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Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT
350 kr. pr. år - og 150 kr. for unge
(under 30) under uddannelse.
Forældres medlemsskab omfatter
børn under 18.
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.
Medlemsskab oprettes via hjemmesiden
www.noedebo-kro.dk

Rabat på leje af Nødebo Kro
Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på
Nødebo Kro, kan to gange om året få rabat på
lejen. Det ene lejemål skal være Hestelængen.
Forudsætningen for rabatten er, at man har været
medlem i min. to år, når lejekontrakten underskrives.
Medlemskabet regnes fra den dag, hvor man første
gang har indbetalt kontingent. Denne information
findes i kroens medlemssystem. Højest to medlemmer
kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers
personlige arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage,
konfirmationer mm. Man må gerne leje kroen til en god
vens arrangement, men der gives ikke rabat.
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Julens gudstjenester
Julen har bragt velsignet bud
Ni læsninger - fra ”Bibelen 2020”
Julekoncert i Gadevang Kirke
Intet nytår uden Royal Danish Brass
Aftenkirke - Ro til tro
Børnekirke - Salmer & Spaghetti
Morgenmad og morgensang
Nyt menighedsråd
Vi vil gerne skilte med det
Vi kommer til din kirke, Gud, og finder døren åben...
1. søndag i advent tænder vi byens juletræ
Nødebo Kro er fortsat åben
Livsmod smitter også
Løbeklubben ”Kildeport”
Nødebo Naturfitness
Hey Gamers, kender I Nødebo eSport?
Fodboldhold, der mangler banetider
NB! Tidsrejsen - Nødebo 2040
Gadevang skoles Halloween-dag
Permakulturhave
Jan Kongerslev: Jeg vil gerne være med til at skabe
værdier på Kroen
Kultur er sundt!
Kulturkalender
Årets store julefest
Et liv i Kongens klæ’r - Fra Nødebo til Afghanistan
Nødebo Vandværk
Foreninger
Gudstjenester / Vejviser for kirkerne

Din lokale EL installatør
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
Døgnvagt
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

www.rbb-el.dk

Hvis nogle stadigvæk tror, at en præst
har fri kl. 12 om søndagen og så stort set - har fri indtil næste søndag,
så skal de bare læse Evas bog.
På en varm og kærlig måde beskrives
alle de opgaver, som en præst kan og
vil påtage sig i dag.

GIV DIT LIV ET BOOST

NØDEBO

ZONETERAPI
&f y s i u r g i s k m a s s a g e

Akupunktur
NADA
Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

v/Anette Plum

Tlf: 40 18 86 11
Ring eller skriv for at bestille tid

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

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081
Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg
akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad
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En anmeldelse af bogen ”På indersiden”, som vores præst Eva Holmegaard Larsen har skrevet og udgivet i år.
En tankevækkende bog om livet som sognepræst i Nødebo og Gadevang.

Sognepræst i
Nødebo og Gadevang
Eva Holmegaard

RBB Electric - Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk

•
•
•
•
•

Præstetanker
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Den giver bestemt ikke indtryk af en
evigt travl og stresset præst, for det
lyser ud af den, at Eva er dybt engageret i sit arbejde og holder virkelig meget af det. Men det kan være svært at
finde tid til alt det, en moderne præst
kan engagere sig i udover det egentlige kirkearbejde.
Der skal selvfølgelig skrives en ny
prædiken til hver højmesse, hver søndag har sin egen tekst som udgangspunkt , og nogen tekster er nemmere
at engagere menigheden i end andre.
Eva fortæller om sin ”kernemenighed” - den flok mennesker som har
dyb glæde af at komme i Kirken hver
eneste søndag, og som hun gennem
tiden føler sig meget knyttet til.

Men Eva har dyb respekt for alle de
forskellige måder, den kristne tro bliver udtrykt på, og det giver hun fint
udtryk for i bogen. Hvis et brudepar
bestiller vielse, synes de tit, at de skal
forsvare deres måde at være kristne
på – måske er den ikke særlig kirkelig
– det behøver man ikke over for Eva,
hun byder alle velkommen, men vil
rigtig gerne høre hvorfor parret har
valgt kirken….
I bogen funderer hun også over opgaven som sjælesørger. Hun skriver ”En
psykolog sagde engang, at forskellen
på hende og mig er, at man går til psykolog med det, man kan gøre noget
ved. Præsten går man til med det, der
ikke kan gøres noget ved.” Det er en
stor og vigtig opgave at rumme folks
sorg sammen med dem, det vil der altid være brug for, og Eva ser det som
en vigtig opgave.

der var præst. ”Jeg fik foræret noget
af min morfar, en grundtro, som jeg
har levet på hele mit liv.” Beskrivelsen
giver et fint indtryk af grunden til, at
hun valgte at læse teologi, og derefter
valgte at blive præst.
I det hele taget fortæller Eva levende om at være sognepræst. Bogen
er fyldt med overvejelser og tanker,
som er vedkommende for os alle.
Den er skrevet i et dagligdags sprog
med mange humoristiske detaljer og
helt sikkert værd at læse for alle, hvad
enten man er medlem af folkekirken
eller ej.
Lisbeth Larsen

Hun fortæller også om de nye opgaver, som kirkerne er begyndt at udføre, med spaghettigudstjenester,
babysalmesang, aftenandagt m.m.
Opgaver som hun føler er meget meningsfyldte, men svære at få tid til.
Hun grunder over, om kirken måske
nogle gange er for optaget af at ”sælge sig selv” og kan savne de ”hidsige
debatter” hun i sin tid som teologistuderende havde om tros-spørgsmål.
Det er der for lidt tid til.
Hun fortæller også erindringer fra sin
egen opvækst på Fyn, og betydningen af at have en højt elsket morfar,

”På indersiden”
Eva Holmegaard
Forlaget Eksistensen 2020
Kr. 200
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Julens gudstjenester
- eller lidt om superspredning

Det bliver jul

Fortæl børnene om julen

Bare rolig, julen bliver ikke aflyst – sagde vores statsminister. En avis havde dog overskriften: Julen er
usikker i år! Andre går rundt og ryster bedrøvede på
hovedet og spørger: bliver det overhovedet jul i år?
Men hvad taler de om? Det bliver jul, uanset om jorden er ved at gå under. Det bliver jul, selvom vi må
droppe alle julefrokoster. Om vi så besluttede os til
at hoppe hele julen over i år - så bliver det jul.
Det blev jul på trods, dengang kejser Augustus ville
eet og Gud ville noget andet. Det blev jul, selvom
der ikke var plads, hverken i herberget eller andre
steder. Man holdt afstand med afsprittede hjerter.
Kun fårene, hyrderne og englene udsatte sig selv for
nærkontakt med en helt ny superspreder: en kærlighed, der går fra himmel til jord og favner hele verden
i det lille barn, der blev født i en stald på en mark
ved Betlehem.

Kan man ikke komme i kirke, kan man læse juleevangeliet for sin familie. Og vi kan synge de dejlige julesalmer, der siger det hele. Fortæl børnene, at julen
har et budskab, der gør verden smukkere. Lad det
sprede sig, at alle jordens store og små mennesker
har det tilfælles, at et håb er født – vi har lov at tro det
bedste, om os selv og hinanden og verdens fremtid.

Hvem er den største?
Gud er stor – er der nogen der råber, mens volden
spreder sig. Men den Gud, vi samles om i julen, kender ikke til anden storhed end at gøre sig så lille som
et skrøbeligt, nyfødt barn. Den Gud, vi kalder Jesu
Kristi far, kender ikke til nogen større sandhed, end
kærlighed, solidaritet, tilgivelse og medmenneskelighed. Den største er den, der kan gøre sig lille.
Og den sandhed står! Også selvom vi må aflyse vores julefrokoster. Den har en superspreder-kraft i
sig, som vi for alt i verden ikke må holde på afstand,
men tage ind og lade os besmitte og inficere af. Jo
mere jo bedre.
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Gudstjenester og corona
JULENS GUDSTJENESTER er dog udfordret af corona-restriktioner. Og de forandrer sig hele tiden, så
det er svært at følge med.
Situationen er sådan, at kirkerne er underlagt kvadratmeter-beregninger – så vi må være 19 i Gadevang
kirke, foruden kirkepersonale, og 26 i Nødebo kirke.
Sidder man samlet i familier, er tallet 30 i Gadevang
og 35 i Nødebo. Udendørs gælder forsamlingsloftet
på 10 personer.
I julen er der tradition for, at der kommer mange i kirke. Mange hundrede. Hvad gør vi så? Vi holder både
gudstjeneste udendørs og indendørs og hele julen
igennem krydret med ekstra skøn musik.

