
NYT fra NØDEBO & GADEVANG

God sommer til alle i Nødebo og Gadevang
Læs den vedlagte kulturkalender
Husk loppemarked i Nødebo d. 28. august 
Læs om kirkens aktiviteter sidst i bladet

ÅRGANG 46 #1 JUNI 2022



  

Redaktion
Søren Skals (Ansvh.)

Lisbeth Larsen 
e-mail: kirkeogkro@gmail.com 

Knud Ebbesen 
Telefon 4034 3531 

Eva Holmegaard Larsen 
Nødebo præstegård, Telefon 4848 0719 

Annoncer: Lisbeth Larsen
Fotograf: Ib Andersen

 Layout: Ditte Skoglund Dickenson
Korrektur: Jens Lassen

Forsidebillede: Jesper Thilo på Nødebo Kro

Kirke og Kro udgives af  
Foreningen Forsamlingshusets Venner. Ved leveringssvigt: Kontakt Lisbeth Larsen. 

Træffetid på kroen
Tirsdag og fredag: Kl. 9-12, mandag kl. 17-19. Telefon. 48 48 07 46,

 e-mail: kro@noedebo-kro.dk
www.noedebo-kro.dk, Webmaster: Jan Hovard

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  
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børn under 18.  

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

 Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.

Medlemskab oprettes via hjemmesiden 
www.noedebo-kro.dk 
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Er der snart nogen der kan huske at vi 
for 2 år siden var generet af en virus?
Godt nok siges det, at der er en ny 
under opsejling (abe-kopper), men 
den smitter så vidt vides ikke lopper.

Så der er loppemarked på Nødebo 
Kro søndag den 28. aug. fra 10-14.

Generalen har trukket på alle sine 
forbindelser og bestilt godt sensom-
mervejr - loppeladen begynder at fyl-
des med gode ting og sager, men der 
er stadig plads til lidt endnu, så la-
den er åben for modtagelse af gode 
salgbare effekter hver lørdag mellem 
10 og 12 helt frem til loppemarkedet.
Vi modtager med kyshånd møb-
ler, porcelæn, bestik, legetøj, tasker, 
sko, tøj, nips, elektronik, cykelhjelme, 
værktøj, havemøbler, billeder, male-
rier, spejle, stof, puder, løbecykler, 
smykker, julepynt, cykler, barnevogne, 

bøger og meget mere. Dog modtager 
vi ikke hårde hvidevarer, fjernsyn, 
kondicykler og lignende ’tortur’-red-
skaber, samt brugte bildæk med og 
uden fælge. 
Selv den mest ”trætte” cykel, kan vo-
res cykelmekaniker trylle om til et kø-
reklart transportmiddel. 
Skulle du nu ikke have mulighed for 
at komme forbi om lørdagen, kan vo-
res vicevært Jack åbne laden ekstra-
ordinært. Ring til ham på 4848 0746 i 
Kroens åbningstider, eller kontakt un-
dertegnede, så finder vi en løsning. 
Du kan også ringe til Jytte Møller på 
30 26 32 31 eller sende hende en mail 
på moeller.jytte@gmail.com og aftale 
afhentning. 
Blot vil vi bede dig om ikke at sætte 
loppeeffekter uden for vognporten – 
det danske sommervejr holder ikke 
altid tørt, og det er så ærgerligt at 
skulle smide noget væk, der er blevet 

ødelagt af blæst og byger.
Husk at det letter loppernes arbejde 
med at forberede loppemarkedet, 
hvis du på forhånd har sorteret dit 
bidrag.
På forhånd tak for dit bidrag. 
Overskuddet går til et rigtigt godt for-
mål, nemlig at bevare vores Kro som 
et samlingssted for Nødebos indbyg-
gere og et skattet sted at arrangere 
kulturelle oplevelser.
Til slut vil jeg ønske for alle: lopper, 
direktører, kokke og barpersonale, 
men selvfølgelig ikke mindst alle vo-
res gæster:

Må dette blive det bedste 
loppemarked, nogensinde!

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

”Arbejds”program for loppeweekenden

Fredag d. 26. august kl. 16-18
stiller vi telte og borde op, så alt er klart til lørdag, hvor effekterne 
stilles frem. Alle boder skal være repræsenteret, så telte og det 
rigtige antal borde stilles op. Alle, der har tid, er meget velkomne 
– jo flere hænder, jo hurtigere går det.

Lørdag d. 27. august kl. 10 
fylder vi i fællesskab boderne med en masse spændende 
loppeeffekter.
Der vil være lækker mad og en kold øl/vand til frokost. 
Så INGEN MADPAKKER.

Søndag d. 28. august kl. 9.15
mødes vi alle ved Kroen og er klar til at kæmpe for endnu et kanon 
resultat og til at få en god og hyggelig dag sammen i Kroens ånd! 

HUSK: fællesspisning kl. 17 for alle, som har hjulpet til før, 
under eller efter loppemarkedet.
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Åbent hus og workshop på Kroen
Åbent hus for tilflyttere 
til Nødebo 

Der mødte 20 meget interesserede 
nytilflyttere op på mødet.
Mødet blev indledt med at forman-
den kort fortalte om baggrunden for 
bestyrelsens tiltag for at tiltrække de 
yngre borgere i Nødebo.
Der er behov for at de yngre genera-
tioner har lyst til at engagere sig i de 
mange aktiviteter der finder sted på 
Nødebo Kro, og for at motivere flere 
til at være frivillige. 
På mødet var der stor spørgelyst og 
interesse for deltagelse i de aktivite-
ter der allerede er etableret, samt at 
være med til at sætte nye aktiviteter 
i gang. Og flere er efterfølgende ble-
vet medlemmer af kroen og en en-
kelt valgte at stille op til bestyrelsen 
på generalforsamlingen og blev valgt.
Arrangementet sluttede med et mu-
sikalsk indslag, der var med til at give 
en god stemning og en god afslutning 
på mødet.

Workshop for alle 
Der var 16 tilmeldte, som udviste 
stort engagement og som havde 
rigtig mange gode initiativer og ide-
er.  Workshoppen blev faciliteret af 
Annette Øhlers, som professionelt 
at godt styrede os igennem dagen. 
De forslag der kom fra deltagerne 
bar præg af at der er rigtig man-
ge der gerne vil bidrage, og at flere 
savner arrangementer for det yng-
re publikum. Desuden var der stor 
enighed om at man som tilflytter kan 
have svært ved at overskue hvordan 
man kommer ind i fællesskabet, og 
hvilke muligheder der er for selv at 
præge de mange muligheder der er 
på kroen.
Deltagerne havde også fokus på mu-
ligheden for at udnytte lokalerne 
bedre, idet der er meget få aktivite-
ter i dagtimerne. 
Der var også stor interesse for at be-
vare de mange aktiviteter der allere-
de er godt etablerede.

På mødet havde planlægningsgrup-
pen valgt at der ikke skulle tales om 
økonomi, da det kan være begræn-
sende for at ”tænke stort”. Det skal 
vi naturligvis hele tiden tænke ind på 
et senere tidspunkt, da det er afgø-
rende for at kroen fortsat kan bestå.
Arbejdsgruppen har samlet alle input 
i et dokument der skal drøftes med 
deltagerne på et senere møde med 
henblik på, at udarbejde en strate-
gi/handleplan for at tegne et billede 
af hvordan Nødebo Kro ser ud om 5 
år. Hvilke aktiviteter skal der være? 
Hvordan organiseres foreningen? 
Hvordan sikrer vi et positivt økono-
misk grundlag?

Jan Kongerslev
Ann Ulrich

Hanne Toke

Generalforsamling på Nødebo Kro
Årets generalforsamling foregik i en 
god stemning, og der var mødt en del 
medlemmer op.
Både formandens beretning og regn-
skabet blev mødt med klapsalver. 
I år gik det let med at få valgt både 
udvalgsformænd og nye medlemmer 
til bestyrelsen.
På denne side kan du se billeder af de 
nye udvalgsformænd.
I de kommende numre af Kirke og 
kro, vil der være interview med de nye 
udvalgsformænd, hvor de ligesom på 
generalforsamlingen kan præsentere 
sig og give udtryk for deres visioner 
Sandra Bælum som blev valgt til 
nyt menigt medlem af bestyrelsen. 
Sandra var til mødet for nye borgere 
i Nødebo og viste interesse for besty-
relsesarbejdet, og sagde ja til at stille 
op til bestyrelsen.

