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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 

400 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 

Kommende udgivelse og deadline:

Årgang 46, nr. 5 udkommer 26. marts 2023, deadline 5. marts 2023

Årgang 47, nr. 1 udkommer 18. juni 2023, deadline 29. maj 2023
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Vi kunne genåbne Nødebo Kro d. 
31. januar 2022 efter en lang perio-
de med corona nedlukning. Det var 
dejligt igen at mærke der kom liv i de 
mange aktiviteter.
Vi kunne vende tilbage til en kro, som 
Jack havde shinet op med maling og 
anden lettere vedligeholdelse, så den 
fremstår pæn og indbydende især 
også for vores lejere. 
I bestyrelsen har vi haft fokus på at 
skaffe frivillige nok til at de mangear-
tede opgaver. Der har været afholdt 
workshop, hvor der kom mange gode 
input og ideer til nye aktiviteter og til 
at skaffe frivillige. Der blev desuden 
afholdt debatmøde i oktober angåen-
de kroens fremtid, idet mange af de 
frivillige der har været med i mange 
år nu er ved at melde fra til opgaver-
ne. Og det er vanskeligt at finde aflø-
sere. På mødet blev det fra bestyrel-
sens arbejdsgruppe gjort klart at nye 
kræfter må tage over hvis vi fortsat 
vil have en kro, der er åben for lokal-
samfundet. Det var en stor glæde at 
så mange var mødt op for at deltage i 

debatten og også her kom der mange 
gode forslag. Desuden var der flere 
der meldte sig som frivillig.
5 bestyrelsesmedlemmer arbejder vi-
dere med de mange forslag til forbed-
ring og ændringer. Det har desværre 
vist sig, at en del af dem der meldte 
sig til arbejdsgrupperne på mødet 
efterfølgende ikke har haft tid til at 
indgå i arbejdet. Derfor er det nu de 
5 bestyrelsesmedlemmer der arbej-
der videre under betegnelsen ”orga-
nisationsgruppen”. Men hvis ikke nye 
generationer tager over, så overlever 
Kroen ikke. Så hvis der sidder nogen, 
der har lyst til at medvirke i arbejdet, 
kan bestyrelsesformanden, eller et 
andet bestyrelsesmedlem kontaktes.
Som alle andre er vi udfordret af de 
høje priser på gas og elektricitet og 
der er udsigt til meget høje regninger 
for både 2022 og 2023. Formændene 
for ejendomsudvalg og økonomiud-
valg arbejder sammen om at f in-
de den bedste løsning for kroen 
for opvarmning og besparelser på 
elforbruget.  

Der er kommet gang i mange nye 
aktiviteter både i fredagscafeen og 
fodbold på storskærm. Det har væ-
ret godt besøgt af både nye og gam-
le brugere af kroen. Ligesom alle de 
mange faste velkendte aktiviteter har 
været godt besøgt. Men vi tror på i or-
ganisationsgruppen at der med nye 
aktiviteter på de dage der ikke sker 
noget kan komme endnu mere liv 
på kroen, og dermed øgede indtæg-
ter. Det eneste der mangler er nog-
le friske folk der har lyst til at være 
tovholdere.

Vi håber at se rigtig mange til gene-
ralforsamlingen d. 29. marts 2023 
kl. 19.30

Hanne Toke
Formand for Kulturhuset Nødebo Kro

Nyt fra formanden 

Generalforsamling på Nødebo Kro
Onsdag den 29. marts 2023, kl. 19.30 i salen

Hjælp Kroen!
Kroen skal have NYT VARMESYSTEM I SALEN

Det er dyrt, men giver besparelse på driften.

Alle bidrag er velkomne!

MobilePay til 602143
Bankoverførsel til 9570 – 13546010

Indsamlingsnævnet har godkendt indsamlingen.

Indkaldelse

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for FORENINGEN 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for DEN SELVEJENDE INSTITUTION 
5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering 
6. Fastlæggelse af det årlige kontingent 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Hanne Toke, formand - genopstiller
Knud Ebbesen, næstformand - genopstiller
Sandra Bælum Christensen, ordinært medlem - genopstiller
Driftsudvalget - Jan Kongerslev - genopstiller
Ejendomsudvalget - John Jensen - genopstiller

Charlotte Lodberg opstiller til bankoudvalget
Christian Karlsmose opstiller til økonomiudvalget
Rolf Larsen opstiller til loppemarkedsudvalget
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Banko på Nødebo Kro
Interview med Mogens Bastrup og Flemming Herluf

Der har været banko på Nødebo kro 
siden 1977, da kroen startede som 
forsamlingshus, på nær i årene efter 
den brændte ned og indtil den blev 
genopført.
Mogens har været en central per-
son omkring banko siden 1990 og 
Flemming kom til i 2007.

Mange frivillige
Udover Mogens og Flemming er der 
28 andre frivillige, der sørger for at 
holde banko i gang. Hver tirsdag er 
der 10 frivillige som har opgaver som 
gulvløber, salgspersonale, opråber, 
kontrollant, bankoleder og pengeop-
tæller. Herudover er der frivillige, der 
sørger for smørrebrød, boller, lagka-
ge o.a. og nogle som står i buffeten.

God stemning
Der er en god stemning blandt de fri-
villige og det smitter af på gæsterne, 
der giver udtryk for, at det er hygge-
ligt at komme til banko på Nødebo 
kro. Op til jul sørger de frivillige for 
at skabe julestemning med ekstra 
præmier og gløgg til gæsterne. Op til 
nytår er de frivillige klædt på til nytår 
i fint tøj og der serveres champagne 
til gæsterne.

Antal deltagere til banko
Der kommer ca. 100 deltagere hver 
tirsdag, og der er 400, der er med-
lemmer af Nødebo kros bankospil. 
Der er banko mindst 48 tirsdage om 
året og den samlede årsomsætning 
er 1,5 mio.kr.

Overskud
Banko er en uundværlig del af 
Nødebo kro ikke mindst, fordi det gi-
ver 300.000 kr. til kroens årlige drift 
plus overskuddet på salget i buffeten

Fra kødspil til pengespil
De, der kommer til banko i dag, øn-
sker ikke kødpræmier, gavekort til 
supermarkeder o.lign. som tidlige-
re. De ønsker pengepræmier og der-
for er præmierne i dag hovedsagelig 
kontanter.

Udvalgsformand
Mogens og Flemming har siden 1990 
på skift været den ansvarlige for-
mand for bankoudvalget. De fort-
sætter som menige medlemmer i 
bankoudvalget, men der skal vælges 
en ny bankoudvalgsformand på ge-
neralforsamlingen. Heldigvis er der 
en af de nuværende frivillige, der 
er villig til at overtage posten som 
bankoudvalgsformand. 

Nye frivillige
Der er 30 frivillige på nuværende 
tidspunkt og da der skal bruges 10 
pr. gang og målet er, at alle har ca. en 
vagt om måneden, vil det være dejligt, 
hvis flere vil melde sig som frivillig til 
banko. Skriv eller ring til Mogens på 
bastrup@mail.dk eller 21299369 eller 
Flemming på flemming@herluf.net el-
ler 61369807, hvis du vil tage en vagt 
en gang om måneden. Her ud over 
mødes alle frivillige i banko en gang i 
kvartalet og forbereder spillene i det 
næste kvartal.

Søren Skals

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

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
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Fredagscafé på KroenLoppemarked 2023 på Nødebo Kro

Først tak til Christian Wolfhagen, som 
efter flere år ved roret, har ønsket at 
trække sig tilbage og give stafetten vi-
dere til en ny. Den stafet har jeg valgt 
at gribe. 

Hvem er jeg?

Jeg hedder Rolf Larsen. Jeg er 55 år og 
bor på Baunevænget i Nødebo på 23. 
år sammen med Ea og vores to dren-
ge David og Robin. Jeg har været en 
del af møbelafdelingen på loppemar-
kedet i de sidste 9 år og haft ansvar 
for møbelafdelingen i 7 år.

Jeg har altid set frem til loppemarke-
det med glæde og jeg synes loppe-
markedet giver flere ting:

At arbejder sammen med andre fri-
villige og engagerede personer om et 
fælles projekt, giver et fantastisk godt 
fællesskab. Der er hyggeligt samvær 
med personer fra nærområdet i alle 
aldre og med forskellige baggrunde 
og erfaringer. Det er både lærerigt og 
interessant. En anden væsentlig del 

er, at loppemarkedet udgør en stor 
økonomisk hjælp til, at vi forsat kan 
have vores fantastiske kro i Nødebo.
Mit ønske til loppemarkedet 2023 
er derfor, at vi igen ved fælles hjælp 
kan planlægge, forberede og afhol-
de et loppemarked som er hyggeligt, 
festligt, lærerigt, stort og selvfølgelig 
indbringende.