OBS!! Fordi situationen hele tiden ændrer sig, er
det en god ide at holde øje med vores hjemmeside:
Noedebogadevangkirker.dk.
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Juleaften 24. december

To udendørs, to indendørs – masser af bålfade, trompeter og stemning på kirkegårdene
Gadevang kirke
Kl.12.30 Gudstjeneste indendørs – forbeholdt de mest sårbare
Kl.14.00 Gudstjeneste udenfor på kirkegården – vi inddeler kirkegården i zoner, inden for hvilke man må stå
10 personer. Zonerne afmærkes af bålfade.
Nødebo kirke
Kl.15.30 Gudstjeneste udendørs – kirkegården inddeles i zoner, hvor der må stå 10 i hver. Zonerne afmærkes af bålfade.
Kl.17.00 Gudstjeneste indendørs – forbeholdt de mest sårbare

Juledag 25. december – med trompet og dejlige julesalmer
Nødebo kirke: Kl.9
Gadevang kirke: Kl.10.30

Anden juledag 26. december – mere trompet, mere jul
Nødebo kirke: Kl.10.30

Julesøndag 27. december – gløgg og julesalmer
Gadevang kirke: Kl.14
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”Julen er over os, rundt om os og i os.
Modstand er nytteløst, intet kan befri os.
Dog er der et, der hjælper en smule,
simpelthen selv, at begynde at juble.”
- Piet Hein

Julen har bragt velsignet bud

Julen handler om, at et barn fødes...

Og det bringer glæde...

Og det bringer glæde...

Luften er ladet med forventning – eller hvordan er
det nu i år, hvor alting ikke er som det plejer at være?
Tiden frem mod jul plejer at være ladet med forventning, men også travlhed og uro.

Hver eneste gang et barn fødes, får verden en ny begyndelse. Måske synes I, det lyder sådan lige i overkanten eller lidt overdrevet, men når et nyt barn fødes, er der et håb for en bedre verden.

Det er det, barnet i krybben minder os om. I stalden
i Betlehem er der ikke tale om en hvilken som helst
barnefødsel eller et hvilket som helst barn.

Så er al afstand brudt ned og Gud er dig lige så nær
som en ammende mor sit barn….

Uro, usikkerhed og bekymring er der vist ikke blevet
mindre af i år, hvor vi skal holde styr på nye corona-retningslinjer og tjekke om mundbindet sidder
godt, inden vi træder ud i verden.
Det kan være svært at se en ende på corona. Ja, den
blænder os måske i en sådan grad, at det kan være
svært at få øje på julen forude – svært at finde forventningens glæde. Men det gode ved julen er, at den
altid trænger sig på alligevel – uanset hvad!

Verden kan blive anderledes. Historien kan ændre
sig. Det uventede kan ske. Der er et fremtidshåb i
ethvert nyt menneske, der kommer til verden, fordi
ethvert menneske repræsenterer noget enestående
og særligt – enhver barnefødsel bringer noget nyt og
enestående ind i verden…

Med Kristi fødsel er intet som før – alt får en ny begyndelse. Med ham er kærligheden sat ind i verden. En
ubetinget kærlighed, der ikke viger tilbage fra noget
og som ingen grænser kender…
Den nedbryder al afstand mellem os: Travlhed, uro,
corona-retningslinjer og mundbind, og den slår revner i selv det tykkeste murværk, så der trænger lys,
håb og glæde ind af de mindste sprækker…

Der er hentet inspiration fra Jørgen Carlsens bog: Glædens
fest – en julekalender for voksne
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Frygt derfor ikke – du, der sidder i mørke og dødens
skygge
Frygt ikke – du, der tvivler på mening med livet
Frygt ikke – du, der mangler kærlighed og livsmod
”Glæden er jordens gæst i dag med Himmel-Kongen,
den lille”
Glæden er ikke kun gæst i dag, men hver dag. Det
er julens budskab – og det bringer glæde og grund
til at juble.
Glædelig jul,
Mona Irene Høgh
Vikarierende præst
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Kirken byder på...
Ni læsninger - fra ”Bibelen 2020”

Julekoncert i Gadevang kirke

Første søndag i advent den 29. november kl. 14 og 16.15

Den 6. december kl. 15

Den røde tråd

Vi må kun være 19 personer i Gadevang kirke.
30 hvis vi sætter os i ”husstande”. Derfor kan vi
ikke i år indbyde til den traditionsrige julekoncert
med vores lokale gospelkor MMMC.
Men en julekoncert skal vi have!
En koncert med fløjte og klaver, musik af Carl
Nielsen, Bach, Mozart og Svendsen. Koncerten vil
også indeholde en afdeling med liflige juletoner.
Medvirkende:
Maria Steinaa (fløjte)
Torben H.S. Svendsen (klaver/orgel)

Traditionen tro fejrer vi den første
adventssøndag med Ni Læsninger. Vi
følger den røde tråd i Bibelens store
fortælling fra menneskets skabelse
over syndefaldet, gennem profeters
håb og drømme om en bedre verden,
til julenats stjerneklare løfte om en ny
begyndelse for alle folkeslag.

Bibelen på nutidsdansk
I dette år udkom en ny oversættelse af Bibelen. Den hedder ”Bibelen
2020”. Målet har været at lave et alternativ til den autoriserede oversættelse, og formulere sig på en
mere ”hverdagsdansk” måde. Det er
der kommet en fin, mere ligefremt
tilgængelig tekst ud af. Ved årets
Ni Læsninger vil vi bruge den nye
oversættelse.
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Der er gratis adgang, men begrænsede pladser.

Maria Steinaa

Ingen sang, men masser
af musik
Corona sætter stramme pladsbegrænsninger i vores kirker. Men vi må
være dobbelt så mange, hvis vi ikke
synger! Derfor vil årets Ni Læsninger
blive uden fællessang, men til gengæld med en masse dejlig musik

– leveret af en kvartet bestående af
Anne Due Nørgaard (sopran), Gunver
Nielsen (alt), Søren Hossy (tenor) og
Torben H.S.Svendsen (bas)
Gadevang kirke kl. 14
Nødebo kirke kl. 16.15

44. ÅRGANG #3 2020
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Kirken byder på...
Intet nytår uden Royal Danish Brass

Aftenkirke - ro til tro
En stille stund i en travl hverdag

… men det bliver lidt anderledes end det plejer!
Det er vigtigt at holde traditionerne i hævd, trods Corona og svære tider. Derfor vil vi også i år have fire blæsere fra
Royal Danish Brass, under ledelse af Keld Jørgensen.

10. december i Gadevang Kirke kl. 19.30

Men vi rykker blæserne udendørs, og holder gudstjenesten indendørs.
Der er ikke plads nok til alle, men der er musik og champagne nok til alle.

Adventstanker

Program Nødebo:
14.00-14.15: Festlig nytårsmusik uden for kirken
14.15-14.45: Gudstjenesten inde i kirken
14.45-15.00: Musik og champagne uden for kirken

Musik af Bach, Poulenc og Mozart
Medvirkende: August Finkas (klarinet) og
Torben H.S. Svendsen (klaver)

Program Gadevang:
16.00-16.15: Festlig nytårsmusik uden for kirken
16.15-16.45: Gudstjenesten inde i kirken
16.45-17-00: Musik og champagne uden for kirken

14. januar i Gadevang Kirke kl. 19.30
Skyggeliv
Musik af Bach, Telemann og Saint-Saëns
Medvirkende: Niklas K. Mouritsen (horn) og
Torben H.S. Svendsen (orgel)

11. februar i Gadevang Kirke kl. 19.30
Fastetid
Meditation, tro og nærvær. Øvelse i at være opmærksomt tilstede, fra
øjeblik til øjeblik. Vi retter sindet og opmærksomheden mod tanker om
skyld, afkald, tillid og kærlighed.
Fokus på stilhed, bøn, refleksion og musik.
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Kirken byder på...
Børnekirke - salmer & spaghetti

Morgensang og morgenbrød

Nu med JULESPECIAL!

En hyggelig stund med sang og hjemmebagte boller

Tid: Kl. 17
Sted: Nødebo Kirke og Præstegård
Datoer: 26. nov. - 28. jan. - 25. feb.