Carsten Krogsgaard Thomsen 
Formand for Økonomiudvalget

Karsten Wrangbæk 
Formand for Kulturudvalget

Mia Bjergager 
Formand for Informationsudvalget
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Find ud af, hvad din bolig
er værd med danbolig
på tlf. 48484500
eller på danbolig.dk.

danbolig.dk

Mark Læssøe
danbolig Fredensborg og Nødebo

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg

bolighandel.

Traditionen tro fejrer vi Sankt Hans aften på Kroen.
Grillen er klar og caféen er åben fra kl. 18.30.

Tag madkurven med og nyd udsigten og fællesskabet, 
indtil bålet tændes.

Børnebålet tændes allerede kl. 19, 
og der vil være skumfidus-ristning for børnene. 

Drikkevarer købes i caféen, 
hvor man også kan købe engangsservice. 

Det store bål tændes kl. 21.30, og vi synger Midsommervisen. 

Sankt Hans på Kroen

Seniormotion for +60 årige mænd
I Nødebo er der to motionshold for 
+60 årige mænd. Begge hold foregår 
udendørs hele året, og er startet de 
sidste 1 ½ år i samarbejde med DGI 
og Hillerød kommune.

På tirsdagsholdet er der 20 deltage-
re og der er som udgangspunkt ikke 
plads til flere, men torsdagsholdet 
med 10 deltagere kan sagtens have 
et par ekstra deltagere.

Motionen foregår fra kl. 10-11 og der 
er efterfølgende kaffe og en småka-
ge og socialt samvær fra kl. 11-11.30.
Skriv	til	Palle	på	palle.h47@gmail.
com,	hvis	du	ønsker	at	deltage.
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VedelByg
  
Alt  tømrer-  og  snedkerarbejde  udføres  e�er  bedste  håndværkertradi t ion      

• HOVEDENTREPRISER

• NYBYGNINGER, TILBYGNINER
 

• RENOVERINGER
 

• UDSKIFTNING AF TAGE

• UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

• REPARATIONER
 

• KØKKENER
 

• TERRASSER 

Din lokale tømrermester siden 2002

                   WWW.VEDELBYG.DK

Rasmus Vedel

Tømrermester
 &

Bygningsingeniør  

+45 26 11 48 48
Nødebovej 13 

  vedelbyg@gmail.com



Den 1. april startede Sofie Gram  
’Blomsterhåndværk’ på Nødebovej 
47. Sofie var 16 år, da hun begyndte 
at arbejde med blomster, og det har 
hun så gjort i ca 20 år nu. Sofie er vok-
set op på Bornholm, men har siden 
arbejdet flere steder i København og 
på Sjælland og fulgt sin passion for 
arbejdet med blomster. Hun har den 
2-årige blomsterdekoratør- uddan-
nelse fra skolen i Skåde ved Århus.
Sof ie f ly ttede for 6 år siden til 
Nødebo sammen med familien. Efter 
at have arbejdet flere steder i Hillerød 
og omegn, fik hun nu lyst til at starte 
for sig selv. Sofie og Thomas har 2 pi-
ger på 10 og 7 år. 
Sofie fortæller:
”Dét at være selvstændig har været en 
drøm for mig  i mange år, men jeg øn-
sker også at have tid til børnene og fa-
milielivet, balancen er vigtig. Bla af den 
grund har jeg også valgt, at have et 
blomsterværksted og ikke en decideret 
blomsterbutik.

Kunderne bestiller 3 dage før

På den måde kan jeg altid sørge for at 
have friske blomster. Kunderne ringer 
eller mailer til mig med deres ønske, 
og så kan jeg købe ind derefter. Det 
gør også at jeg har meget lidt spild på 
værkstedet. 
Om sommeren køber jeg mest dan-
ske blomster og samarbejder i øv-
rigt med ’Danske håndværksgartne-
re’, men det siger sig selv, at jeg ofte 
er nødt til at købe fra udlandet. Jeg 
køber ind på Torvet, og der kommer 

jævnligt en hollandsk leverandør. 
Jeg har fast samarbejde med 4 bede-
mænd, men det sker også jævnligt, 
at kunderne selv kommer og fortæl-
ler mig om specielle ønsker til buket-
ter og dekorationer. I øvrigt laver jeg 
buketter og dekorationer til enhver 
lejlighed, det er bestemt ikke kun til 
begravelser. 
Jeg er rigtig glad for mit værksted. 
Nødebo har taget godt imod os, og 
jeg har masser af arbejde. Det kører 
bare godt. 
Min egen yndlingsblomst er nok en 

morgenfrue. Den minder mig om 
min barndoms somre med sin duft 
og sin insisteren på at komme igen 
år efter år. 
Jeg er stadigvæk fascineret af blom-
sterne, af den utrolige mængde for-
skellige farver og faconer, der findes, 
og alle måderne at danne frøstande 
på….. Selvfølgelig er der også mange 
menneskeskabte hybrider, men natu-
ren er imponerende mangfoldig. Det 
er dejligt at arbejde med dem.”

Lisbeth Larsen

Det er hyggeligt at sidde her og tæn-
ke på mine år som redaktør for Kirke 
& Kro. Faktisk har jeg ikke været med 
så længe, når man tænker på, at det 
hele startede som et duplikeret ori-
enteringsblad for Nødebo Kro allere-
de ugen efter, at vi købte kroen i 1977.  
Hurtigt efter startede samarbejdet 
med kirken, og så gik tiden. 
Jeg har været redaktør fra 1995 til 
2002 og så igen i 12 år fra 2010 til nu. 
Kirke & Kro har ændret karakter i den 
periode. I begyndelsen mest som et 
orienteringsblad om kulturen på kro-
en og en gudstjenesteliste. Men ef-
terhånden er det blevet talerør for 

institutioner og foreningsliv i både 
Nødebo og Gadevang og et spæn-
dende kirkeblad.  Vi har også ændret 
udseende til et smukt opsat magasin, 
som vi lægger hos ejendomsmæglere 
og andre til orientering om lokalom-
rådet for unge og gamle, nye og erfar-
ne i Nødebo og Gadevang. 
Som alt hvad der sker i Kirke og i Kro 
er det meste båret af frivilligt arbej-
de. Vores gode præst er naturligvis 
ansat, og trykning og uddeling af bla-
det er heller ikke gratis, men resten 
er frivilligt arbejde, og nu er det min 
tur til at give stafetten videre.  

Lisbeth Larsen

Søren Skals har været med i arbejdet 
omkring de 3 numre i foråret 2022, og 
tager over som redaktør for Kirke og 
Kro fra efter sommerferien.
Søren har boet 40 år i Nødebo og 
kender Nødebo gennem sit arbejde i 
Nødebo Kros bestyrelse, Lokalrådet 
og Grib skov trop.  Gadevangs bor-
gere har han også et vist kendskab 
til gennem sine 11 år som skoleleder 
for Hillerødsholmskolen og Gadevang 
skole.
Søren glæder sig til opgaven, og hå-
ber, at der fortsat vil være stor skri-
velyst i de to bysamfund, så vi kan 
fastholde et levende blad, der er 
med til at orientere om alle de spæn-
dende aktiviteter, der sker i de to 
bysamfund.

Lisbeth Larsen
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Farvel og goddag på redaktørposten Samtale med Sofie Gram fra 
’Blomsterhåndværk’

Lisbeth Larsen stopper som redaktør

Søren Skals er ny redaktør

Søren Skals er ny redaktør

Mange spændende år som redaktør

Tusind tak til 
Lisbeth for den 

store indsats 
som redaktør 

på Kirke & Kro 
igennem 

næsten 20 år!
Du er en 
stjerne!



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

N Ø D E B O

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

v/Anette Plum

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

Ring eller skriv for at bestille tid

Tlf: 40 18 86 11

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

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

• Akupunktur

• NADA

• Øreakupunktur

• Cupping 

• Japansk ansigtslift
 Ingen kemi, ingen nåle
     - bare velvære

Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt

Kreativ & Kunst
Onsdag den 21. september kl. 19 til 22 på Nødebo Kro

Tilmeld dig som kunstner og udstiller.
Du vil dele din passion for dine ideer og kunstværker og gerne 
sælge dem.
Tag familie, venner, og de gode naboer med.
 Gå på opdagelse og få din egen inspiration.