Derfor vil jeg snarest kontakte alle di-
rektørerne for de forskellige afdelin-
ger, så vi kan få de forskellige teams 
bemandet. Jeg har også modtaget en 
liste med nye personer som gerne vil 
være med. Det er rigtig dejligt og jer 
vil jeg naturligvis også kontakte. 

Ud over selve loppemarkedet søndag 
d. 27. august 2023, er der også en del 
opgaver og aktiviteter inden selve da-
gen, som vi har brug for hjælp til. Det 
er f.eks.:

• Åbningsvagter i loppeladen nogle 
lørdag-formiddage.
• Afhentning af møbler og andre gode 
ting.
• Opsætning/nedtagning af plakater.

Har du derfor tid og lyst til at tage en 
tjans, stor eller lille, vil al hjælp blive 
taget i mod med et stort TAK.

 Jeg kan kontaktes på e-mail: dehn-
larsen3480@gmail.com eller telefon: 
20 23 59 70.

Mvh. Rolf

Rolf Larsen er ny loppegeneral

Musik - 10. marts

Søren Notander Clausen fylder 
fredagscaféen med ”good vibes” 

med hans brede repertoire af 
kendte cover numre.

Længe åbent - 24. marts

Vi udvider åbningstiderne, så dem, 
der har sent fri, også kan nå at 

komme forbi og opleve den hygge-
lige fredagsstemning på Kroen.

Vi glæder os til at se jer! Mvh aktivitetsudvalget.

Gin-dag - 10. februar

ELG gin kommer forbi caféen og 
fortæller om deres produktion og 
store udvalg af gin, og så serverer 

de drinks til favorable priser!
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Kunst på Nødebo Kro 

Anette Sonne, arbejder først og fremmeste med akva-
reller af store fugle, hvis skarpe blik møder beskueren. 
Gruppen af akvareller er suppleret med enkelte ting i 
olie. Inspirationen er hentet fra ophold i Vestafrika og 
skjulte kroge af Bornholm med stor fokus på fugle.

”Bornholmsk inspiration” er en udstilling med 2 kunstnere, der begge 
bor på Bornholm. Begge billedkunstnere er inspireret af mødet med 
natur og mennesker. Værkerne har forskellige udtryksformer som olie 
lærred, akvarel, collager og enkelt keramiske værker.

Line Rued Andersen arbejder både i olie og keramik 
samt blandede medier i collager. Det er fortrinsvis Lines 
egne dyr, og de dyr der omgiver hende, der gengives 
både hendes malerier og hendes keramik. 

Line og Anette er begge medlemmer af kunstnersammenslutningen Bimaris www.bimaris.dk og de har sammen del-
taget i en workshop med efterfølgende udstilling i Senegal. Anette er medlem af Nordisk Akvarelselskab.

Udstillingen varer fra 16. januar til 27. marts 2023.

Nødebo Vandværk - Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 
torsdag den 16. marts kl. 19 på 
Nødebo kro. 
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 bli-
ve annonceret på vores hjemmeside 
side senest 7 dage før mødet.
Vi vil igen henlede opmærksomheden 
på jordledninger (vandledningen fra 
skel til hus), det er forbrugerens an-
svar at få den udbedret hvis der sker 
et brud, det er vigtig man har det 

inkluderet i sin forsikring (samt ud-
gift til tab af vand ved brud).
Derudover har vi også i den forløbne 
periode leveret vand af fin kvalitet til 
byens borgere, alle vandanalyser kan 
forefindes på vores hjemmeside.

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
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Aktivitetsudvalget og kulturudvalget 
er den 8. marts gået sammen om et 
andet arrangement med den fælles 
overskrift GirlTalk. Det er for piger i 
7.-9. klasse og deres forældre – hver 
for sig. 
De unge får i Hestelængen mulighed 
for at høre et ung-ung-foredrag for 
piger i 7.-9. klasse med titlen Altid 
god nok - også uden filter. Det er 
ikke nemt at være ung kvinde i da-
gens præstationssamfund. Mange pi-
ger føler et pres for at skulle præstere 
i alle livets arenaer, og det kan med-
føre både mistrivsel, stress og angst. 
I ung-til-ung-foredraget tages der fat 
på alle de udfordringer, der kan føl-
ge med et teenage-pigeliv. Den unge 
foredragsholder Vickie fra GirlTalk  

kan huske sine teenage-år og kan 
dele ud af både egne erfaringer og 
faglige betragtninger. Igennem fore-
draget behandles emner som iden-
titet, selvværd, præstationsangst, 
grænsesætning samt sociale medi-
er og den rolle, de spiller i pigernes 
hverdag og følelsesliv. Foredraget 
rundes af med en anonym spørge-
session, hvor pigerne kan stille alle 
de spørgsmål, der måtte trænge sig 
på – og som de måske normalt ikke 
tør at stille.
Samtidig med at pigerne får inspi-
ration i Hestelængen, kan forældre-
ne i Kroens sal af foredragsholde-
ren Annette Breinholt fra GirlTalk 
blive ført tæt på de unge pigers vir-
kelighed og udfordringer i nutidens 

komplekse samfund. Efter foredraget 
vil man som forælder være hjulpet 
godt på vej og samtidig være blevet 
klogere på sin teenagedatter – og sig 
selv. Hvad rører sig inden i teenagere? 
Hvorfor virker det nogle gange, som 
om deres verden vælter? Hvornår skal 
de lære at klare det selv, og hvornår 
skal vi voksne træde til? Det er nogle 
af de spørgsmål, man kan få svar på 
i foredraget.

Begge arrangementer starter kl. 
19.30, og det er gratis for pigerne at 
deltage i Hestelængen, mens foræl-
drene må købe billet til 100 kr. for at 
høre foredraget i salen. Billetter kø-
bes i forsalg på www.noedebo-kro.dk 
eller ved indgangen.

SØNDAG D. 19. 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
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Nyt år og nye oplevelser. Året 2023 
er kommet godt i gang med oplevel-
ser på Kroen. Januar bød på klassisk 
koncert med Morgan Kvintetten, en 
festlig nytårsgallafest og fed rock 
med Billy Cross og hans venner. Der 
har været foredrag, jazz og folkemu-
sik. Og det fortsætter de kommende 
måneder. Bl.a. er der jo MGP, som 
plejer at være en af de store dage på 
Kroen for hele familien arrangeret af 
aktivitetsudvalget.

Vinterjazz

Nødebo Kro er med i festivalen 
Vinterjazz 2023 hvor Sophisticated 
Ladies spillede 3. februar og den 
næste koncert bliver 19. febru-
ar med den fantastiske fransk/ita-
lienske sangerinde Alice Carreri. 
Hun kommer sammen med Jacob 
Fischer, Francesco Cali og Andreas 

Møllerhøj. Det er lidt af et scoop at 
få dem til Nødebo, så gå ikke glip af 
den koncert.
Først bygger man en cello, og så cyk-
ler man rundt i Europa med celloen 
på ryggen og giver koncerter. I hvert 
fald, hvis man er Ida Riegel, som også 
kommer forbi Nødebo og fortæller 
om det. 
Den 3. marts er der mulighed for 
både en god middag og god musik, 
når Klezmofobia kommer med deres 
fascinerende sammensurium af gam-
mel jødisk klezmermusik og moderne 
rockrytmer. Husk at der skal købes 
spisebilletter i forvejen, men man kan 
jo altid komme til musikken.
Søndag den 5. marts er der populæ-
re musical- og operamelodier på pro-
grammet. Den unge musicalstjerne 
Markus Emil Borg kommer sammen 
med sine forældre operasangerne 
Gitta-Maria Sjöberg og Matti Borg.
Den 8. marts skulle der have været 

filosofisk salon, men den er desvær-
re aflyst, da hjerneforskeren Jesper 
Mogensen, der skulle have været ho-
vedperson i salonen, døde i efter-
året. I stedet er aktivitetsudvalget og 
kulturudvalget gået sammen om et 
andet arrangement med den fælles 
overskrift GirlTalk. Læs mere om det 
et andet sted i bladet.
Senere i marts kan man opleve skøn 
latinamerikansk musik med The 
Latin Clasico og klassisk guitar med 
guitaristen Mikkel Andersen. Peter 
Brixtoftes datter, psykologen Marie 
Brixtofte, vil fortælle om, hvordan det 
var at vokse op i en dysfunktionel fa-
milie og hvad hun i øvrigt har kunnet 
bruge de erfaringer til.

Vi er i fuld gang med at planlæg-
ge næste sæson med oplevelser på 
Kroen. Mere om det i næste nummer.

Kulturhuset Nødebo Kro

Der er gang i 2023!

OPLEVELSER PÅ KROEN

Latin Clasico gæster Kroen den 19. marts. Foto: Birgit Tengbjerg.

