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” Kære Læser.
Vi har valgt at lave om på den måde, vi giver jer adresse-oplysninger og
kro-oplysninger på. Grunden er, at I læsere er meget flittige med at skrive
i K&K, derfor vil vi hellere bruge pladsen på læsestof end på de oplysninger,
vi kan bringe på Kroens hjemmeside.
På hjemmesiden www.noedebo-kro.dk finder I kontakt-oplysninger på
Bestyrelsen og oplysninger om hvordan man lejer Kroen og hvad det koster.
Også Kirken har valgt at give oplysningerne mindre plads.
Menighedsrådet finder I under foreninger s. 43, og mest brugte kontaktoplysninger under gudstjenestelisten på bagsiden.
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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.
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside
www.noedebo-kro.dk
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
Samlet løssalgspris ca. 3.450 kr.

MEDLEMSRABAT

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

F

a s t e l a v n s s ø n d a g h ø re r
vi teksten om Jesus’ dåb i
Jordanfloden. Johannes Døberen
døber ham og himlen åbner
sig. En due kommer til syne og
Guds røst lyder: Du er min søn!
Jesus bliver Guds søn, fordi han
dykker ned i vandet. Helt ned i
dybet for det dele alt det vi mennesker kan synke ned i. Men han
deler også vores håb om at blive
holdt oppe. Her i Jordanfloden
bliver Jesus sandt menneske, ligesom han også er sand Gud. Han er
Gud i menneskedragt, men han er
også et menneske, bag hvem man
aner Gud. Gud er bag masken.

Karnevallet som ventil

Fastelavn eller karneval, som det
hedder mange andre steder ude i
verden, handler om masker og forklædninger. Her leger vi med, hvem
vi er og hvem vi gerne vil være. At
klæde sig ud er at lege med drøm
2

og virkelighed. Og det har altid været skønt at gøre, både når man er
et lille barn og når man er voksen.
I meget gamle dage, brugte man
karnevallet som en ventil for det
meget stramme, klassedelte liv,
hvor man var født som enten herre eller slave, født til at tilhøre underklassen eller overklassen. Én
gang om året holdt man så karneval, og her fik man lov til at bytte
om på rollerne.
Denne ene dag kunne slaven klæde
sig ud som herren og herren skulle
klæde sig ud som slaven, og så fik
slaven lov til at herske over sin herre – hele dagen, bare den ene dag.
Det var en dag, hvor man mere eller mindre gik amok og prøvede at
leve sine drømme ud. Men også
al den vrede og frustration, man
havde opsparet i årets løb blev
sluppet løs til karnevalsfesten.
Når man så vågnede dagen efter,
havde man fået luft og kunne fortsætte sit fastlåste liv.

Karnevallet i gamle dage handlede
om at vende op og ned på samfundsordenen. Og det at klæde sig
ud har stadig den pointe, at man
prøver at være noget andet, end
den man måske er.
Vi klæder os jo i virkeligheden ud
hele tiden ud. Vi ifører os masker
og pudser facaden hver eneste
morgen. Sommetider for at lægge et slør over, hvordan vi inderst
inde har det.

Narren

I gamle dage var der altid en nar
ved kongens hof. Narrens opgave
var at være klædt ud hele året og
underholde kongen og dronningen
og hoffets folk. Men samtidig var
det narrens opgave at sige nogle
sandheder, som han netop kunne
sige fordi han var en nar. Det var
ikke alvorligt, det han sagde – det
var jo kun for sjov. Eller var det?
Narren kunne tillade sig at sige
nogle sandheder til kongen, som
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Det guddommelige
karneval
Gud forklædt som menneske
– et faste tema
kongen ikke kunne straffe ham
for. Fordi så ville kongen selv blive en nar.

vandreprædikant og bare tæer i
sandalerne? Hvem kunne tage det
alvorligt?

Jesus bliver døbt og kaldes Gud søn.
Vi tror på Jesus som Gud i menneskeforklædning. Og det er fristende
at kalde hele fortællingen om Jesus
for et guddommeligt karneval.