FRI ENTRE OG ALLE ER VELKOMMEN  
Tilmeldingsfrist 10/9 2022
Med venlig hilsen Ane Christoffersen og Bente Petersen
bente@nodderne.dk 
25336285

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

Nyt liv til planterne i Driverhuset
En samling energiske 
nødeboere brugte et 
par timer til at udskif-
te jord og planter i 
Driverhuset, så vi kan 
fastholde det hygge-
lige miljø med grønne 
planter og blomster og 
lys på bordene og vores 
dejlige udsigt til Esrum 
sø.
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Nyt fra skolen i Nødebo

Vi har nu igen en masse gode og læ-
rerige tværfaglige aktiviteter i gang på 
Nødebo Skole.

Trivselsdag

Den anden tirsdag i maj afholdt 
Elevrådet trivselsdag på skolen.
Pga. diverse nedlukninger og Corona-
restriktioner har det været trange 
kår for samarbejde og fællesskab på 
tværs af klasser - også for Elevrådet, 
der jo kun har kunnet mødes gan-
ske få gange. Derfor havde børnene i 
Elevrådet planlagt og afholdt en rigtig 
flot og hyggelig dag. 
 
Alle børn fik et aktivitetsklippekort, 
som de skulle bruge, når de kom 

forbi 6 aktivitetsboder. Hver bod re-
præsenterede et fag, hvor man skulle 
løse en opgave. Når man havde været 
forbi alle boder og løst alle opgaver, 
var der bål, hvor man kunne riste pøl-
ser og lave snobrød, hygge og lege.
5N som er den ældste klasse på af-
deling Nødebo Skole havde tilbudt 
deres hjælp til at få gjort dej og bo-
der klar. 
Det var en virkelig dejlig dag for alle 
børn og voksne.

Idrætsdag

Tirsdag d. 24. maj afholdt vi idræts-
dag i Nødebo. 
Formålet med vores idrætsdag i 
Nødebo er, at børnene skal have en 

oplevelse af, at idræt og bevægel-
se kan være rigtig sjovt. Vi har der-
for valgt, at det er leg, der er tema-
et til vores idrætsdag. Vores 4.- og 5. 
klasse tager ind til vores afdeling på 
Jespervej og afholder dagen. Til gen-
gæld får vi besøg fra de to 0. klasser 
fra afdeling Jespervej. 
 
De tre 0. klasser går rundt klassevis, 
med deres faste voksne, så vi sikrer 
en tryg og rolig dag for dem, nu hvor 
det er første gang, de deltager i den-
ne begivenhed. Vores 1.-, 2.- og 3. 
klasse bliver delt i tre hold på tværs 
af klasserne, og hver gruppe har en 
til to voksne med sig rundt. Vi oplever 
en stor gevinst ved at lade børnene 
blive delt på tværs af årgangene, da 
det styrker relationerne og trivslen 
blandt børnene, samt giver dem en 
oplevelse af at være en del af et stør-
re fællesskab.
 
Vi har valgt, at alle børn skal igen-
nem de samme seks aktiviteter, som 
er: Finsk rundbold, stafetter, samar-
bejdsøvelser, stopdans, forhindrings-
stikbold og fangelegen, katten efter 
musen. 
Det er alle lege og aktiviteter, der er 
tilpasset børnenes aldre og udvikling, 
så vi bedst muligt sikrer, at alle har en 
oplevelse af at kunne mestre dagen. 
Vi slutter dagen af i egne klasser, 
hvor børnene kan nyde en juice og en 
müslibar med deres klassekammera-
ter, mens de snakker om dagens ind-
tryk og oplevelser.

Mette Schmidt
Afdelingsleder 
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Det er glædeligt, at der er tilmeldt 
18 børn til skolestart i 0.klasse pr. 1. 
august 2022. Dette er det samme an-
tal, som startede i dette skoleår.
Det virker som om, at tilflytningen 
af børnefamilier til Gadevang og det 
gode ry skolen har gør, at børnetal-
let kan fastholdes på 15-20 børn på 
hver årgang. Størsteparten af foræl-
drene i Gadevang vælger skolen til fra 
skolestart

Samarbejde mellem 
Gadevang Asyl og skolen 

Samarbejdet mellem Gadevang Asyl 
og skolen har som sædvanlig været 
i gang længe, så børnene kan bli-
ve trygge ved skolen inden de star-
ter. De kommende skolebørn fra 
Asylet er i skolen hver onsdag, hvor 

skolebørnene er på Hillerødsholms 
alle og har idræt, musik og billedkunst.

Stor forældreopbakning

Lærerne oplever en stor opbak-
ning og en stor tillid fra forældrene. 
Forældrene er medspillere i skolens 
hverdag, og har været med til at for-
bedre både ude- og indeområder på 
skolen. De har bl.a. bygget en hems i 
0. klasses lokale som børnene er me-
get glade for, og de har sørget for at 
der er blomster i skolegården

God kultur på tværs af 
årgange

Eleverne kender hinanden på tværs 
af årgangene og leger med hinanden 

i frikvarterne, og i undervisningen ar-
bejdes der også i perioder med pro-
jekter på tværs af årgangene.
Undervisningen på et lille sted som 
Gadevang, hvor alle børn og voksne 
kender hinanden, giver mulighed for 
at følge børnenes nysgerrighed og 
mulighed for at differentiere i forhold 
til de enkelte børn. Dette giver også 
en god faglig kultur med et fagligt mil-
jø, der udfordrer det enkelte barn.

Mange spændende pro-
jekter

I foråret har alle årgange været 
igennem et robottema, hvor de 
bl.a. har arbejdet med programme-
ring. Projektet er sket i et samar-
bejde med PLC(skolebiblioteket) på 
Hillerødsholmskolen, og viser, at det 

er en stor styrke for  et lille sted som 
Gadevang at være tilknyttet en stor 
skole med alle de ressourcer, de her 
kan trække på.
I efteråret byggede 3. årgang en 
shelter i Håndværk og design i et 
samarbejde mellem skole, Asyl og 
Erhvervsskolen i Hillerød, og elever-
ne er nu i gang med at sy puder til 
shelteren.
Artiklen bygger på et interview med 
et meget engageret team beståen-
de af de to lærere Maja, Kathrine og 
Phillip, der er børnehaveklasseleder.

Søren Skals

Nyt fra skolen i Gadevang

Elever og lærere vander blomsterne som forældrene har sørget for forskønner skolegården 
Shelter bygget i et samarbejde af eleverne i et samarbejde mellem Erhvervsskolen, 

Gadevang og Asyl og skolen i Gadevang

Eleverne er i gang med at programmere deres legorobotter Afprøvning af robotter
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Nødebo Vandværk

Kort opdatering fra generalforsam-
lingen der som planlagt blev afhold i 
marts måned, gennem hele 2021 har 
vandkvaliteten været god og stabil, 
der har ikke været overskridelser af 
vejledende vandkvalitetskrav. Driften 
af selve vandværket har været sær-
deles god, vi har samlet indvundet 

omkring 93000 m3 vand fra vores 
4 vandboringer. Af den udpumpede 
vandmængde er ca. 88000 m3 afreg-
net med forbrugerne. Differencen 
skyldes vand til skylning af filtre på 
selve vandværket, utætheder samt 
vand til skylning af nye vandlednin-
ger på Baunevænget. Det estimerede 

vandtab forårsaget af utætheder var 
for 2020 på omkring 5%, hvilket er ac-
ceptabelt. Overordnet set fortsætter 
driften uforandret det kommende år, 
derudover blev det godkendt at også 
vandpriserne forbliver uændrede i 
forhold til de seneste år.

