebo 

sogn for at registrere fortidsminder 
for nationalmuseet. Her fik han fund-
stedet udpeget, af ingen mindre end 
en af de 3 skovarbejderes sønner.
Fundstedet var det nuværende afd. 
613 a. Lige syd for Fredensborgvej og 
vest for Skelvej. I 1885 var arealet en 
pløjemark. Det var tjenestejorden til 
Stenholthus som var blevet opført ca. 
ti år forinden.
Men inden skovløberlodden og 
Stenholthus blev etableret lå der fak-
tisk en ege kultur på dette sted.
Det var i det 3. Kronborgske Distrikt, 
hovedafdeling 8 afd. 3. I driftplanen 
fra 1854 stod der at er der var 25-
30-årig ege, hvor enkelte er 50 årige. 
Der var også 35 årige lærk samt en 
gammel bøg. 
Tættere kommer vi nok aldrig på hvor
 skatten i sin tid blev fundet. Vurderingen 
af afdelingen var foretaget stående 
ude på terrænet og ikke på hovedet i 

kulturkartoteket.
Alt tyder i dag på at det var i denne af-
deling at de tre skovarbejdere plan-
tede ege i det tidlige forår i 1836 og i 
så fald, fandt skatten 7,92 cm syd for 
Fredensborgvej.
I dag befinder deres fund sig i national-
museets fornemmeste sal, hvor guld-
fundene og kopien af guldhornene også 
befinder sig. Her kan man se det prægti-
ge smykke og sandelig om der ikke også 
står at det er fundet i Stenholtsvang.

Skovløber Carsten Carstensen 

Kilder: 
Forhørsprotokollen om fundet. 
Nationalmuseets arkiv. 
Naturstyrelsen Nordsjællands 
driftplanbøger. 
Gamle skovkort. 
Dansk kulturhistorisk 
centralregister. 

Fredensborgvej ved Stenholthus. Fotograferet i starten af 1900 tallet.
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• Hård hud og ligtorne fjernes
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• Bøjler påsættes
• Skoindlæg fremstilles

Nødebo
Fodklinik

Nødebo Lokalråd
Allerførst vil vi ønske alle et godt nyt-
år og samtidig takke alle for den fine 
opbakning med over 100 deltagende 
til vores traditionelle juletræstænding 
1. søndag i advent. 
Foråret 2022 byder på en stor udfor-
dring, da vi skal i gang med en udvik-
lingsplan for Nødebo.
I den kommuneplan, der lige er vedta-
get i byrådet og i den strategiplan der 
hedder Hjertet af Nordsjælland, som 
blev vedtaget sidste år, fastslås det 
at der skal laves udviklingsplaner for 
landsbyerne i Hillerød med det formål 
at styrke og bevare de unikke miljøer, 
man finder i landsbyerne.
Nogle citater fra de to vedtagne 
planer:
Der skal fortsat være arealer til by-
udvikling i de mindre bysamfund. De 

mindre byers særlig karakter skal 
styrkes, så fællesskaber og mangfol-
dighed kan trives.
En fornyelse af visioner for øvrige 
bysamfund, herunder byzonebyer 
og landsbyer, skal ske i ny strategisk 
planlægning i samarbejde med bor-
gerne. Planlægningen for de øvrige 
bysamfund og landsbyer skal ske ef-
ter en prioriteret rækkefølge og i sam-
råd med lokalrådene.
En strategisk planlægning for øvrige 
bysamfund i byzone og landsbyer skal 
indeholde overordnede målsætnin-
ger og virkemidler for udviklingen og 
understøtte udvikling af levedygtige 
lokalsamfund.
Endelig blev Nødebo Skole nævnt i 
forbindelse med budgettet for 2022, 
hvor der står i budgetteksten:

…….. Vi kan se, at mange flere elever end 
tidligere og dermed markant flere end 
omfattet af tidligere prognoser bliver 
indskrevet i Nødebo Skole og i Gadevang 
Skole. Vi vil arbejde med forslag til en 
udvidelse af Nødebo Skole til næste års 
budgetproces, og ser det som en del af 
arbejdet med en samlet udviklingsplan 
for Nødebo.

Derfor skal vi alle i gang med at ud-
tænke visioner for hele Nødebos ud-
vikling, og vi vil i løbet af foråret (når 
kommunen er klar til samarbejdet) 
indkalde til borgermøder med mere, 
således at vi kan få lavet en ønskesed-
del i dialog med Hillerød byråd.

På lokalrådets vegne  
Jørgen Bang
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Vi måtte desværre aflyse nogle op-
levelser på Kroen i januar på grund 
af corona restriktioner, men det var 
forhåbentlig sidste gang. Kroen åbner 
igen den 31. januar, og vi ser frem til, 
at rigtig mange vil nyde de kommen-
de arrangementer.

Vinterjazz 2022
Nødebo Kro er med i Vinterjazz 
2022 med to koncerter i februar. 
Begge med kunstnere, der har op-
trådt på Kroen i anden sammen-
hæng. Søndag den 6. februar kom-
mer Graup Allstars, og forsangeren 
Margrete Grarup optrådte på Kroen 

i september 2019 med sange af Poul 
Henningsen. Hende ville vi gerne 
høre mere til, og det sker nu i en helt 
anden musikgenre. 
Peter Vuust holdt foredrag om sin 
hjerneforskning i november 2020, 
men han er også en efterspurgt 
jazzmusiker og kommer søndag den 
27. februar med familieorkestret 5 x 
Vuust. 

Klassiske topnavne
Der er to store klassiske oplevel-
ser i den kommende tid. Begge 
med kunstnere på internationalt 
topniveau. 

