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

Bliv medlem af kroen

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

Forældres medlemsskab omfatter  
børn under 18.  

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

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

Samlet løssalgspris ca. 3.450 kr.

Ny medlemsfordel!!!
Der er i denne sæson medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer. 
Rabatten gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner, der har betalt kontingent for 2018. 
Hvis man regner med at komme til mere end 6 arrangementer kan det stadig bedre betale sig at købe et 
årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens hjemmeside senest en uge før arrangementet.
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Jeg mødte Jack for nogle 
uger siden på endnu 
en af vores dejlige 
sensommerdage.  
Jack har været Kroens 
vicevært i godt 5 år. 

Hvad	er	det	bedste	ved	at	
være vicevært på Kroen, Jack
”Tja, det bedste er nok, at det er 
et job, hvor man stort set kan til-
rettelægge sit arbejde selv. Jeg skal 
selvfølgelig passe kontortiderne og 
være til rådighed, men ellers er det 
op til mig. Jeg er ikke ansat på et 
bestemt timetal - det er dog en 
fuldtidsstilling -  men ansat til at 
varetage nogen arbejdsopgaver: 
at tage mig af udlejning af kroen til 
private selskaber, opgaver i forbin-
delse med kroens kulturprogram, 
kontakt til offentlige myndigheder, 
kontakt til ungarbejderne, en del 
rengøring, vedligeholdelse af de 
grønne arealer og mindre repara-
tioner. Det er den helt grove defini-
tion, men egentlig består det af en 
hel masse mindre enkeltopgaver. 

Det er sædvanligvis overkomme-
ligt, men opgaverne kan lynhur-
tigt forandre størrelse. For ny-
lig blev jeg bedt om, at ansøge 

kommunen om, at vi ønskede at 
nedlægge et flugtvejsskilt fra sa-
len og ind til kunstnerrummet. 
Flugtvejen skulle ikke sløjfes, bare 
nedlægges som brandudgang. 
Den opgave tog mig mere end en 
formiddag, for kommunen havde 
startet en ny online ansøgnings-
procedure op, pænt indviklet, og 
der skulle tegninger til, der be-
skrev de nye flugtvejsmulighe-
der. Derudover en målsat tegning 
af salen, for der skal være mere 
end 5 m. mellem flugtvejene osv 
osv, så opgaven ændrede sig hur-
tigt fra en simpel ansøgning til en 
længere udredning og forståelse 
af brandregulativerne.

Sådan går det ofte.  For nylig gik 
der en højtaler i vores musikanlæg 
i krostuen. Det var faktisk 1. dag 
på en ny udlejning til et bryllup, at 
det blev opdaget. Krostuen skulle 
bruges til dans. Jeg anskaffer nye 
højtalere i Hillerød og monterer 
dem. Finder ud af at forstærke-
ren også er gået, så vi måtte bru-
ge den fra baren som nødløsning. 
Bryllups-gæsterne fik heldigvis 
musik til brylluppet, og jeg brug-
te 4 timer på en helt uventet op-
gave. Indkøb og installation af ny 
forstærker mandag, anlægget i 
krostuen skal jo bare fungere, når 

der er banko om tirsdagen, yder-
ligere 3 timer brugt, så ialt 7 timer 
brugt og på en opgave ingen læg-
ger mærke til. Sådan er det ofte.

Opgaverne er blevet noget 
større i de sidste 3-4 år
Der er flere aktiviteter på Kroen 
og de kræver selvfølgelig forbe-
redelse og oprydning. Fredags-
cafe’en er et eksempel, hvor jeg 
har fået forlænget min arbejdstid 
til 18.30, de weekender hvor kro-
en er udlejet, for Driverhuset og 
køkken skal jo afleveres til lejerne 
efter cafeen. Kroen bliver meget 
tit lejet ud, og de fleste lejere vil 
gerne have 2 fremvisninger for at 
kunne sikre en ordentlig planlæg-
ning, det er jo forståeligt nok, men 
det er også en ret stor opgave. 

For det meste er jeg selv herre 
over planlægningen, og jeg sy-
nes det er sjældent, jeg har alt for 
travlt. Tag en almindelig hushold-
ning og gang den med 4, så har du 
størrelsen og karakteren af mine 
opgaver.  Så sker det selvfølge-
lig, at en af Kroens mange bruge-
re skal have hjælp til noget, og så 
bliver jeg  afbrudt. I den situation 
vil jeg hest klare opgaven med det 
samme, for ellers kan jeg lynhurtigt 

En almindelig husholdning x 4 
- det er mit job 
 

SAMTALE 
MED KROENS 

VICEVÆRT, 
JACK BJØRKBOM
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få tapetseret kontoret til med gule 
sedler over nye småopgaver. Det 
går ikke. Ud af verden med det 
samme. Nogen gange er jeg nødt 
til at sige nej, det sker ikke tit, og jeg 
synes ikke, det er noget problem. 
Men jeg vil anbefale alle frivillige at 
skrive i buffistbogen, hvis der er 
en opgave, der skal gøres. Det kan 
også ske, at der er nogen, der rin-
ger på i privaten. Det sker heldigvis 
ikke ret tit. 

Jeg kan godt lide at hækken er klip-
pet og det værste ukrudt er væk. 
Der skal være ordentligt på Kroen, 
det synes alle, men medlemmer-
ne har ikke altid det store kend-
skab til alle finurlighederne. Feks, 
må jeg sige, at det kun er mig og 
et par af ungarbejderne, der skal 
klappe salens borde sammen og 
sætte dem på vogne. Det skal gø-
res på en speciel måde, ellers fal-
der de af og går i stykker, og de ko-
stede spidsen af en jetjager. Men 
alle rydder selvfølgelig op efter sig 
selv – som regel da. 

Så laver jeg småreparationer ale-
ne og sammen med Bruno. Den 
opgave kan dog godt blive omfat-
tende, for der er mange steder, 
der trænger til forbedring, og vi 
vil gerne opfordre medlemmerne 
til at deltage. Vi skal sammen have 
lavet en ”ejendomstavle”, hvor vi 
skal skitsere de arbejdsopgaver, 
vi skal have hjælp til. Opgaverne 
skal defineres tydeligt, og så er 
det meningen, at vi prøver at lave 
arbejdshold og får tingene gjort.  

Og hvad er så det værste 
ved jobbet. 
Tjaaaa….. Det eneste, jeg kan kom-
me i tanker om, er nok, at det kan 
være lidt ensomt af og til. Jeg ar-
bejder jo mest alene, og jeg kan 
savne nogen at diskutere arbejd-
opgaverne med. Det kan være 
svært at fortælle om alt, hvad man 
laver, for mange af opgaverne er jo 
sådan, at man kun lægger mærke 
til dem, hvis de ikke bliver gjort, 
så det kan blive noget usynligt. 
Sådan er det bare. Det kan der 
nok ikke laves om på.”

Jack Bjørkbom / Lisbeth Larsen



4 42. ÅRGANG  #2  2018

Hvad har den tørre sommer 
betydet for skoven?
Vi har haft den mest tørre sommer 
nogensinde, og vi har været noget 
bekymrede for, hvad der kan være 
konsekvens af alt det dejlige solskin-
svejr, der er helt usædvanligt for os. 

Jeg har spurgt specialkonsulent 
Anna Thormann fra Naturstyrelsen 
om, hvordan det går nu her en 
månedstid efter at det igen er be-
gyndt at regne.  Anna Thormann 
har gjort bekymringen helt til 
skamme  – i hvert fald for øjeblikket 
– og fortæller: Her i Nordsjælland 
har der ikke været mange skade-
de træer. Vi har relativt lerede jor-
der i modsætning til vestjyderne, 
der har langt mere sandede jorde, 
som er meget dårlige til at holde 
på fugten.

Her hos os er det hovedsagelig 
nyplantede træer, vi har mistet. 
Der var en stor storm i -15, hvor vi 

måtte erstatte en del stormfælde-
de træer. De små nye træer har ikke 
kunnet klare tørken, lærketræerne 
er visnet væk, egene har klaret det 
lidt bedre, de fleste har bare visnet 
nogen skud af. 

Vi har haft nogle selvsåede graner i 
vådområderne. De har haft højtlig-
gende rødder for at kunne holde ud 
at stå ”med tæerne i vand”. Når nu 
vandet er væk, tørrer træerne ud og 
dør. Det har nu ingen større betyd-
ning for skoven eller for driften. 

Der ses flere steder graner med 
røde nåle, og det har tørken for-
værret. Det er typisk i kanterne af 
bevoksningerne. Så kan tørken be-
tyde, at der kommer flere angreb 
af insekter og svampe, som kan slå 
nogle af de stressede træer ihjel. 
Der kan også være træer, der smi-
der bladene tidligere end normalt.

Alt i alt vil 3½ måneds tørke i som-
meren 2018 kun blive husket af træ-
erne som det år, da de kun vokse-
de meget lidt. Det kan man senere 
se på gennemskårne træstammer, 
hvor årringene vil sidde tæt som 
tegn på en lille tilvækst. Ellers skal 
skoven nok klare sig, og der bliver 
også juletræer til alle i år. 

Men	hvad	så	med	fuglene?	
Der har været langt færre insekter 
i år – ingen der blev fanget af biler-
nes forrude eller nogen, der gene-
rede os væsentligt, når vi havde 
”åbent hus” og lys på efter mørkets 
frembrud. 