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

Nødebo Kro er både en 
institution og en forening
På generalforsamlingen i marts 
spurgte en deltager, hvorfor der både 
er en forening og en institution. Det 
er der både en historisk forklaring på 
og en aktuel fordel ved.
Da en stor gruppe nødeboere i 1977 
gik sammen og købte den nedlagte 
Nødebo Kro for at lave den om til for-
samlingshus, var det vigtigt, at det en-
kelte medlem ikke kunne gøres øko-
nomisk ansvarlig ud over det bidrag 
på 500 kr., man havde skrevet under 
på at give.
Der for besluttede den stif ten-
de generalforsamling den 13. april 
1977 at etablere to juridiske en-
heder: ”Den selvejende Institution 
Forsamlingshuset Nødebo Kro”, 
som købte bygningen og der-
med havde den økonomiske risi-
ko ved ejerskabet, og ”Foreningen 
Forsamlingshusets Venner”, som er 
en støtteforening. For at gøre det 
nemt besluttede man, at bestyrel-
sen for foreningen også skulle være 
bestyrelse for institutionen.

Institutionen er moms-
registreret – foreningen 
er ikke.

Vi startede  de første par år med at 
drive åben restaurant, og derfor blev 
Institutionen momsregistreret, mens 
foreningen, der ikke driver virksom-
hed, ikke er momsregistreret. Vi måt-
te lukke restauranten for at opnå til-
skud fra kommunen, og siden 1979 
har vi kun haft bevilling til en café, der 

i princippet kun er åben for medlem-
mer og brugere af forsamlingshusets 
lokaler. Det gælder stadig.
Da Kroen brændte i 1985, viste det sig 
at være en stor fordel, at institutionen 
var momsregistreret. Det kom nemlig 
i praksis til at betyde, at forsikrings-
selskabet kunne bygge for 25% mere, 
fordi de fik momsen retur.
I dag har det også stor praktisk betyd-
ning. Institutionen står for cafédriften, 
udlejning af lokaler samt drift og vedli-
geholdelse af ejendommen. Der afreg-
nes moms til staten for alle indtægter 
fra café og udlejning, men vi kan mod-
regne moms for drift og vedligehold af 
ejendommen. Til gengæld skal vi ikke 
betale moms af kontingentindtægter, 
bankoindtægter og indtægterne ved 
loppemarkedet, fordi det er forenin-
gen, der står for disse aktiviteter og 
derfor kan få momsfritagelse.

Tungen skal holdes lige i 
munden

Med fordelene følger imidlertid også 
en udfordring, for der skal holdes 
en klar regnskabsmæssig adskillelse 
mellem institutionen og foreningen. 
Driftsudvalget og Ejendomsudvalget 
hører under institutionen og indgår 
i institutionens regnskab, mens alle 
de øvrige udvalg er under foreningen. 
Men udvalgene under foreningen ar-
bejder hele tiden sammen med drifts-
udvalget, der jo er ansvarlig for caféen, 
og det kræver omtanke i det daglige 
hos alle de involverede.

Et par eksempler: Når foreningen 
bruger lokaler, skal der betales hus-
leje til institutionen, og der afregnes 
moms af huslejen. Når Kulturudvalget 
giver kunsterne mad og drikkevarer i 
forbindelse med en koncert, overfø-
res der penge til Driftsudvalget som 
betaling for fortæringen. Når der er 
blandede arrangementer med spis-
ning, som f.eks. nytårsballet, skal alle 
indtægter og udgifter for mad og 
drikkevarer indgå i driftsudvalgets 
regnskab, mens den del af indtægter 
og udgifter, der knyttes til musikken, 
skal bogføres i foreningens regnskab. 

”Vennerne” er også en 
støtteforening

Foreningen bliver ofte bare kaldt 
”Vennerne”. Ud over at stå for de 
fleste af aktiviteterne på Kroen har 
foreningen en meget vigtig opgave 
i at støtte institutionen. Både når 
der skal bruges frivillige til at drive 
caféen og vedligeholde Kroen, og for 
at økonomien kan hænge sammen. 
Foreningens indtægter kommer fra 
kontingenter, fra det ugentlige ban-
kospil og fra loppemarkedet. I et år 
med fuld aktivitet betaler foreningen 
mere end 300.000 kr. for leje af loka-
ler, og ofte må støtteforeningen ved 
årets slutning give en økonomisk gave 
til institutionen. 

Knud Ebbesen
Næstformand i bestyrelsen
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Hvad laver Kroens mange           
frivillige udvalg

Når man melder sig som frivillig på 
Kroen, så vil det altid være til en opga-
ve, der varetages af et udvalg. Som fri-
villig kan man sagtens være tilknyttet 
flere udvalg. Jeg er f.eks. både med i 
kulturudvalget, i en cafégruppe under 
driftsudvalget og i informationsudval-
get. Jeg er også med i loppemarkedet, 
som bliver et udvalg fra næste år.

Syv udvalg

Der er det antal udvalg, som gene-
ralforsamlingen beslutter, og lige nu 
er der syv udvalg i forsamlingshuset. 
Udvalgsformanden vælges af gene-
ralforsamlingen som ansvarlig for et 
nærmere defineret område, hvoref-
ter udvalgsformanden selv finder de 
medlemmer, der skal være i udvalget. 
Udvalgsformændene er med i besty-
relsen, og det er grunden til, at for-
samlingshusets bestyrelse er så stor. 
Der er i alt 12 bestyrelsesmedlemmer, 

og efter næste generalforsamling bli-
ver der 13. Og så har vi endda lige re-
duceret antallet med to. Det lyder af 
mange, men det kan faktisk fungere 
i praksis.
Man kan dele bestyrelsen op i to 
grupper. Der er de syv udvalgsfor-
mænd, og så er der formanden og de 
fire ordinære medlemmer, der ifølge 
vedtægterne varetager funktionerne 
som næstformand, sekretær og kas-
serer. Der er kun ét bestyrelsesmed-
lem, som ikke har en på forhånd de-
fineret funktion. 

Frivillige er tæt på beslut-
ningerne

Der foregår så meget i forsamlingshu-
set, at bestyrelsen ikke har mulighed 
for at kende alle detaljerne. Den sam-
lede bestyrelse træffer derfor kun de 
overordnede principielle beslutnin-
ger, mens alle daglige og detaljerede 

beslutninger sker i udvalgene. 
Udvalgenes ansvarsområder er de-
fineret, så de ikke overlapper hin-
anden, men hver for sig tager sig af 
vigtige opgaver. Eventuelle behov for 
koordinering sker bilateralt mellem 
udvalgene, og bestyrelsen inddrages 
kun, hvis der opstår principiel uenig-
hed mellem udvalgene. Udvalgene 
disponerer selv økonomisk inden 
for budgetter, der er fastlagt af 
bestyrelsen.
Denne beslutningsstruktur blev valgt 
i 1978 efter det første års erfaringer 
og har fungeret godt siden. Det sik-
rer først og fremmest, at daglige be-
slutninger træffes af de engagerede 
frivillige. Det er vigtigt, at man som 
frivillig selv kan være med til at træf-
fe beslutninger om det område, man 
er engageret i. Desuden betyder den 
flade beslutningsstruktur, at aktivi-
tetsniveauet ikke er begrænset til, 
hvad en bestyrelse kan overkomme 
at træffe beslutning om. 

Ansvarsområder

To af udvalgene hører regnskabs-
mæssigt under institutionen, nem-
lig ejendomsudvalget, der står for 
vedligeholdelse af bygning og grund, 
og driftsudvalget, der står for den 
daglige drift af huset, herunder ud-
lejning af lokaler og salg i caféen. 
Cafégrupperne og kokkeholdene hø-
rer således under driftsudvalget.
Tre udvalg hører under foreningen. 
Det er bankoudvalget, der afvikler 

den ugentlige bankoaften om tirsda-
gen og i et normalt år uden corona 
lukninger skaffer en nettoindtægt 
på ca. 250.000 kr. til foreningen. 
Kulturudvalget står for at planlæg-
ge og gennemføre kulturelle aktivi-
teter, der henvender sig til et bredt 
publikum i og udenfor Nødebo, som 
der står i forsamlingshusets organi-
sationsplan, mens aktivitetsudval-
get skal tage sig af aktiviteter, der 
tiltrækker og engagerer familier, 
børn og unge samt andre beboere i 
Nødebo og inspirerer til medlemskab 
af forsamlingshuset. 
De tre udvalg under foreningen arbej-
der tæt sammen med driftsudvalget, 
så caféen kan være åben og serve-
re det, der er brug for, når der er et 

arrangement. Når aktivitetsudvalget 
står for fredagscaféen er det på veg-
ne af driftsudvalget.
De sidste to udvalg går på tværs af 
begge enheder i organisationen, 
idet informationsudvalget har an-
svaret for Kirke & Kro, hjemmeside, 
facebook og andre kommunikations-
opgaver i forsamlingshuset, mens 
økonomiudvalget står for den over-
ordnede økonomiske styring, kasse-
rerfunktion, bogføring og udarbejdel-
se af regnskaber. 