Søndag den 6. marts kommer den 
tyske Henschel Kvartetten, der siden 
1994 har rejst verden rundt med 
deres fremragende fortolkninger af 
de store komponisters værker. Ved 
koncerten i Nødebo spiller de først 
Mozarts strygekvartet i c-mol KV421 
efterfulgt af Dvoraks strygekvartet i 
F-dur opus 96 ”Den Amerikanske”, og 
efter pausen slutter de koncerten af 
med Schuberts strygekvartet i d-mol, 
D 810 ”Der Tot und das Mädchen”. 
Søndag den 3. april er der koncert 
med Michala Petri og Lars Hannibal. 
De fejrer 30 års jubilæum som duo, 
og de optrådte da også første gang 

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

Kultur på Kroen

Grarup Allstars gæster Kroen søndag den 6. februar. Foto Flemming Scully.

sammen på Nødebo Kro i 1992. Da 
var de gift og boede i Nødebo, men 
selvom det daglige samliv er ophørt, 
fortsætter de det musikalske samar-
bejde og har som Petri/Hannibal Duo 
optrådt på verdens førende festivals 
og koncertsale. Det bliver et dejligt 
genhør med virtuost blokfløjte- og 
guitarspil.
Vi regner med stor interesse for disse 
to koncerter, så der er nummererede 
pladser. Køb derfor billetter i god tid.

Mad & Musik
Fredag den 4. marts bliver der igen 
salsaaften – denne gang med orke-
stret ”Viva”, der kommer i stedet for 
det annoncerede ”Salsa La Vista”, der 
har måttet melde afbud. ”Viva” består 

af salsamusikere fra Danmark, som 
har fundet sammen i en fælles inte-
resse for en særlig æra i cubansk mu-
sik, der hylder det enkle og melodiske 
og ikke mindst det dansable. 
Fredag den 1. april  er der rock på 
programmet, og det er næsten 
Gnags. Det er Mr. Swing King Band fra 
Hillerød, der skaber lyden og stem-
ningen af Gnags primært med numre 
fra 80’erne og 90’erne.
Begge aftener kan man spise en glim-
rende 2-retters menu kl. 19 tilberedt 
af Kroens gode frivillige kokke. Man 
skal bare huske at købe spisebilletter 
senest kl. 12 onsdagen før.

Foredrag og fællessang
Der er foredrag om drikkevandet i 

Nødebo i februar og om Nordbanens 
historie i marts. Søndag den 20. 
marts er der fællessang med organi-
sten. Torben H. S. Svendsen har nu 
været organist i Nødebo og Gadevang 
i mere end fem år, og han vil på sin in-
spirerende facon introducere og ak-
kompagnere udvalgte sange fra den 
store danske sangskat.
Tom Buk-Swienty skulle først være 
kommet i november med sit foredrag 
om Karen Blixen. Det blev udsat til ja-
nuar, hvor vi måtte aflyse på grund 
af nedlukningen, så nu kommer han 
mandag den 4. april i stedet.

På gensyn på Kroen, 
Kulturudvalget.

Søndag den 6. marts spiller tyske Henschel Quartett på Kroen. Foto: Simon Sticker.
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Grarup Allstars lader sig føre af mu-
sikken, hinanden og stemningen hos 
publikum frem for forud aftalte ting, 
og opnår derved en dybere og høje-
re musikalitet. Danmarks måske bed-
ste soul/blues sangerinde Margrete 
Grarup synger med Palle Hjorth på 
orgel, Niels Mathiasen på saxofon, 
Niels Nello Mogensen på bas, Uffe 

Steen på guitar og Esben Bach ved 
trommerne. Med Årets Live Pris i 
kategorien DMA Blues cementere-
de Grarup Allstars i 2019 sin posi-
tion som et af de absolut bedste li-
ve-bands. Billetter til koncerten koste 
150 kr. ved indgangen og 140 kr. i for-
salg. Gratis med årskort. 

Grarup Allstars 
Søndag	den	6.	februar	kl.	16		
 Drøm dig til en aften ved det caribiske 

hav. Lad dig kærtegne af en mild bri-
se af toner fra en fjern fortid af læng-
sel og melankoli. Cubansk Son som 
”la Tradición” foreskrev i halvtredser-
ne, og som det lød - og stadig lyder 
- i ”La Casa de Trova”. Salsaorkestret 
VIVA startede i 2003 og er et intimt og 
stilsikkert band med energi og drive.

Man kan spise middag kl. 19 for kun 
160 kr. (135 kr. for medlemmer af 
Kroen). Spisebilletterne skal købes i 
forsalg senest onsdag den 2. marts 
kl. 12. 
Billetter til musikken koster 150 kr. ved 
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Salsaorkestret VIVA 
Fredag	den	4.	marts	kl.	21	med	mulighed	for	spisning	kl.	19	

Det bliver en af de helt store kammer-
musikalske oplevelser, når  Henschel 
Kvartetten kommer til Nødebo. 
Henschelkvartettens hjemby er 
München, men da to af kvartettens 
medlemmer nu bor i Danmark vil man 
fremover nok høre mere til dem her i 
landet. De spiller Mozarts strygekvar-
tet i c-mol KV421 efterfulgt af Dvoraks 

strygekvartet i F-dur opus 96 ”Den 
Amerikanske”. Efter pausen slutter 
de koncerten af med Schuberts stry-
gekvartet i d-mol, D 810 ”Der Tot und 
das Mädchen”. 
Billetter til koncerten koster 200 kr. ved 
indgangen og 190 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort. 
Der er nummererede pladser.