Dåb er mod

For det første fordi med ham –
med Jesus – blev alting vendt op
og ned og rollerne byttet om.
Samfundets udstødte og undertrykte, de syge, de spedalske, de
uheldige, de svage, kvinderne og
børnene – dem gjorde han til noget stort. Birollerne fik hovedrollen.
I Guds rige skal de mindste blive de største og de største de
mindste, sagde Jesus. Hans rolle var som narrens ved kongens
hof: han var den, der turde sige
sandheden. Og som, lige indtil
det alligevel gik galt, slap godt fra
det netop på grund af hans udklædning. Hans naragtige udklædning: Guds søn som en ydmyg

Narrens opgave er at skrælle al falskhed bort og sige det, som man ellers
ikke slipper godt afsted med at sige.
Det kan godt være farligt. Det er
det også i dag. Det er ikke ufarligt
f.eks. at lave humor og tegne satire tegninger eller lave andre sjove
ting, hvor man gennem humoren
får sagt nogle sandheder. Narren
lever livet farligt.
Det gjorde Jesus også. Han slap
ikke levende fra at sige sandheden
om magtens hykleri. Han slap ikke
levende fra at ophøje den svage
og bryde alle de sociale skel og
vise hengivenhed for dem, som livet ikke var gået godt for.
Ingen skal sætter deres lys under
en skæppe, sagde Jesus. I er lysets
børn. I er døbt til at være Guds
børn. Tag lysets rustning på.

Det var for stærkt sagt. Men det
blev sagt, og det bliver stadig sagt.
Det bliver sagt gennem alle de andre forklædninger, Gud har – Gud
er i dåbens vand og i nadverens
brød og vin. Her får vi sagt nogle
sandheder om os og om livet og
om den kærlighed, der bærer alt og
om modet til at kæmpe mod fejhed
og kynisme og modet til at se vores
egen svaghed i øjnene.
At være døbt og kalde sig et kristent menneske, det er satse vores tro og håb på dette menneske, Jesus Kristus, der førte sig
frem som Gud i forklædning. Vi
dykker ned i dåbens vand og lader os omslutte af den nåde og
kærlighed, der vil give os åndens
kraft til selv at stå frem for sandheden og kæmpe de kampe, der
skal kæmpes her i livet og verden.
Guds ske lov for det guddommelige karneval.
Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst
3

Nødebo Kulturnat
fredag d. 1. juni 2018

E

n lang række foreninger, institutioner mfl. er i fuld gang med
at planlægge Nødebo Kulturnat.
Mere end 30 aktører har meldt
sig til at deltage, og nedenfor kan
I læse et lille udpluk af de meget
forskellige aktiviteter.
Nødebo Børnehus vil gerne vise
deres dejlige institution frem. Kom
til Åbent hus, få en snak med personale og forældre, og se hvad huset kan tilbyde.
Stavgangsforeningen stiller med
3 instruktører og stave, og vil demonstrere, hvad stavgang er. De
fortæller også om fællesskabets
betydning og om udflugter.
I Følstruphusene har Nødeboborg–
erne mulighed for at besøge akti v i tet s- og s amv ær s tilbudet
Regnbuen, og bl.a. se hvad et
Snoozel-sanserum er.
På Idrætspladsen vil der naturligvis være fuld aktivitet. Kom og hep
på en fodboldkamp, få en snak om
tennis, og endnu mere er under
planlægning.
Troldehøjen på Kristinehøj holder
åbent hele aftenen. Der er tændt
bål, og der bliver flere stande fra
lokale forretningsfolk.
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I Nødebo Kirke vil vi aftenen igennem holde åbent hus med bl.a.
små koncerter, der vil være tid til
stille reflektioner, men også mulighed for gode samtaler.
Nødebo Kro vil også have en masse aktiviteter i gang. Alle interessegrupperne vil holde åbent, så man
kan se, hvad de arbejder med.
• D er bliver mini-loppemarked i
gården.
• Børne-madgruppen ”gourmet-kokkene” sørger for noget lækkert at
spise
• Og så bliver der dans i salen – først
hip-hop med børnene, derefter
spiller Nøddeknækkerne op og vi
håber også på tango og lancier.
Der er stadigvæk plads på Kroens
gårdsplads, hvis nogen har lyst til  
en stand om hvad de går og laver,
ex foto, kunst osv.
Det er naturligvis ikke alt hvad der
foregår i byen den aften, vi har omtalt her, mange aktører har ikke alle
aktiviteter på plads endnu. Vi håber på en rigtig hyggelig aften, hvor
vi får mulighed for at snuse til meget af det, der foregår i Nødebo.
I næste ”Kirke og Kro” vil I kunne
læse meget mere om programmet.
Hilsen, kontaktgruppen.