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

Den fransk/italienske sangerinde 
Alice Carreri har længe været en 
stærkt etableret og anset del af den 
danske jazzscene. Det bliver en kon-
cert af høj kaliber og med masser 
af stemning med genfortolkninger 
af Cole Porter, Irving Berlin, Mina, 
Henri Salvador, Bruno Martino, Serge 
Gainsbourg, Gershwin og mange 

flere. Alice Carreri har håndplukket 
de allerbedste sange indenfor fransk, 
italiensk og amerikansk jazz, som hun 
fortolker sammen med Jacob Fischer 
på guitar, Francesco Cali på akkor-
deon og Andreas Møllerhøj på bas.  
Billetterne koster 150 kr. ved indgangen 
og 140 kr. + gebyr i forsalg. Gratis ad-
gang med årskort.

Alice Carreri 
Søndag den 19. februar kl. 16

Musikeren Ida Riegel har etableret 
sig som cyklende cellist. Hun har selv 
bygget sin cello, og hun cyklede rundt 
i Europa med celloen på ryggen for at 
give koncerter. Hør om turen og hør 
hende spille musik af Bach og egne 
kompositioner.Idas Riegel fik i 2022 
P2 Lytterprisen og sagde ved den lej-
lighed: ”At rejse med en cello er som 

en invitation til eventyr. Jeg kunne 
aldrig have forestillet mig den slags 
overraskende, mærkelige og øjenåb-
nende oplevelser, min cello har forår-
saget. Det er, som om en cello gør os 
mere venlige.”
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved 
indgangen og 90 kr. + gebyr i forsalg. 
Gratis adgang med årskort.

Den cyklende cellist 
Onsdag den 22. februar kl. 19.30

Nøddeknækkerne holder åbent hus i 
Forsamlingshuset Nødebo Kro den sid-
ste fredag i måneden. Denne aften får 
Nøddeknækkerne besøg af Folkets Hus 
Spillefolk, og de spiller op til dans fra kl. 
20. Kom og vær med til en sjov og glad 
fællesaften med Nøddeknækkerne og 
deres gæster. Der er gratis adgang til 
musikken kl. 19. 

Man kan spise middag på Kroen, før 
musikken starter. Der serveres en ret 
mad kl. 18, og det koster 120 kr. for 
voksne og 60 kr. for børn (der er rabat 
for medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner).  Spisebilletter skal købes på 
www.noedebo-kro.dk senest onsdag 
den 22. februar kl. 12.

Nøddeknækkerne
Fredag 24. februar kl. 19.00 med mulighed for spisning kl. 18

Årets største fest for hele familien 
er tilbage! Og her er DU selvfølgelig 
også inviteret. Vær med når Nødebo 
Kro inviterer alle byens børn og de-
res voksne til et brag af en MGP-fest. 
Stephania Potalivo og Jonas Madsen 
er værter ved børnenes MGP, der kan 
opleves sammen med alle vennerne i 
salen på Kroen.

Vi viser Børnenes Melodigrandprix på 
storskærm, serverer en lækker bør-
nemenu med pizza, slikposer og selv-
følgelig en masse popcorn. Husk at 
købe billet senest 15. februar på www.
noedebo-kro.dk. Se flere detaljerne på 
kroens hjemmesiden og på Facebook.
Vi glæder os til at se dig! 

MGP fest
Lørdag den 18. februar kl. 18

Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk
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Når Klezmofobia spiller koncert, er 
der fest og farver. Der bliver sunget 
og danset, lyttet, kysset og publikum 
føler sig hjemme.  Det er et power-
fuldt og fascinerende sammensurium 
af gamle jødiske klezmerelementer og 
moderne rockrytmer.
Inden musikken starter, kan man spi-
se middag kl. 19 med en to-retters 

menu for kun 180 kr. (155 kr. for 
medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner). Spisebilletterne skal købes 
i forsalg på forsamlingshusets hjem-
meside www.noedebo-kro.dk senest 
onsdag den 1. marts kl. 12. 
Billetter til musikken koster 200 kr. ved 
indgangen og 190 kr. + gebyr i forsalg. 
Gratis adgang med årskort.

Klezmofobia
Fredag 3. marts 2022 kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19   

Det bliver en eftermiddag med dra-
matiske operatoner, smægtende 
musicalmelodier og udpluk af den 
svenske og danske sangskat, når 
operasangerne Gitta-Maria Sjöberg 
og Matti Borg sammen med deres 
søn musicalstjernen Markus Borg 
giver koncert i Nødebo. Gitta-Maria 
Sjöberg er Kgl. Operasanger og 

sangpædagog. Matti Borg er uddan-
net komponist og sanger fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium med 
efterfølgende studier i London og 
Sverige. Deres søn Markus Emil Borg 
er godt har godt gang i musicalkarri-
eren. Billetterne til koncerten koster 150 
kr. ved indgangen og 140 kr. + gebyr i 
forsalg. Gratis adgang med årskort.

Musical, opera og nordiske viser 
Søndag 5. marts kl. 16

Altid god nok - også uden filter er tit-
len på dette foredrag for piger i 7.-9. 
klasse om alle de udfordringer, der 
kan følge med et teenage-pigeliv. 
Deltagerne mødes af den unge fore-
dragsholder Vickie fra GirlTalk, der 
kan huske sine teenage-år og kan 
dele ud af både egne erfaringer og 
faglige betragtninger. Der tages fat på 

emner som identitet, selvværd, præ-
stationsangst, grænsesætning, samt 
sociale medier. Aftenen rundes af 
med en anonym spørgesession, hvor 
man kan stille de spørgsmål, der måt-
te trænge sig på – og som man måske 
normalt ikke tør at stille. Det foregår i 
Hestelængen og det er kun for piger i 
7.-9. klasse. Det er gratis at være med. 

GirlTalk – for piger i 7.-9. klasse
Onsdag den 8. marts kl. 19.30

Hvad rører sig inden i teenagere? 
Hvorfor virker det nogle gange, som 
om deres verden vælter? Hvornår skal 
de lære at klare det selv, og hvornår 
skal vi voksne træde til? Det er nogle 
af de spørgsmål, man kan få svar på 
i foredraget. Publikum bliver af fore-
dragsholderen Annette Breinholt fra 
organisationen GirlTalk ført tæt på de 

unge pigers virkelighed og udfordrin-
ger i nutidens komplekse samfund. 
Efter foredraget vil man som foræl-
der være hjulpet godt på vej og sam-
tidig være blevet klogere på sin teen-
agedatter – og sig selv. Foredraget 
foregår i salen. Billetter koster 100 kr. i 
entré ved indgangen eller 90 kr. + gebyr 
ved forsalg. Gratis adgang med årskort.

GirlTalk - foredrag for forældre til teenagepiger
Onsdag den 8. marts kl. 19.30

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

En eftermiddag med skøn latiname-
rikansk musik spillet og sunget af et 
unikt velspillende ensemble.
”The Latin Clásico” er en unik kon-
stellation af de bedste herboende 
latin-jazz musikere og vokalister, alle 
med et indgående kendskab og stor 
kærlighed til deres nøje udvalgte mu-
sik. Til koncerten i Nødebo kommer: 

Signe Asmussen Manuitt, sang & vi-
olin, Ernesto Manuitt Hernández, 
sang, cuatro & percussion, Elvio 
Bravo, sang & guitar, Charli Ibañez, 
sang, tværfløjte & percussion samt 
Yasser Morejon Pino, sang & basgui-
tar. Billetterne koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. + gebyr i forsalg. Gratis 
adgang med årskort.

The Latin Clásico 
Søndag den 19. marts kl. 16 

Psykolog Marie Brixtofte vil først for-
tælle om sin opvækst i en dysfunk-
tionel familie med faderen Peter 
Brixtofte, og derefter vil det handle 
om, hvordan vi tager ansvar for den 
bagage, vi nu engang har fået med os, 
– og hvordan vi rydder op i den. 
Marie Brixtofte er datter af Peter 
Brixtofte, der var borgmester i Farum, 

indtil hans kontroversielle metoder 
endte med en dom for mandatsvig. 
Hun har i mange år arbejdet som psy-
kolog, så hun kender både som pro-
fessionel og som barn med bagage, 
forskellige senfølger. Billetter til fore-
draget koster 100 kr. ved indgangen og 
90 kr. + gebyr i forsalg. Gratis adgang 
med årskort.

Senfølger, bagage, oprydning 
Onsdag 22. marts kl. 19.30

Nøddeknækkerne besøg af folkemu-
sikgruppen Birkeris, der spiller op til 
dans fra kl. 20.  Den første time fra kl. 
19 spiller Nøddeknækkerne til tradi-
tionelle nordiske fællesdanse, kreds-
danse mv, med letfattelig og sjov in-
struktion, så alle kan være med. Der 
er gratis adgang til musikken kl. 19.
Man kan spise middag på Kroen, 

før musikken starter. Der serve-
res en ret mad kl. 18, og det ko-
ster 120 kr. for voksne og 60 kr. for 
børn. (der er rabat for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner) 
Spisebilletter skal købes på www.no-
edebo-kro.dk senest onsdag den 29. 
marts kl. 12.