Jeg har spurgt Per Ekberg fra 
Ornitologisk Forening om trækfug-
lene har kunnet æde sig store og 
stærke til den lange tur sydpå. 
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Per Ekberg påpeger, at der kan 
være regionale forskelle og han kun 
kan udtale sig om fuglene i Gribskov 
området. Og her, siger han, at fug-
lene generelt har det godt og har 
fået mange unger på vingerne. Per 
Ekberg har deltaget i undersøgel-
ser af Rødrygget Tornskade siden 
2008 og kan se, at disse ikke har 
haft det sværere end de øvrige år. 
Tornskaderne (og mange andre fug-
le) tager den mad, der er til rådig-
hed og hvis der er for få af de insek-
ter, som er deres foretrukne føde, 
tager de andre insekter og sågar 
mus, firben og småfugle samt fug-
leunger. Det kan de klare sig med i 
pressede situationer, men hvis det 
er vedvarende, vil bestanden falde. 

Svalerne har også haft et rigtig godt 
år, hvilket har kunnet ses, når store 
flokke af svaler har fanget insekter 
i luften – mange af dem også over 

Gribskov. Så de kan også sagtens 
klare turen sydpå. Nogen fugle har 
skiftet deres sædvanlige spisekam-
mer ud. Vores lille svaleklire, en va-
defugl, der holder til i vores vådom-
råder i skoven, kunne blive generet 
af, at et område tørrede ud, men så 
fandt den bare et andet. Så bestan-
den af svaleklirer med ynglesucces 
har ikke ændret sig fra øvrige år.

Så lige nu ser det ud til at vores fugle-
liv har klaret tørken fint, men der kan 
være fugle, som fortrinsvist lever på 
åbne områder, som har haft proble-
mer med vand. Skoven giver jo skyg-
ge og derfor ikke så udtørret jord. 
Heller ikke her grund til bekymring. 
Naturen har kunnet klare belastnin-
gen – heldigvis – der skal mere til 
end en enkelt tør og solrig sommer, 
før der sker varige skader.

Lisbeth Larsen
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Nødebo Kro er med i Hillerød 
Novemberfestival 2018 
For 4. gang går musikarrangører i Hillerød sammen om at arrange-
re en musik- og teater festival i november måned, og også denne 
gang bidrager Forsamlingshuset Nødebo Kro med et par koncer-
ter. Fredag den 2. november kommer Halfdanskerne på Kroen igen 
med deres engagerede og underholdende fortolkninger af danske 
digtere som Halfdan Rasmussen og Benny Andersen, og den 11. 
november er der klassisk stjernekoncert med den verdensberøm-
te cellist Andreas Brantelid og Poseidonkvartetten, der spiller et 
rent Schubert program. Der er nummererede pladser til denne 
koncert og salget der i fuld gang, men der er stadig billetter at få.

Men efteråret byder på mange andre spændende oplevelser nu 
hvor sæsonen for alvor er kommet i gang på Kroen. De der havde 
sat næsen op efter at høre forfatteren Merete Pryds Helle holde 
foredrag på onsdag, må imidlertid finde sig i, at hun har meldt 
afbud. I stedet kommer den tidligere politiker og forfatter Jytte 
Hilden og fortæller om nogle de mange stærke kvinder, der gen-
nem årene har markeret sig i ligestillingsdebatten. Hun tager ud-
gangspunkt i bogen ”99 lyserøde elefanter”, som hun udgav sam-
men med Kate Bluhme og Lene Frøslev i anledning af 100-året for 
kvindernes valgret i 2015.

I oktober er der tre store søndagsarrangementer: Kabaret om 
Emma Gads Takt & Tone den 14. oktober. Anne Dorte Michelsen 
og Billy Cross den 21. oktober (få billetter tilbage) og den ameri-
kanske jazz-sangerinde Indra Rios-Moore den 28. oktober. Også 
her er der nummererede pladser. 

På de næste sider er der korte omtaler af alle arrangementerne i 
oktober og november, og der er meget mere på Kroens hjemme-
side, hvor man også kan købe billetter og årskort. Som medlem 
af Forsamlingshusets Venner kan man købe årskort til kun 800 
kr., men man kan også få 20% rabat på billetter til eget brug, hvis 
blot de købes mindst en uge i forvejen.

Kulturudvalget går så småt i gang med at planlægge næste sæson 
2019-2020, og har nogen gode idéer til hvad de gerne vil opleve på 
Kroen, så send en mail til kultur@noedebo-kro.dk.
Kulturudvalget
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 Foredrag: Jytte Hilden

Onsdag den 10. oktober kl. 19.30
En spændende aften, hvor tidli-
gere minister og forfatter Jytte 
Hilden fortæller om sære, synlige 
og usædvanlige kvinder med ud-
gangspunkt i sin bog; 99 lyserø-
de elefanter. Jytte Hilden kommer 
i stedet for Merete Pryds Helle, 
der har meldt afbud.I foredraget 
fortæller Jytte Hilden om kvin-
der, der har sat og stadig sætter 
dagsordenen i samfundet. Lige fra 

Danmarks første kvindelige mini-
ster Nina Bang til Karen Blixen, 
Suzanne Brøgger, Ritt Bjerregaard 
samt naturligvis også vores før-
ste kvindelige Statsminister Helle 
Thorning-Schmidt. På den måde 
rulles et stykke Danmarks histo-
rie op for næste generation, så de 
også kan være med. 
Billetter koster 100 kr. ved indgan-
gen og 90 kr. i forsalg. Gratis med 
årskort.

 Kabaret-forestilling: 
Emma Gads Takt & Tone 100 år

Søndag	den	14.	oktober	kl.	16
Begreberne ”Emma Gad” og ”Takt 
og Tone” er en del af vores kultur. 
Teatret OPtimis vil med denne 
kabaret-forestilling på en humo-
ristisk, musikalsk og litterært-un-
derholdende måde lære os at ken-
de bogen og mennesket bag.
I forestillingen er der sjove citater, 
oplæsninger fra bogen, alvorsord, 
afsnit om Emma Gad som per-
son samt masser af kendte viser 
og sange, som på underholden-
de vis kommenterer indholdet. 

Sangene og viserne er bl.a. 
”Penge”, ”Bar’ det var mig”, ”Kys 
hinanden”, ”Jeg snakker med mig 
selv”, ”Månestrålen”, ”Konen, kæl-
lingen, madammen” og ”Jeg sætter 
min hat som jeg vil”.

Da	publikum	skal	i	fjernsynet,	
bedes de tage pænt tøj på.

Billetter koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg. Gratis med 
årskort.

 Anne Dorte Michelsen & Billy Cross

Søndag	den	21.	oktober	kl.	16
Anne Dorte Michelsen er ubetinget 
én af Danmarks mest populære 
sangerinder, som har skrevet nogle 
af de største danske hits gennem 
tiden! Billy Cross har Dan Hemmer 
(keys), Fredrik Damsgaard (bas) og 
Rasmus Kihlberg (trommer) med 
i sit band. Anne Dortes solo-gen-
nembrud, det ikoniske ”grønne al-
bum”, ”Mellem dig og mig” blev pro-
duceret af Billy Cross og indeholdt 

bl.a. hendes hit ”Jeg har lagt mine 
våben for dig”. Samarbejdet hvi-
lede i 25 år, men blev vakt til live 
igen, da Billy Cross blev kaldt i stu-
diet for at spille med på og produ-
cere Anne Dortes seneste album 
”De voksnes rækker”.  
Billetter til denne fantastiske ople-
velse koster 250 kr. ved indgangen 
og 240 kr. i forsalg. Gratis med års-
kort. Der er nummererede pladser 
i salen.
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  Nøddeknækkerne

Fredag	 26.	 oktober	 kl.	 19.00	
(med spisning kl. 18), 
Forsamlingshusets husorkester 
holder åbent hus den sidste fre-
dag i måneden, hvor de ofte har 
besøg af andre spillemandsgrup-
per, der spiller op til folkedans. 
Den første time fra kl. 19 er der 
traditionelle nordiske fællesdan-
se, kredsdanse mv, under letfatte-
lig og sjov instruktion, så alle kan 

være med og fra kl. 20 spilles der 
også til de lidt sværere folkedanse.

Der er gratis adgang til musikken 
kl. 19. Spisebilletter skal købes se-
nest onsdag den 24.oktober kl. 12.

Kom og vær med til en sjov og glad 
fællesaften med Nøddeknækkerne 
og læs mere om Nøddeknækkerne 
på: www.nodeknek.dk

 Halloween Fest

Lørdag 27. oktober fra kl. 17.30
Halloween er fest og udklædning 
for hele familien. Der er gratis 
adgang for alle, og musikken til 
dansen hentes fra en ipod. Man 
kan købe lidt at spise og drikke i 
caféen, og spøgelseshuset i kæl-
deren bliver en spændende ople-
velse for børn i alle aldre.

Kroens café er åben allerede fra 
kl. 17.30, så de mindste også kan 

være med, og der er mulighed for 
at købe pølsehorn, pizzastykker, is 
og drikkevarer. Der er spøgelses-
hus for børnene og præmier for 
de bedste udklædninger. Vi bliver 
ved til midnat, hvis der er stemning 
for det. En inspirerende og hyggelig 
aften for hele familien, hvor både 
børn og voksne kan mødes med 
deres venner. En aften man bare 
må med til! Gratis adgang.