Tid: Kl. 10
Sted: Nødebo Præstegård
Datoer: 27. nov. - 11. dec. - 22. jan. - 12. feb. - 26. feb.
Tilmelding: Ikke nødvendigt - bare kom forbi præstegården

- Vi vil gerne gøre noget for Nødebo og Gadevangs børnefamilier
- Hver den sidste torsdag i måneden laver vi KIRKE FOR BØRN
- En kort gudstjeneste i Nødebo Kirke
- Efterfølgende fællesspisning i præstegården
- Alle er velkomne – også børnefamilier fra Gadevang
- En flok af frivillige står parat til at give travle børnefamilier en dejlig aften uden stress og i godt selskab
- Det er gratis

Vi fortsætter fællessangen på trods af corona. Vi passer godt på hinanden og har tjek på alle
forholdsreglerne, for at vi kan holde god afstand og undgå smitte.
Vi dækker bordene, så der er god plads imellem. Og når vi synger, spreder vi os yderligere
ud i rummet. Bliver vi for mange, nøjes vi med at lytte til melodierne. Sikkerheden kommer
altid først. Men vi tror på, at det er vigtigt at værne om fællesskabet og skabe mulighed for
at være sammen med andre, nu hvor mange føler sig isolerede og ensomme.

TILMELDING: til præstesekretær Allan Høier på email alho@km.dk senest dagen før.

JULESPECIAL: Torsdag d. 17. december kl. 17
Som noget ekstra inviterer vi i år til ”Salmer og risengrød”. Der er så mange ting, der bliver aflyst i år.
Skolernes juleafslutning i kirkerne er aflyst. Krybbespillet er i fare. Julens gudstjenester bliver efter
”først til mølle” princippet. Vi vil gerne se jer til en ekstra hyggelig, ekstra julet, ekstra festlig
jule-børne-kirke-komsammen.
TILMELDING: til præstesekretær Allan Høier på email alho@km.dk senest 2 dage før.
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Coronasikkert
fællesskab
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Nyt menighedsråd

Vi vil gerne skilte med det

2020-2024

Læg mærke til nyt skilt ved Gadevang Kirke

Et menighedsråd sidder fire år
ad gangen. Efter valget i september, tager vi nu fra første
søndag i advent hul på en ny
menighedsrådsperiode.
Er der så sket noget nyt? Ja, det er
der. Vi har nu kun fire medlemmer
af rådet, foruden præsterne, som er

fødte medlemmer. Dertil kommer en
medarbejderrepræsentant, samt vores kirkeværge, der er ansat af menighedsrådet, men ikke medlem af det.
Tidligere var vi ti valgte medlemmer.
Nyt er også tre nye medlemmer. Vi
siger farvel til Helene Armfelt, Ulla
Bønsøe, Bodil Davidsen, Christine

Hanne Vrangbæk
(Nødebo)

Fossing og Gertrud Andersen – og
suppleant Caspar Bartholin.
Vi siger velkommen til Anne Lisbeth
Schmidt og Hanne Vrangbæk og
ny suppleant Søren Østergaard
fra Nødebo og A xel Poulsen fra
Gadevang. Det nye råd kommer derfor til at se sådan ud:

Længe har vi manglet et bedre skilt
ved Gadevang kirke. Der sker så mange spændende ting i kirken. Nu sørger
vi for, at alle kan følge med på et stort
skilt ved indkørslen til kirken.
Det sker på initiativ fra kirketjener
Angela Grum-Schwensen, der er
gået ihærdigt til værks med et hjemmetømret skilt, bare for at afprøve,
hvor det skal stå.
Her ses Angela, bistået af Gunver og
Lise, en smuk novemberdag. Hold øje
med det nye skilt!

VedelByg

Ole Strand
(Gadevang)

Din lokale tømrermester siden 2002

A lt tømre r- o g s n e d k e r a r b e j d e u d f øre s e fte r b e d st e h å nd v æ r k e r t r a d i t ion

Rasmus Vedel
June Lekfeldt
(Nødebo)

Anne Lisbeth Schmidt
(Nødebo)

Axel Poulsen
(Gadevang)

Tømrermester
&
Bygningsingeniør

+45 26 11 48 48

Nødebovej 13
vedelbyg@gmail.com
Kirsten Aunstrup
(Nødebo)
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Søren Østergaard
(Nødebo)

•

HOVEDENTREPRISER

•

NYBYGNINGER, TILBYGNINER

•

RENOVERINGER

•

UDSKIFTNING AF TAGE

•

UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

•

REPARATIONER

•

KØKKENER

•

TERRASSER

WWW.VEDELBYG.DK

Xenias Buus Hermann
(Gadevang)
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Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben...

Et konkret eksempel…

Det allervigtigste er…
Det er ikke kun af praktiske årsager,
at det meste af undervisningen foregår i kirkerummet. Det løser naturligvis det praktiske forhold, at alle konfirmander kan være i kirkerummet
med afstand og håndsprit og alt det,
som vi nu skal sørge for, er i orden for
at kunne mødes til undervisningen.
Men der er et langt større formål med
at mødes i kirke-rummet - nemlig det,
at konfirmanderne frem for alt i løbet
af undervisningen skal blive fortrolige med kirkens rum. Kende det som
et rum, hvor der er rart at være og et
rum, der er deres.

De er kun tre, men hvilke tre fantastiske konfirmander. De sidder på trappen foran den åbne kirkedør hver
tirsdag med skoletaskerne smidt
hulter til bulter – klar til at deltage i
konfirmationsforberedelsen i kirkens
rum.
Deres indbyrdes snak, grin og glæde fylder hele kirkerummet – helt op
under loftet. Nogen ville måske kalde det larm? Jeg kalder det liv og frydes over det. Det er livsbekræftende
og fyldt med glæde, når de kommer
ind kirken og fylder den op og fylder
den ud.
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I en tid med corona-pandemi er det
ikke nogen selvfølge, at undervisningen kan gennemføres. Det mærkede det sidste hold konfirmander, der
både fik flere ugers undervisning aflyst og konfirmationsfesten udskudt
til august. Måske er glæden ved mødet med konfirmanderne hver uge
derfor endnu større nu, hvor vi ved,
at det ikke er en selvfølge, at vi kan
være sammen. Helt sikkert er det, at
det hele nok skal ende med en brag
af en fest og det faktum kaster lys ind
over samværet hver gang.

Det allervæsentligste er, at konfirmanderne føler sig hjemme i kirkens og troens rum – som det sted
de kan komme til og vende tilbage
til igen og igen igennem livet for
at blive fyldt med livs-mod, håb
og tro.
Undervisningen skal frem for alt være
vedkommende for konfirmanderne
og bygge bro mellem deres livshorisont og kirkens/kristendommens
livshorisont. Ja, undervisningen må
faktisk gerne række ud over den horisont, som vi kan se grænserne for
og række ind i den horisont, der er
langt større, nemlig Guds.
Det lyder måske alt sammen meget
godt eller måske lidt abstrakt, så lad
mig give et eksempel.
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Kirkerummet var temaet for den første undervisningsgang og undervisningen sigtede på at skabe et samtalerum om betydningen af rum.
For at begynde inden for konfirmandernes livshorisont skulle de fortælle
hinanden om et rum/et sted, som de
holder af at komme og som de gerne
vil blive ved med at vende tilbage til.
Fællestræk ved fortællingerne var
beskrivelsen af et sted, hvor der
var trygt, roligt, rart, kærlighed og
omsorg.
For at udvide konfirmandernes livshorisont og give dem andre perspektiver på temaet rum inddrog vi digtet
Romanske Buer. Digtet beskriver et
menneskes oplevelse i kirkerummet.
Inde i den store romanske kirke stod turisterne tæt i halvmørket.
Hvælving gabende bag hvælving og intet overblik.
Nogle lysflammer blafrede.
En engel uden ansigt omfavnede mig
og hviskede gennem hele kroppen:
”Skam dig ikke over at du er menneske, vær stolt!
Inde i dig åbner hvælving sig bag ved
hvælving i det uendelige.
Du bliver aldrig færdig, og det er som
det skal være”.
Jeg var blind af tårer og blev skubbet ud
på den solsydende piazza sammen med
Mr. Mrs. Jones, hr. Tanaka og Signora
Sabatini
og inde i dem alle åbnede hvælving sig
bag hvælving I det uendelige.

( Tomas Tranströmer i Samlede
Tranströmer).