Nøddeknækkerne
Fredag 31. marts kl. 19.00 med mulighed for spisning kl. 18

Mikkel Andersen er en sand mester 
på guitarstrengene. Musikken veksler 
mellem blide toner, der flyder som en 
rislende bæk, og intense spanske og 
latinamerikanske rytmer.
En række udenlandske komponister 
har skrevet musik til Mikkel Andersen, 
der er anerkendt i Danmark og udlan-
det som fortolker af både traditionel 

og mere moderne og eksperimente-
rende musik. Ved koncerten i Nødebo 
spiller Mikkel Andersen et veloplagt 
program af klassisk europæisk mu-
sik og værker af farverige spanske og 
sydamerikanske komponister.
Billetterne til koncerten koster 150 kr. 
ved indgangen og 140 kr. + gebyr i for-
salg. Gratis adgang med årskort.

Sologuitarist Mikkel Andersen
Søndag 2. april kl. 16

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

Nyt fra 
Gadevang 
Skole

DIN LOKALE EL-INSTALLATØR
• Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
• Lokaler i Hillerød og Kastrup, men stadig din lokale el-man
• Døgnvagt
• Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Frydenborgvej 27G, Hillerød // Ved Stationen 14, Kastrup
Tlf. 32 17 70 00 eller 26 73 79 88 – E-mail: El@kbh-el-service.dk

AUTORISERET EL-INSTALLATØR
www.kbh-el-service.dk

Omvendt julekalender

I stedet for at give hinanden gaver, 
var det i år en stor succes, at hele sko-
len deltog i ”Den omvendte julekalen-
der”, hvor målet var at samle penge 
ind til børnene i SOS Børnebyerne. 
Det var meget konkret for børnene, 
at de kunne se, hvad pengene gik til, 
og hvad de enkelte ting kostede. Som 
f.eks. et års skolegang for et barn, 
mad til et barn m.m. Børnene pan-
tede flasker, solgte juledekorationer 
og nissehuer de selv havde lavet o.a. 
De samlede i alt 1700 kr. ind, hvilket 
de var meget stolte af, da de her-
med var med til at hjælpe børnene 

i SOS Børnebyerne til at få en bedre 
hverdag.

100 dages fejring

0.klasse fejrede den dag de havde 
gået i skole 100 dage svarende til et 
halvt skoleår. Det var en rigtig fest-
lig dag, hvor eleverne bl.a. lavede en 
masse forskellige aktiviteter i hver 
100 sekunder. F.eks. læste, dansede, 
sang, sad stille i hver 100 sekunder. 
Det er vigtigt, at eleverne lærer, at fej-
re de aktiviteter og de succeser de får 
i skoleforløbet.

Elevråd

Eleverne på Gadevang skole går me-
get op i, at de har et elevråd, hvor de 
kan være med til at have indflydel-
se på deres hverdag. Det er en god 
måde at give dem en fornemmelse 
for, at de lever i et demokrati, og der-
med også give dem indsigt i, hvordan 
man kan få indflydelse på sin hver-
dag. Eleverne har både større ønsker 
som nye gynger, der skal videre til 
skoleledelsen og skolebestyrelsen og 
konkrete ønsker til lærerne om mere 
tid i undervisningen i KREA-rummet, 
hvor de normalt har Billedkunst og 
Håndværk og design. Et andet meget 
konkret ønske er, at elevrådet selv 
har foreslået at fortsætte ordningen 
med at nogle af 3. klasses eleverne 
er legepatrulje, der hjælpe de mindre 
elever med at få aktiviteter i gang i 
frikvarterne.

En oplevelse fra redak-
tøren

At være på besøg på Gadevang skole 
er en utrolig god oplevelse. Børnene 
virker meget glade og er utrolig gode 
til at udnytte de gode omgivelser. Det 
er flot at politikerne i Hillerød kom-
mune har fastholdt de små skoler i 
Gadevang og Nødebo samt i andre 
små bysamfund i kommunen

Søren Skals
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Peter fortæller, at selvom de har boet 
i Gadevang siden 1980, med en lille 
afstikker til Gilleleje i nogle år, så er de 
ikke inkarnerede Gadevængere. For 
flere år siden fortalte en tidligere be-
boer i landsbyen nemlig Peter, at man 
først er inkarneret Gadevænger, når 
man kan besøge et familiemedlem 
på kirkegården, der også har boet i 
Gadevang, og det kan Peter og Alice 
ikke. Uanset hvad så føler Peter og 
Alice sig meget hjemme i Gadevang, 
og deres datter Eva er da også født, 
døbt, konfirmeret og gift i landsbyen, 
og børnebørnene er døbt i Gadevang. 
 
”For mig er Jordnær et samlingspunkt. 
Et sted hvor de lokale mødes og kan 
få en kop kaffe og høre det sidste nye. 
For os, der ikke har små børn mere, er 
Jordnær et godt sted at få et fællesskab. 
Jeg møder også mange fra min datters 
generation, der kommer og besøger 
Jordnær, så det er også meget hygge-
ligt at følge lidt med i deres liv. Og så er 
der bagerne. De er for vilde. Jeg bager 
selv, men jeg kan ikke forstå, hvordan 
bagerne i Jordnær gør det. Folk kom-
mer fra Hillerød for at få det fantastiske 
brød, man kan købe i Jordnær”, fortæl-
ler Alice. 

Peter og Alice tager sammen vagter 
i Jordnær et par gange om måne-
den, og Peter står også i spidsen for 
Kirkekaffe, som han beskriver som en 
anden slags tennisklub. Det handler 
om at lave ting sammen. Hygge sig og 
tale sammen. Peter har et stort ønske 
for Jordnær: 

”Jeg kunne godt tænke mig at vi lave-
de noget med Klaverfabrikken, så der 
kunne komme noget mere LIVE musik i 
Jordnær. Vi har haft det tidligere, og det 
var rigtigt hyggeligt.”

For fællesskabets skyld
Alice og Peter Wischmann købte de-
res første hus i Gadevang i 1980, 
da de flyttede i bofællesskab sam-
men med et ægtepar, som de havde 
mødt i landsbyen. Siden da har Peter 
og Alice haft tæt kontakt til Gadevang 
med en lille afstikker i 3 år til Gilleleje. 
De har altid deltaget i mange frivilli-
ge aktiviteter, da de godt kan lide at 
gøre noget for andre. Peter har bl.a. 
været i Asylets bestyrelse i 10 år, da 
både han og Alice var meget begej-
stret for Asylet, hvor alle 5 børn fra 
bofællesskabet gik, og hvor Alice og 
Peters barnebarn går i dag. Peter har 
også været formand for tennisklub-
ben i 6 år og i dag er han formand 
for de pensionerede piloter – og det 
er ikke tilfældigt, da Peter er tidligere 
kaptajn i flyvevåbnet og i SAS. Peter 
mødte da også Alice, da han var sta-
tioneret i Karup. 
 
” I dag er vi frivillige i Jordnær, fordi vi 
synes, det er vigtigt, at man har sådan 
et sted, hvor beboerne i landsbyen kan 
møde i hinanden. Vi har været med i 
mange år, og jeg vil gerne være endnu 
mere i Jordnær. Jeg elsker at stå heroppe 
og føre mig frem”, fortæller Alice med 
et smil på læben.

Inden Alice og Peter flyttede i bofæl-
lesskab i Gadevang, boede de på en 
gård i Bendstrup, men der følte de 
sig for isoleret og for langt væk fra 

andre mennesker. De kom-
mer begge fra en verden, 
hvor de har rejst me-
get og været omgivet af 
mange mennesker, og 
derfor følte specielt Alice sig isole-
ret på bondegården. Men heldigvis 
fandt de sammen med gode venner 
løsningen på Nørresøvej i Gadevang, 
hvor de købte det næstsidste hus på 
vejen. Peter fortæller: 
 
”Det var et stort hus på en stor grund 
på 6.700 M2. Vi boede i bofællesskabet 
i 12 år, og da vi blev enige om at opløse 
det, overtog Alice og jeg huset. Efter et 
stykke tid solgte vi huset, og udstykke-
de halvdelen af grunden, som vi så selv 
erhvervede.”

Nogle år senere byggede Peter og 

Alice et hus på grunden, hvor 
de bor i dag. Sidenhen er der 
kommet flere familiemedlem-

mer til Gadevang, da deres datter 
Eva, svigersønnen og de 2 børnebørn 
også har købt hus i landsbyen. 
 