Bliv frivillig på Kroen

Alle udvalgene har brug for frivillige, 
så hvis man gerne vil være med som 

frivillig, skal man bare henvende sig 
til det pågældende udvalg eller til en 
i bestyrelsen. Navne og kontaktdata 
finder man både her i Kirke & Kro og 
på hjemmesiden. 
På samme måde kan man henven-
de sig til aktivitetsudvalget eller kul-
turudvalget, hvis man gerne vil star-
te en aktivitet eller gennemføre et 
arrangement.
Hvis man vil lidt længere ned i detal-
jerne om forsamlingshusets organi-
sation, så findes både vedtægter og 
organisationsplan på hjemmesiden 
under menuen generel info./generel 
oplysninger.

Knud Ebbesen
Næstformand i bestyrelsen

Aktivitetsudvalget

I Aktivitetsudvalget har vi planlagt for-
skellige aktiviteter på kroen i løbet af 
efteråret. Bl.a. Oktoberfest den 1. ok-
tober som vi håber vil blive en stor 
succes, hvor byens borgere kan sam-
les til et brag af en fest.
Herudover vil der, traditionen tro, 
blive afholdt Halloween fest den 29. 
oktober og Juletræsfest den 11. de-
cember for alle byens børn og barn-
lige sjæle.  

Fredagscafeen
Der har været masser af liv i fredags-
cafeen i 2021/2022, hvor vi har af-
prøvet forskellige aktiviteter for at se 
hvad der tiltrak byens borgere. Ballon 
Ole, hoppeborg, samt vin & tapas, har 
været begivenheder som vi vil genta-
ge i den nye sæson. 
Når vi nærmer os lægger vi mere in-
formation ud på byens Facebook si-
der. Sidste fredagscafe er den 24. juni 
og vi starter igen den 19. august 2022. 
Vi håber også at kunne fortsætte 
dans om fredagen med endnu en sæ-
son efter sommerferien, da der har 
været stor tilslutning i den forgangne 
sæson. 
I øjeblikket er vi ved at undersøge 
mulighederne for at bygge en ny le-
geplads på kroen, og håber snart at 
kunne dele nogle flere informationer 
omkring projektet. 

Bag aktivitetsudvalget er vi en lille 
gruppe frivillige, der arbejder med 
at sætte aktiviteter i søen her i vores 
skønne by. Vi tror på at det styrker 
sammenholdet i vores dejlige by, og 
det vil vi gerne blive ved med. 
Vi mangler dog ekstra hænder og ho-
veder med gode ideer! 
Så kan du ind imellem tage en vagt i 
fredagscaféen, give en hånd med ved 
div. arrangementer eller har du må-
ske lysten til at hjælpe med at arran-
gere,  så er du meget velkommen til at 
kontakte Line på Line.alstoft@gmail.
com og høre nærmere. 
Til slut ønskes I alle en god sommer 
og vi glæder os til mange hyggeli-
ge aktiviteter på Nødebo Kro efter 
sommerferien.

De allerbedste hilsner fra 
Aktivitetsudvalget 
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Foredrag om onsdagen

Onsdag aften er der en gang om må-
neden foredrag kl. 19.30, og som no-
get nyt inviterer vi til filosofiske salo-
ner, hvor filosoffen Oliver Kauffmann, 
der bor i Nødebo, møder førende na-
turvidenskabsfolk og snakker med 
dem om deres aktuelle forskning be-
tragtet fra en filosofisk vinkel.

Det er billigt!

Oplevelser på Kroen er billige i for-
hold til, hvad man skal betale for 
det samme andre steder. Og så er 
der oven i købet rabat at hente, hvis 
man er medlem af støtteforeningen 
Forsamlingshusets Venner.
Medlemmer kan købe et årskort for 
kun 800 kr., som giver adgang til 24 

af sæsonens koncerter og foredrag. 
Løssalgsprisen for de 24 arrange-
menter er 3.600 kr. Man skal betale 
for spisebilletter, men her er der også 

en reduceret pris for medlemmer. 
Som medlem kan man som alterna-
tiv få 20% rabat på køb af løssalgs-
billetter til eget brug. Men de skal 
købes i forsalg senest en uge før ar-
rangementets start, for at man kan 
få rabatten.

Kulturkalender for dig

Synes du, der mangler noget for dig i 
kulturkalenderen, så er der håb for-
ude. Som kulturudvalgets formand 
Karsten Vrangbæk skriver i sin vel-
komst, kan man komme med forslag 
og selv bidrage, når næste sæson 
2023-24 skal planlægges. 
På gensyn til nye oplevelser på 
Nødebo Kro.

Kulturudvalget

Jazz duoen Svaneborg Kardyb spiller live på Kroen 29. januar 2023. 
Foto: Martin Baltser

Klezmofobia spiller fredag 3. marts 2023. 
Foto: Susanne Hansen

Med dette nummer af Kirke & Kro får 
du Kulturkalenderen for den kom-
mende sæson 2022-23, hvor du kan 
læse om 37 oplevelser i perioden fra 
september 2022 til april 2023. Der er 
ingen grund til at køre langt væk efter 
oplevelser, når vi kan få kunstnerne 
til at komme til Nødebo i gå-afstand.
Denne gang er der også arrange-
menter med, som Aktivitetsudvalget 
har kunnet lægge fast allerede nu. 
F.eks. Oktoberfest, Halloween og 
Juletræsfest for hele familien. Så 
kig kulturkalenderen godt igennem 
og reserver datoerne i jeres private 
kalender.

Søndagskoncerter

Søndag eftermiddag kan man 11 
gange i løbet af sæsonen få en 
god musikalsk oplevelse på Kroen. 
Koncerterne starter kl. 16, og caféen 

åbner en time før koncerten. Så kom-
mer man tidligt, kan man lægge et 
reservationsskilt på den plads, man 
gerne vil sidde på, og derefter nyde 

udsigten, en kop kaffe eller en drink, 
inden koncerten begynder.

Mad & Musik fredag aften

Der er plads til 80 spisende gæster på 
de 6 fredage, hvor vi byder på koncert 
kl. 21. Man skal købe billetter i forsalg 
senest kl. 12 onsdagen før, hvis man 
vil spise en af de fremragende mid-
dage, som Kroens frivillige kokkehold 
serverer. Og så er man helt sikkert i 
god stemning til musikken begynder 
i salen. Der er også mulighed for at 
spise et enkelt måltid, når der er fol-
kedans med Nøddeknækkerne og de-
res gæsteorkestre den sidste fredag 
i måneden.

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

Nye oplevelser på vej

TV-vært, komponist og sangleder Katrine Muff kommer onsdag 25. januar 2023. 
Foto: Alexander Banck-Petersen

Den unge stjernepianist Gustav Piekut giver koncert i Nødebo søn. 9. okt. 2022. 
Foto: Nils Krogh-Hansen
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værkstedet uden andre kloge hæn-
der og hoveder, så han har søgt nye 
makkere til det nørdede, sociale fælles-
skab gennem opslag på Kroen og i face-
bookgruppen Nødebo – din og min by.
Michael Hansen er pensioneret låses-
med, mens Orla Vesterager er uddan-
net elektroniktekniker og har arbejdet 
mange år hos Brüel og Kjær. Orla er nu 
pensionist og er hvert år med til at te-
ste elektronik før det sættes til salg på 
Kroens loppemarked. Palle Hansen er 
forresten pensioneret radiomekaniker. 

En lille anekdote som viser 
Arnes entusiasme

Arne mødte i 2016 ved overrækkelsen 
af De Frie Fugles Pris den omrejsen-
de cellist og cello-bygger Ida Rigel. 
Hun fik nemlig prisen samme år som 
Nødebo Bæredygtigt Værksted fik 

den. Ida Rigel fik prisen for at cyk-
le Europa tyndt med sin selvbygge-
de cello. Hun havde betroet Arne, 
at det var uhyre vanskeligt at lave 
det perfekte fodstykke til en cello. 
Udfordringen bestod i at finde et 

materiale som kunne vibere med in-
strumentet på en helt speciel måde. 
Vi ved ikke om det lykkedes Arne at 
løse den opgave, men forsøge måt-
te han! 