Konfirmanderne udledte hurtigt digtets centrale pointer:

Vi sluttede dagen af med fadervor og
salmen:

I kirkerummet kan jeg blive berørt,
og jeg kan lægge alt det frem, som
jeg bærer på som menneske uden
at skamme mig. Alt det jeg bærer på.

Vi kommer til din kirke, Gud, og finder
døren åben….

- den sorg, jeg ikke magter selv at
bære,
- den glæde, jeg ikke kan rumme uden
at revne,
- alt det, der gik godt og alt det, der
fejlede.
Jeg er set som et menneske med dybder som store hvælvinger, så dybe, at
jeg selv kan blive forundret over, hvad
der gemmer sig bag dem, og jeg bliver
aldrig færdig med at komme til bunds
i dem. På samme måde har ethvert
andet menneske, jeg møder, de samme dybder.
Jeg bør derfor være nysgerrig på mig
selv og de andre for at forstå, hvad
mennesket rummer.
Med det var der åbnet op for temaerne for de næste undervisningsgange
om identitet og venskab.

I løbet af den første undervisningsgang udkrystalliserede dagens sætning sig.
I kirkerummet kan jeg rummes – som
den jeg er!
En sætning som konfirmanderne kan
tage med sig i lommen eller i hjertet
fra kirken og ud i livet, og som de måske vil huske på og vende tilbage til
igen og igen igennem livet.
Jeg glæder mig til næste gang. Måske
skulle vi dér synge denne salme.
Uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus
som et helle midt i larmen
står det underligste hus….
… her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted…

Mona Høgh
For at udvide konfirmandernes livshorisont yderligere og forbinde deres
tanker, erfaringer og refleksioner om
rum med kirke og kristendom hørte de fortællingen om den 12 årige
Jesus i templet fra Lukasevangeliet.
Evangelieteksten gav anledning til at
tale om, at konfirmanderne begynder
at gå deres egne veje og finde ind i de
rum i deres liv, der giver mening og
betydning for dem i fællesskab med
andre.
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Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

1. søndag i advent
tænder vi byens juletræ

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

Den 29. november kl. 16 foran kirken
Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Det store Juleshow med Burhan G og
Danmarks Underholdningsorkester

MEN IKKE som vi plejer. I år bliver det uden noget til ganen og maven ”gløgg og æbleskiver”,
MEN til gengæld vil der være noget for ørene i form af sang/musik.
Kig forbi, men HUSK
Grundet ”Covid-19” skal vi overholde de på dette tidspunkt gældende retningslinjer, dette
gøres ved, at vi kun står sammen i grupper med de personer som man har kontakt til i forvejen, og med behørig afstand mellem grupperne.
Alternativt kan du/I blive hjemme og følge med på Facebooksiden ”Nødebo lokalråd”,
hvorfra vi prøver at livestreame det hele fra kl. 15:45.
Tak til sponsorerne som igen i år er:
Grantræet/ juletræet – Helge Andersen (Rørbakkegård)
Opsætning og nedtagning - Skovskolen
Leje af lift – Andersens Isolering
Med venlig hilsen
Birgit Meldgaard Madsen

10. december
royalstage.dk
18
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Nødebo Kro er fortsat åben

Livsmod smitter også

Som følge af regeringens og sundhedsmyndighedernes nye retningslinjer holder caféen lukket på hverdagsaftener, og der udleveres for tiden ikke medicin. Fredagscafeen holder stadigvæk åbent.

November har sænket sig, det er lidt trist det hele, Corona raser og begrænser vores liv rigtig meget. Især selvfølgelig hvis man selv er så uheldig at blive syg. Meget af det vi plejer i denne tid, bliver aflyst og lukket ned.
Man kan blive bekymret for julen, den bliver måske lidt anderledes...

Kultur-arrangementerne

Men når man tænker over det, er der
faktisk gang i mange aktiviteter her i
Nødebo. Vores store held er, at vi har
fantastisk natur lige uden for døren.
I skoven er en flok kvinder til naturfitness, ” Løbeklubben Kildeport” er
i gang et par gange om ugen, der er
pilates på skolen, fodbolddrengene
spiller, der er stavgang og vinterbadning og mountainbikes, og så har jeg
uden tvivl ikke fået det hele med.
Indendørs er der stadigvæk mange
aktiviteter i gang på Kroen, når de kan
holde sig under forsamlingsreglerne.

Det planlagte kultur-program gennemføres, idet det er tilladt at være
forsamlet op til 500 personer ved
kulturarrangementer, hvor publikum
sidder ned. I salen på Nødebo kro er
der plads til 90 siddende gæster, når
man overholder myndighedernes afstandskrav. Ved kulturarrangementer
der strækker sig ud over kl. 22. 00 vil
der blive lukket for servering i baren
kl. 22.00.
Des værre har vi måt tet af lyse
både Julestuen (julemarkedet) og
Juletræsfesten, og Banko er aflyst
resten af året.

Spiseklubber og
interessegrupper
Alle opfordres til at følge
Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Herunder bedes man selv
spritte inventar af før og efter brug.
De sorte borde i salen skal vaskes af
med sæbe og vand, da de formentlig
ikke kan tåle sprit. Udlejning aftales
individuelt med lejerne.
Vi håber, at alle der kommer på
Nødebo Kro vil hjælpe til, så vi passer godt på hinanden. Hvis du har de
mindste tegn på sygdom, så skal
du blive hjemme.

Mundbind overalt
Det henstilles til alle, at benytte
mundbind overalt på Nødebo Kro
når man går eller står.
Det er påkrævet at benytte mundbind i cafeområdet, det vil sige krostuen, driverhuset og buffeten, når
man går eller står. Det gælder også
når man handler i baren. Børn under
12 år skal ikke bruge mundbind.
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Gymnastik-holdet på Kroen er blevet delt i 2, så holdet ikke er for stort,
Nøddeknækkerne øver og bliver helt
sikkert klar til danseaftener i bedre tider. Reparationsværkstedet fungerer,
så gå bare op med din gamle røremaskine, børnespiseklubben laver mad
og balletpigerne danser om fredagen.
Væverne mødes på 1. sal og Fut-folket
kører tog i kælderen under behørig
afstand. Billardspillerne er i gang om
torsdagen.
Men de store spiseklubber har måttet
holde pause, det var simpelthen for

bøvlet at lave mad, og så måtte der
jo kun være 10, der spiste ad gangen.
De er tilbage, så snart smittetallene
tillader det.
Som før sagt kører fredagscafeen stadig, og alle kulturarrangementerne er
oppe og stå. Der er begrænsninger,
men alligevel.
Lisbeth Larsen

Bestyrelsen på Nødebo Kro

Fredagscafeen holder heldigvis
stadig åbent med restriktioner selvfølgelig
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Mandagsspiseklubben:
Desværre blev det for omfattende
og usikkert at overholde alle retningslinjerne. Vi holder pause.
Foto: Britt Isabell Jensen

Hold god afstand i bar og
Driverhus og bliv ikke trist,
hvis du bliver bedt om at komme
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igen senere. Det har dog endnu
ikke været nødvendigt.

Løbeklubben ”Kildeport”

Hey Gamers,
kender I Nødebo eSport?

Kildeport er en løbeklub for voksne. Vi starter ofte bag Kirken, så
stop os og løb med, hvis du ser os.
Vi er 15-20 deltagere i vores løbeklub,
som har eksisteret siden december
2007. Vi løber altid – uanset vejr –
søndag morgen kl. 8.30, tirsdag morgen kl. 7 og torsdag aften er der som
regel også et hold afsted. Vi har deltaget i en masse forskellige løb, mest
i DK, men også i udlandet.
Nogle løb, f.eks. ”Royal Run”, går igen
hvert år. Der er plads til løb på alle
niveauer. Typisk løbes knap 10 km.
Nogle kan bøje af undervejs og løbe
hjem. Vi har opsamlingspauser, så
der ventes på hinanden. Der er også
oftest nogle, der af forskellige grunde, går turen.

Nødebo eSport er en afdeling under
Nødebo Idrætsforening (NIF) som
tilbyder unge og voksne i Nødebo,
Gadevang og omegn, at konkurrere
og forstå computerspil på konkurrenceplan. Afdelingen har to børnehold
og to voksenhold. Alle holdene spiller Counter Strike: Global Offensive
(CS:GO).
En del af træningen bruges på øvelser
og en del bruges på at spille kampe

Aldersmæssigt spænder vi fra 50 til
70 år. Vi holder både jule-og påske
frokost og andre spontane
arrangementer.