Henschel Kvartetten 
Søndag	den	6.	marts	kl.	16

I dag kører der S-tog mellem Hillerød 
og København, men togene blev først 
elektriske i 1968, og der har kørt tog 
på strækningen siden 1864. Hør John 
Poulsen fortælle den spændende hi-
storie. Navnet Nordbanen forbindes 
i dag kun med ”Lille Nord” – lokalba-
nen mellem Hillerød og Helsingør, 
men Nordbanen var helt frem til 

begyndelsen af 1930’erne den samle-
de jernbanestrækning fra København 
til Helsingør via Hillerød. Hør bl.a. om 
tiden, hvor Europas kronede hoveder 
rejste med Nordbanen for at besøge 
Christian IX på Fredensborg Slot. 
Billetter til foredraget koster 50 kr. ved 
indgangen og 40 kr. i forsalg. Gratis ad-
gang med årskort.

Nordbanens historie
Onsdag	den	16.	marts	kl.	19.30

Fællessang – hver for sig – holdt mo-
det oppe hos mange af os under co-
vid-19 nedlukningerne. Nu er der mu-
lighed for at synge sammen, og det vil 
vi gøre med Nødebo og Gadevangs 
organist Torben H. S. Svendsen som 
inspirerende sangleder.
Der vil være et righoldigt udvalg af 
danske sange – nye som gamle – så 

mød bare op og syng med i fælles 
sangglæde. Torben Svendsen vil un-
dervejs, på sin sædvanlige veloplagte 
måde, krydre sangen med lidt anek-
doter og historier om sangenes tilbli-
velse og folkene bag dem.
Billetter til fællessangen koster 100 kr. 
ved indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Syng med organisten
Søndag	den	20.	marts	kl.	16	

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

I Nødebo har vi det bedste drikke-
vand i hanerne. Rygtet går, at vandet 
kommer fra samme kilde som det 
Maarumvand, Wibroe bryggeriet be-
gyndte at hente op fra undergrunden 
i 1933 og sælge på flaske som mine-
ralvand. Men er det rigtigt?.  
Professor emeritus fra DTU Arne 
Villumsen vil fortælle om kvaliteten 

af grundvandet i vores lokalområ-
de (Nødebo - Hillerød), og om vand-
kredsløbet, dvs. dannelsen og udnyt-
telsen af grundvandet, samt rensning 
og udledning af spildevandet. Vil der 
kunne skaffes nok rent drikkevand i 
fremtiden?
Billetter koster 50 kr. ved indgangen og 
40 kr. i forsalg. Gratis med årskort.

Drikkevandet i Nødebo 
Onsdag	den	9.	februar	kl.	19.30

Nøddeknækkerne holder åben folke-
musikaften den sidste fredag i febru-
ar, og er som sædvanlig fredagsspis-
ning på Kroen før musikken starter. 
Der serveres en ret varm mad kl. 
18, og det koster 100 kr. for voksne 
og 50 kr. for børn. (der er rabat for 
medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner) Spisebilletter skal købes 

senest onsdag den 23. februar kl. 12.
Når musikken starter kl. 19, vil den 
første time være med traditionelle 
nordiske fællesdanse, kredsdanse 
mv, under letfattelig og sjov instruk-
tion, så alle kan være med. Fra kl. 20 
spiller Nøddeknækkerne op til mere 
udfordrende folkedans. Der er gratis 
adgang til musikken.

Nøddeknækkerne
Fredag	25.	februar	kl.	19.00	–	med	mulighed	for	spisning	kl.	18	

Efternavnet Vuust forbindes ofte 
med noget af det bedste, Danmark 
kan præstere inden for jazz, og det 
er et af forsamlingshusets bidrag til 
Vinterjazz 2022. Gruppen består af 
bassisten Peter Vuust, sangerinden 
Clara Vuust, Christian Vuust på sa-
xofon, Frederik Vuust på klaver og 
Mikkel Vuust ved trommerne.

Det swingende og dansevenlige re-
pertoire vil bestå af håndplukkede 
standards, et udvalg af Peter Vuusts 
kompositioner og vokal-jazz af syd-
landsk/latinamerikansk karakter.
Billetter koster 150 kr. ved indgangen 
og 140 kr. i forsalg. Gratis med årskort.

5 x Vuust
Søndag	den	27.	februar	kl.	16
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Michala Petri og Lars Hannibal fejrer 
30 års jubilæum som duo. Det sker 
bl.a. med denne koncert i Nødebo, 
der er Michala Petris fødeby. Det bli-
ver virtuost blokfløjtespil og varme 
guitar toner, der skaber forårshu-
mør hos publikum. I oktober 1992 
gav Michala Petri og Lars Hannibal 
deres første koncert på Nødebo Kro 

og har optrådt her flere gange si-
den. De har været gift, men selvom 
det daglige samliv ophørte, har de 
fortsat det musikalske samarbejde.
Billetter til koncerten koster 150 kr. ved 
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort. Der er nummererede plad-
ser til koncerten.