 Sangaften i præstegården

Tirsdag d.30. oktober kl.19.30
Nødebo præstegård, 
Nødebovej 24
Når efterårsmørket med blæst og 
kulde lukker sig om os allerede om 
eftermiddagen, hvad er så bedre 
en at trække indenfor i lys og var-
me og synge sammen?

En varm aften med fælles sang fra 
Højskolesangbogen, hyggelig snak 
og lidt godt at drikke til. 

Torben H.S. Svendsen
organist

 Jazz koncert: Indra 

Søndag	den	28.	oktober	kl.	16		
Indra Rios-Moore har en unik 
stemme, som i den grad skiller 
sig ud i forhold til andre etablere-
de sangerinder både herhjemme 
og i udlandet. Det amerikanske 
jazzmagasin All About Jazz har 
sammenlignet hende med Ella 
Fitzgerald og Sarah Vaughan. 
I foråret 2006 mødte Indra tilfæl-
digt den danske jazzsaxofonist 

Benjamin Trærup på Manhattan. 
De forelskede sig og den fælles 
passion for jazzen har udviklet sig 
til et unikt musikalsk makkerskab. 
Bandet Indra består ud over Indra 
og Benjamin af deres tro følges-
vende Thomas Sejthen på bas og 
Uffe Steen på guitar. 
Billetterne koster 150 kr. ved ind-
gangen og 140 kr. i forsalg. Gratis 
med årskort. Der er nummerere-
de pladser
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 Foredrag: Studieværten Jørgen de Mylius
Onsdag den 31. oktober kl. 19.30 
Radio- og TV-manden Jørgen de 
Mylius fortæller om sin lange kar-
riere. Fra starten som vært i ”Efter 
skoletid” i P3 i 1963 over TV shows 
i 80’erne og 90’erne til daglige 
”Eldorado” udsendelser på radi-
oens P4. Da P3 startede i 1963, 
skrev Jørgen Mylius ind og bekla-
gede sig over, at der var så man-
ge fejl i præsentationen af musik-
ken. DR inviterede Jørgen Mylius 
ind som free-lance studievært, 

og titlen ”Efter skoletid” var helt 
bogstavelig, for Jørgen gik stadig 
i gymnasiet på det tidspunkt. Han 
begyndte på P3 i januar 1963 og 
har lige siden været knyttet til DR 
på forskellig vis. Jørgen de Mylius 
vil i foredraget fortælle om sine 
oplevelser fra et helt liv som for-
midler af de populære og under-
holdende musikgenrer.  
Billetter koster 100 kr. ved indgan-
gen og 90 kr. i forsalg. Gratis med 
årskort.

 Halloween I Gadevang Kirke

Onsdag	d.31.	oktober	kl.16.30	
Den sidste dag i oktober er der 
UHYGGE fest på Gadevang asyl. 
Det er halloween og det fejres 
med hekse og trolde og zombier 
og edderkopper og det hele. 
Men i k irken fejrer vi også 
Allehelgen, og det gør vi ved at 
tænde lys for alle vores døde 
– som vi ikke tror går igen eller 
er hvileløse eller hjemløse eller 

ulykkelige på nogen anden måde, 
men i Guds hånd. 

Traditionen tro ender Halloween-
festen i kirken, hvor vi skal synge 
en salme og bede en bøn for vores 
kære og sætte lys på kirkegården. 

Alle er hjerteligt velkomne – sto-
re som små, hekse og trolde som 
ganske almindelige børn.

 Allehelgen 
Aftenens gæst: Anne Lise Marstrand Jørgensen.
Forfatter til bogen ”Sorgens Grundstof”

Søndag	d.4.	november	kl.16	
i Nødebo kirke og præstegård 
Den kristne kirke har fejret 
Allehelgen siden middelalde-
ren. Dengang var der både en 
Allehelgen og en Allesjæles dag. I 
dag er de to dage slået sammen til 
én dag, for vi mindes vores døde 
som dem, der blev helgener i vo-
res liv på den ene eller den anden 

måde. Lad os bære de døde med 
os i vores hjerte, og vgøre os uma-
ge med at huske, hvad de betød 
for os og hvem de var. 
Vi fejrer Allehelgen i kirken med en 
fælles gudstjeneste i Nødebo kirke 
kl.16. Derefter går vi ud på kirke-
gården og sætter lys på gravene.
Efter gudstjenesten byder vi på 
suppe og vin i præstegården.

 Mad & musik: Halfdanskerne
- 10 år med visefortolkning i topklasse

Fredag den 2. november kl. 21
med mulighed for spisning kl. 19 
Trioen har Rasmus Vennevold på 
bas og de to entertainere og san-
gere Lars Grand og Mads Westfall 
på harmonika og guitar. De er pro-
fessionelle musikere med en stærk 
udstråling, og de leverer viser med 
stærke tekster, gode historier og 
lækre harmonier, når de fortolker 
sange af danske digtere som Halfdan 

Rasmussen og Benny Andersen. 
Inden musikken kan man spise 
middag med en to-retters menu 
for kun 150 kr. (125 kr. for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner). 
Spisebilletter købes senest onsdag 
den 31. oktober kl. 12. Billetter til 
musikken koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg. Gratis med 
årskort. 



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

4820 9120 w frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

28. SEPTEMBER KL. 20

NO MORE JACKS 

23. NOVEMBER KL. 20

 - MOD NYE TIDER
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Malerier og tryk 

3 Generationer 

Udstiller I sidste kvartal 2018. 

 

Karin Dinsen Mette Dinsen Nikolaj Dinsen 

Selvom Mette Dinsen, mor til Nikolaj Dinsen, og Karin Dinsen, 
mor til Mette Dinsen, alle er i familie, afviger vore maleriske 
udtryk sig meget fra hinanden. Vi bruger meget varierede teknik-
ker og materialer, og udforsker hver for sig forskellige aspekter 
af håndværket. Alligevel bruger vi hinanden såvel kritisk som 
inspirerende i vores kunst og det er det vi syntes er spændene at 
se ved vor udstilling.  

Fernisering søndag 4. November kl. 14.00 

Kom og gør dagen festlig sammen med os!! Der vil være 
musik og lidt til ganen. Hjertelig velkommen!!! 
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 Klassisk koncert: 
Andreas Brantelid og Poseidonkvartetten 

Søndag	den	11.	november	kl.	16
Der står udelukkende Schubert 
på programmet ved denne stjer-
nekoncert. Poseidonkvartetten 
vil starte med at spille Schuberts 
strygekvartet i d-mol ”Døden og 
Pigen”. Kvartetten består af fire 
førende og yderst erfarne kam-
mermusikere og solister. Jon 
Gjesme og Christine Enevold på vi-
olin, Magda Stevenson på bratsch 
og Ingemar Brantelid på cello.  

Ingemar Brantelid er far til Andreas 
Brantelids, der på internationalt ni-
veau er en af de mest efterspurgte 
kunstnere fra Skandinavien. Efter 
pausen vil far og søn spille de to 
cellostemmer i Schuberts fantasti-
ske strygekvintet i C-Dur. Billetter til 
denne enestående koncert koster 
250 kr. ved indgangen og 240 kr. i 
forsalg. Gratis med årskort. Der er 
nummererede pladser i salen. 

 Foredrag: Nødebos historie

Onsdag den 21. nov. kl. 19.30 
Nødebos historie går langt tilba-
ge og rummer mange spændende 
fortællinger. I middelalderen hørte 
Nødebo under Esrum Kloster, og 
folk valfartede til byens helligkilde. 
Efter reformationen viste kongen 
sin magt og pragt ved at anlægge 
det enestående parforcejagtland-
skab, som nu er på UNESCOs ver-
densarvsliste. Under besættelsen 
spillede området omkring Nødebo 
en vigtig rolle, for det var et af de 
steder, våbennedkastningerne til 
modstandsfolkene fandt sted.

Hør museumsinspek tør Ida 
Rosenstand Klahn fra Museum 
Nordsjælland fortælle om munke 
og modstandsfolk og meget an-
det. I 2013 flyttede Ida Rosenstand 
Klahn til Nødebo med sin familie, 
og to børn går på Nødebo Skole. 
Hun er i fritiden frivillig hjælpetræ-
ner i Nødebo Idrætsforening, NIF.

Foredraget arrangeres i samarbej-
de med Museum Nordsjælland.  
Billetter koster 100 kr. ved indgan-
gen og 90 kr. i forsalg. Gratis med 
årskort.

 Gospel gudstjeneste

Gadevang kirke 11. november 
kl.10.30 med gospelkoret MY 
MERRY	MONDAY	CHOIR	under	
ledelse	af	Helene	Dahl

Gadevang kirke har sit eget go-
spelkor! Flere gange om året er 
den klassiske gudstjeneste af-
løst af swingende lovsangs ryt-
mer, så taget løfter sig. Kom til 
en anderledes gudstjeneste med 

gospelkoret My Merry Monday 
Choir – også kaldet MMMC

Vi indbyder til en gudstjeneste, 
hvor man ikke kan sidde stille, 
og hvor du bliver inddraget med 
hele din krop, sjæl og sind. 

EN VARM GUDSTJENESTE 
I EN KOLD TID

Brug Kroens hjemmeside 
Nødebo Kro har en opdateret og yderst nyttig hjemmeside, 

hvor du kan hente en masse aktuelle informationer, plus en hel masse historie. 