Kirsten Vesterager

I  august 2014 holdt Nødebo 
Bæredygtigt! sit første borgermøde. 
Vi havde inviteret oplægsholdere, 
der viste nye veje til en bæredygtig 
hverdag. Efter oplæggene blev der 
dannet 3 grupper som skulle ud-
veksle bæredygtige idéer om trans-
port, affald/genbrug eller energi/
boligopvarmning.
Affald-/genbrugsgruppen konklude-
rede, at vi er nødt til at erstatte brug-
og-smid-væk kulturen med en kultur, 
hvor defekte apparater, før de kasse-
res, søges repareret. Arne Sørensen 
tog initiativ til Nødebo Bæredygtigt 
Værksted, som skulle bestå af frivil-
lige med faglig baggrund og/eller lyst 
til at finde det svage led, når elek-
triske apparater går i stykker. Ofte 
er det en lille komponent, som ikke 

virker, og en reservedel kan skaffes, 
når man kender forsyningsvejene - og 
det gjorde Arne.

1-2-3

Arne fik hurtigt Niels Kildegaard med 
på idéen, og sammen definerede de 
værkstedets præmisser og fik ad-
gang til et interimistisk værksted 
i Kroens kælder. I 2016 kom Palle 
Hansen med i teamet, som flyttede 
op på 1. sal og fik plads til Arne og 
Palles eget måleudstyr og alverdens 
værktøj.
Arne Sørensens død efter et hjerte-
stop d. 27. februar kom som et chok. 
Arne vil blive husket for sin veludvik-
lede humor og en nysgerrighed, der 

drev ham til opfindsomhed på alle 
planer. Han dirkede sig ind i de fleste 
elektriske apparater, og fandt frem 
til den slidte komponent, som skulle 
skiftes. Vi skylder Arne stor tak for 
hans indsats for at ændre brug-og-
smid-væk kulturen til en bevidsthed 
om at mange ting kan repareres. På 
godt syv år har små 700 defekte ap-
parater været igennem reparatører-
nes hænder, og det er lykkedes at 
forlænge levetiden for over 80% af 
apparaterne. 

Velkommen til NBV’s to 
nye reparatører:  Michael 
Hansen og Orla Vesterager

Palle kan naturligvis ikke videreføre 

Fra højre Michael Hansen, Palle Hansen og Orla Vesterager i værkstedet på kroens 1. sal

Nyt fra Nødebo Bæredygtig
HURRA! Palle har fundet to nye makkere til reparationsværkstedet

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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Nødebovej

Lokalrådet arbejder vedvarende med 
trafik og støj på Nødebovej i godt sam-
arbejde med forvaltning og politikkere 
i kommunen. På det seneste har vi fået 
en del henvendelser vedr. lastbiltrafik-
ken, der køre noget hurtigere end tilladt. 
Lokalrådet er meget opmærksom her-
på, men har også brug for, at den enkel-
te kontakter politiet og beder om flere 
fartmålinger (https://politi.dk/da/be-
stil-en-betjent/bestil-en-faerdselskon-
trol). Dertil kan man også – om muligt 
– notere sig telefonnummeret på den 
pågældende vognmand (står oftest på 
lastbilen), kontakte ham/hende, og bede 
firmaet om at være mere opmærksom 
på fartgrænser på Nødebovej.

Generalforsamling 2022

Torsdag d. 10. marts gennemførtes 
Lokalrådets årlige generalforsam-
ling. Lokalrådet består herefter af 
følgende medlemmer:
Formand: Søren P. Østergaard.
Næstformand: Jørgen Bang.
Kasserer/Sekretær: Birgit Madsen.
Bestyrelsesmedlemmer: Maria 
S. Brendstrup, Lene Thorsen og 
Preben Henrichsen.
Tilforordnede: Byrådsmedlem 
Christina Thorholm og Sognepræst 
Eva Holmegaard Larsen.

Søren P. Østergaard
Formand

Nyt fra Nødebo Lokalråd

Udvidelse af Nødebo 
Skole?

På forårets sidste dag, tirsdag d. 31. 
maj, havde Lokalrådet i samarbej-
de med afdelingsrådet på Nødebo 
Skole, inviteret politikere fra Børne-, 
Familie og Unge-udvalget i Hillerød 
Kommune på besøg på Nødebo 
Skole.
Såvel Lokalråd som Afdelingsråd 
har i nogen tid arbejdet med en op-
datering af Nødebo Skole, som en 
selvstændig del af den kommen-
de overordnede udviklingsplan og 
”Landsbyvision” for Nødebo. 
Det er lykkedes Lokalrådet at få sat 
Nødebo på den politiske dagsorden 
og herunder i særdeleshed Nødebo 
Skole, der efterhånden er blevet 
så eftertragtet, at der allerede fra 
skoleåret 2023/24 kan imødeses 
manglende plads til de mange glade 
Nødebobørn. Fra 2027 vil der end-
da være behov for yderligere plads.
Det er således d. 20. april vedtaget i 
kommunens Økonomiudvalg at der 
i de kommende budgetforhandlin-
ger fremsættes et anlægsønske om-
handlende kapacitetsudvidelse på 
Nødebo Skole.
G læden var der for s tor,  da 
Formanden for Børne-, Familie 
og Unge-udvalget Lars Elbrandt 
s a m m e n m e d u d v a l g s m e d -
lem Stine Østlund og medlem 
af Økonomiudvalget Chris t ina 
Thorholm kom på besøg på skolen 
og ved selvsyn kunne se de udfor-
dringer der allerede er på Nødebo 
Skole i dag. Selvom der for ikke 

længe siden blev renoveret toiletter 
og bad, og etableret længe savnet 
ventilation, er der stadig mange for-
bedringer vi godt kunne tænke os, 
til gavn for såvel elever som lærere 
på skolen. Ud over at der mangler et 
klasselokale, er der ingen faglokaler, 
musiklokalet er beliggende ovenpå 
0N’s klasselokale og der er ikke no-
get pædagogisk center/bibliotek på 
skolen. 
Sagen er nu så langt, at forvaltnin-
gen i Hillerød Kommune har udarbej-
det et forslag til forbedring af forhol-
dene og Lokalrådet/Afdelingsrådet 
har indsendt bemærkninger dertil. 
Det er Lokalrådets indtryk, at poli-
tikerne er meget imødekommende 
ift. at foretage nødvendige investe-
ringer på skolen, og også overfor de 
input vi der kender skole fra daglig-
dagen giver.
Samlet set synes en kommende inve-
stering i Nødebo Skole at ville være 
på mellem 10 og 20 millioner kroner.

Fjernvarme i Nødebo?

Lokalrådet får i øjeblikket mange 
henvendelser vedrørende mulig-
hed for Fjernvarme i Nødebo. Der 
er pt. ingen planer om fjernvarme-
forsyning i Nødebo, men Lokalrådet 
arbejder sammen med Nødebo 
Bæredygtigt om at f inde løsnin-
ger der gør, at hver enkelt hustand 
i Nødebo nu ikke straks skal have 
egen varmepumpe, med de støjge-
ner sådanne pumper ofte også re-
sultere i. Både staten og Kommunen 

arbejder pt. med fremtidens var-
meforsyning til erstatning for op-
varmning med gas- eller oliefyr. Vi 
har været i dialog med Formanden 
for Hillerød Forsyning, som ikke er 
afvisende overfor at etablere en 
decentral f jernvarmeforsyning af 
Nødebo. Det er naturligvis afgøren-
de for den enkelte hustand hvad en 
tilslutning til en sådan ordning vil 
koste og hvornår der evt. bliver mu-
lighed for tilslutning til fjernvarme. 
Lokalrådet og Nødebo Bæredygtig 
arbejder sammen herom og vil 
indkalde til at fælles borgermøde 
når nærmere afklaring foreligger. 
Indtil da kan Lokalrådet anbefale, 
at man slår koldt vand i blodet og 
afventer den nationale såvel som 
den lokale udvikling på fremtidens 
varmeforsyning.

Lene Thorsen, Christina Thorholm, 
Jørgen Bang, Stine Østlund og 

Lars Elbrandt på Nødebo Skole

Vil du vide mere 
om Lokalrådets 

arbejde? 