”Jeg husker dengang, da Gadevang 
hverken havde en købmand eller 
Jordnær. Det kunne jeg simpelthen ikke 
holde ud, så jeg fandt altid en anden vej 
ind i Gadevang, så jeg ikke skulle køre 
forbi de tomme lokaler”, fortæller Alice 

…og Peter supplerer: 
”Det er dejligt, vi nu har Jordnær, og at 
der kommer så mange forskellige gene-
rationer. Når vi har børnebørnene, går 
vi altid herned og får en is og en kop kaf-
fe. Og her er legetøj og puslespil, så kan 
man hygge sig sammen med de små”

Alice og Peter Wischmann, frivillige i Jordnær.

AKUSTISK  FREDAGSBAR
med Mads Kronborg

10. marts 2023  
Cafeen åbner kl. 18.30
Koncerten er kl. 20.00

Gratis adgang.

I samarbejde med Klaverfabrikken afholder Jordnær 
i løbet af foråret en række akustiske koncerter:

14. april - Frederik Damhus
12. maj - Alexander Grandjean

9. juni - Tankestrøm (Rigmor & Svend) 

Håber du vil kigge forbi vores hyggelige frivilligcafé.

Gadeledsvej 7, 3400 Hillerød

Har du lyst til at være frivillig i Jordnær?
Kontakt Carsten på 28409028

Jordnær har åbent fredag eftermiddag og lørdag/søndag fra tidlig 
morgen til sen eftermiddag.  

I Jordnær er det frivillige, der står bag disken i åbningstiderne. 
Udover det har vi 9 arbejdsgrupper, hvor frivillige løfter opga-
verne i de enkelte grupper: Bagerne, Arrangementer, Hygiejne, 
Kommunikation, Handymen, Indkøb, Vagter, Viceværter, Økonomi, 
Frivillige.

Der kan vi så her afsløre, at Jordnær netop har indgået en aftale med 
Klaverfabrikken om flere akustiske koncerter i løbet af 2023. 
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Stafet For Livet søger frivillige

Stafet For Livet Nødebo mangler fri-
villige til planlægning af næste års 
Stafet. Hvis du har lidt ekstra over-
skud og ikke mindst lyst, så mang-
ler vi frivillige i vores grupper. Du vil 
mærke, hvordan du med få timer vil få 
MEGET igen. Det at gøre en forskel for 
andre og gøre en god gerning - DET 
ER DET HELE VÆRD

Vi mangler frivillige tovholdere til 
nogle af vores gruppe, bl.a. til:

Hold
• Rekruttere og motivere folk fra 

forskellige netværk til at deltage i 
Stafet For Livet

• Være bindeled til holdkaptajnerne.
• Sørge for at Holdene modtager 

den nødvendige information

Sociale medier og pressen
• Lave PR for at skabe opmærksom-

hed om Stafet For Livet i diverse 
medier (radio, tv, aviser, blade og 
lokale webportaler)

• Redigere og vedligeholde vo-
res hjemmesiden, Facebook og 
Instagram.

• Dække arrangementet - tage bille-
der og lave interviews og reporta-
ger på dagen

Sponsor
• Få gode aftaler på plads til støtte 

for Stafet For Livet
• Hjælpe de andre arbejdsgrupper 

med at få lokale virksomheder til 
at sponsorere naturalier m.m.

• Sørge for, at alle sponsorer er re-
gistrerede på hjemmesiden, og at 
sponsorerne modtager den nød-
vendige information i forhold til 
stafetten.

• Synliggøre Stafettens sponsorer 
ved at etablere en reklameplads 
på stafetpladsen.

Hvad vil det sige at være tovholder?
Som tovholder er du leder af arbejds-
gruppen og en del af styregruppen. 
I styregruppen koordineres alle op-
gaver vedrørende planlægningen af 
stafetten.

Vi mangler også frivillige til nogle 
af vores arbejdsgrupper bl.a.

Underholdning
• Planlægning af program 
• Finde frivillige musikkunstnere - 

aktiviteter for børn og voksne
Logistik 
• Hjælp til el og lyd
Mad 
• Planlægning af hvad ”Cafevognen” 

skal sælge
• Opsætning – hjælpe på dagen og 

oprydning
Fightere 
• Planlægning af program for 

Fighterne

Som frivillig i en af arbejdsgrupperne 
er du med til at sætte dit aftryk på 
hvordan stafetten skal se ud. 

Hvis du vil høre mere om, hvad det 
indebærer, at være frivillig i “Stafet for 
Livet Nødebo” så send en besked til 
Birgit M. Madsen på mail noedebo@
stafet.cancer.dk eller ring på mobilnr. 
22 39 49 00. Tak.

Gadevang Vandværk
Afholder generalforsamling torsdag den 23. marts kl. 19.00
Gadevang Vandværk indkalder hermed til ordinær generalforsamling i 
Gadevang Forsamlingshus med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge
4.  Omkostningsbudget for det kommende år forelægges til godkendelse
5.  Takstblad for det efterfølgende år til godkendelse
6.  Bestyrelsens planer om overgang til distributionsvandværk
7. Behandling af indkomne forslag
8.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
10. Eventuelt

Bestyrelsen i Gadevang Vandværk Amba

Gadevangvand.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år herunder kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
7 dage før generalforsamlingen. Ønsker du deltagelse i bestyrelsen, så sms/ring til Anders 
(formand), mobil 42991021 eller meld dig på dagen. 

Bestyrelsen, 15. Jan. 2023

Følg os på Facebook, Instagram og hjemmeside ”Stafet For Livet Nødebo”

Gadevang forsamlingshus
Afholder generalforsamling onsdag den 15. marts kl. 19.30
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Hillerød Kommune har en plan - en 
plan for udrulning af fjernvarme over-
alt i kommunen inden 2028. Planen 
blev godkendt af byrådet d. 14. de-
cember og var i høring hos os alle 
indtil d. 23. januar. Nu er det op til 
Hillerød Forsyning at føre planen ud 
i livet. 

Planen maler næsten hele Nødebo 
lysegrøn, fordi Hillerød Forsyning lige 
nu er ved at undersøge, OM vi bør 
tilbydes fjernvarme - og derved bli-
ve rigtig grønne. Forsyningen under-
søger vores forventede varmebehov 
og samfunds- og bruger-økonomier-
ne ved udrulning af fjernvarme hertil.

Planen farver Nødebos forhenværen-
de ”sommerhus-område” rødt. Disse 
huse kan ikke umiddelbart forventes 
at få tilbudt fjernvarme, fordi mange 
af dem opvarmes enten ved el eller 
ved fast brændsel. Forsyningen min-
der os dog om, at hvis interessen for 
fjernvarme dér alligevel er stor nok 
- og vi skal huske ”hensynet til vide-
resalg af vores huse senere hen” - 
kunne en fjernvarmeledning til dette 
område komme på tale.

Også en Plan B

Lige hvordan Nødebos lysegrøn-
område rent praktisk evt. kunne for-
synes med varme fik vi at vide ved 
borgermødet på kroen d. 11. janu-
ar. Ifølge Hillerød Forsyning er der 
fire mulige planer, eller ”grader”, af 

udrulning af fjernvarme til Nødebo. 
Fra den fulde fjernvarme ned til indi-
viduelle varmepumper er de:

A: Fjernvarme fra Hillerøds cen-
trale varmeværk via en trans-
missions-ledning fælles med 
Fredensborg. Denne ledning ville 
oven i købet betyde Hillerøds salg 
af fjernvarme til Sørup og evt. andre 
områder i Fredensborg by;

B: Fjernvarme fra en større 
luft-vand-varmepumpe placeret 
udenfor Nødebos bymidte, en så-
kaldt ”ø-løsning”;

C: Forsyning af udvalgte dele af 
byen med køligere fjernvarmevand, 
fx til rækkehuse hvor det er svært 
at installere individuelle varmepum-
per, og endelig

D: varmepumper (luft-vand), hver 
husstand for sig.

D. 1. april 2023 får vi at vide, hvilken 
af disse 4 planer, Hillerød Forsyning 
vil tilbyde os. Hvis det besluttes at til-
byde fjernvarme, bliver Nødebo ifølge 
varmeplanen rigtig grøn! Ellers, rød. 

For at hjælpe Forsyningen i dens 
overvejelser opfordres hver husstand 
til hurtigst muligt helt uforpligtende 
at tilkendegive evt. interesse i fjern-
varme. Gå derfor ind på denne hjem-
meside og udfyld formularen:
www.hfors.dk/ 
interessetilkendegivelse

Når vi er mange nok

Ved deadline for dette nummer af  
Kirke & Kro var vi godt 100 ud af 
Nødebos 540 bygninger (husstande 
og institutioner), der havde udfyldt 
formularen. Jo flere interesserede 
borgere der er i Nødebo, jo større 
er chancen for, at det kan gennem-
føres og jo lavere bliver prisen for 
tilslutning.