Gå ind på www.noedebo-kro.dk
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DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring, 
Flishugning

Stubfræsning & Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives 
 
 

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

VedelByg 
Tømrer- og snedkerarbejde 
udføres efter god håndværkertradition

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

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør

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

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

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

Nødebo
Fodklinik



Resultat
  2018 2017
Burger (se øl) 2.657,00 0,00
MobilePay uden nummer 19.841,75 0,00
Grill 8.180,00 4.338,50
Vafler 7.063,00 4.628,50
El-artikler 13.613,00 9.866,00
Legetøj 11.212,00 9.018,50
Entrè 27.220,00 22.286,00
Auktion 17.510,00 14.715,00
Lamper 5.229,00 4.595,00
Linned 6.016,00 5.326,50
Sport/Fritid 10.047,00 9.171,50
Isenkram/Porcelæn 17.167,00 16.421,50
Buffet 12.111,00 11.629,50
Hus og have 19.350,00 18.705,50
Muntre Køkken 1.066,00 1.042,00
Galleriet 5.661,00 5.679,00
Bookmaker 2.860,00 2.949,00
Tøj 9.864,50 10.221,50
Grønt/bagværk 5.319,00 5.589,50
Bøger 17.508,00 19.093,50
Flødebollekast 681,00 840,00
Møbler 16.956,75 21.328,50
Is i baggården 2.448,00 3.210,00
Nips/Brugskunst 8.627,00 11.535,75
Øl + burger 6.721,00 9.140,00
Sandwich 0,00 1.385,00
  
Ialt    254.929,00   222.715,75 
Omsætning pr gæst 187,31 199,87
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Endnu en loppemarkedsdag er 
gået godt. Vejret var dejligt sen-
sommervejr, mest sol, men en 
enkelt byge jog folk indendørs. 
De nåede dog kun til buffeten, og 
omsætningen her fik et ekstra nøk 
i vejret. 

Vi havde helt utroligt mange va-
rer, og også mange rigtig fine ting. 
Da dagen var slut, måtte vi end-
nu engang gøre os hårde, når vi 
smed masser af gode varer i con-
taineren, vi kunne have møble-
ret, udsmykket og ekviperet flere 
familier. 

Men sådan er vilkårene og heldig-
vis kom Røde Kors og hentede en 
masse tøj. 

Tak til mindst 120 lopper, der 
knoklede løs i 2-3 dage. Det er 
dage, hvor vi i byen får pudset 
fællesskab-følelsen af, og skøn-
net på, at det blev muligt i f in 
form at få den næststørste om-
sætning i Loppemarkedets histo-
rie. 255.000 kr på 4 timer, det er 
en pæn timeløn – også selv om 
der skal trækkes nogen omkost-
ninger fra.
 
Og så sluttede vi som sædvan-
lig med lækker mad og vin og 
klapsalver til os selv. Også tak 
til Christian Wolfhagen, der ta-
ger en tur til som loppegeneral 
til næste år.  

Lisbeth Larsen

2018
Loppemarked 
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Armenien	møder	Hillerød		-	Annaborg	4.10-11.11
Louise Lagoni udstiller sammen med blandt  
andet Jane Baily, Dan Rasmussen, Helle Malling Bech, 
Dorte Hauschildt Aagaard og Lene Sandvang sammen 
med armenske Ara Haytayan på Annaborg i Hillerød. 
Udstillingen kører fra 4. oktober til 11. november 
med fernisering lørdag 6. oktober klokken 14-16.



Louise Lagoni
Louise Lagoni, 1973. 
Uddannet grafiker og 
reklamekoordinator
Uddannet på Danmarks 
Design Skole, Skulptur/
Keramik og glas
Praktik på Det Kongelige Teater
Semester på Rhode Island 
School of Design, RISD, USA
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Multikunstner Louise Lagoni  
bliver draget af det lidt makabre  

og menneskers forskellige tilgang  
til tingene. Hun skildrer verden  

med kontraster og humor. Annaborg 
udstiller hendes kunst i udstillingen 

’Armenien møder Hillerød’

Louise Lagonis kunstværker er et spejl af hendes 
personlighed. Sprælsk, farverig og sjov. Kontrastfuld. 
Grænsesøgende. Spændende. Nysgerrig. 

Gadevang-kunstneren gør sig i malerier, vægskulp-
turer, store glasfade – også til det svenske kongehus 
– vægmalerier, kunst i erhvervsvirksomheder, nød-
dåbssæt til hospitaler og tegninger. Hun siger selv, 
at hun har en popcorn-hjerne. Der opstår hele tiden 
idéer, som skal afprøves. Hjernen kører konstant på 
de uasfalterede veje.

- Jeg bliver draget af det lidt makabre. Jeg har altid væ-
ret fascineret af knogler, kroppen, hjernen og hvor-
dan mennesker fungerer. Jeg bliver konstant inspire-
ret af det, jeg ser. Et stykke sølvpapir, der er trådt ned 
i asfalten, en dame med en sjov hat eller en ketchup-
klat på en tallerken, forklarer Louise Lagoni, der lige 
har efterlyst brugte strømpebukser på Gadevangs 
sociale medier til et nyt kunstværk, der skal indgå i 

udstillingen ’Armenien møder Hillerød’ på Annaborg 
fra 4. oktober til 11. november.

Humoristiske	kontraster	i	dimsedutteriet
Mange af kunstværkerne indeholder kranier, baby-
hoveder af porcelæn, Pippi, aber og blæksprutter. 
Materialerne er alt fra porcelæn, perler, ponpon’er, glas, 
plasticskeer, nylonstrømper og omlavede ready mades.

- Jeg elsker mennesker og jeg er fascineret af men-
neskers forskellige tilgang til livet. Det makabre 
og dystre bliver mikset med humor. Jeg er vild 
med kontraster. At sætte to materialer op mod 
hinanden – for eksempel glas og plastic. Eller det 
forfinede porcelæn, der møder et plastic sugerør, 
siger Louise Lagoni, der føler sig i en eventyrver-
den, når hun sidder i sit værksted, i dimsedutte-
riet, og afprøver sammensætningen af materia-
ler. At tage materialer i deres oprindelige form og 
gøre dem til hendes eget.

Louise Lagoni er ikke politisk med sin kunst. Beskueren 
behøver ikke at have en Ph.d i kunst for at forstå det. 

- Jeg har intet problem med, at folk synes, at min 
kunst er grim. Bare de ikke synes, at den er ligegyl-
dig. For jeg elsker at provokere med et smil, siger 
kunstneren, som blev født med fødderne først – og 
derfor har forældrene altid sagt, at det var der, hun 
fik sit Pippi-syndrom.

Legebarnet Pippi 
drages af det makabre
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Pippi on Stilettos
Helt fra Louise Lagoni var lille, har hun været Pippi 
Langstrømpe-agtig og rodet rundt i farens værksted 
og sømmet ting sammen – eller limet en figur sam-
men af morens lyserøde Carmen Curlers.

- Jeg har altid været enorm nysgerrig på materialer, 
kontraster og mennesker. Ser jeg en nydelig mand 
med jakkesæt, hornbriller og sideskilning, giver jeg 
ham en ordentlig tatovering. Ligesom en diamant 
skal møde en tandstik. Ting, der normalt ikke mødes 
elsker jeg at eksperimentere med, siger hun og er be-
vidst om, at hun altid har bevæget sig meget mentalt. 
Hun fik da også ret meget skæld ud på Designskolen, 
da hun hele tiden kørte til kanten. 

I dag er Pippi Langstrømpe i hende blevet lidt mere 
voksen. Det hun kalder Pippi on Stilettos. Fordi hun el-
sker stiletter, sminke, glimmer og glitter. Hun forsøgte at 
lægge det væk, men Pippi-syndromet bryder altid frem. 

Remember	to	play
Et livsmotto for Louise Lagoni er, at vi altid skal hu-
ske at lege. Det har hun selv husket. I hvert fald siger 
hendes storebror, at hun ikke har udviklet sig siden 
hun var fem år. Der sad hun og tegnede på værelset 
og kom ud for at se Prop og Bertha – i dag kommer 
hun ud af værkstedet for at se krimier.

- Når jeg ser på, hvad jeg lavede for 10 år siden, kan 
jeg godt se, at jeg bliver mere og mere modig. Mere 
og mere sikker på min egen streg, mit eget udtryk. 
Jeg prøver og prøver, indtil jeg rammer plet. Det er 
ligesom musikere, der skriver et hit, eller en fodbold-
spiller, der rammer bolden lige i røven. Den følelse er 
ubeskrivelig, forklarer Louise Lagoni, der gerne vil sige 
til sit publikum, at vi aldrig bliver for gamle til at lege.

Aben på skulderen
Et andet symbol på og i Louise Lagonis værker er 
Bullseye. Det ses for eksempel meget tydeligt i væg-
maleriet ved FrederiksborgCentrets gavl. 

- Det er utrolig vigtigt, at vi husker, at vi skal ramme 
Bullseye. Vores egen midte, hvor vi kan lide at være. 
Det er individuelt, hvor det Bullseye er – og vi kan 
kun selv finde det. Og på tegningerne til udstillingen 
på Annaborg fylder aber og blæksprutter pludselig 
også meget, fortæller Louise Lagoni.

Det handler om, at aben altid lander på hendes 
skuldre – og blækspruttearmene symboliserer alle 
hendes jern i ilden. Ofte er det pakket ind i en dyk-
kerklokke. Det er en splittet fornemmelse. For det 
er både positivt og negativt at have aben. Man får 
aben, men man tager den også ofte selv. 