Og så griner og snakker vi omtrent
lige så meget, som vi løber.
Helle Nordbye-Thomsen

Nødebo Naturfitness

Det praktiske

To gange om ugen er der Naturfitness
træning udendørs i Nødebo, hvor alle
er velkomne. Træningen bliver ledet
af fysioterapeut Eva Majvig. Der er
træning mandag kl. 17.00 og lørdag
kl. 9.00.
Træningen foregår forskellige steder
i Nødebo, så man skal følge gruppen
”Nødebo Natur Fitness” på Facebook
for at vide hvor der trænes. Her bliver
det også slået op, hvis det en sjæl-

Nødebo eSport holder til i fodboldklubbens klubhus (v. Nødebo Skole),
hvor de hver onsdag stiller computere og alt nødvendigt grej op, så spillet
kan gå i gang. Klubben har alt udstyr,
så det er ikke en forudsætning for at
gå til eSport, at man investerer i egen
computer, programmer m.m.
Når dette blad udkommer, har vi senest søndag d. 8/11 spillet turnering
arrangeret af Frederikssund Esport
og DGI. Normalt mødes vi til turneringer i et fælles lokale, hvor vi sætter
alt vores udstyr op i samme rum og
spiller sammen. I disse corona-tider

den gang er aflyst. Det er helt uforpligtende at deltage og koster bare
25kr pr. gang man møder op. Man
kan medbringe et liggeunderlag, men
Eva medbringer i øvrigt håndsprit og
redskaber, så det er også fint bare at
møde op.
Ea Dehn
22

imod hinanden. Derudover underviser vi i esportens etiske kodeks og vi
lave øvelser væk fra skærmen, som
kan handle om at analysere kort, øve
samarbejde og øve koordination i
spillet.
CS:GO er et skydespil og derfor skal
forældre til børn som spiller, skrive
under på en blanket, hvor de giver
tilladelse til det.
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er vi selvfølgelig udfordret på den
løsning, ligesom alle andre, og derfor spiller vi fortsat sammen, men
nu hver for sig. Det foregår ved, at vi
alle sammen går online, men fra hver
vores respektive klublokaler. Det koste måske lidt på stemningen, men
så sparer vi selvfølgelig transporten.
Og frem for alt er det dejligt, at vi ikke
behøver at lukke ned for turneringer.
Vores træningsdag er hver onsdag
aften fra 16.30–18.30 (børn) og fra
19.30–21.30 (voksne).
Vi er p.t. overvejende drenge på holdet, men gaming er også for piger og
flere både drenge og piger er meget
velkomne i klubben.
Vil du vide mere om Nødebo eSport,
så har vi en Facebook gruppe der
hedder ”Nødebo eSport” ligesom
der er mere information på www.nif.
dk/esport.
Du kan også kontakte os på esport@
nif.dk.

Sponsor søges
Har du i øvrigt lyst til at blive sponsor
for holdet? Vi mangler lige nu sponsorer, der vil købe ”ryggen” på vores
spillertrøjer. ”Maven” er sponsoreret af Finn Vindahl Andersen – VVS
Entreprise A/S. Skriv meget gerne til
os, hvis du kan se dit firma repræsenteret på ryggen af vores seje gamere.
Ea Dehn for Bo Johansson, træner
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Fodboldhold, der mangler banetider
Der er godt gang i NIF´s ”Unge” fodboldhold for herrer fra 17-21 år
Holdet træner mandage kl. 20.00 og
har allerede spillet tre træningskampe i Virum, Hillerød og Taastrup. Vi
har talt med holdleder Albert, som
fortæller: ”Første kamp tabte vi, men
det var vores debut og vi fik masser af
god samspils-læring ud af det. Anden
kamp spillede vi imod Hillerød. Den
blev desværre ikke afgjort fordi der
opstod problemer med banen. Sidste
kamp var mod Taastrup og den vandt
vi 3-2 på udebane og på trods af at vi
manglede spillere. Her havde vi også
en virkelig god samspils-oplevelse. Så
vi er flyvende fra start.”
Men ingen roser uden torne; desværre er holdet udfordret på træningsforholdene. Efter jul starter holdet
turneringskampe i DBU´s Sjællands
serierække. Men desværre kan de
ikke få banetider i Hillerød, til træning
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på nogle af de fire kunstgræsbaner
som Hillerød Kommunen råder over.
Det skyldes, at man skal søge om banetider allerede i april måned for at
få tider til den kommende sæson.
Og vores Unge hold startede først
efter sommerferien. Det kunne også
være fint at træne på græsbanen bag
Nødebo Skole, men græsbanerne
kan ikke tåle, at der bliver trænet på
dem over vinteren, så de bliver lukket ned. Dermed er træningstider på
kunstbanerne en forudsætning for
vintertræning.
I Hillerød kommune har vi fire kunstgræsbaner: En hos FIF, to på Selskov
Stadion og en på Brødeskov Stadion.
Banerne er åbne til kl. 22.
Men banerne er som sagt allerede tildelt de forskellige klubber. Dog kan
der altid opstå ændringer og derfor

være klubber, som har fået tildelt
banetider, som de ikke bruger hele
året. Hvis I derfor ser ledige baner
om mandagen i tidsrummet fra 1622, så ret meget gerne henvendelse
til fodbold_formand@nif.dk. Så kan
NIF kontakte det hold, som har tiden
og spørge om vores Unge hold evt.
kan låne banen, i de perioder hvor
holdet som har fået tildelt tiden, ikke
selv bruger den. Eller, hvis I har fået
tildelt en banetid som I ikke benytter,
eventuelt bare i en periode, så vil vi
også meget gerne høre det.
Vil du spille med på holdet, så kontakte holdleder: Albert på 53707023. For
øvrige henvendelser kontakt formanden for Nødebo IF´ fodboldafdeling:
Henrik på 30186513.
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Mtb Bike Shop
Den lokale c y kelforretning

■ Aldrig længere væk end din telefon
■ God service og kvalitet
■ Cykler til alle formål
■ Afhentning og levering af cykler i Nødebo

Kontakt 23301029
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen
Mere info

www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD
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Tidsrejsen - Nødebo 2040

Permakulturhave

- fra vision til fremtid

Når vi søndag d. 17. januar 2021
starter tidsrejsen på Nødebo Kro,
foregår det udendørs med ”walk,
think and talk” i grupper på max 10
personer.
Kl. 11.00 Vi mødes foran Kroen. Her
deler vi os i tre grupper med hvert
vores mål i Nødebo. Grupperne får
stikord og konkrete spørgsmål til temaet Fællesskab og tager udgangspunkt i livet i Nødebo.Efter en halv times tid er vi tilbage på Kroen. Vi får
noget varmt at drikke og gør os det
behageligt i vores grupperum.

Kl. 12.00 Fortælling om fællesskab
og bæredygtighed – i krosalen. En ung
klimaentusiast fra Klimabevægelsen i
Danmark vil dele sin begejstring over
det styrkende klimafællesskab. Der
er afsat tid til at stille spørgsmål.

Kl. 14.00 Opsamling i salen – inspiration til næste destination på
tidsrejsen.
Kl. 14.30 Overraskelse.
Kl. 15.00 Tak for i dag.

Kl. 13.00 Vi bliver konkrete i vores
tidsrejse – og får en sandwich til sulten – i vores grupper. Hvad handler
vores fællesskaber om i 2040? Hvad
har vi opnået? Hvordan ser det ud?
Måske kan Nødebos børn inspirere
os?

Tidsrejsen oprettes som begivenhed på facebook-gruppen ”Nødebo
Bæredygtigt – gør en forskel”.
Her kan du tilmelde dig – du kan også
sende en mail til kirsten.vesterager@
mail.dk, eller bare møde op.

Skal vi have en permakulturhave i Nødebo?

Hvad er en permakulturhave?

Vil du vide mere eller
være med?

Det er der en lille gruppe nødeboere, som har sat sig for at finde ud af.
Gruppen har i første omgang etaberet sig på facebook (Nødebo
Permahave) og har i august 2020
præsenteret ideen for lokalrådet. Her
blev den taget vel imod og de næste
skridt handler derfor om at finde ud
af, om der er opbakning til det i lokalsamfundet? At søge kommunen om
tilladelse til at etablere den, for eksempel på området ved gadekæret?
Og endelig om at stifte en forening,
som i fællesskab kan drive haven.