Hvis Forsyningen d. 1. april vælger at 
tilbyde os Plan A, dvs. fuld udrulning, 
udarbejder de en detaljeret teknisk 
beskrivelse af projektet. Denne vil 
bl.a. indeholde placering af et ”boo-
ster-værk” for ekstra varme, fx ved 
vandværket på Stenholtvej. Derefter 
udfærdiger de en aftaletekst for til-
slutning. Den endelige udrulning af-
hænger af, om der er nok ejendom-
me, som med aftalen vil forpligte sig 
til fjernvarmen.

På vegne af Nødebo Fælles Varme
Stephen Wessels

En mulig transmissions-ledning for 
fjernvarme (blå linie) fra Hillerød Øst 

til Nødebo og Sørup, som Hillerød 
Forsyning viste os d. 11. januar.

Så kom ned på Nødebo Kro hver tirsdag kl 19.30 i 
Hestelængen til ”Brætspil på kroen”. Her mødes vi hver tirs-
dag aften, spiller nogle brætspil og hygger os. Drikkevare 
kan købes i baren, som er åben.
I første omgang tager vi selv nogle brætspil med, men det er 
planen at kroen over tid skal opbygge et udvalg af spil, som 
man kan låne. Hvem ved - måske bliver vi det nye ”Bastard 
Café”?
Tag en ven med - eller kom og mød nogle nye venner. 
Der er ingen tilmelding, så du kan bare dukke op.

Du kan også følge Facebook gruppen ”Brætspil på Nødebo 
Kro” for seneste nyt.

Glæder mig til at se dig til en hyggelig aften.

Mvh Christian Karlmose 

Årets største fest for hele familien er tilbage! Og her er DU selvfølgelig 
også inviteret. Vær med når Nødebo Kro inviterer alle byens børn og 

deres voksne, til et brag af en MGP-fest. 
Vi viser Børne Melodigrandprix på storskærm, serverer en lækker 

børnemenu med pizza, slikposer og selvfølgelig en masse popcorn. 
Stephania Potalivo og Jonas Madsen er værter ved børnenes MGP, der 

kan opleves sammen med alle vennerne i salen på Kroen.

Vi glæder os til at se dig! 

Husk at købe billet senest 15/2 2023 på kroens hjemmeside. 
Se flere detaljerne på kroens hjemmesiden og på Facebook.

MGP-fest på Nødebo Kro 
 Lørdag den 18. februar kl. 18.00

Håbet om fjernvarme til 
Nødebo er stadig ”lysegrønt” 

Brætspil på Kroen hver tirsdag aften 
Har du lyst til at mødes over et hyggeligt brætspil?
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Vi har mange dejlige traditioner både 
på Grønnevang Skole og også nogle 
helt særlige på vores afdeling Nødebo 
Skole.  
Sammen med resten af skolen har vi 
to årlige fælles emneuger. Den ene er 
i uge 39 og den anden er her om lidt 
i uge 6. I uge 39 arbejder vi med na-
turfag, som vi også tidligere har skre-
vet om.
I uge 6 er det de to timeløse fag 
”sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab” og Uddannelse 
og Job” som er på programmet for 
alle skolens elever. I år har vi på 
Grønnevang Skole særlig fokus på 
familieformer og jobmesse. I den-
ne uge skal alle klasser fra 2. klasse 
og op skal besøge Arbejdermuseet 
i København og i indskolingen skal 
klasserne også have besøg af foræl-
dre, der fortæller om deres uddan-
nelse og job. 

Fredag i uge 6 er alle skolens klasser 
i makkerpar, hvor store og små klas-
ser besøger hinanden. 5N er i denne 
uge sammen med resten af 5. årgang 
og alle 3 klasser har undervisning i 
Udskolingens bygninger. Vi ser frem 

til en lærerig og god uge.
Op til jul vendte to af vores lokale 
Nødebotraditioner tilbage. Vores år-
lige samarbejde med Nødebo Kirke 
omkring en fin og flot teaterforestil-
ling var i december måned. 3N frem-
førte et meget fint og flot krybbespil 
både for deres familier og for hele 
skolen til juleafslutningen.

”Decembermorgen” var også tilbage. 
Lærerne bød en tidlig morgenstund 
op til juleklippedagen på varm ka-
kao, småkager og bålhygge. Her var 
alle skolebørn og rigtig mange foræl-
dre forbi haven foran Skovhuset og 
fik lidt varmt at drikke, det var skønt 
at se så mange.

Mette Schmidt
Afdelingsleder

Nyt fra 
Nødebo 
Skole

Sommerfugl
Stencil, 
Font
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Kropsterapeut Liane Staal Mølsted

Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75

Book tid på Care4Corpus.dk

Kropsterapeut 
Liane Staal Mølsted

Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75

Book tid på Care4Corpus.dk

Kropsterapi kan mange ting. 
Kropsterapi er en helhedsorienteret behandling, som kan 
afhjælpe fysiske smerter, stressreducere det sensitive sind, 
afhjælpe udbrændthed og stress via pulseringer, dybdegående 
akupressur, arbejde på energibanerne, zonepunkterne, som vil 
give kroppen de bedste præmisser for at komme i balance.

Kropsterapi er en rejse der ikke kan klares på 1 behandling, 
derfor bør du som klient afsætte tid til 3 til 5 behandlinger. 
Behandlingen er et samarbejde mellem kropsterapeut og klient, 
hvor kropsterapeuten guider og støtter klienten for at 
behandlingens mål skal lykkes.
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Besøg af forretningsanalytiker i forbindelse med ”Uddannelse og job”.

”Decembermorgen” er en hyggelig tradiition på Nødebo Skole
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royalstage.dk

RONAN KEATING
28. APRIL

ANDREW LLOYD WEBBER 
GALA

17. MARTS

ANDREW STRONG
13. APRIL

WET WET WET
20. SEPTEMBER

SVANESØEN MED 
NATIONALBALLETTEN I KYIV

27. FEBRUAR

Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

KONTAKT :
Tlf.: 61 41 95 94
Mail: rn@malermesterrasmus.dk

MALERHÅNDVÆRK V/
RASMUS NICOLAISEN

Ved Skoven 14, 3480 Fredensborg | CVR 27644686
WWW.MALERMESTERRASMUS.DK

Arrangørerne af FÆLLESSPISNING 
har besluttet at fortsætte i det nye år.
I efteråret 2022 kom vi rigtig godt fra 
start med tre arrangementer som 
blev taget rigtig godt imod. 
At spise sammen, i et uformelt forum, 
er livgivende på alle parametre. Det 
sociale netværk styrkes og nye relati-
oner kommer til. Man inspirerer hin-
anden og glædes på tværs af genera-
tioner og kulturer. 

I kan allerede nu reservere datoerne 
til de næste tre arrangementer: 
30. januar, 27. februar og 27. marts. 
Vi åbner dørene og baren kl. 17.00 og 
maden serveres kl. 17:30. der vil være 
plads til 60 personer pr. gang, så det 
er først til mølle. Billetterne købes på 
hjemmesiden.
Menuen vil hver gang være sammen-
sat så der er noget for både børn og 
voksne.

Priser: børn til og med 4 år er gra-
tis. For børn fra 5 til og med 11 år er 
prisen 40 kr. og for de voksne 80 kr.
Hvis der er nogle der kunne tænke sig 
at være en del af holdet, er man me-
get velkomne til at være med og byde 
ind med sin tid og det man magter.

Vi glæder os til at se jer.
Alle de frivillige ved fællesspisning

Fællesspisning på Kroen

Beretning fra en fællesspisning
Det var d. 28-11, der var fællesspis-
ning for 3. gang på kroen, og det 
var stjerne-hyggeligt. Vi var ca 50 i 
alle aldre fra et par år og til de over 
80-årige. Der var en del, der var flyt-
tet til for nyligt og andre, der har boet 
her i en menneskealder. Det var dej-
ligt at møde mennesker fra nye grup-
per i byen, det giver altid større for-
ståelse for hinanden. 
Flere fortalte, at de var flyttet til un-
der Coronaen, og derfor ikke rigtigt 
havde udnyttet alle vores sociale mu-
ligheder. Nogle var flyttet hertil netop 
fordi vi har kroen at samles om, andre 
talte godt om byens klubber og insti-
tutioner, og der var virkelig liv og ægte 
kro-begejstring. 
Erna og hendes dygtige hjælpere 
stod for madlavningen. De var 4 i køk-
kenet og det, at de var så mange gjor-
de opgaven overkommelig og rigtig 

hyggelig. Der var betalte opvaskere, 
og det var en stor hjælp, så alle kom 
hjem i god tid 
Børnene hyggede sig med lege i sa-
len, fædrene bakkede op med stilfær-
dig styring.  Der var ris-taffel i rigelige 
mængder, og så kyllingelår til de børn, 
der var lidt forsigtige med at prøve 
nye ting. Stemningen var afslappet, 
nysgerrigt accepterende, det kunne 
ikke være hyggeligere. 
Jeg mødte Ane og Lasse, der har 
boet her ca. 4 år på Jægervænget. 
De har 3 børn: Albert, som går i sko-
le,  Bertram, som starter til sommer, 