Petri/Hannibal Duo
Søndag	den	3.	april	kl.	16

Med sin selvbiografiske roman “Den 
afrikanske farm” fra 1937 slog Karen 
Blixen for alvor sit navn fast som in-
ternationalt kendt forfatter. Men det 
er en roman, og det meste er fikti-
on – ligesom næsten alt i den Oscar-
belønnede spillefilm “Out of Africa”.
Tom Buk-Swienty fortæller den virke-
lige historie om Karen Blixen i Afrika 

med udgangspunkt i sin store biogra-
fi “Løvinden” og mange års research 
og rejser i Karen Blixens fodspor i 
Kenya. Foredraget gennemføres med 
støtte fra Statens Kunstfond.
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved 
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Tom Buk-Swienty og Karen Blixen  
Mandag	den	4.	april	kl.	19.30		
 

Mr. Swing King Band er næsten 
Gnags. Det er lyden af Gnags og 
stemningen af Gnags - primært fra 
80’erne og 90’erne. Et stort orkester 
med stor lyd, store ambitioner, sto-
re armbevægelser og et inddragen-
de sceneshow, så der skabes den 
helt rigtige stemning af Gnags. Som 
publikum kan man få hele aftenen 

til at blive en fed oplevelse. Inden 
musikken starter, kan man nemlig 
spise middag kl. 19 for kun 160 kr. 
(135 kr. for medlemmer af Kroen). 
Spisebilletterne skal købes i forsalg 
senest onsdag den 30. marts kl. 12. 
Billetter til musikken koster 150 kr. ved 
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort.

Mr. Swing King Band – Gnags Jam 
Fredag	den	1.	april	kl.	21	med	mulighed	for	spisning	kl.	19

Nøddeknækkerne holder åben fol-
kemusikaften den sidste fredag i 
marts, og er som sædvanlig fredags-
spisning på Kroen før musikken star-
ter. Der serveres en ret varm mad kl. 
18, og det koster 100 kr. for voksne 
og 50 kr. for børn. (der er rabat for 
medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner) Spisebilletter skal købes 

senest onsdag den 23. marts kl. 12.
Når musikken starter kl. 19, vil den 
første time være med traditionelle 
nordiske fællesdanse, kredsdanse 
mv, under letfattelig og sjov instruk-
tion, så alle kan være med. Fra kl. 20 
spiller Nøddeknækkerne op til mere 
udfordrende folkedans. Der er gratis 
adgang til musikken.

Nøddeknækkerne
Fredag	25.	marts	kl.	19.00	–	med	mulighed	for	spisning	kl.	18

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

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
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Lys i mørket
Mortensaften startede en ny traditi-
on, da Jordnær inviterede til lanter-
nefest. Om eftermiddagen var der 
workshop, hvor man kunne dekorere 
medbragte syltetøjsglas og lave sine 
egne fine lanterner. Cirka halvtreds 
var tilmeldt, og inden der blev ser-
veret lækre supper, blev både børn 
og voksne underholdt med fortællin-
gen bag Mortensaften. Som et sidste 
hyggeligt punktum satte alle ud på en 
fælles vandring til Gadevang Mose, 
hvor lyset fra lanternerne glimtede i 
aftenmørket. 

Esther på 5 år fortæller om 
lanternefesten: 

”Det var sjovt at være med, fordi man 
kunne lave lanterner sammen med sin 
mor eller far, og så var det hyggeligt at 
spise aftensmad med mine venner og 
høre historier. Jeg glæder mig til næ-

ste gang.”

Priser: voksne 70 kr. Børn 30 kr. 
Børn under 3 år er gratis.

Pappas Pizza
Det er en tilbagevendende begiven-
hed, når et hold seje pappaer rul-
ler dej ud, topper med lækkert fyld 
og byder indenfor til fællesspisning i 
Jordnær. Den 22. nov. var der pizza-
fest fra kl. 17. Så trængte man til en lille 
pause fra egne kødgryder på en gan-
ske almindelig mandag, var det altså 
bare at tage familien under armen og 
sætte sig til bords. 
Priser: Voksne (15 år) 70 kr. Børn 35 kr. 
Børn under 3 år er gratis.

Louise Frimer

Jordnær sælger friskbagt morgen-
brød lørdag og søndag, og mon ikke 
det også er din yndlingsdestination, 
når weekenden har budt på en skov-
tur, og du trænger til en kop kaffe og 
lidt sødt? Men udover at være køb-
mandscafé er det også rammen om 
et fællesskab, hvor alle er velkomne, 
når Jordnær inviterer indenfor til en 
masse forskellige arrangementer. 
Der er noget for enhver smag – også 
helt bogstaveligt – men måske bedst 
af alt er det her, nye bekendtskaber 
kan spire, og de bånd, vi allerede har 
knyttet, bliver stærkere. 
Desværre måtte størstedelen af 
Jordnærs arrangementer i decem-
ber aflyses på grund af corona. Der 
var ellers lagt op til massevis af ju-
lehygge for både store og små, men 
det allervigtigste er selvfølgelig, at 
vi passer godt på hinanden. Det er 
planen, at Jordnær igen åbner op for 

arrangementer en gang i marts, men 
du kan holde dig opdateret på, hvad 
der sker i Jordnær og få seneste nyt 
via vores nyhedsbrev, Facebook og 
Instagram. 
Fortsætter du med at læse videre her, 
kan du blive klogere på et par af de 
begivenheder, Jordnær slog dørene 
op for i november.