Se mere på på 
www.nødebo.dk 

Her finder du også 
information om 

Lokalrådets månedlige 
møder, hvor alle borgere 
i Nødebo er velkommen i 

spørgetiden.
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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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Stafet For Livet i Nødebo 2022

Lørdag d. 20. august 2022 afholder vi 
igen Stafet For Livet på sportspladsen i 
Nødebo, hvor vi samler penge ind til kam-
pen mod kræft.
Årets stafet bliver en 12-timers stafet 
med start kl 11.00, hvor stafetten flyves 
og spilles i gang af henholdsvis Hillerød 
Brevdueforening og Den Kongelige 
Livgardes Tambourkorps. Vi gentager 

tidligere års succeser som hoppeborg, 
sjove cykler fra Cykelstalden og gratis is til 
børnene, og vi planlægger igen at lave en 
skovrute på 5 km udover den traditionelle 
500 m rute på sportspladsen. Derudover 
bliver der masser af god underholdning 
fra scenen og aktiviteter for både børn og 
voksne på plænen. Vi skal blandt andet 
”slå kræften af tønden” med fine præmi-
er til vinderne.
Kl. 21:30 holder vi den smukke og rørende 
lysceremoni, hvor vi tænder lys til støtte 
for dem, som kæmper mod kræft eller til 
minde om dem, vi har mistet til kræft. Du 
kan allerede nu købe lysposer via hjem-
mesiden. Så vil vi sørge for at din lyspose 
bliver en del af lysceremonien.
Der er også mulighed for at købe mad, 
drikke og snacks hele dagen.

Hvis du er nuværende eller tidligere kræft-
patient, så tilmeld dig som ’fighter’ og del-
tag på dagen som æresgæst bl. a. med 
gratis morgenmad og frokost.
Vi regner med dobbelt så mange deltage-
re som tidligere år, så der bliver godt gang 
i den. Tilmeld dig et eksisterende hold el-
ler opret selv et hold og kom og få en god 
dag på sportspladsen, samtidig med at du 
støtter et godt formål.
Læs mere på www.stafetforlivet.dk/noe-
debo, hvor du også vil kunne se det fulde 
program, så snart det er klart.

Venlig hilsen 
Leif Højvang

Tovholder for logistik
Stafet For Livet Nødebo 

Tlf. 22724910

Følg	os	på	Facebook	på	Stafet For Livet Nødebo	og	på	www.stafetforlivet.dk/noedebo

Blomster 
i hele 
Nødebo
Det har været et flot syn, at Nødebo 
Lokalråd har sørget for at tulipanerne 
har blomstret i hele Nødebo i dette 
forår, både på hjørnet af Nødebovej 
og Kildeportevej og ved alle busstop-
pestederne, har Nødebo Lokalråd 
sørget for at der er plantet tulipaner.
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Kirken byder på...

Højskoledage i Nødebo præstegård
”Er der noget at grine ad?”
Lørdag d. 3. - søndag d. 4. september 

Er der noget at grine ad? Det spørgs-
mål stiller vi på årets højskoledage i 
præstegården. Bagved det spørgs-
mål ligger et andet. Nemlig om vi 
overhovedet må grine mere? 
Hver gang smilet trækker i os og den 
sjove bemærkning ligger lige på tun-
gen, ser vi os over skulderen af frygt 
for at komme til at krænke nogen. 
For humoren er sjældent uskyldig. 
Den kan både manifestere fordom-
me og bryde dem. 
Bag grinet gemmer sig en alvor. Vi 
går tæt på alvoren, undersøger dens 
betydning og tager temperaturen på 
dens tilstand. Vi skal møde den po-
litiske og religiøse satire, som alle 
dage har udfordret magten og af-
sløret løgn og hykleri. 

Hvis man kan kalde humoren for 
sandhedens spejl, så er det store 
spørgsmål, om vi er blevet for sår-
bare til at se ind i det?
Samtidig kan vi ikke undvære det 
gode grin. Det skaber et forløsende 
fællesskab, styrker demokratiet og 
giver os et åndehul midt i en ufor-
ståelig verden. Der ville være meget 
mere at græde over, hvis vi ikke også 
kunne grine.
Hvad sker der, hvis latteren forstum-
mer? Velkommen til en munter week-
end. Vi håber, der bliver en masse at 
grine ad.

Religiøs satire fra senmiddelalderen: 
Djævelen bruger en munks hoved som 
sækkepibe. Munken ligner til forveksling 
Martin Luther. Den Onde blæser sin ånd 
ind gennem munkens hoved og ”inspire-
rer” ham til at udbasunere sit djævelske 
budskab. Munken er med andre ord et 
djævelens instrument. 

Gode foredrag
Mød blandt andre….

Lisa Lundquist, professor eme-
rita fra Institut for 
L e d e l s e ,  Po l i t i k 
og Filosof i og for-
fatter til bøgerne 
” Danish Humour 
– sink og swim” og 

”Homorsocialisering”. Hun kommer 
med et oplæg om DANSKERNES 
HUMOR – OG DE ANDRE(S) . 
Hvordan kan det være, at ikke-dan-
skere ofte opfatter danskerens hu-
mor som direkte, aggressiv og eks-
kluderende, når vi selv synes vores 
humor er sjov, hyggelig og inklude-
rende? Vi skal en lille tur rundt i tra-
ditionelle humorteorier, og Litas egen 
teori om humorsocialisering  - inspi-
reret af den danske filosof og psyko-
log Harald Høffdings bog om ”Den 
store Humor” fra 1916, og af forsk-
ning i sprog og samfund. 

Dennis Meyhoff Brink, postdoc ved 
Institut for Kunst og 
Videnskab. Han kom-
mer med oplæg-
get FRÆKHEDENS 
EVANGELIUM – OM 
DEN EUROPÆISKE 

RELIGIONSSATIRES HISTORIE OG 
INDFLYDELSE. Hovedstrømme i den 
omfattende europæiske tradition 

for religionssatire, der har været 
med til at præge vores historie. Fra 
Reformationen, hvor religionssatiren 
blev et vigtigt våben i kampen mellem 
protestanter og katolikker. Over op-
lysningstidens satire over overtroen 
og hele gejstligheden, og 1900-tal-
lets brug af humoren i kampen for 
demokrati mod enevælden. Og op til 
det 21. århundredes balance mellem 
blasfemi og racisme. 

Kristian Bøcker, sognepræst i Jelling, 
k lumme- og kro-
nikskriver i Kristeligt 
Dagblad, stifter og 
redaktør af satire-
mediet ”Hyrdebrevet 
Søndag Morgen”. 

Han holder oplægget HVIS MAN 
IKKE MÅ LAVE SJOV MED GUD, ER 
FANDEN LØS. Betragtninger om, 
hvad man må lave sjov med. Om 
grænser, religiøse følelser, hensyn og 
det hellige. Uddrag fra Hyrdebrevet – 
eventuelt lidt om bispevalg… 

Benny Grey Shuster, teolog og 
forfatter til bogen ”Om påskelat-

teren”. MÅ MAN 
LE I KIRKEN? Det 
spørgsmål er mindst 
lige så gammelt som 
en længst g lemt 
sydt ysk tradit ion 

for at bringe menigheden til højlydt 

latter påskemorgen. I 1518 udkom 
et skrift af Basels senere reforma-
tor, Johannes Oecolampadius, hvori 
fænomenet påskelatter for første 
gang beskrives – og kraftigt kritise-
res. Oplægget giver en kulturhistorisk 
fremstilling af påskelatteren og balla-
den omkring den, der førte til overve-
jelser over, om man overhovedet må 
le i kirken? Eller i samfundet, eller no-
gen steder? Opfattelsen af latter har 
ændret sig radikalt og på forbløffen-
de kort tid. Fra fordømt og djævelsk 
til lovprist som himmelsk. 

Underholdning 

Helt sikker t noget morsomt i 
Gadevang kirke lørdag eftermiddag. 

God mad

Liflige dufte kommer fra køkkenet 
gennem hele lørdagen, hvor vores 
kok forbereder lørdagens festmiddag.