og Gry, som fylder 2 år til januar.  
Med en knap 2-årig er der ikke me-
get overskud til at engagere sig i fri-
villige opgaver, så de nyder samværet 
med andre spisende, og med deres 
positive holdning, bliver de helt sik-
kert nogle af Kroens støtter på sigt. 
Ane kommer, som mange af de an-
dre, i fredags-cafeen, og hun slog et 
slag for, at vi kunne prøve at samles 
om højskolesangbogen en gang i mel-
lem efter Fredagscafeen. Hun spiller 
selv lidt klaver, og nyder at synge med 
andre. En god ide, der trænger til at 
blive prøvet af. 
Hun fortalte også, at det havde væ-
ret en stor succes for ungerne at 
samles om mini-Banko, hun var im-
poneret over, at folk fra det ’store’ 
Bankohold havde stillet op og spillet 
en seriøs gang Banko med ungerne. 
De havde været dybt koncentrerede. 
Det er Aktivgruppen, der arrangerer, 
og der er stor opbakning til deres 
arrangementer.  
Det er bestemt ikke sidste gang, jeg 
skal til fællesspisning. Der ser ud til 
at være god opbakning om det, TAK 
TIL ARRANGØRERNE, og tusind tak 
for mad. 

Lisbeth Larsen
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Indkaldelse til generalforsamling 
i Nødebo Lokalråd

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.30 på Nødebo Kro

Dagsorden ifølge vedtægterne, de kan ses på www.nødebo.dk.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlin-

gen på mail noedebo.lokalraad@gmail.com eller brev til
formand Søren P. Østergaard, Kirkebakken 2.

I Nødebo Lokalråd arbejder vi bredt og vil gerne have så mange med som muligt. 
Lokalrådet er nedsat for at give input og anbefalinger til kommunen på Nødebos vegne og for at give 

Hillerød Kommune indblik i vores lokalsamfunds udfordringer. 

Vi ønsker, et bredt repræsenteret lokalråd, med flest mulige interesser og kompetencer.

Hvis du har lyst til at være med til at udvikle / bevare Nødebos lokalsamfund så kom til generalforsam-
lingen den 16. marts 2023 på Nødebo kro.

Her vil der være mulighed for at blive valgt til lokalråds bestyrelse eller til en af interessegrupperne for 
kommende og evt. nye projekter.

Du kan også møde os på Facebook ”Nødebo Lokalråd”.

Vel mødt til generalforsamlingen!

I Grib Skov Trop dyster spej-
derpatruljerne hver måned i 
‘patruljedysten’. 
I december gik 16 årige 
Mathi lde fra Grævl inge-
patruljen ‘all-in’. I en uge brug-
te hun al sin fritid på at skalere 
spejderhytten ‘Bassebjerg’ ned 
til et spiseligt pragteksemplar. 

Bemærk detaljerne: 
terrassen, verandaen ved 
skorstenen, ’glas’ i alle vindu-
er med husblas osv. Meget 
imponerende! 
Der var flere flotte og kreative 
kagehuse i månedens patrulje-
dyst, men det var ikke svært at 
beslutte vinderkagen! 

Vinder af 
månedens 
patruljedyst 

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben har følgende aktiviteter i første halvår af 2023:

Uge        Dato Aktivitet
6             9.2 Hjemmedag
8           23.2 Haaning Biler
10           9.3 Hjemmedag
12         23.3 Grundtvigskirken
14          6.4 Skærtorsdag
16         20.4  Hjemmedag
18          4.5 Nivågård
20         20.5 Kristi Himmelfartsdag
22          1.6 Sophiero
24         15.6 Afslutning

Udgivelsesdatoer for Kirke og Kro Årgang 47
2023     18. juni     17. september     19. november

2024      21 januar     17. marts
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Tirsdagstræf

Tirsdagstræf i præstegården 21. februar kl. 14-16 - alle er velkomne!

Ved Xenia Dalgaard, sognepræst i 
Søllerød Sogn.

Van Gogh blev kun 37 år, men nåede 
alligevel at male 7000 værker, og teg-
ne 1500 tegninger. Van Gogh forestil-
lede sig som ung, at han skulle være 
præst, men blev i stedet en forkynder 
gennem sine værker. Ved hjælp af Van 
Goghs breve til sin bror og gennem 
hans værker vil jeg fortælle om hans 
liv, hans menneskesyn, samt religiøse 
temaer og forkyndelse i hans kunst. 

Fri entré.
Kaffe og kage koster 20 kr.

Tirsdagstræf i præstegården 21. marts kl. 14-16  - alle er velkomne!

Ved sognepræst Dorte Dideriksen

Martin A . Hansen var ligesom 
Johannes Vig i romanen ”Løgneren” 
lærer og underviste bl.a. i historie. 
Selv har han udtrykt det, at få indsigt 
i vore forfædre på følgende måde:
”…med et hørte jeg kæden af år ras-
le nedad og nedad som en tung 
ankerkætting”.
Historieformidling gennem roma-
nen er gennemgående i Martin A. 
Hansens forfatterskab. I hans sidste 
roman ”Løgneren” får vi indblik i en 

skolelærers samspil med elever og 
den lokale befolkning på Sandø, hvor 
bemalingen af skolestuen er det ene-
ste der binder Kirkens gamle kunst og 
vor tid sammen. Romanen åbner for 
en dybere refleksion af en undervis-
ning, som også i dag kan være med til 
at sikre barnets frihed i skolen.

Fri entre. 
Kaffe og kage 20 kr.

Martin A. Hansen og skolen i dag

Van Goghs liv og religiøse temaer 
i hans kunst

Ny uddannelse på Skovskolen
Nu kan man tage en akademiud-
dannelse som naturvejleder på 
Skovskolen. Der er tale om en efter-
uddannelse for folk, som ønsker at 
udvide sit arbejdsfelt og give det en 
grøn dimension. 
I mange år har Skovskolen bidraget 
til den klassiske naturvejlederud-
dannelse. Men nu får Nødebo en ny 
selvstændig, akkrediteret akademi-
uddannelse til 60 ECTS point, som 
udbydes af Skovskolen, der er en del 
af Københavns Universitet. Det sva-
rer til et fuldtidsårsværk, men uddan-
nelsen tages som deltid over flere år.
Naturvejlederuddannelsen retter sig 
mod flere målgrupper. For eksem-
pel skolelæreren eller pædagogen, 
der ønsker at give bedre udeunder-
visning til børn og unge. Terapeuten 
eller den ansatte i socialsektoren, 
der ønsker at inddrage naturen i 
forebyggelse og behandling. Eller 

ansatte i den grønne sektor eller tu-
rismeerhvervet, der vil udvikle nye 
kompetencer.
Studieleder Johanne Lybecker 
Christiani udtaler:
”Det bliver utrolig spændende at mod-
tage de første studerende her til febru-
ar, hvor de starter på det obligatoriske 
modul ’Naturvejlederen’. Det er tydeligt, 
at der er et stort behov for uddannelsen, 
for vi regnede med 25, men er endt med 
to hold á 20 studerende plus en længere 
venteliste!”

På skovskolen.dk/naturvejlederud-
dannelsen kan man læse mere om 
uddannelsen. Og her hedder det:
Gennem naturvejlederuddannelsen 
bliver du klogere på dig selv og natu-
ren omkring dig. Du lærer at formidle 
til forskellige målgrupper, lede foran-
dringsprocesser samt arbejde krea-
tivt med natur- og samfundsmæssige 

problemstillinger. På naturvejleder-
uddannelsen kan du specialisere dig 
inden for pædagogik og læring, natur 
og kultur eller forandringsprocesser 
og ledelse.

Torsdag den 2. marts kl. 16-20 åb-
ner Skovskolen i Nødebo dørene for 
en masse unge mennesker og deres 
forældre og andre interesserede. Der 
er nemlig Åbent Hus med fokus på 
professionsbacheloruddannelser-
ne skov- og landskabsingeniør, ur-
ban landskabsingeniør og natur- og 
kulturformidler samt erhvervsud-
dannelsen til skov- og naturtekni-
ker. Det er også muligt at høre om 
Vildtforvalteruddannelsen, der hø-
rer til i den djurslandske afdeling af 
Skovskolen. Mød nuværende stude-
rende, studie- og uddannelsesledere 

og studievejledere, hør om de enkel-
te uddannelser og benyt lejlighe-
den til at deltage i rundvisning på 
Skovskolen. Det hele starter kl. 16 
med en velkomsttale af Skovskolens 
nye forstander Rasmus Kjær. Se hele 
programmet på www.aabenthus.
ku.dk/skovskolen. Der er kaffe og 
kage til alle.
Allerede den 28. februar er der i 
øvrigt Åbent Hus på Skovskolen 
Eldrupgård på Djursland, hvis du 
kender skov- og naturinteresserede 
i det område.