Vidunderlig vinylmiddag
Hvem vil ikke gerne være gæst til en 
veltilberedt vegetarmiddag med 8 
serveringer og særligt udvalgte vine 
– alt sammen til lyden af gode, gam-
le vinyler? Det var i hvert fald sådan, 
de hurtige, som nåede at tilmelde 
sig, tilbragte deres lørdag aften d. 
6. november, da Jordnær bød inden-
for til arrangementet: Vegetar, Vin 
og Vinyl. Der var plads til 25 omkring 
langbordet, og alle havde medbragt 
lige præcis deres yndlingsvinyler, 

som på skift satte tonerne til midda-
gen. Udvalget af økologiske og bio-
dynamiske vine som blev serveret til 
middagen, finder man på hylderne i 
Jordnær. ”Tanken bag arrangementet 
var at skabe noget fælles i Gadevang 
med udgangspunkt i god vin, mad og 
musik” fortæller Thorbjørn, som er 
medinitiativtager. Der er allerede nu 
planlagt et tilsvarende arrangement 
i det nye år men i en anden boldga-
de under overskriften ”Bøf, Bearnaise 
og italienske B-vine.” Om pladespille-
ren spiller sange fra B-siden, tør vi 
ikke sige noget om, men vi tør godt 
love, det bliver hyggeligt! På grund af 
corona er datoen for det kommende 
arrangement i skrivende stund end-
nu ikke fastlagt så hold godt øje med 
nyhedsbrevet og Jordnærs facebook 
og instagram.
Pris: 250 kr. per person.

Alt det Jordnær kan

Tilmeld dig nyhedsbrevet - skriv til: mail@koebmandjordnaer.dk 
Facebook: Jordnær - Gadevangs Købmandscafé
Instagram: jordnaergadevang
Hjemmeside: www.koebmandjordnaer.dk 

JORDNÆR - 
Gadevang købmandscafé
Gadeledsvej 7
Gadevang
3400 Hillerød

Caféens åbningstider:  
weekenden fra 9 - 15
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Klimaudfordringen – 
hvor vil DU sætte ind?
Hvor mange jordkloder 
ville det kræve, hvis alle 
levede som vi gør i Dan-
mark? Svaret er 4!
Danmarks økologiske fodaftryk har 
hvert år siden 1961 oversteget vores 
biokapacitet. 
I 2021 havde vi allerede d. 26. marts 
brugt, hvad vi kunne tillade os hele 
året, hvis forbruget skulle være 
bæredygtigt. 
Vi har ikke biokapacitet til at opret-
holde en befolkning som den aktuel-
le på 5,8 millioner. Der er faktisk kun 
grundlag for 1,3 millioner mennesker 
med det nuværende forbrugsniveau.
Hvis du har erkendt, at klimakrisen 
kræver handling både fra politikere, 
virksomheder, dig og din nabo, er der 
forskellige genveje til viden, som kan 
støtte din indsats i hverdagen.

Nobelprismodtageren T.S. Eliot har 
sagt, at ”hver dag er en ny begyn-
delse”. Vi kan når som helst vælge 
en ny vej, og den vej kunne i 2022 

være at stemple ind på den grønne 
omstilling og leve i bedre balance 

med planetens grænser.

Tre ngo’er lancerede 3.1 
KlimaUdfordringen

Greenpeace, Dyrenes Alliance og 
PlanteVækst indledte en kampagne 
for at få flere plantebaserede mad-
varer på danskernes tallerkener. Jeg 
tilmeldte mig og får i 22 dage en mail 

med tips og tricks. Den første hand-
lede om indkøb af plantebaserede 
madvarer og udfordringen var at 
købe grøntsager jeg ikke har prøvet 
før. Den næste delte kilder til inspi-
ration – blogs og facebookgrupper - 
og viden om plantebaseret sundhed. 

Når du læser dette er forløbet slut, 
men du kan finde al den viden der 
blev delt, på hjemmesiden klimaud-
fordringen.dk. I facebookgruppen 
KlimaUdfordringen 2022 kan du stil-
le spørgsmål og få gode råd om vege-
tarisk og vegansk kost.

Genbrug mindsker over-
forbruget

Du er måske allerede på det hold, der 
sælger eller giver ting og sager videre 
til andre, når du ikke gider have dem 
længere, eller de ikke længere opfyl-
der dine behov.
Det kan være tøj, du ikke har slidt op 
og derfor afleverer til genbrug, eller 
en mobiltelefon, som du gerne vil byt-
te til en nyere, brugt model. Det giver 
mening at tingene forbliver i cirkulati-
on til der ikke er mere værdi at hente, 
og de kan afleveres på Solrødgård.

Planeten skriger på alter-
nativer til plastik 

Måske bruger du stadig engangspla-
stikposer til dine indkøb. Du kan bi-
drage til et mere trygt miljø for havdyr 
såvel som landdyr ved at bruge min-
dre plastik og sortere det systema-
tisk, så det kan genbruges eller gen-
anvendes. Verdensnaturfonden WWF 

kører for tiden en kampagne for at 
begrænse forbruget af plastik. 
Ngo’en Plastic Change Danmark blev 
stiftet i 2014 og har siden samarbej-
det med industriaktører om løsninger 
der kan erstatte plastik. Der bliver alt-
så handlet på plastiktruslen.

Glem alt om nytårsforsætter, men 
vælg en eller f lere indsatser der 

bringer dig og din familie i bedre ba-
lance med planetens grænser, og 
hvor I viser større hensyn til natur og 
biodiversitet. Planlæg sammen med 
din familie, hvordan I tager udfordrin-
gen op. 

Kirsten Vesterager, 
Nødebo Bæredygtigt!

Nørderne i Nødebo Bæredygtigt Værksted reparerer håndterbare elektriske appa-
rater gratis, men du skal betale for evt. reservedele. I nichen på Kroens 1. sal over 
medlemsindgangen kan du udfylde en kontaktseddel med relevante oplysninger 
og stille det defekte apparat til reparation.