41. ÅRGANG #4 2018

K

irsten Jensen har sag t ja til
en nytårs-snak med ”Kirke og
Kro”, så fotograf Ib Andersen og
undertegnede er mødt op til en
samtale på en kold januar-dag.

Tillykke
med valget,
Borgmester

Kirsten Jensen er født i Esbønderup
for 56 år siden, og var ganske ung,
da hun begyndte at interessere sig for politik. Hun er uddannet journalist, og begyndte tidligt
at interessere sig for arbejdet i
AIDS-fondet.
Hun sad i Europa-Parlamentet
for Socialdemokratiet fra 1989 til
1999, og var siden formand for
Forbrugerrådet i 4 år. I de år begyndte hun at blive meget optaget af at føre folk sammen, men
de kunne have gavn af at udnytte hinandens kompetencer. I
Forbrugerrådet arbejdede hun
for at styrke medlemsindflydelsen, og rådet var i hendes periode
og er stadigvæk blevet en stærk
medspiller i forbrugersager. I 2005
Blev Kirsten Jensen valgt til Byrådet
i Hillerød. Hun var borgmester fra
2007 til -14, derefter en pause på 4
år og er nu igen udpeget til posten.
I de sidste 10 år er interessen for at
få opgaver løst ved frivillig arbejdskraft vokset betydeligt i hele landet,
og Kirsten Jensen er meget interesseret i området. Hillerød Kommune
– og mange andre - har et frivilligcenter, og man har en fast politik på
hele området. I den er blandt andet
nedfældet, at ingen opgaver, der
skal løses gennem lovgivning om
kommunale forpligtelser, må løses
af frivillige. Kirsten Jensen mener

alligevel, at de opgaver, der løses af
frivillige er meget vigtige.
Derfor er det vigtigt for Hillerød at
støtte op om det frivillige område.
Det er vigtigt at have et frivillig-center, og at give foreningslivet gode
muligheder for at trives. Hillerød
kommunes opgave er at understøtte de initiativer, der findes lokalt, at stille lokaler til rådighed og
at støtte med viden om muligheder
for at løse udfordringer, dvs at lave
platforme for at frivilligheden trives.
Det frivillige arbejde opstår som
regel, fordi ildsjæle brænder for et
område. Men for at være med til at
holde gejsten oppe, mener Kirsten
at det er vigtigt, at Byrådet viser
anerkendelse og at sætte så få begrænsninger op som muligt. Derfor
har man flere priser hvert år, der
uddeles til ekstra ihærdige ildsjæle,
og man vil gerne bruge ressourcer
for at fremme området.
Det er umuligt at måle effekten af
frivilligt arbejde, så det er lidt atypisk, at der er så mange positive
kræfter bredt i Byrådet for at støtte
op om det. Nu om dage, er det almindeligt, at man yder midler til alt,
hvad der kan måles og vejes, men
her er man ikke i tvivl om, at frivilligt
arbejde rummer store menneskelige værdier, og derfor skal have både
platforme og anerkendelse.
Tak for tillid og opbakning, Borgmester, vi tager hjem og arbejder
videre.
Af Lisbeth Larsen
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Nødebo Bæredygtigt!
Miljøteknologer solgte bæredygtige løsninger med humor

Fredag d. 12. januar 2018 summede Kroen af forberedelser til nytårsballet. Midt på formiddagen troppede ca. 25 miljøteknologstuderende
fra Cphbusiness i Hillerød op i Krostuen for at præsentere resultaterne
af deres temacase om Nødebo Bæredygtigt! for vejlederne, for hinanden
og for os i Nødebo.
Fem grupper præsenterede videoer med et bæredygtigt budskab til
borgerne i Nødebo - de fleste med en humoristisk vinkel. De havde lavet foldere med råd om affaldssortering, el, varme, vand eller transport.
Det faglige indhold var kommunikation til borgere om temaet bæredygtighed. Derfor havde vi bedt et antal husstande i Nødebo om at deltage
i en målgruppeanalyse. Stor tak til de familier der stillede op.
Det var de studerendes første aflevering, og stemningen var fuld af forventning tilsat en anelse nervøsitet. Hver præsentation blev evalueret af
en opponentgruppe, som havde sat sig ind i den forsvarende gruppes
arbejde. Så fulgte plenum-diskussion samt ros, kritik og kommentarer
fra tilhørere og vejlederne. Endelig gik de tre vejledere i enrum med
gruppen, satte ord på styrker og svagheder i præsentationen og gav
gode råd om forbedringsmuligheder.