Studieleder Johanne Lybecker Christiani 
ser frem til at modtage 40 studerende 

på naturvejlederuddannelsen.

Åbent Hus på Skovskolen 2. marts
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Vil du være med til Folkekirkens 
Nødhjælps Landsindsamling 12.3.?

Vær med til at gøre en verden til for-
skel for mennesker, der lider under 
klimaforandringerne og den værste 
fødevarekrise i nyere tid. Vi sam-
ler ind til den østligste del af Afrika, 
også kaldt Afrikas Horn - til basal nød-
hjælp, men også til såsæd og hjælp til 
selvhjælp. 
I 2022 samlede vi i Danmark i alt 17 

millioner ind, og også Nødebo og 
Gadevang samlede mere ind end 
tidligere. 
Vil du melde dig som indsamler, så 
skriv til Niels Henrik Gregersen på 
nhg@teol.ku.dk, helst inden d. 10. 
marts. 
Så mødes Gadevængerne i Café 
Jordnær d. 12. marts kl. 10, og 

Nødeboerne i Præstegården d. 12. 
marts kl. 10.   
Man kan tage en rute med sig selv 
eller med sin familie. For hver ind-
samler, der går en rute, planter 
Folkekirkens Nødhjælp et træ i 
Etiopien. Træer er livsnødvendige for 
vores klode og et klimavenligt bidrag 
til en fattig families kost og indkomst.

Fastelavn er mit navn
Vi slår katten af tønden i Gadevang søndag den 19. feb. kl. 13

PROGRAM
13.00: Børn og voksne møder udklædte i 

Gadevang kirke til en kort børnegudstjeneste
13.30: Vi slår ”katten af tønden” på kirkens 

parkeringsplads + spiser fastelavnsboller med 
kakao og kaffe til

#alleervelkomneiallemuligeudklædninger   
#detergratis    
#detersjovt
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Musikalsk aftenkirke i Gadevang
En stille stund, tid til eftertanke, bønner og salmer, refleksion og musik

Himmel & Jordnær
Familiekirke med det hele – en god start på søndagen

En gang om måneden holder vi gudstjeneste med henblik på hele familien. 
Også de små, som finder det svært at sidde musestille ret op og ned ad en 

stol en hel time!

En gang om måneden holder vi kirke for både børn og voksne, med plads 
til både at være sammen og hver for sig. 

Vi har indrettet det lille kapel på kirkegården til et hyggeligt børne-kirke 
rum. Børnekirken ledes af cand.teol. Ann-Sofie Lander Olsen, som selv 

bor i Gadevang med sin familie. 

Vi lægger vægt på, at børnene oplever kirken på en både tryg og sjov og 
spændende måde. Ann-Sofie er klar med fortælling, leg, opgaver, kiks og 
saftevand. 

9. februar 
Kyndelmisse - med Nødebo-Gadevang Kantori under ledelse af 
Torben H.S. Svendsen.

9. marts
Oplev en af Danmarks bedst kontrabassister – Joel Gonzáles, 
der til daglig spiller i DR Symfoniorkestret. Han forstår at be-
herske det store strygeinstrument i en grad, så det af mange vil 
blive oplevet som ”mørk cello”. 

Tid og sted: Gadevang kirke kl. 19.30

12. februar 
Vi samles på Cafe Jordnær efter 
kirke

Tid og sted: 
Gadevang kirke kl. 10.30

12. marts
Samme dag som der er indsamling 
til Folkekirkens Nødhjælp med base 
på Café Jordnær. Kaffe, kage og en 
indsamlingsbøsse.

Morgensangen er kommet for at blive. Vi mødes i 
præstegården og synger fra Højskolesangbogen,  
og får en nybagt bolle med kaffe til. 
Kender man nogen, der trænger til at blive taget 
under armen, så kom og vær med.
Det er for alle, unge og gamle. Passer man sine 
børnebørn den dag, eller har man sin gamle mor 
på besøg, eller har man bare en fridag – alle er 
velkomne.
Hvis du vil vide mere: kontakt organist Torben 
H.S. Svendsen (28975897) eller kirke- og kultur-
medarbejder Sunyee Shin (40204441)

Lad børnene opleve kirkens rum og helt særlige stemning. Lad dem møde 
de udødelige fortællinger om alt, hvad der hører menneskelivet til. Lad dem 
spejle sig i den store historie og lære Bibelens mange både fantastiske, 
men også skæve og skøre personligheder at kende. 
Program
17.00: Kort børnegudstjeneste i Nødebo kirke
17.30: Fællesspisning i Nødebo præstegård
Tilmelding! Seneste dagen før til kirkekontoret v/Allan Høier på e-mail 
alho@km.dk. NB! Afmelding også vigtig – af hensyn til de gode mennesker, 
der står i køkkenet. Senest samme dags morgen. 

Salmer & Spaghetti
Et tilbud til børnefamilier

Morgenmad & Morgensang
Syng sammen i præstegården

23. februar
30. marts

Tid og sted: Nødebo kirke kl. 17 

17. februar
3. marts
17. marts

Tid og sted: Nødebo Præstegård kl. 10

KIRKEN BYDER PÅ...
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Grin & Græd
Samtaler uden filter i Nødebo Præstegård

Grin & Græd er åbent for alle, der 
har lyst til at deltage i et forum, hvor 
man deler ud af sine livsfortællinger 
og livserfaringer. Det er et mødested 
for en uformel dialog og et fortroligt 
fællesrum. 
Efter en sæson i efteråret 2022 med 
åbne emner, vil vi i dette forår prøve 
med forudbestemte emner fra gang 
til gang. Så hvis du har lyst til at dele 
og/eller bare være til stede til følgen-
de temaer, er du hjertelig velkom-
men. Det er fantastisk dejligt at være 
sammen! 

Hvis du er interesseret i at høre 
nærmere, venligst kontakt kirke- og 
kulturmedarbejder Sunyee Shin, 
40204441, nogakirker@gmail.com.

7. februar
At miste sin ægtefælle/samlever

7. marts
Livet i alderdommen

Tid og sted: 
Nødebo præstegård 
kl. 19.30-21

Sognenes sommerudflugt 2. maj
Sæt kryds i kalenderen

I år bliver sognenes sommerudflugt 
afholdt tirsdag d. 2. maj, hvorfor I al-
lerede nu kan sætte et stort kryds i 
kalenderen.
I næste nummer af Kirke & Kro, som 
udkommer 26. marts, vil I kunne læse 
det endelige program, herunder pris, 
tilmelding mv.
Vi kan dog allerede nu røbe, at vores 
rigtig dygtige, hyggelige og festlige 
chauffør fra 2022 Caspar Bartholin 
fra ColomBus vil være vores chauf-
før igen i år, så busturen bliver ikke 
kedelig.

På udvalgets vegne
Sunyee Shin, Torben H.S. Svendsen og 

Bodil Davidsen

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
Søren Østergaard
Næstformand 
Jørgen Bang
Kasserer/ sekretær 
Birgit Madsen
Medlem
Lene Thorsen
Maria S. Brendstrup
Preben Henrichsen
Oliver Kaufmann
Byrådsmedlemmer
Christina Thorholm 
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 VANDVÆRK 

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 FODBOLD 

www.nif.dk

Formand 
Henrik Løber  3018 6513
fodbold_formand@nif.dk

NØDEBO E-SPORT 

www.nif.dk

Formand 
Bo Johansson      2255 5259
esport@nif.dk

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

NØDEBO BRIDGEKLUB

www.NødeboBridgeklub.dk

Formand

Hans Kloch  4847 1250

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
John Jensen   4014 3750
Informationsudvalget
Mia Bjerager                               2016 5888
Kulturudvalget
Karsten Vrangbæk                   2941 0069
Økonomiudvalget
Carsten K. Thomsen                 2633 3033
Øvrige medlemmer
Sandra B. Christiansen              2124 8911



Gudstjenester 

Sognepræst Eva H. 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

Februar Nødebo Gadevang

5. februar 10.30 --- Camilla Hansen

9. februar --- 19.30 Aftenkirke EHL

12. februar 9.00 10.30 Familiekirke EHL

19. februar fastelavn 10.30 13.00 Børnegudstj. EHL

23. februar 17.00 Salmer & Spaghetti --- EHL

26. februar 9.00 10.30 EHL

Marts

5. marts 10.30 --- Camilla Hansen

9. marts --- 19.30 Aftenkirke EHL

12. marts 9.00 10.30 Familiekirke EHL

19. marts 10.30 --- EHL
26. marts 9.00 10.30 EHL

30. marts 17.00 Salmer & Spaghetti --- EHL

Kirkesanger 
Søren Hossy  
Tlf.: 2844 9596

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

Se mere på
noedebogadevangkirker.dk

Vejviser for kirkerne