Kort fortalt går permakultur ud på
at dyrke sine egne fødevarer på en
bæredygtig måde. Det er økologisk
dyrkning (uden kunstgødning og
sprøjtemidler) i en version 2.0, hvor
man skaber højest muligt udbytte
med mindst muligt energi- og resurseforbrug; det vil sige dyrket lokalt og
spist lokalt.

Hvis du synes det lyder spændende,
kan du melde dig ind i gruppen på
Facebook og deltage i det kommende arbejde. Billedet herunder er en
idé-skitse og der er rig mulighed for
at præge initiativet med egne ideer.
Andreas Rytsel er initiativtager og
står bag Facebook-gruppen. Andreas
kan også kontaktes på mail: rytsel2@
hotmail.com

På skovskolen har man allerede en
skovhave, som er etableret efter
samme principper.

Ea Dehn

Gadevang skoles Halloween-dag

En helt almindelig fredag morgen på
gadevang Skole, spredte uhyggen sig
og ALT var lige pludselig meget anderledes end det plejer. Det var fredag før
Halloween og Gadevang skole havde
besluttet at holde en rigtig (u)hyggelig halloween fest. Børn og forældre
havde bagt hjernekager, øjne-muffins
og små marengsspøgelser. Vi skulle
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spise hekse tarme, pølsehornsmumier og drikke drageblod.
I Håndværk og design havde 2kl og
3kl forinden fået den opgave, at de
skulle udsmykke fællesrummet og
gøre det til et vaskeægte skrækkabinet. Den opgave var de lykkedes ret
godt med.
I løbet af dagen lavede vi nogen sjove
halloween aktiviteter:
• Heksens blodige tarme: i denne aktivitet gjaldt det om hvem der kunne spise en af heksens blodige tarm
hurtigst.
• Mumier: i denne aktivitet gjaldt det
om, at man skulle binde en kammerat
ind i toiletpapir fra top til tå, så man
kom til at ligne en mumie
• Masker in the making: Her skulle
der i fællesskab dekoreres uhyggelige monstermasker.

Vi er glade for at både lærere og forældre bakker op om disse traditioner. Særligt i år, hvor Corona virussen nok sætter en stopper for mange
arrangementer. Som 3.års elev på
Gadevang Skole, kan næsten blive
helt misundelig på de elever der skal
gå her mange år i nu.
Gadevang Skole er og bliver bare
VERDENS bedste skole!
Skrevet af Liva og Frida 3. G

Infoboks
Permakultur stammer fra begrebet permanent agriculture,
som refererer til landbrug, der
opbygger jordens frugtbarhed
og som derfor kan dyrkes permanent. Dette i modsætning
til det traditionelle landbrugs
dyrkning, baseret på monokultur, samt brug af kunstgødning
og sprøjtemidler.

Idé-skitse til permakulturhave
ved gadekæret i Nødebo.
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Jan Kongerslev: Jeg vil gerne være
med til at skabe værdier på Kroen
Samtale med Jan Kongerslev, leder af Kroens driftsudvalg.
Jan har ansvar for alt, hvad der angår den daglige drift af Kroen. Der
skal være betjening i baren, der
skal være kokke til at lave mad, der
skal købes ind og laves regnskab
over penge og beholdninger plus
alt det løse, der altid følger med.
Det er absolut en af de vigtigste og
største opgaver, Kroen har.

Juletræsfesten er også aflyst.
Men heldigvis har vi stadig væk Kultur
arrangementerne og Fredagscafeen,
så Kroen er ikke helt uden liv.
Der er også flere interessegrupper,
der stadigvæk er i gang.
Hvad brænder du for i fremtiden?
Jeg vil gerne være med til flere nye
opgaver, der skaber menneskelige værdier. Jeg har dyb respekt for,
at Kroen har kørt på denne måde i
så mange år, men jeg tror vi er nødt
til at tænke nyt – alene på grund af
aldersfordelingen.
Det er jo naturligt, at de ældre, der
startede Kroen, holder op, men det
er ikke tydeligt, hvor fornyelsen skal
komme fra.
Da Kroen startede, skabte man en
masse nyt og spændende, og det er
meget naturligt, at arvtagerne i dag
ikke har lyst til at overtage alle de
gamle måder at drive Kroen på. De
vil ligesom for 43 år siden selv skabe
noget nyt. Det skal vi have respekt for.

Hvor længe har I boet i Nødebo, Jan?
Min kæreste Karin og jeg flyttede til
Nødebo i 2017, og var nysgerrige efter at høre om Nødebo kro. Ved et
besøg fik vi kontakt med Bente Askov
(Buffist-leder) og hun fik reklameret
så godt for stedet, at vi straks meldte os som buffister på to buffisthold.
Og så gik det jo sådan, at der hurtigt blev brug for en ny formand for
Driftsudvalget, og jeg fik jobbet i
2019.
Hvad er det sværeste?
Det sværeste er nok at finde tilstrækkeligt med frivillige til de forskellige opgaver. På buffistholdene har
man en vagt hver 5. uge, og det er
tit ”Tordenskjolds soldater” der tager vagterne, mens resten af medlemmerne møder op på opfordring.
Også andre opgaver kan det være
svært at finde folk til. Det må vi have
lavet om på, det er ikke nemt, men jeg
synes nu stadigvæk, at jobbet både
er spændende og udfordrende.
Lige nu er alting jo helt specielt.
Meget stille og lidt trist, mange
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udgifter til mundbind, håndsprit, visirer og andre sikkerhedsforanstaltninger, og ikke så meget til mad og
øl og vin.
Corona har virkelig sat en kæp i hjulet
for mange ting. Vi har i denne omgang
beholdt Kulturtilbuddene åbne, og
der er tæt på udsolgt, men ellers kører alt på Kroen som i resten af samfundet på lavt blus. Vi bruger rigtig
mange penge på værnemidler, for at

alle skal føle sig trygge ved at komme
på Kroen. Vi har tiltro til, at Kroens
økonomi kan holde til udfordringen,
men det er en usikker tid og vi savner selvfølgelig de store indkomstgivende aktiviteter som loppemarked
og banko.
Vi har også måttet aflyse Julemarkedet, for vi kan ikke kontrollere, hvor
mange, der kommer ind, og Kroen
plejer jo at være f yldt den dag.
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Vi skal drive de områder videre, der
kører godt, og så nytænke Kroen, det
vil jeg gerne være med til.
Vi satser i første omgang på at holde en Workshop en søndag i foråret
2021 for at få alle gode ideer på banen. Sådan en dag vil vi appellere til
alle aldersklasser af Kro-fans. Hvis jeg
kan være med til at bygge bro mellem
ældre og yngre brugere af Kroen, så
har jeg opnået en hel del af det, jeg
gerne vil.
Privat har jeg i 30 år været ansat i en
HR-afdeling, og rekruttering har været en vigtig opgave for mig, så jeg
tror jeg kan bruge noget af min viden
på det felt.
Måske skal vi have et mindre salg ud
af huset? Vi er ved at undersøge, om
det kan lade sig gøre inden for forsamlingshus-rammerne. Tænk, hvis vi
feks. kunne sælge friskbagt morgenbrød et par gange om ugen!!!
Vi skal have antennerne ude for at
finde gode ideer til nytænkning, og
jeg er sikker på, at de findes – bare

se på Jordnær eller Esrum kloster og det må meget gerne være de yngre på Kroen, der gør det. Lige nu har
vi godt nok andet at tænke på. Det
bliver godt, når Corona har raset ud.
Tak for snakken, Jan, du har virkelig
fået en stor og vigtig opgave foran dig.
Og for at det ikke skal blive for kedeligt,
har du nu også på taget dig posten som
træner for det nye skov-træningshold
for mænd, hvordan går det?
Metoden er en unik kombination af
motion, naturtræning og etablering
af varige mandefællesskaber.
Projektet har kørt siden foråret 2020
i Hillerød, og vi har et Mandehold i
Nødebo med 2 trænere og 14 aktive 60+ årige i et 12 ugers forløb med
start på Nødebo Kro den 3. november. Det tegner godt.
Dejligt med aktive folk i byen. Held og
lykke og God Jul!
Jan Kongerslev
Lisbeth Larsen