Nødebo Vegespiseklub mødes på Kroen den første onsdag i måneden kl. 18 om et fælles måltid, hvor vi skiftes til at kokkere-
re. Vi er 19 medlemmer og vil gerne være flere. Tilmeld dig på facebookgruppen Nødebo Vege Spiseklub.
I 2021 kom Fødevarestyrelsens nye kostråd til danskerne. Hovedbudskabet er: Spis planterigt, varieret og ikke for meget. 
Læs mere på Altomkost.dk
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SØNDAG D. 27. FEBRUAR KL. 13
Er der fastelavn hos Grib Skov Trop

på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo

Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at årets store fastelavnsarrangement 
hos Grib Skov Trop. Kom og slå katten af tønden. Vi har tønder til alle alders-
grupper fra 0-99 år.  

Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, har vi også præmier til de 
flotteste udklædte i alle aldersgrupper.

Efter tøndeslagningen er der varm kakao og fastelavnsboller inde i 
spejderhytten.

Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse - Pris 25 kr.

Vel mødt Grib Skov Trop
www.gribskovtrop.dk

Fastelavn.indd   1Fastelavn.indd   1 30.12.2021   17.0630.12.2021   17.06

Mit navn er Sunyee Shin, og jeg er den 
nye kirke- og kulturmedarbejder ved 
Nødebo og Gadevang kirker siden 22. 
november 2021. 

Jeg kommer fra Sydkorea, hvor jeg er 
født og opvokset noget af tiden, men 
jeg har også boet i Danmark i 70’erne 
og senere i Jordan under gymnasie-
tiden. Mens jeg læste på universitet i 
Korea, tog jeg et udvekslingsophold i 
USA, så jeg har været lidt rundt om-
kring i verden. 
Jeg kom til Danmark for anden gang 
i 1994, og siden da har jeg være fast-
boende i Nordsjælland. Jeg har væ-
ret en del tilknyttet folkekirken i de 
sidste 10 år, hvor jeg har været fri-
villig og kirkedegn i Hørsholm Kirke. 
Jeg nåede også at være kirketjener-
vikar i Gl. Holte kirke i 5 måneder, og 
nu er jeg så her i Nødebo-Gadevang 
sogne, som jeg er utrolig glad for – 
nyt og smukt sted med mange søde 
mennesker. 

Jeg har et stort engagement for fol-
kekirkens tilstedeværelse i samfun-
det for menigheden og dens kulturel-
le aktiviteter, der favner alle. Derfor 
endte jeg også med at skrive et spe-
ciale om ”Folkekirkens betydning i 
oplevelsessamfundet”. Jeg har lært 
meget om danskerne og deres brug 
af folkekirken gennem processen, og 
nu kan jeg opleve alt det i praksis – 
det er super!  

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle i 
Nødebo & Gadevang, som både in-
teresserer sig for kirken og kulturen. 
Kom endelig forbi præstegården, så 
giver jeg en kop kaffe/te. 

Vi ses,
Sunyee Shin

Ny kirke- og kulturmedarbejder 
Velkommen til vores nye ansigt ved Nødebo og Gadevang kirker

På trods af Corona kan vi ikke und-
være fællesskabet i Nødebo og 
Gadevang – fordi det er vigtigt!  
I kirke og præstegård holdes mange 
forskellige aktiviteter, som ikke kunne 
gennemføres uden hjælp fra en mas-
se gode mennesker, der frivilligt læg-
ger hjerte og kræfter i at hjælpe os. 
Det er med en stor taknemmelig-
hed, at vi kan gennemføre de man-
ge hyggelige, varme, interessante 
og lærerige, sjove og børnevenlige 

arrangementer. Vi vil så gerne fort-
sætte, også i 2022.
Derfor vil vi gerne invitere jer – både 
gamle og nye interesserede - til at tale 
om nye tiltag, og hvordan I hver især 
kan bidrage. Alle former for hjælp er 
utrolig værdsat. Vi ønsker inderligt, at 
I der tidligere har deltaget, gerne vil 
fortsætte. Ligesom vi ønsker at møde 
nogle nye, der har gået og tænkt over 
at give en hånd med på en eller an-
den måde. 

Derfor	vil	vi	gerne	invitere	jer	alle	
til	en	lille	sammenkomst	torsdag	
d.3.februar	kl.16.	i	præstegården,	
Nødebovej	24.	
Her vil vi bl.a. tale om Morgensang & 
Morgenbrød, Tirsdagstræf, Salmer & 
Spaghetti, Børnekirke, Fastelavn, mm. 
Så tag endelig venner og naboer 
med. Vi glæder os til at se jer! 
Ring	til	Sunyee,	kirke-	og	kultur-
medarbejder	på	40204441	for	til-
melding	senest	d.	28.januar.	

Frivilligtræf i præstegården
Den 3. februar kl. 16-17

Vi inviterer til festlig sammenkomst for alle vores frivillige og nye interesserede
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Der er ikke noget som at synge sammen. 
Vi mødes fredag formiddag og synger fra både salmebog og højskolesangbog. 
Det er for alle, unge og gamle. Alle der har tid og lyst til at gøre et lille stop fredag formiddag – midt i fridagen, som 
afrunding på gåturen, et afbræk på hjemmearbejdsdagen, eller bare fordi man trænger til at ses med nogle søde 
mennesker og synge fra den danske sangskat. 
Når vi har sunget os sultne og tørstige, er der hjemmebagte boller og kaffe. 
Det er ganske gratis og tag gerne naboen med. 

På gensyn, 
Organist Torben H.S.Svendsen og 
kirke- og kulturmedarbejder Sunyee Chin

Sted: Nødebo præstegård, Nødebovej 24
Tid: Kl.10-12
Dato: 11. februar – 25. februar – 11. marts – 
25. marts 
Tilmelding: Ikke nødvendig. Man møder bare op. 