Tips til miljøteknologiske løsninger

Varme-gruppen anbefalede 3 spareindsatser: Bedre klimaskærm, ændret varmeform, nye vaner. El-gruppen havde en elektronisk guide til
el-besparelser og foreslog at investere i solceller med integreret batterilagring. Transportgruppen havde samarbejdet med Nødebo Skole
om fokus på tidlig cykling. De ville inddrage børnene i løsning af transportudfordringen og foreslog frivillige som skolepatrulje. Affaldsgruppen
lagde ikke op til personlig gevinst ved sortering, men i opdragelse fra
indskolingen. De uddelte en flyer med 10 gode grunde til at sortere.
Vand-gruppen var inde over vandafledning og spareråd samt en flyer
om regnvandstank.
Læs mere på www.nødebobæredygtigt.dk. Der kan gruppernes foldere
downloades og et par videoer vil være tilgængelige.
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Kommende aktiviteter

Henover foråret og sommeren inviterer Nødebo
Bæredygtigt på flere forskellige aktiviteter. På tegnebrættet ligger en temaaften om fremtidens bæredygtige varme i Nødebo, bl.a. fjernvarme, ligesom vi
er i gang med planlægning af en fælles cykeldag for
børn, unge, ældre og dem midt imellem.
Vi håber at kunne gentage inspirationsdagen fra
2015, hvor vi var på rundtur hos flere nødeboere,
som kunne fremvise forskellige bæredygtige alternativer i deres husstand. Har du noget, som kan inspirere os andre, hører vi gerne fra dig på mail til: Helle.
barker@gmail.com eller Kirsten.vesterager@mail.dk
Foråret og sommeren byder også på grønne samtalesaloner og ture ud i det blå med cykelgruppen
Nødebo Hjulspin.
Hold øje med hjemmesiden www.nødebobæredygtigt.dk og facebook-gruppen, hvor aktiviteterne vil
blive annonceret.

Nødebo Bæredygtigt Værksted
Reparatørerne efterlyser defekte
apparater

Giv dit defekte apparat en sidste chance,
før du kasserer: Vi vil efter bedste evne
forsøge at få tingene til at fungere igen. Vi
modtager alle mulige elektriske apparater og anordninger, der har en håndterlig
størrelse, dog undtaget PC, tablets, printere og smartphones.
Bemærk: Der er ingen garanti, til gengæld
er det gratis. Indkøbte reservedele (efter
aftale) skal dog betales til kostpris.Vi er i
kælderen på Nødebo Kro.
Ting til reparation kan afleveres med udfyldt registreringsseddel fra holderen på
væggen til højre for medlemsindgangen
og afhentes igen hos buffisterne:
mandag - torsdag:
19.00 - 22.00

Kulturnat og Nødebo Bæredygtigt!

fredag:
15.30 - 17.30.

Når kulturnatten løber af stablen d. 1. juni vil Nødebo
Bæredygtigt! selvfølgelig være at finde i programmet.
Vi har mange ideer i støbeskeen som vi håber, nødeboerne vil tage godt imod. Her er blot et par stykker:

Kontakt:
nbvaerksted@gmail.com

På Nødebo Bæredyg tig t!s stand vil der være
”Borgerservice” på bæredygtighedsfronten med udstilling og materiale om hverdagsråd til familier, der
gerne vil leve mere bæredygtigt. Vegetarspiseklubben
vil sørge for små kulinariske oplevelser for
smagsløgene.

Niels Kildegaard
3066 7672
nkp4you@gmail.com

Udover standen håber vi at kunne holde åbent gørdet-selv cykelværksted, hvor både børn og voksne kan hente tips og tricks til cykelreparation og
-vedligeholdelse.

Arne Sørensen
2567 1030
arnesenior@gmail.com

Palle Hansen
4270 6511
palle.h47@gmail.com
Medlemmer af Kroen og Nødebo
Bæredygtigt! kommer først i køen.

Medlemsskaren i Nødebo Bæredygtigt! er udvidet betragteligt - i hvert fald geografisk!