Gudstjeneste

Søndag morgen starter med gudstje-
neste i Nødebo kirke

Pris og tilmelding

Det koster 490 kr. at deltage lørdag og søndag. Deltager man kun lørdag er prisen 350 kr. 
Deltager man kun søndag koster det 150 kr. 

Deltagergebyret dækker foredrag, kaffe, kage, frugt, middag og underholdning.

Program

Det færdige program lægges ud på vores hjemmeside (www.noedebogadevangkirker.dk), 
så snart det er helt færdigt. Det vil også blive tilsendt alle deltagere. 

Weekenden byder på...
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Kirken byder på...

     Fællessangen er tilbage. Det opliver og varmer os at synge sammen. Der er så 
mange skønne sange, både gamle og helt nye. 

Det er for både unge og gamle. Alle der har tid og lyst til og være med, og 
som måske har en fridag, eller er ude at gå en tur, eller bare har lyst til en 
hyggelig formiddag i godt selskab. 
Vi har vores organist Torben H.S.Svendsen ved flygelet. Vi har Sunyee Shin 
tilbage fra sin udstationering med Røde Kors i Rumænien. Hun brygger 
kaffen, bager bollerne og er med til at vælge sangene. 

Det er gratis at deltage – så tag endelig naboer og venner med.

Sted: Nødebo præstegård
Tid: Kl.10-12
Datoer: 12. august - 26.august - 9. september - 30. september - 14. oktober 

 • En håndsrækning til travle børnefamilier i Nødebo og Gadevang 
• Kort børnevenlig gudstjeneste i Nødebo kirke
• Spaghetti med kødsovs/vegetarsovs i præstegården
• Gratis
• Hyggeligt

Tilmelding: Seneste dagen før til kirkekontoret v/Allan Høier på email 
alho@km.dk
Afmelding! Vigtigt af hensyn til de gode mennesker, der står i køkke-
net. Senest samme dags morgen!

Sted: Nødebo kirke og præstegård
Tid: Kl.17 i kirken
Datoer: 25. august - 29. september - 
27. oktober - 24. november

Salmer & Spaghetti
Ny sæson: Nødebo kirke hver den sidste torsdag i måneden kl. 17.00

Morgenmad & Morgensang
 Syng sammen i præstegården

Musikalsk aftenkirke i Gadevang
Hver den anden torsdag i måneden kl. 19.30 i Gadevang Kirke

Aftenkirken er et alternativ til søndagens gudstjenester. Vi har skabt en mellemting 
mellem en andagt og en lille koncert - hver gang med en solist, vores kantori el-

ler et andet musikalsk arrangement, der understøtter andagtens fordybelse 
og refleksion. 

Tid: Kl.19.30
Sted: Gadevang kirke
Datoer:
11. august: Sensommersalmer og sommerbobler. Musik for horn og 

klaver af R. Gliere, C. Saint-Saëns, F. Strauss m.fl. 
Torben H.S.Svendsen (klaver) og Alexander Bergmann (horn) 

8. september: Om taknemmelighed og høsttidens milde skønhed

Familiekirke og Himmel & Jordnær
Hver den anden søndag i måneden

• Familiekirke er en kombination af kirke for voksne 
og kirke for børn. Ideen er at være i kirke sammen, 
uden at det kun er for børn eller kun er for voksne 
• Vi begynder sammen, men under prædikenen 
deler vi os i børn og voksne, for at samles igen til 
fælles nadver 
• Børnekirken ledes af cand.teol. Ann-Sofie Lander 
Olsen, som bor i Gadevang med sin mand og tre 
små børn 
• Efter gudstjenesten mødes vi på CAFÉ JORDNÆR 
til kaffe og nybagt brød og måske også et par af 
caféens lækre kager

Tid: Kl.10.30
Sted: Gadevang kirke og Café Jordnær
Datoer: 11. september - 9. oktober - 
13. november 
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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 

MENIGHEDSRÅD

www.noedebosogn.dk

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

NØDEBO LOKALRÅD 

www.nødebo.dk

Formand
Søren Østergaard
Næstformand 
Jørgen Bang
Kasserer/ sekretær 
Birgit Madsen
Medlem
Lene Thorsen
Maria S. Brendstrup
Preben Henrichsen
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 BRIDGEKLUB

www.NødeboBridgeklub.dk

Formand

Hans Kloch  4847 1250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 

www.nif.dk

Badminton 
Sven M. Andersen  4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber  3018 6513
Tennis 
Jørgen Fonnes 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 

www.hillerodsejl.dk

Ib Andersen 2447 3004
ia.privat@gmail.com

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ 
www.kkes.dk

Claus Bo Jensen  4826 1780
formand@kkes.dk/claus_bo@post5.tele.dk 
Klubhus: Krostien 11, Nødebo 

NØDEBO STAVGANG 

www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 5141 6429
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597

FORSAMLINGSHUSET 

NØDEBO KRO

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand  
Hanne Toke  5277 1871
Næstformand 
Knud Ebbesen     4034 3531
Sekretær 
Jens Lassen.    2113 0847
Kasserer 
Erik Wedø   4010 3288
Aktivitetsudvalget
Line Alstoft     2365 0926
Bankoudvalget
Mogens Bastrup   2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev   2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre   2014 1617
Informationsudvalget
Mia Bjerager                               2016 5888
Kulturudvalget
Karsten Wrangbæk                   2941 0069
Økonomiudvalget
Carsten K. Thomsen                 2633 3033
Øvrige medlemmer
Sandra B. Christiansen              2124 8911

Kirke og Kroissanter
Sommerkirken skruer op for varmen

Kirken byder på...

I juli måned er der mange, der er på 
ferie. Der bliver stille i vores to små 
skovbyer. Men for dem, der er tilba-
ge, er der gudstjeneste hver søndag 
i den ene af kirkerne. 

Vi skruer op for varmen med dejlige, 
friskbagte croissanter til kirkekaffen. 
For en gudstjeneste varer kun en 
time – men vi vil så gerne, at du bli-
ver lidt længere…. 

Tirsdagstræf i præstegården 13. sep. kl. 14-16

I 1994 boede vi i et stort hus i Nødebo 
med 3 hjemmeboende teenagers. 
Min mand var udstationeret i Kina. 
Året efter skulle jeg og to af børnene 
følge efter, og jeg fik som ønsket 2 års 
orlov fra min jordemoderstilling.
Børnene kom i amerikansk skole, og 
min mand, som var 62 år, måtte ikke 
køre bil, så jeg blev i begyndelsen pri-
vatchauffør i Beijings forvirrede trafik.
Via et Health Care netværk blev jeg 
engageret i at opstarte en fødeklinik, 

der fik navnet ”Beijing United Family 
Health Center”, og den fungerer end-
nu med stor succes.
En anden stor oplevelse var som 
rådgiver i forbindelse med oprettel-
sen af adoption af kinesiske børn via 
DanAdopt, som blev mulig i 1995.
Børn og jeg vendte beriget hjem, 
men min mand dukkede først op 2 
år senere.
Fri entre - alle er velkomne!
Kaffe og kage koster 20 kr.

Tirsdagstræf
Kirsten Aunstrup fortæller om 2 års udstationering i Kina og viser fotos 
fra dagligdagen og overraskende eventyr i det store spændende land

Tid: Kl.10.30
Datoer: 3. juli (Gadevang), 10. juli (Nødebo), 17. juli (Gadevang), 
24. juli (Nødebo), 31. juli (Gadevang)

På gensyn, 
Fra alle os i Nødebo-Gadevang kirke og alle vores sommervikarer!
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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

Juni Nødebo Gadevang
19. juni 9.00 10.30 EHL

26. juni 10.30 EHL

Juli
3. juli --- 10.30 EHL

10. juli 10.30 --- Birgitte Grøn

17. juli --- 10.30 EHL

24. juli 10.30 --- Birgitte Grøn

31. juli --- 10.30 Jørgen Christensen

August
7. august 10.30 --- EHL

11. august --- 19.30 Aftenkirke EHL
14. august 9.00 10.30 EHL
21. august 10.30 EHL

25. august 17.00 Salmer & Spaghetti --- EHL

28. august 9.00 10.30 EHL

September
4. september 9.00 --- EHL

8. september --- 19.30 Aftenkirke EHL

11. september 9.00 10.30 Familiekirke EHL

18. september 10.30 --- Birgitte Grøn

25. september 9.00 10.30 EHL
29. september 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