- Vi skal lære at dressere aben – og det kan vi måske 
bruge blækspruttearmene til, siger Louise Lagoni 
grinende.

Af Annika Ipsen

Louise Lagoni, 1973
Uddannet grafiker og reklamekoordinator
Uddannet på Danmarks Design Skole, Skulptur/
Keramik og glas. Praktik på Det Kongelige Teater
Semester på Rhode Island School of Design,  
RISD, USA
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Indkalder til ekstraordinær generalforsamling 
onsdag den 24. oktober 2018, kl. 19.30 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Valg af revisor  
3. Forslag om vedtægtsændringer  
4. Eventuelt 

Der sker rigtig meget i forsamlingshuset og udlejningerne buldre  
derudaf. Hvis du gerne vil være med, til at præge forsamlingshusets  
videre udvikling, så er der plads til en til i bestyrelsen. Mød op til  
generalforsamlingen eller ring / skriv på mobil 2485 9979 til vores  
formand Anders.

Bestyrelsen, 26. august 2018

Gadevang Forsamlingshus 
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Gratis hestemøg og gravefri dyrk-
ning blev til en fælles grønsagsha-
ve. Inspireret af et foredrag i for-
samlingshuset om permakultur og 
gravefri dyrkning, som værktøj til 
at dyrke grøntsager mere bære-
dygtigt gik vi 3-4 familier sammen 
om at lave en fælleshave. Else fra 
Gadevang udlånte os et 200 kva-
dratmeter stort havestykke med 
dyb muldjord, godt lysindfald og 
beliggende i læ. Og så i gang med 
trillebør og møggreb.

Ressourcer lige ved hånden
Næringsstoffer til havejorden hen-
tede vi hos naboer fx 4 trailerlæs 
af hestemøg, rester af halm, af-
klippet haveaffald og græsafklip. 
På den måde kunne vi minimere 
ressourceforbruget ved at undlade 
at købe gødning eller plantemuld. 
Og ved at vælge gravefri dyrkning, 
kunne vi reducere vores arbejds-
indsats fx ved at undlade at grave. 
Kartoffelbedet lavede vi i tykt jord-
dække med lag af halm, hestemøg 
og organisk materiale. Kartoflerne 
var lidt længere tid end normalt om 
at spire- Til gengæld lå kartoflerne 
så dybt i jorddækket, at de ikke 
skulle luges eller hyppes. 

Rådyr	og	høst
Rådyr fra Gribskov viste sig at være 
en udfordring. Verner, som tidlige-
re havde dyrket jordstykket fortalte 
os, at rådyr ikke æder af kartofler, 
porrer og løg. Mere end halvdelen 
af vores fælles høstede afgrøder 
blev derfor kartofler, porrer og 
løg. Vi forsøgte os med gulerødder, 

rødbeder, bønner, squash, græskar 
og majs. Rådyrene tog godt for sig 
af gulerods- og rødbedetoppene, 
selv om vi havde sat løg imellem 
rækkerne af rodfrugter. Og vo-
res erfaring blev denne sæson, at 
squash, bønner og majs bedst kla-
rede frisag fra rådyrene. 

Vi delte og deler stadig høsten af 
grøntsager til egne familier og til 
madværksted for børn på høst-
marked i Jordnær. Vi har delt arbej-
det med at så, plante og luge. En 
del af ”høsten” har været at være 
havenørder sammen. Man bliver 
glad i låget af at løfte i flok fx når en 
trailerfuld hestemøg skal læsses på 
trillebøre og køres på havejorden.

Jord i hovedet
Efter første gravefri sæson, et 
tykt lag havejord under neglene 
og masser observation er tid en 
kommet til at justere og arbej-
de videre med den levende jord.  
Arbejde videre med hvordan vi 
fortsat opbygger jorden og gør 
den mere frugtbar ved hjælp af 
de naturlige kredsløb og de for-
håndenværende ressourcer. Der 
er mange ting vi må holde os for 
øje for at kunne behandle vores 
jord og planter bedst. Og arbejde 
med jordens økosystem. Det bli-
ver et sjovt og haveefterår i Elses 
have med kompost, jorddække og 
nye læs hestemøg og forhåbentlig 
et mylder af regnorme og andet 
godt mikroliv i den levende jord.

Ninette Vingtoft

Elses have
Fælleshave og bæredygtighed
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Glad aften 
i en sur tid
Kom lørdag den 3. november  
kl. 19.30 til årets sjoveste musikal-
ske begivenhed med Gadevangs 
musikalske talenter i Gadevang 
Forsamlingshus. Der kan købes 
billetter i døren.

Kræmmermarke-
det i Gadevang
 
Søndag den 4 november, 
åbnes dørene igen til Gadevang 
Forsamlingshus hyggelige kræm-
mermarked. Igen i år vil 30 glade 
kræmmere sælge ud af fine, sjove 
og gamle ting. Der vil helt sikkert 
være mulighed for at gøre et godt 
kup. Cafeen er åben og der kan 
købes både kaffe og lidt at spise.
Kræmmermarkedet i Gadevang 
Forsamlingshus, Gadevangsvej 
145	i	Hillerød,	åbent	fra	kl.	10	-	15.
Connie Konradsen

20 42. ÅRGANG  #2  2018

Kroens næste 
bestyrelsesmøder
Mandag d. 5-11 kl. 19.30
Mandag d. 3-12 kl 19.30
Der er spørgetid for alle med noget 
på hjerte i det første kvarter. 

Fredagscafé på 
kroen 
Fredagscafeen er åben for alle 
hver fredag ml. Kl 15.30 – 17:30. 
Fredagscafeen tilbyder en smuk 
udsigt over Esrum sø, lokalt hyg-
geligt samvær, dejlige hjemmela-
vede boller og kage, is og slik samt 
varme og kolde drikke. En dejlig 
start på weekenden!
Kunne du tænke dig at give en 
hånd med i det frivillige arbejde i 
Fredagscafeen, enten som bager 
eller bag disken om fredagen, er 
du meget velkommen til at hen-
vende dig i cafeen.
Ann Lerche

Banko
Kom til banko på Nødebo Kro. 
Ikke Danmarks største – bare 
det hyggeligste. Vi spiller hver 
tirsdag kl. 18.50 året rundt  
– undtagen helligdage. Masser af 
præmier, gratis kaffe, lækker mad. 
Se mere om spillet på vores hjem-
meside www.noedebo-kro.dk

Julestue på 
Nødebo Kro
Så er det igen muligt at reserve-
re en stand på Kroens julestue d. 
2-12	kl	11-16. På julestuen sæl-
ges udelukkende hjemmelave-
de sager. Standen består af bord 
(80x180) og de nødvendige stole. 
Pris: 20% af omsætningen afregnes 
umiddelbart efter lukketid. For yder-
ligere oplysninger,  send en mail til 
Jane : jane@walterhansen.dk

Kulturnatten
Den 1. juni 2018 blev der i 
Nødebo for første gang afholdt en 
Kulturnat med deltagelse af ca 35 
foreningen, institutioner mv. Dette 
blev efter alt at dømme en meget 
vellykket aften, hvorfor kontakt-
gruppen håbede på, at Nødebo 
Kulturnat kunne blive en tradition. 
Desværre har Kroens bestyrelse 
ikke ressourcer til at deltage hvert 
år, hvorfor vi ikke finder nogen 
mening i at afholde en Kulturnat 
uden Kroen. Kontaktgruppen øn-
sker derfor at sige tak til alle, - del-
tagende aktører, gæster mv - for 
jeres store støtte og interesse 
med tak for denne gang.
Hilsen, Kontaktgruppen

Strikkecafeen 
er startet efter-
sommerferien
Vi mødes på Kroen torsdage i 
lige uger mellem kl. 19.30 og 
kl.22.00. Vi ses.
Marianne Andersen

LØRDAG DEN 
4/11 KL. 20 
I GADEVANG 
FORSAMLINGS-
HUS KUN 50 
KRONER.

dørene åbnes kl. 19.30

EN AFTEN HVOR LOKALE KUNSTERNE GIVER SMAGSPRØVER PÅ 
DERES STORE TALENT OG KUNNEN. SGARANTI FOR STORE OPLEVEL-
SER FOR ENHVER SMAG OG ALDER. FØRST HYGGE OG SÅ DANSANT.

GADEVANG LOKALRÅD PRÆSENETERER



Trafiksituationen og status 
på 40 km/t
Projekt 40 km/t – her er der nu 
afholdt 2 borgermøder, og vi af-
venter dato på det 3. og sidste in-
den den endelige beslutning om 
hvordan 40 km/t løses i Nødebo 
træffes politisk.

Borgermøderne vedr. trafik var 
velbesøgte med mere end 75 
deltagere per møde. Det er virke-
lig positivt, for det er kun ved en 
bred deltagelse, vi virkelig kom-
mer til bunds i hvor vi har de mest 
alvorlige problemer henne.

Første møde vedr. udfordringer 
viste et klart billede af for mange 
lastbiler, for meget gennemkøren-
de trafik, manglende overgange 
især for skolebørn til bussen, for 
meget trafikstøj, farlige overhalin-
ger af bussen, for farlig cykelsti, 
dårlig belægning og lys, manglen-
de vedligehold af vej og bevoks-
ning langs Nødebovej. 