Vil du være med?
Har du lyst til at være en del af et fællesskab, der støtter op om lokallivet i Nødebo? Du kan f.eks være med til at lave lækkerier i køkkenet, eller stå for betjeningen i baren – altid sammen med andre.
Kontakt Jan: konjan@me.com.
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Kultur er sundt!
Carl Nielsen med jazz-feeling
Søndag den 22. november kl. 16.00
Michael Sundings nænsomt krydrede arrangementer kombinerer Carl
Nielsens musikalske poesi med jazzens små skæve vinkler og frække fantasier. Det er klassisk klangfuld og
hjertevarm musik med højt til himlen
og rødderne dybt plantet i den skandinaviske muld. Med sig har han den
Mens disse linjer skrives og trykkes,
er der et skærpet forsamlingsforbud
i Danmark. Man må nu kun mødes socialt med højst 10 mennesker, og med
al sandsynlighed er restriktionerne
forlænget til årets udgang, når du
læser dette. Men der er nogle undtagelser for forsamlingsforbuddet.
Man må stadig deltage i kulturelle
aktiviteter, hvor man sidder ned med
ansigtet rettet mod en scene, et biograflærred eller en sportsarena. Det
er nemlig vigtigt for ens sundhedstilstand og velbefindende, at man kan
få fælles kulturelle oplevelser.
I slutningen af august besluttede politikerne på Christiansborg at give
økonomisk støtte til spillesteder og
kulturarrangører, så der kan gennemføres koncerter og foredrag på
trods af restriktionerne. Nødebo Kro
er en af de kulturarrangører, der får
glæde af den nye støtteordning fra
kulturministeriet.
Derfor gør vi hvad vi kan for at gennemføre det planlagte kulturprogram
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på Nødebo Kro, og vi kan heldigvis
konstatere, at publikum synes godt
om det. Der er desværre begrænset
plads på grund af de særlige covid-19
arealkrav, så vi har ved flere arrangementer måttet afvise folk, der gerne
ville have været med.

Hverken dans eller julemarked
Undtagelsen fra det skærpede forsamlingsforbud gælder som nævnt
kun publikumsarrangementer, hvor
man sidder ned med ansigtet rettet
mod et lærred, en foredragsholder
eller en scene. Derfor kan vi indtil videre ikke gennemføre dansearrangementer, så nøddeknækkeraftenerne
og fredagsaftener med mad & musik
er aflyst resten af året.
Julemarkedet er aflyst i år, og gruppen bag den traditionelle og meget
populære nytårsgallafest i januar har
vurderet, at det vil blive en helt anderledes og utilfredsstillende oplevelse,

hvis festen skal tilpasses covid-19 restriktionerne, så den er også aflyst.
Men alle koncerter og foredrag bliver
gennemført som planlagt. Se de kommende arrangementer på de følgende sider.

Ny sæson under planlægning – vær med!
Forhåbentlig begynder forholdene at
ligne sig selv igen, når vi kommer frem
til slutningen af september næste år,
og i kulturudvalget er vi derfor ufortrødent gået i gang med at planlægge
den kommende sæson.
Vi er først lige gået i gang med de første idéer, så hvis en eller flere nødeboere har lyst til og mod på at være
med i planlægningen og senere i afviklingen af kulturprogrammet, så
kontakt endelig kulturudvalgets formand Kirsten Aunstrup og få en snak
om mulighederne.
Kulturudvalget
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legendariske bassist Mads Vinding.
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort.

Banks, Jørgensen & Backhausen
Søndag den 13. december kl. 16.00
En koncert med Banks, Jørgensen og

”the blues” i al dens mangfoldighed.

Backhausen spænder fra rå uforfalsket blues til højtflyvende melodiøse
passager. Trioen er gudsbenådede
spillemænd på henholdsvis guitar, violin og harmonika. Hver for sig er de
markante skikkelser på deres instrumenter, og sammen nyder de fælles
skabet i deres dybe fortrolighed med

Koncerten var programsat i marts
måned, men blev udsat på grund af
corona epidemien.
Billetterne koster 150 kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg på www.
noedebo-kro.dk. Gratis med årskort
både for denne og sidste sæson.

Lumre klassikere - nytårskoncert med Operabanden
Søndag den 3. januar kl. 16.00
”Lumre Klassikere er den letteste tilgang til klassisk sang, du kan få - det
er de festligste sider af tilværelsen
i alle mulige afskygninger.” Sådan
beskriver tenoren Andreas Bigom
Operabandens koncert, og bar ytonsangeren Anders Nielsen supplerer: ”I operaens verden kan man
finde en hvilken som helst af

menneskets tanker og handlinger
portrætteret. Ofte er det helt store
følelser som kærlighed og had, men
mindre lødige begreber som druk og
hor har også altid en fast plads.”
Billetterne til nytårskoncerten koster
150 kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis
med årskort.
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Cross, Schack, Hemmer & Ostermann

Nøddeknækkerne

Fredag den 15. januar kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19

Fredag 29. januar kl. 19.00 med mulighed for spisning kl. 18

Det er en tradition, at man kan møde
Billy Cross, Mik Schack, Dan Hemmer
& Flemming Ostermann på Nødebo
Kro en fredag i januar måned. Det
kan man også i 2021, men desværre
med plads til færre end normalt. De
elsker Rock’n’Roll og får musikken til
at swinge på deres egen helt særlige måde.

Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften, og vi må nok regne med,
at de særlige covid-19 forholdsregler
stadig gælder. Der vil udelukkende
være pardanse (og ingen kædedanse), og man skal helst holde sig til
den samme partner aftenen igennem. Der er plads til ca. 40 på dansegulvet ad gangen. Der kan som

sædvanlig spises middag på Kroen
før musikken starter, men pladsen er
begrænset. Der serveres en ret mad
kl. 18, og det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. (der er rabat for
medlemmer af Forsamlingshusets
Venner) Spisebilletter skal købes på
www.noedebo-kro.dk senest onsdag
den 27. januar kl. 12.

Mød forfatteren Karen Fastrup

Ølsmagning, middag og musik

Onsdag den 20. januar kl. 19.30

Fredag den 5. februar kl. 18.00

Karen Fastrups psykologiske romaner tager læserne med ind i sindets
krinkelkroge og tilbage i romankarak terernes barndomsuniverser
for at forstå deres problemfyldte
liv. Personerne er ofte på dybt vand
som Karen i den autofiktive roman
”Hungerhjerte”. Her beskriver forfatteren den psykose, hun selv fik i

2015, og de efterfølgende indlæggelser på psykiatriske afdelinger, som
resulterede i, at hun fik diagnosen
borderline.
Billetter koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.

Nødebo Kro indbyder til smagning af
ustyrligt gode øl fra Mellemeuropa
arrangeret af øl-specialisten Carsten
Berthelsen. Efter øl-smagningen
serveres der en glimrende to-retters
menu, og arrangementet slutter med
musik af Carsten Berthelsens band
Vrag.

Søren Kristiansen Trio

Steinaa Trio

Søndag den 24. januar kl. 16.00

Søndag den 14. februar kl. 16

Søren Kristiansen har akkompagneret stribevis af store amerikanske
musikere og regnes i dag for en af de
betydeligste danske jazzmusikere.
Sidst, Søren Kristiansen spillede på
Nødebo Kro, var det som medlem
af Danish Jazz Quartet i december
2017, men denne gang kommer
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Inden koncerten kan man spise en
to-retters menu tilberedt af Kroens
frivillige kokkehold. Spisebilletter
skal købes på forsamlingshusets
hjemmeside www.noedebo-kro.dk
senest den 13. januar kl. 12.
Billetter til musikken koster 250 kr.
ved indgangen og 240 kr. i forsalg.
Gratis med årskort.

han med sin egen trio med Thomas
Ovesen på bas og Alex Riel på trommer. Det bliver en fed eftermiddag!
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort.
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Der venter publikum en stor oplevelse, når Eva Steinaa på obo, Maria
Steinaa på fløjte og Galya Kolarova
ved flygelet giver koncert på Nødebo
Kro. Eva Steinaa er solooboist i DR
SymfoniOrkester og søsteren Maria
har her i efteråret haft debutkoncert
på konservatoriet i København.

Billetterne sælges kun i forsalg og
kun som en samlet pakke til hele
arrangementet. Prisen inkl. ølsmagning, en to-retters menu og koncert er 350 kr. Der er 20% rabat for
medlemmer af Forsamlingshusets
Venner, så prisen bliver 280 kr. Med
årskort betaler man kun 160 kr. Køb
billetter på www.noedebo-kro.dk

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

Nødebo Vandværk

Årets store julefest

Husk
aflæsning af
vandmåler
inden nytår

Tirsdagstræf i præstegården tirsdag den 15. december kl. 13-16
Traditionen tro serveres hjemmelavet
julemiddag med and, flæskesteg og
ris á l´amande. Middagen vil i år blive
portionsanrettet i køkkenet.
Pga. corona-restriktioner må vi vente
med at synge julesalmerne og danse
omkring juletræet til næste år, men
organisten sidder ved flyglet og spiller de dejlige julesalmer, og præsterne m.fl. sørger for underholdning.
Mundbind er påkrævet når man ikke
sidder.