Fra Frelsens Hær til Det Kongelige Kapel
Tirsdagstræf i præstegården 22. februar kl. 14-16

Der stod ikke skrevet over vuggen i 
arbejderhjemmet i Odense, at lille 
Keld skulle forfølge en karriere i det 
professionelle musikliv, men mod alle 
odds – og bestemt ikke uden mod-
stand fra forældrene, som var office-
rer i Frelsens Hær – lykkedes det alle-
rede som 18-årig, at konkurrere sig til 
en plads i de professionelles rækker.
Causeriet bliver fyldt med interessan-
te historier, anekdoter og naturligvis 
musikalske indslag, forstås.

Tirsdagstræf

Jordens kammertone

Seismologi er læren om jordskælv, og 
der er mange hjørner af faget, der lige 
overrasker. Jeg vil i dette foredrag be-
røre tre eksempler: 1) Seismologiens 
tidlige historie. 2) En af verdens be-
rømte seismologer, er en dansk kvin-
de, Inge Lehmann. Hun publicerede 

i 1936 en videnskabelig artikel, der 
beskrev at jorden havde en indre 
kerne. 3) Jordens kammertone – der 
for mig forbinder mit fag med musik. 
Det lyder mystisk, men forklaring og 
lyden af kammertonen kommer med 
foredraget.

Tirsdagstræf i præstegården den 15. marts kl. 14-16

Ved seismolog Trine Dahl-Jensen, 
Seniorforsker ved De Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Alle børnefamilier i Nødebo og Gadevang indbydes til en kort børnegudstjeneste 
i Nødebo kirke med efterfølgende fællesspisning i præstegården. 

Sted: Nødebo kirke og præstegård 
Tid: Kl. 17 hver den sidste torsdag i måneden  
Pris: Det er gratis! Men vi samler altid ind til noget!
Tilmelding: Man melder sig til på kirkekontoret til 

Allan Høier på email: alho@km.dk – helst dagen før!

Salmer & Spaghetti
Hver den sidste torsdag i måneden

Morgenmad & Morgensang
Hyggeligt hverdagstræf i præstegården med sang og hjemmebag

Kirken byder på...

Causeri med Keld Jørgensen om et langt liv i musikkens tjeneste fra 
barndommens musikkorps til en plads som solobasunist i Danmarks 
fornemste og ældste orkester.
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Familiekirke i det gamle kapel
Nyt initiativ i Gadevang fem søndage i foråret

Gud kommer egentlig fra Gudhjem! 
Det er sagt af en dreng på 5 år. Børn 
gør sig mange tanker om Gud. Sjove 
tanker. En pige på 9 år mener, at det 
at være engel er typisk kvindearbejde. 
En anden pige på 6 år tænker, det er 
en, der hed Mogens, som skrev de 
ti bud. Og at Bibelen blandt andet 

består af de fem Musebøger! 
Vi vil gerne tale om tro og om Gud 
med børn og inspirere til at tænke 
stort om verden. Vi vil gerne kom-
me børn i møde i deres helt natur-
lige overvejelser over livet og døden, 
himlen og jorden. 

Velkommen	 til	 et	 nyt	 initiativ	 i	
Gadevang	kirke. Fire søndage i for-
året indbydes børnefamilierne til 
at komme i kirke til en børnevenlig 
gudstjeneste med fokus både på de 
voksne og på børnene. 
Initiativet	 kommer	 fra	 en	 af	
Gadevangs	nye	beboere	-	nemlig	
Ann-Sofie	Lander	Olsen,	uddan-
net	teolog	og	mor	til	tre.	Ann-Sofie	
præsenterer	sig	selv	og	sit	initiativ	
således:	
Jeg er nyligt flyttet til byen med min fa-
milie. Jeg er uddannet teolog, men går 
lige nu hjemme med vores 3 børn og 
er derfor ikke i job som præst. Da vi 

flyttede til byen, bemærkede vi den fine 
lille kirke. 
For mit vedkommende giver det ugen 
en god afrunding at komme i kirke om 
søndagen. Men en time, hvor tingene 
foregår på voksensprog, kan godt blive 
lidt lang for de fleste børn. 
Derfor vil jeg sammen med Eva og me-
nighedsrådet tilbyde børnekirke under 
en del af gudstjenesten i kirkens gamle 
kapel, der er ombygget og nu fungerer 
som et ekstra rum. 
Børnenes 20 minutter vil være en blan-
ding af sang, nogle af de bedste bibel-
fortællinger, leg eller et kreativt projekt.
Alle er velkomne, og jeg håber, vi kan få 
det rigtig godt, sjovt og få noget godt 
med hjem.

På gensyn
Ann-Sofie Lander Olsen 

og Eva Holmegaard Larsen

ER DU NYSGERRIG? 
Kom til premiere d. 6. februar. Ekstra festlig start på Gadevangs nye 

familiekirke. Vi sender balloner i luften for at markere dagen.
MED KAFFE OG KAGE BRAGT AF CAFE JORDNÆR

Tid: kl.10.30
Sted: Gadevang kirke
Datoer: 6. februar. – 6. marts – 3. april – 8. maj – 5. juni

Kirken byder på...

Aftenkirke i Gadevang
Hver den anden torsdag i måneden kl. 19.30

Aftenkirke i Gadevang er et alternativ til søndagens gudstjenester. 
En halv time med fokus på fordybelse, stilhed og eftertanke. 
Vi giver plads til musikken og til stilfærdige refleksioner over tro, 
håb og kærlighed.
 

10. februar I februar er temaet Kyndelmisse og lysets kom-
me. Aftenens solist er vores ’huscellist’ Andreas Broch.