Ved andet borgermøde begyndte 
prioriteringen – der støtter godt 
op om de udfordringer, der blev 
identif iceret ved første møde. 
Kort opsummeret skal der redu-
ceres trafik gennem Nødebo, der 
skal være flere sikre overgange, 

farten skal ned med andre løsnin-
ger end bump, støjen skal reduce-
res, der skal tænkes sikker cykelsti 
ind i byen og generelt skal veje og 
cykelstier vedligeholdes bedre.  

Ved det tredje borgermøde, der 
kommer til november, skal kom-
munen præsenterer hvilke løsnin-
ger der er mulige. Her skal vi igen 
være med til at diskutere, hvad vi 
mener der er bedst for Nødebo 
– så her håber vi også på et stort 
fremmøde. Vi skal nok informere 
om datoen, så hold øje med vo-
res Facebookside og hjemmesi-
den www.nødebo.dk

Der ud over, arbejdes der fort-
sat på at få en løsning på afslut-
ning af cykelstien – nok bliver tu-
nellen snart klar – men vi er ikke 
i mål med en sikker skolecykelsti 
ved Jespervej, eller når skolebør-
nene skal krydse Nødebovej og 
Stenholtsvej i Nødebo syd. 

Helhedsplan	for	skole	og	
idræt – status 
Vi arbejder pt aktivt med Nødebo 
Bæredygtigt om at få sat mere 
fart på projektet. Vi er i den un-
dersøgende fase, og vil om lidt 
mangle en del penge til at få lavet 
en professionel projektbeskrivel-
se som vi kan arbejde videre med. 
se detaljeret plan på side 22. 
Se mere på Facebooksiden 
Nødebo skole- og idrætsområde 
– Helhedsplanen.

Lokalrådsmøder 2018 
Vi holder møde 9. oktober og 11. 
november – vær opmærksom på, 
at der er spørgetid til hvert møde 
fra 19:30 til 20:00 på kroen, hvis du 
har nogen input eller spørgsmål.

Juletræstændingen
Foregår som sædvanligt første søn. 
i	advent	2-12	kl.	16. Der vil være 
tale, æbleskiver, gløgg og hygge.

Ungeforum 
Lokalrådet vil meget gerne i kon-
takt med de unge i Nødebo så vi 
sammen kan arbejde på at finde 
et sted, hvor de kan være i fred 
og selv være med til at sætte ram-
merne for, hvordan de skal mø-
des. Vi vil lægge et link op på vores 
facebookside, når der er oprettet 
en gruppe, hvor vi meget gerne vil 
høre fra de unge selv. 

Lokalrådet fattes penge
Der er rigtig meget, vi gerne vil 
opnå i lokalrådet – desværre ko-
ster de fleste løsninger penge. Vi 
håber derfor at så mange der kan 
og vil, også har lyst til at støtte os 
finansielt, de små bidrag kan tage 
os langt. Har du en virksomhed, så 
kan du også sponsore os. Her skal 
du skrive til os på noedebo-lokal-
råd@gmail.com.

Hvis du vil donere til lokalrådet 
kan du gøre det på Mobile	Pay	nr.	
55029, eller via bank på konto 
1551	3543128406 – vi takker for 
alt der kommer, og lover at alle 
penge kommer Nødebo til gode. 
 
Se mere til vores trafikprojekter 
på www.nødebo.dk – og følg med 
på Facebook ved at ”like” vores 
Facebookside, eller blive vores ven 
på NBLokalråd!

Nyt fra Lokalrådet - Nødebo
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Projektet er startet op for at få 
lavet en helhedstænkt plan for 
skole, sundhed og idræt for alle i 
Nødebo. Et aktivt og kreativt hus/
område for alle i byen. Vi skal ska-
be et område der er innovativt, 
unikt, bæredygtigt og fremtids-
sikret, og som dækker vigtige be-
hov der ikke dækkes i dag, samt 
også åbner Nødebo op for andre 
i kommunen.

Det sker under samarbejdsgrup-
pen bestående af Lokalrådet, 
Nødebo Bærerdyg tig t ! , NIF, 
Skolen, flere borgere og Bevar 
Nødebo Skole. Skovskolen finder 
projektet spændende og vil bakke 
op om det. Projektet vil også om-
fatte ønsker, ideer og krav fra re-
sten af byens institutioner, Kroen 
og foreninger, samt de borgere 
der ønsker at engagere sig. Alle 
inviteres naturligvis ind i projek-
tet når vi er kommet lidt videre i 
processen. Processen er pt helt 
fri – og ingen ”ejer” projektet mere 
end andre. Når der er sat en fast 
styregruppe, drives processen vi-
dere i dette regi.

Projektet tog sit første skridt i fe-
bruar 2018, og pt bliver der arbej-
det i kulissen fra især Lokalrådet 
og Nødebo Bæredygtigt, men 
langt fra for fuld damp. Vi står for 
at skulle have finansieret et rig-
tigt projektprospekt, som vi kan 
benytte til at begynde at regne 
på omkostninger og muligheder. 
Når vi er kommet dertil, kan vi be-
gynde at søge midler til projektet. 
Vi mangler 70-100.000 kr. til at få 
udarbejdet et prospekt, og der-
for står vi lige nu og skal finde en 
holdbar plan. 

Ideen med helhedsplanen er præ-
senteret for kommunen tilbage i 
maj måned, og projektet var med 
på Kulturnatten, men ellers har vi 
ikke været meget fremme ift. at 
informere, for vi mangler virke-
ligt flere hænder, og vi er stadig 
i den indledende og undersøgen-
de fase.

Projektet mangler en driver/pro-
jektleder, og bla. nogle kloge folk, 
der har forstand på at søge fon-
de, og som kan gøre det aktivt 
det næste år. Vi mangler også en 
der har forstand på eksempelvis 
Realdania projekter, og at enga-
gere og arbejde med frivillighed 
lokalt.

Vi skal simpelthen have en over-
ordnet tovholder, der samler op 
på alle delelementerne af projek-
tet, og sætter os alle i sving, og fle-
re kloge hoveder der vil engagere 
sig i finansiering og projekt-etab-
lering og drift.

Vi har pt delt projektet op i forskel-
lige grupper – hvor det er planen 
at grupperne skal arbejde videre 
med at kravspecificere, og få de 
rigtigt gode ideer specifikt inden 
for hvert af områderne:

Skole, idræt, sundhed, ældre, unge 
og bæredygtighed. Her deltager 
en bred vifte af forskellige folk, og 
der er stadig plads til flere hænder 
og gode ideer.

Vi har brug for hjælp til at komme 
videre, så har du lyst til at delta-
ge, med det du kan og vil byde ind 
med, (alt er værdsat) så meld dig 
til. Har du gode ideer til hvor vi kan 
hente hjælp henne (eksempelvis 
afgangsopgaver, jobprøvning, el-
ler andet der kan være med til at 
sætte skub i processen) så meld 
ind til os.

Find os på Facebook på Nødebo 
skole- og idrætsområde – 
Helhedsplanen – og giv os et ”like”, 
eller meld dig under fanerne, ved 
at skrive ind på siden. 

Status på projektet, og en nærme-
re beskrivelse, finder du på sam-
me side – så gå gerne ind og ”like” 
eller følg siden. 

Lene Thorsen

Et nyt samlet Nødebo 
- Den spæde start
Helhedsplan	for	skole	og	idræt	i	Nødebo	
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Overgangen	til	6.	klasse
26 glade Nødebobørn tog af sted 
mod afdeling Østervang d. 8 juni, 
og har i skrivende stund gået i de-
res nye klasser i en måneds tid. 
Rasmus Geissler som går i 6Y for-
tæller følgende:

Rasmus hvordan har det været 
at	starte	på	Grønnevang	Ø?
Rasmus: Det har været godt, fordi 
jeg har fået mange nye venner og 
søde og gode lærere.

Hvordan	er	er	din	nye	klasse?
Rasmus: Den er god, vi har gode 
lærere og der er stille i timerne.

Var du spændt på at skulle skif-
te	skole?
Rasmus: ja - jeg var spændt på at 
komme i nye klasse og hvem af 
mine gamle klassekammerater som 

jeg skulle være sammen med. Men 
jeg glædede mig også til at skulle på 
en ny skole og møde nogen nye.

Hvad	er	godt	på	Grønnevang	Ø?
Rasmus: Der er meget mere plads 
og 6. klasserne har en hel skole-
gård for sig selv, hvor de store ikke 
er så meget. Der er også kantine 
med god mad.

Savner	du	Nødebo	skole?
Rasmus: Ikke rigtig for jeg kommer 
der stadig, når jeg går i klub.

Renovering 
Vi er så glade for, at vi nu har fået re-
noveret omklædningsrummene ved 
idrætssalen og toiletterne ud mod 
skolegården. Det hele blev taget i 
brug i slutningen af september må-
ned, vi har nu to flotte omklædnings-
rum med bad og toilet, og 4 meget 

fine og funktionsdygtige toiletter. 
Sammen med børnene er vi nu op-
mærksomme på at hjælpe hinanden 
med at passe godt på begge dele.