Tilmelding senest tirsdag 8. december til præstesekretær Allan Høier,
som træffes på kontoret tirsdage kl.
10-16 på tlf 48480719 eller alho@
km.dk.
Brug for kørsel? Så tag ligeledes fat
i Allan Høier.
Pris 120 kr. pr. person, som betales
med MobilePay eller kontant på dagen - nøjagtigt 120 kr., da der pga.
smittefare ikke kan veksles penge.

Et liv i kongens klæ’r - Fra Nødebo til
Afghanistan
Tirsdagstræf i præstegården 19. januar kl. 14-16
Major Søren P. Østergaard fortæller
om sit liv i det danske forsvar fra kold
krig med nationalforsvar til udsendelser i krig på Balkan og til Helmand,
Afghanistan. Han har under sine
mere end 30 år i Forsvaret oplevet
konsekvenserne af Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og har som
“Kontaktofficer” været en af de officerer, der skulle overbringe budskab
til pårørende om døde og sårede soldater og efterfølgende tage hånd om
de pårørende.

Som mange sikkert har bemærket på
de sociale medier er vi ved at renovere den første etape af Baunevænget,
arbejdet skrider planmæssigt frem
og vi forventer stadig det er afsluttet før jul. Vi forsøgt at begrænse
vandafbrydelser til Baunevænget,
men når der arbejdes med meget
gamle vandrør kan der opstå brud
under håndtering, og i enkelte tilfælde har vi desværre må afbryde for
vandet på omkringliggende veje. Vi

af Kirke og Kro skal alle henvendelser mht. aflæsninger, spørgsmål til
regninger, frafly tning eller tilfly tning rettes til denne email adresse:
kontor@noedebovandvaerk.dk, den
sender mailen direkte til vores vandværkskontor med cc til kasserer og
formand.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår.
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. af
HUSK
aflæsning

I dag er Søren Adjudant for Hendes
Majes tæt Dronningen ef ter at
have været Chef for Den Kongelige
Livgardes Vagtkompagni i 8 år.
Ved siden af dette har Søren haft
mange tillidshverv i Nødebo, og i 2017
blev han valgt ind i Hillerød Byråd.

vandmåler
før nytår!

Fri entré, kaffe og kage koster 20 kr.

Læs mere på www.gribskovtrop.dk
Annonce KogK Feb 2018.indd 1
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har haft problemer med stophaner
på Baunevænget, og ser frem til at
se om det var et enkelt stående problem, eller om de andre stophaner er
i samme dårlige stand.
HUSK, at som sædvanlig foregår måleraflæsning i december måned, her
udsendes et selvaflæsningskort, vi
opfordrer alle til at få aflæst inden
fristens udløb, da det vil lette arbejdet for vores fælles vandværkskontor.
Som også nævnt i forrige nummer
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Foreninger

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg
bolighandel.
Vi i redaktionen
ønsker alle vores
læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!

danbolig.dk

Nødebo
Fodklinik
DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring, Flishugning

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
•
•
•
•

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

www.hillerodsejl.dk

Formand
Rikke Line Klockars-Jensen 2336 2696
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder
Louise Heidtmann
3031 6909
Stifinderleder
Lars Kvisgaard
4055 4742
Spejderleder
Pernille Christensen
2331 4655
Grib Skov Roverklan
Roverleder
Torben Pedersen
2191 9695
Klokkekilde Roverklan
Roverleder
Ole Lumholt
4848 0747
Forældrefore
Jørgen Andersen
4848 5099
Hyttevagt
Brian Hørup
4159 1076
bhpost@mail.dk

Ib Andersen
ia.privat@gmail.com

www.noedebosogn.dk
June Lekfeldt
june@lekfeldt.dk
Xenia Buus Hermann
xeniabuus@gmail.com
Ole Strand
ols@ca.dk
Lisbeth Schmidt
Axel Poulsen
Kirsten B. Aunstrup
Hanne Jacobsen Vrangbæk
Søren Peter Østergaard

5365 5424
2639 1387
4037 9045
4025 3643
2136 3710
5189 5494
3543 2310
2043 0919

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

Ring for aftale:

Tlf.: 31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo
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www.nodebostavgang.dk
Formand
Sven Høegh Nielsen
Kasserer
Birger Brandis

”NØDEBO KRO”
www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand
Hanne Toke
Næstformand
Tilde Gylling
Sekretær
Jens Lassen.
Kasserer
Erik Wedø
Medlemsudvalget
Britt Isabell Olsen
Bankoudvalget
Mogens Bastrup
Driftsudvalget
Jan Kongerslev
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre
Informationsudvalget
Ann Ulrich
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup
Økonomiudvalget
Erik Wedø

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

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Hans Kloch

Anne Lise Kristensen

NØDEBO IDRÆTSFORENING

48471250

www.nif.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)

NØDEBO STAVGANG

VIKINGERNE

Formand

www.nødebovand.dk

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

5141 6429
4848 2597

FORSAMLINGSHUSET

www.NødeboBridgeklub.dk

4295 8207

2447 3004

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

NØDEBO BRIDGEKLUB

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

NØDEBO VANDVÆRKET

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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HILLERØD SEJLKLUB

www.gribskovtrop.dk

www.nødebo.dk

Mark og Steen Læssøe
danbolig Fredensborg

Uforpligtende tilbud gives

GRIB SKOV TROP

MENIGHEDSRÅD

NØDEBO LOKALRÅD

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

Stubfræsning & Rådgivning

NØDEBO-GADEVANGS

Formand
Henning Vester
Badminton
Sven M. Andersen
Fodbold
Henrik Løber
Gymnastik
Lillian Dale
Tennis
Jørgen Fonnes

5277 1871
2070 2930
2113 0847
4010 3288
3141 0740
2129 9369
2333 6647
2014 1617
2945 9149
4848 5874
4010 3288

(Se i øvrigt hjemmesiden for den komplette kontaktliste)

4848 3150
4848 2804
3018 6513
4848 3238
9136 6302

37

Gudstjenester
November, december, januar og februar
November

Nødebo

Gadevang

22. nov.
26. nov.
29. nov. - 1.søn. advent

9.00
17.00 Salmer og Spaghetti
16.15 Ni læsninger

10.30
--14.00 Ni læsninger

MIH
EHL
EHL

10.30
--9.00
17.00 Børnekirke julespecial
10.30
15.30 (ude) 17.00 (inde)
9.00
10.30
---

--19.30 Aftenkirke
10.30
----12.30 (inde) 14.00 (ude)
10.30
--14.00

EHL
EHL
EHL
EHL
NN
EHL
NN
EHL
NN

1. jan. Nytårsdag
3. jan. Helligtrekonger
10. jan.
14. jan.
17. jan.
24. januar
28. januar
31. januar

14.00
10.30
9.00
--10.30w
9.00
17.00 Salmer og Spa.
10.30

16.00
--10.30
19.30 Aftenkirke
--10.30
-----

EHL
NN
NN
EHL
EHL
NN
NN
NN

Februar
7. feb.

9.00

10.30

EHL

December
6. dec. - 2. søn. advent
10. dec.
13. dec. - 3. søn. advent
17. dec.
20. dec. - 4. søn. advent
24. dec. - Juleaftensdag
25. dec. - Juledag
26. dec. - Anden juledag
27. dec. - Julesøndag
Januar

Vejviser for kirkerne
Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.
Tlf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11,
tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.
Præstesekretær: Allan Høier
Tlf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk
Træffes i præstegården: tir. kl. 9-15.
Kirke- og kulturmedarbejder: Julie Berggren
Tlf.: 4020 4441
Se mere på noedebogadevangkirker.dk

Kirketjenere: Gunver Nielsen
Tlf.:2946 0937
Angela Grum-Schwensen  
Tlf.: 2736 5659
Organist: Torben H.S. Svendsen
Tlf.: 2897 5897
Kirkesanger: Søren Hossy
Tlf.: 2844 9596
Graver: Al henvendelse til leder af Den
Fælles Kirkegårdsdrift Tina Albrechtsen
Tlf.: 3031 8983 - mail: tinal@km.dk