10. marts I marts reflekterer vi over fasten. Hvad faster 
vi for? Giver fasten en mening, bortset fra at tabe et par kilo? 
Aftenens solist er solooboist i DR Symfoniorkesteret, Eva Steinaa. 
Musik af bl.a. Bach, Albinoni og Marcello.

Fastelavn i Gadevang Kirke
Søndag d.27. februar kl.13

Festlig fastelavn med kirke, leg og fastelavnsboller 
Traditionen tro holder vi fastelavn i Gadevang kirke. Vi begynder med en kort 

børnegudstjeneste i kirken. Børn – og gerne voksne – møder udklædte. 
Efter kirke slår vi katten af tønden på kirkens parkeringsplads. Kaffe og 
kakao og fastelavnsboller til de lækkersultne. 
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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 

MENIGHEDSRÅD

www.noedebosogn.dk

June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Lisbeth Schmidt 4025 3643
Axel Poulsen 2136 3710
Kirsten B. Aunstrup 5189 5494
Hanne Jacobsen Vrangbæk 3543 2310
Søren Peter Østergaard 2043 0919

NØDEBO LOKALRÅD 

www.nødebo.dk

Formand
Maria S. Brendstrup 5149 4232
Næstformand og kasserer 
Birgit Madsen  2239 4900
Medlem
Helle Barker
Jørgen Bang
Gitte S. Bendsen
Preben Henrichsen
Knud Ingolf Jensen
Oliver Kaufmann
Lene Thorsen
Byrådsmedlemmer
Christina Thorholm  
Søren Østergaard (indtil 31/12-21)
Tilforordnet
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 3079 3522 
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
Peter Tvilling  4090 6402 
Kasserer
Frédéric Klockars-Jensen   2614 4700
Kontor  kontor@noedebovandvaerk.dk  
(alt vedr. aflæsning, flytning, regning)

GRIB SKOV TROP

www.gribskovtrop.dk

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

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 

VIKINGERNE 

www.nbovikingerne.dk

Formand 
Jesper Vilander 2445 8541 
Mail: jespervilander@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  4847 1250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 

www.nif.dk

Formand
Henning Vester 4848 3150
Badminton 
Sven M. Andersen  4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber  3018 6513
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  4826 1780
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 
Knud Ebbesen     4034 3531
Sekretær 
Jens Lassen.    2113 0847
Kasserer 
Erik Wedø   4010 3288
Aktivitetsudvalget
Line Alstoft     2365 0926
Bankoudvalget
Mogens Bastrup   2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev   2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre   2014 1617
Informationsudvalget
Ann Ulrich   2945 9149
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup   4848 5874
Økonomiudvalget
Erik Wedø   4010 3288
Øvrige medlemmer
Charlotte Dam 6094 3259
Vanessa Poulsen 2639 5102
Carsten K. Thomsen 2633 3033

Koncert med tre spændende musike-
re. Temaet er den nordiske folketone, 
som er en uudtømmelig inspiration 
for rigtig mange musikere og lyttere.
Hvert nordisk land har sin egen tone 
i musik og sang, som går igennem 

århundreders musikalsk tradition, og 
alligevel binder den os også sammen 
i Norden og repræsenterer et ganske 
særligt slægtskab som man ikke fin-
der andre steder. 
Aftenens koncert er med duoen 

Norrøn bestående af Frode Andersen 
på accordeon og Char lot te 
Andersson på saxofon, samt sangs-
olist Søren Hossy. Sammen har de tre 
gennem 10 år arbejdet sammen i Det 
Lille Operakompagni.

Koncert i Gadevang kirke
Torsdag den 17. marts kl. 19.30

Den nordiske folketone

Frode	Andersen	er norsk musiker og 
komponist med en bred koncertvirk-
somhed, bosiddende i Danmark. 

Charlotte	Andersson har som saxo-
fonist optrådt i stort set alle lands-
delsorkestre. Igennem mange år har 
hun også arbejdet som organist og er 
fast organist ved Den Norske Kirke i 
København. Derudover har hun op-
trådt som sangsolist ved utallige 
koncerter.

Søren	Hossy har i 27 år arbejdet som 
solist og korsanger på Det Kongelige 
Teater i Det Kongelige Operakor. Han 
er samtidig kirkesanger ved Nødebo 
og Gadevang kirker.

Kirken byder på...
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Gudstjenester 
November,	december,	januar

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

Præstesekretær	
Allan Høier 
Tlf.: 2018 0719
Mail: alho@km.dk  
Træffes i præstegården: 
tir. kl. 9-15

Kirke-	og	kulturmedarbejder
Sunyee	Shin
Tlf.: 4020 4441

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

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

Kirkesanger 
Søren	Hossy		
Tlf.: 2844 9596

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

Se	mere
noedebogadevangkirker.dk

Januar Nødebo Gadevang Præst

30. januar 10.30 --- EHL

Februar

6. februar 9.00 10.30 Familiekirke EHL

10. februar --- 19.30 Aftenkirke EHL

13. februar 10.30 --- EHL

20. februar 9.00 10.30 Birgitte Grøn

24. februar 17.00 Salmer & Spaghetti --- EHL

27. februar Fastelavn 10.30 13.00 Børnekirke EHL

Marts

6. marts 9.00 10.30 Familiekirke EHL

10. marts --- 19.30 Aftenkirke EHL

13. marts 10.30 --- EHL

20. marts 9.00 10.30 EHL

27. marts 10.30 --- Henrik Winther

31. marts 17.00 Salmer & Spaghetti --- EHL