På årets sidste dag modtog Nødebo Bæredygtigt! en anmodning om medlemskab af foreningen fra
to brødre, den ene bosiddende i Jylland. De havde set et indslag i TV2 News om Nødebo Bæredygtigt
Værksted med vores eminente reparatører og ville gerne støtte vores initiativ i det håb at bæredygtige ideer og visioner vil kunne finde grobund også i andre dele af landet.
Trods denne udvidelse af medlemsskaren har vi stadig plads til nyee medlemmer i foreningen.
Kontingentet er 100 kr. om året og kan indbetales på vores konto nr. 2255 0748867287 i Nordea Bank.

7

Indkaldelse til ordinær
Generalforsamling
på Nødebo Kro d. 19-3-18 kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.	Forelæggelse og godkendelse af regnskab for
foreningen
4.	Forelæggelse og godkendelse af regnskab for
institutionen
5.	Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering
6. indkomne forslag
7. Fastlæggelse af kontingent
8.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
Lene Thorsen: genopstiller
Karl Erik Hansen: genopstiller ikke
Jens Lassen: genopstiller ikke
Iben Bækgaard: medlemsudvalget: genopstiller
	Lisbeth Larsen, Informationsudvalget: genopstiller ikke

Kirsten Aunstrup, Kulturudvalget: genopstiller
Ib Østlund, økonomiudvalget: genopstiller
	Ann-Britt Thorndahl opstiller som Informations–
udvalgsformand, og Erik Wedø, Hanne Toke og Lorna
Rudd opstiller som menige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4-3-18, dvs. 14 dage før generalforsamlingen
Vel mødt
Bestyrelsen

Går du i salgstanker?
Så ring til os på 48 24 21 11
Søderberg / Nielsen aps.

Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk
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Se, hvad Nødebos
børn kan!

H

er et par glimt af vores dyg tige Gourmetkokke, som også har lavet kager til jubilæet sidste år og deltager igen i år på Nødebos kulturnat.
De er skæppe-dygtige, og se lige arbejdsglæden.
Godt gået, unger.

9

Pop/rock jam på Nødebo Kro
Fredag d. 9 marts kl. 20
med mulighed for spisning fra kl. 18
I samarbejde med Klaverfabrikken arrangerer Nødebo Kro en jamsession
i Cafe og Driverhus med 3 professionelle musikere og talenter fra Nødebo
og omegn. Billetprisen er 20 kr. for alle.
Vores jam-session vil bestå af 3 professionelle musikere som er aftenens jam-band. De 3 musikere er udvalgt, så de kan spille med på hvad
som helst. Det bliver guitarist Nicolai Bloch som jam-vært (Nicolai bor
i Nødebo og spiller med alt lige fra X-factor til Basim m.fl.). På trommer bliver det Morten Hellborn (som spiller med Duné, Jesper Binzer,
Electric Guitars m.fl.). Bassisten er endnu ikke fundet, men alle vil være
superdygtige og vant til jam-aftener fra scenerne i København
Publikum vil så kunne komme på scenen og spille med
bandet, sammen med andre eller solo. Sidder der en
trommeslager blandt publikum byttes plads med jambandets trommeslager osv. Arrangementet er for musikere på alle niveauer, og de vil blive skruet sammen, så det
også er en oplevelse for publikum. Vi håber at alle byens og
omegnens musikere kommer ud af huse, øvelokaler, musikskole, gymnasiet mm. og tager del i løjerne. Klaverfabrikken
sponsorerer jam-serien og den daglige leder Jens Jepsen siger:
”Musiklivet vokser og vokser i alle krogene af Hillerød. Der er mange
koncerter og vores fornemmelse er, at antallet af aktive musikere er
stigende. En af opgaverne til de regionale spillesteder er, at gøre noget for det lokale musikmiljø. Vi håber, at vore jam-sessions vil skabe
nye møder mellem musikere og at publikum vil komme og opleve det
mangfoldige musikliv byen huser”.
Man kan spise inden musikken
starter for kun 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer (halv pris for børn).
Spisebilletter skal købes senest
onsdag d. 7/3 kl. 12.00 på www.
noedebo-kro.dk.
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Fastelavn i Gadevang
Søndag den 11. februar kl.13.00,
Gadevang kirke
Vi begynder med en familie gudstjeneste og fortsætter ude på parkeringspladsen med tøndeslagning og fastelavnsboller
Alle møder udklædte i kirken.
Tilmelding ikke nødvendig.