Indskrivning til det 
kommende skoleår
Hvis du har et barn, der skal star-
te i skole til august 2019, har du 
fået et brev og en vejledning i din 
e-boks. Vi inviterer alle interes-
serede til forældremøde tirsdag 
d. 9 oktober 2018 kl. 18.30 på 
Nødebo Skole. Den digitale ind-
skrivningsportal er åben fra den 
8. oktober til og med 21. januar 
2019. I denne periode skal dit barn 
indskrives på www.indskrivning.dk

Ny	afdelingsleder
Mit navn er Mette Vibeke Schmidt. 
Jeg er 42 år og ny afdelingsleder på 
Grønnevang Skole med særligt an-
svar for afdeling Nødebo Skole, hvor 
jeg blev ansat pr. 1. maj. Jeg kom-
mer fra en stilling som lærer gen-
nem 13 år på Grønnevang Skole 
afd. Jespervej. Jeg har min daglige 
gang på Nødebo Skole og kan altid 
nås via mail på mschm@hillerod.dk

Mette Schmidt, 
Afdelingsleder.

Nyt fra Nødebo Skole

Spil BADMINTON
i Nødebo Badmintonklub!
Vi spiller fra september til maj. Vi har baner i Jespervejhallen  
og Østervanghallen i Hillerød og i gymnastiksalen på Nødebo Skole.
Hvad enten du er nybegynder eller har spillet før, er der rig mulighed  
for at få pulsen op og sved på panden! Er du rigtig seriøs er der mulighed 
for at deltage i holdkampe mod andre nordsjællandske klubber.
Vi afholder årlige klubmesterskaber og har hyggeturnering omkring nytår.
Årskontingentet er kun kr. 375,-

Klik ind på vores hjemmeside for ledige baner, spilletider og tilmelding.   

WWW.NIFBADMINTON.DK



Sponsor for 

Nødebo E-sport 

Nødebo IF

Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt

Sus Bigom
Akupunktør

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

Tlf. 2683 7081 • akupunktursus.dk

• Smerter

• Psykiske ubalancer

• Stress

• Angst 

• Depression

• Søvnløshed

• Bivirkninger ved 
 kemo behandling

STOR ERFARING MED  
BEHANDLING AF
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Åbningstider:
Man kl.9-21
Tirs kl9-17
Ons kl.9-21
Tors kl.9-19
Fre kl.9-17 
Lørdag efter aftale

Www.shop.velvaerebyjakobsen.dk

Østergade 20, 3400 Hillerød

Forever distributør



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

Går du i salgstanker?
Så ring til os på 48 24 21 11

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
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FN’s 17 Verdensmål handler om 
Klodens fremtid. De blev vedta-
get i 2015 på FN’s årlige general-
forsamling af alle verdens nati-
oner. De går i korthed ud på at 
skabe en mere lige, fredelig og 
bæredygtig	verden	for	alle.		Vi	
skal bl.a. afskaffe sult og fattig-
dom, mindske ulighed og be-
kæmpe klimaforandringer. 
De indgår i vidensgrundla-
get på mange uddannelser, 
f.eks. inddrager Skovskolen 
dem i forskellig grad på alle 
studieretninger. 

Emma	Byrne	har	en	kandidat-
grad fra Aalborg Universitet, 
hvor hun har skrevet specia-
le om verdensmålenes trans-
formative potentiale. Før det 
tog hun en Master i NGO and 
Development Management ved 
East	London	University.	
Emma	er	opvokset	 i	Hillerød,	
hvor hun har været frivillig i 
flere forskellige organisationer, 
samt i lokalpolitik.

FOREDRAG 
om FN’s 17 Verdensmål 
 for bæredygtig udvikling

Hvad er det med de Verdensmål?  
Er det noget, der har betydning for os? 
Og hvad pokker er det for noget?

Bliv klogere på FN’s 17 verdensmål, når Nødebo 
Bæredygtigt! inviterer til foredrag
onsdag d. 7. november kl. 20 på Kroen

FN’s Verdensmål er alle menneskers mål, og for at de 
kan blive realiseret, skal alle mennesker bidrage. Men 
hvorfor er verdensmålene så vigtige, og hvordan kan 
vi hver især bidrage?   

Nødebo Bæredygtigt! har allieret sig med Emma 
Byrne, der vil fortælle om Verdensmålene, så vi som 
helt almindelige borgere i Nødebo kan få indsigt i 
dem og forstå, hvorfor de er relevante og interes-
sante for Nødebo, og hvordan vi kan arbejde med 
dem i vores dagligdag. 
 
Emma Byrne er verdensmålskonsulent hos Globalt 
Fokus, og har de sidste par år arbejdet med 
Verdensmålene både teoretisk og praktisk med, 
hvordan foreninger og folkelige organisationer kan 
bruge dem til at arbejde med udvikling både strate-
gisk og helt lavpraktisk.
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Har du lyst til en cykeltur i skoven i godt selskab 
med andre nødeboere, kan du tage af sted med 
Hjulspin. Vi cykler ture i skoven på mellem 10 og 
15 km, og tempoet afpasses efter deltagerne. 
Nogle gange har vi borgere fra Regnbuen med på 
turen, og det er altid en festlig oplevelse. Vi holder en 
enkelt pause undervejs, så tag lidt frugt, kage eller en 
lille snack og drikkevarer med til eget forbrug.

Vi mødes på kroen kl. 10 og cykler et par timer på 
flg. datoer: 

Tirsdag d. 9. oktober og 
tirsdag d. 23. oktober kl. 10 - 11.45
Mandag d. 5. november kl. 16-18 
og mandag d. 12.november kl. 10-12

Vi glæder os til at se dig. 

Vil du have en invitation i din mailboks, 
kan du skrive til Kirsten Vesterager på 
kirsten.vesterager@mail.dk

Regnvåde, mørke, halvkolde mor-
gener, hvor vinden rusker i træer-

ne, og hvor nogle måske ville foretrække aktiviteter 
inden døre. Da kommer de med glade smil og sam-
les nede ved søen. Det er vinterbaderne, Nødebo 
Vikingerne, som har indledt vinterbadesæsonen. De 
er forventningsfulde og håber, ligesom de foregåen-
de år, at vinteren vil bringe temperaturerne langt un-
der frysepunktet. For den ultimative oplevelse for en 
Nødebo Viking er at svømme rundt i et ishul i søen - 
jo større og koldere jo bedre!. Men mindre kan også 
gøre det. At opleve solopgangen i søen sammen med 
morgenskræppende ænder er enestående ligesom 
turen i saunaen, hvor snakken går - ofte afbrudt af 
grin og latter - i det særlige fællesskab, der er mellem 
vinterbaderne.  
Der er plads til flere vinterbadere både i 
sauna	og	sø,	så	hvis	du	har	fået	lyst	til	et	
prøvedyp,	er	du	velkommen	til	at	kontakte	
et	medlem	af	bestyrelsen.	
Læs mere på www.nbovikingerne.dk

Starten af oktober 
hører til et af årets 
højdepunkter

Kør ud i efteråret med Nødebo Hjulspin



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

Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut
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Den kristne kirke har fejret 
Allehelgen siden middelalderen. 
Dengang var der både en Allehelgen 
og en Allesjæles dag. I dag er de to 
dage slået sammen til én dag, for vi 
mindes vores døde som dem, der 
blev helgener i vores liv på den ene 
eller den anden måde. 

Lad os bære de døde med os i vo-
res hjerte, og gøre os umage med 
at huske, hvad de betød for os og 
hvem de var. 

Det er måske mindre hårdt at tæn-
ke på, at vi skal dø fra hinanden, 

hvis vi ved at vore kære vil blive 
ved med at huske os og samles 
for at mindes alt det vi havde sam-
men. Det giver vores liv en større 
dybde og mening, at vi får lov at få 
en betydning der rækker ud over 
vores liv her på denne jord. 

Vi fejrer Allehelgen i kirken med en 
fælles gudstjeneste i Nødebo kirke 
kl.16. Derefter går vi ud på kirke-
gården og sætter lys på gravene.
Efter gudstjenesten byder vi på 
suppe og vin i præstegården.

Aftenens gæst: 
Anne Lise Marstrand Jørgensen
Forfatter til bogen ”Sorgens Grundstof”
Vores gæst er cand.mag. i litteraturvidenskab, 
og har også skrevet bøgerne ”Hildegaard” I og II, 
”Hvad man ikke ved”, ”Hvis sandheden skal frem”, 
”Dronningen af Saba og Kong Salomon”.  
Hun er desuden medforfatter til  
”Gennem den kulsorte sky – Påskehistorier”

ALLEHELGEN 
Søndag	d.4.	november	kl.16	i	Nødebo	kirke	og	præstegård

Forsøger om dagen at lukke
for det der får tårerne frem
erindringer vandrer omkring ved nat
og lirker døren på klem

men dér hvor selv bønnen forstummer
der	lyder	en	stemme	fra	Gud
om ham der skal sønderslå dødens port
og kalde mennesker ud

til livet og håber der våger
ved	vinter	mens	alting	fornys
de døde skal sove sig bort i jord
men	graven	blomstre	med	lys.

Lisbeth Smedegaard 
Andersen, 2015
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SALMER & SPAGHETTI
Torsdag 25. oktober kl. 17.00
Kl. 17.00 Kort børnegudstjeneste i Nødebo Kirke
Kl. 17.45 Vi spiser pasta m. kødsovs i Sognegården
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Torsdag 25. oktober kl. 17.00
SALMER & SPAGHETTI
Torsdag 29. november kl. 17.00
Kl. 17.00 Kort børnegudstjeneste i Nødebo Kirke
Kl. 17.45 Vi spiser pasta m. kødsovs i Sognegården
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68 og de magiske år i 70erne
ved	Eva	Holmegaard	Larsen

Den	23.	oktober	kl.14-16
Ungdomsoprører i 68 var primært 
et opgør med autoriteterne. Det var 
som en snebold, der udviklede sig 
til en lavine. Den buldrede hen over 
landet i 70erne og ændrede for altid 
vore livsformer.

Som optakt til eftermiddagen skal vi 
fra hestens egen mule høre kendte 
ansigter fra Nødebo og Gadevang 
fortælle om deres oplevelser fra de 

magiske år. Hvis vi er heldige, hører 
vi dem også spille den musik, de var 
optaget af dengang.
Tilhørerne er meget velkomne til at 
bidrage med egne oplevelser.

Oprørets samfundsmæssige be-
tydning vil i store træk blive belyst 
af sognepræst Eva Holmegaard 
Larsen  

Skagensmalerne 
ved Lise Svanholm

Den	20.	november	kl.14-16	
OBS. Dette foredrag var annonceret 
til at finde sted den 18. september 
2018.

Kunstnernes miljø på Skagen i 
1880’erne var så gunstigt, at de 
ved verdensudstillingen i Paris 
1889 var på højde med det inter-
nationale niveau.

Byen Skagen udviklede sig fra at 
være et lille fiskersamfund  til også 
at have en bred kreds af kunstner-
ne boende. De malede naturen, 
fiskerne, deres egne familier og 
hinanden. Skagen blev kendt over 
hele Europa og mange kunstnere 
fra udlandet besøgte stedet for at 
søge inspiration. 

Sådan startede Skagensmalernes 
Storhedstid. Og det handler mit bil-
ledforedrag om.

Lise Svanholm er født i 1932. Hun 
er mag. art. i kunsthistorie og har 
blandt meget andet skrevet fle-
re spændende bøger om Skagen 
og de kunstnere, der gjorde byen  
verdensberømt. 

Alle er velkomne. Der er fri entré, 
men vi betaler 20 kr. for kaffe og 
hjemmebag.

Sommeraften på Skagen 
Sønderstrand af P.S. Krøyer

Tirsdagstræf 
i præstegården

68



Hvad 

bruger vi pengene til? 

Hvilke planer har vi 

for fremtiden? Hvad er 

der sket siden sidst? Gode 

indspark og nye 

ideer?
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Menighedsrådet 
inviterer til en snak 
og en bid brød
Frokost i præstegården
Søndag d.28.oktober efter gudstjeneste
Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.10.30

Hvert år skal menighedsråd landet 
over holde et offentlig møde, hvor 
regnskaber og visioner lægges 
frem for kirkens medlemmer. Det 
har vi valgt at gøre til en hyggelig 
kirkefrokost efter gudstjenesten 
i Nødebo kirke kl.10.30. Man kan 
møde kirkens personale og me-
nighedsrødderne. Vi vil fortælle 
om, hvad vi arbejder efter og hvor-
dan vi har valgt at lægge budget. 

Vi vil også rigtig gerne høre, hvad 
ideer og tanker om kirken og 

dens arbejde, der eventuelt kun-
ne være blandt alle jer, der bor i 
Gadevang og Nødebo. Mødet er 
også en mulighed for at komme 
med gode indspark, opfordringer, 
klager, spørgsmål, undren, glæde?

Alle er velkomne og man skal til-
melde sig frokosten til præste-
sekretær ALLAN HØIER på mail: 
alho@km.dk

Vel mødt
Nødebo-Gadevang Menighedsråd



34 42. ÅRGANG  #2  2018

Tirsdag d.30. oktober kl.19.30
Nødebo præstegård, Nødebovej 24

Når efterårsmørket med blæst og kulde lukker sig om 
os allerede om eftermiddagen, hvad er så bedre end 
at trække indenfor i lys og varme og synge sammen?

En varm aften med fælles sang fra Højskolesangbogen, 
hyggelig snak og lidt godt at drikke til. 

Torben H.S. Svendsen
organist

Sangaften i præstegården 
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Gadevang kirke har sit eget 
gospelkor! Flere gange om 
året er den klassiske guds-
tjeneste afløst af swingende 
lovsangs rytmer, så taget løf-
ter sig. Kom til en anderledes 
gudstjeneste med gospelko-
ret My Merry Monday Choir – 
også kaldet MMMC

Vi indbyder til en gudstjene-
ste, hvor man ikke kan sidde 
stille, og hvor du bliver ind-
draget med hele din krop, 
sjæl og sind. 

EN VARM GUDSTJENESTE 
I EN KOLD TID

Gospel gudstjeneste
Gadevang kirke 11. november kl.10.30
Med	gospelkoret	MY	MERRY	MONDAY	CHOIR
Under	ledelse	af	Helene	Dahl



35

I en tid med støj og uro og en verden  
i højt tempo, bliver der mere og mere  

brug for åndehuller. 

Et sådant åndehul vil vi gerne skabe med vores afteng-
udstjenester i Gadevang kirkes ualmindeligt smukke 

og lyse rum. I Gadevang kirke bevæger himlen sig helt 
ind gennem de store vinduer og gør netop dette kirke-
rum til noget helt særligt. Gudstjenesterne har fokus 
på stilhed, musik, ord til eftertanke, smukke salmer, 
og engang imellem holder vi også nadver sammen. 

Kom forbi Gadevang kirke til en aftengudstjeneste. 

OKTOBER: d.11. oktober kl.19.30

NB!	Ny	tid	
NOVEMBER: 8. november kl.17.30

Torsdag aften holder Gadevangs fantastiske 
CAFE JORDNÆR åbent for Torsdagsmad. Derfor 
flytter vi aftengudstjenesterne til kl.17.30, så 
man både kan nå hen og synge en aftensalme 
og hvile sin sjæl, inden aftensmaden på Jordnær. 

AFTENGUDSTJENESTER I GADEVANG
Hver den anden torsdag i måneden

Tid til ro og eftertanke



Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz
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HALLOWEEN 
I GADEVANG 
KIRKE
Onsdag	d.31.	oktober	kl.16.30
Den sidste dag i oktober er der UHYGGE fest på 
Gadevang asyl. Det er halloween og det fejres med hek-
se og trolde og zombier og edderkopper og det hele. 

Men i kirken fejrer vi også Allehelgen, og det gør vi ved 
at tænde lys for alle vores døde – som vi ikke tror går 
igen eller er hvileløse eller hjemløse eller ulykkelige på 
nogen anden måde, men i Guds hånd. 

Traditionen tro ender Halloween-festen i kirken, hvor 
vi skal synge en salme og bede en bøn for vores kære 
og sætte lys på kirkegården. 

Alle er hjerteligt velkomne – store som små, hekse og 
trolde som ganske almindelige børn.
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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformandt
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Christine Fossing 3514 9652
chrisfos@hotmail.com
Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com

Helene Armfelt 23462767
Kirsten Aunstrup 48485874
Bodil Davidsen 40873652

NØDEBO LOKALRÅD 

Formand
Maria S. Brendstrup 4171 8439
Næstformand og kasserer. 
Birgit Madsen  22394900

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

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

VANDVÆRKET 
www.nødebovand.dk

Formand 
Ole H. Olesen
Sportsvej 35, Nødebo 4848 3819
Driftsforstyrrelser 2141 0004

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

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

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

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

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 
VIKINGERNE 
www.nbovikingerne.dk

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

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk
 
Formand
Hans Kloch  48471250

FOLKEMUSIKGRUPPEN 
NØDDEKNÆKKERNE  
www.nodeknek.dk

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

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Anne Lise Kristensen 4295 8207

NØDEBO IDRÆTSFORENING 
www.nif.dk

Formand
Henning Vester
Krohaven 7 4848 3150

Kasserer
Kasper Andersen
Mosedraget 24 4848 5584

Sekretær
Margit Vester  4848 3150

Badminton 
Sven M. Andersen  
Baunevænget 38 4848 2804

Fodbold 
Henrik Løber
Baunevænget 36  30186513

Gymnastik 
Lillian Dale
Søvej 14 4848 3238

Tennis 
Jørgen Fonnes
Søparken 8 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 
www.hillerodsejl.dk

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

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

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

NØDEBO STAVGANG 
www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 4848 0672

Kasserer
Birger Brandis 4848 2597
Sekretær
Anne-Marie Falkenberg 4825 0706 
Inger Petersen 2896 8430 
Ulla Hansen  2346 3425



Gudstjenester 
Oktober, November og December

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

Oktober Nødebo Gadevang

 7. oktober 9.00 10.30 EHL
11. oktober --- 19.30 Aftenandagt BEHO
14. oktober 10.30 --- BEHO
21. oktober 9.00 10.30 EHL
25. oktober 17.00 Salmer og spa. --- EHL
28. oktober 10.30 --- EHL
31. oktober --- 16.30 Halloween EHL

November

 4. november 16.00 Allehelgen --- BEHO
 8. november --- 17.30 Aftenandagt EHL
11. november 9.00 10.30 Gospelgudstj. EHL
18. november 10.30 --- EHL
25. november 9.00 10.30 BEHO
29. november 17.00 Salmer og spa. --- BEHO

December

 2. december 16.15 Ni læsninger 14.00 Ni læsninger BEHO

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: Bettina	Hovgaard-Schulze
Tlf.: 4016 0730 - mail: beho@km.dk
Træffes ikke mandag.

Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

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

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

www.noedebogadevangkirker.dk