Koncert: Jazz by Heart
Søndag den 18. februar kl. 16
Jazz By Hearts’ specielle udtryk
kommer fra Karin Juhls varme
jazzede stemme og Daniel Van
Kranendonks stilfulde guitarspil, der indeholder både klassisk
jazzudtryk og frække licks, der leder tankerne hen på rock’n roll.
Med sig i Nødebo har de bassisten Tomas Raa og trommeslageren Jacob Roved.

De spiller sange, der normalt går
under betegnelsen jazz, bebop,
blues, bossa nova, country, folk
og rock.
Billetter til koncerten koster 150
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.
Gratis med årskort.

Nøddeknækkerne
Fredag 23. februar kl. 19.00
(med spisning kl. 18)
Nøddeknækkerne holder åbent hus
i Forsamlingshuset Nødebo Kro den
sidste fredag i måneden, hvor de ofte
har besøg af andre spillemandsgrupper, der spiller op til folkedans. Den
første time fra kl. 19 er der traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse mv, under letfattelig og sjov

instruktion, så alle kan være med.
Fra kl. 20 spiller Nøddeknækkerne til
dansen sammen med et gæsteorkestret eller alene. Der er gratis adgang.
Før musikken kan man spise en ret
mad kl. 18, og det koster 100 kr. for
voksne og 50 kr. for børn. (rabat for
medlemmer af Kroen) Spisebilletter
skal købes på www.noedebo-kro.dk
senest onsdag d. 21. feb. kl. 12.

Foredrag: Kongernes Nordsjælland
Onsdag den 28. februar kl. 19.30
Efter mange års forberedelse
er der nu endelig truffet politisk
beslutning om nationalparken
”Kongernes Nordsjælland”. En af
nøglepersonerne er Skovrider
Jens Bjerregaard Christensen,
der har ansvaret for statsskovene
i Nordsjælland og dermed for de
største arealer i den kommende

nationalpark. Han vil give en status her få måneder før den officielle åbning og fortælle lidt om,
hvad det kan komme til at betyde
for os alle.
Billetter koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
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Mad & Musik: Koppel & Søn
Fredag den 2. marts kl. 21
med mulighed for spisning kl. 19
Tenorerne Thomas Peter Koppel og
Jonathan Koppel indtager sammen
med pianisten Carol Conrad scenen
med et festprogram ud over det sædvanlige ved Nødebo Kros næstsidste
udgave i sæsonen af det populære
koncept, Mad & Koncert. De har lovet alt godt fra operaens, operettens

og musicalens verden, så det bliver
hit på hit - en ren ønskekoncert!
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på
www.noedebo-kro.dk. Gratis med
årskort. Før musikken kan man spise middag med en to-retters menu
for 150 kr. (rabat for medl. af Kroen).
Spisebilletter købes på www.noedebo-kro.dk senest ons. d. 28/2 kl. 12.

Klassisk koncert: The Lee Trio
Søndag den 11. marts kl. 16
Det er tre musikalske søstre, der
danner dette dynamiske ensemble: Lisa Lee på violin, Angela Lee
på cello og Melinda Lee Masur på
klaver. Den amerikanske klavertrio debuterede i Wigmore Hall i
2002 og har siden inspireret og
bevæget publikum over hele verden med sine gribende musikalske

fortolkninger. The Lee Trio besøgte Nødebo Kro i 2009 og 2014. Nu
kommer den igen og spiller bl.a.
en trio af Beethoven. Der er absolut noget at glæde sig til.
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg
på www.noedebo-kro.dk. Gratis
med årskort.

Sogneaften i præstegården
Musikken, ordene og Ordet
Tirsdag d.13. marts kl.19.30
V/tidligere præst og cand.phil. i
musikvidenskab Jørgen Lekfeldt.
Hvad kom først: sprog eller musik?
Traditionelt har musik været betragtet som et evolutionært biprodukt

af sprog. Men denne opfattelse er
ved at ændre sig til, at musikken
kom først. Et foredrag om musikken som en grundlæggende
erkendelsesvej.

Koncert: Tango Orkestret
Søndag den 18. marts kl. 16
Tango Orkestret kunne i 2017 fejre sin 25 års fødselsdag og er i
den grad blevet voksent og står
stærkere end nogensinde før.
Orkestret med Kristian Jørgensen
på violin, Henrik Sveidahl på saxo,
Palle Windfeldt på guitar, Kaare
Munkholm på marimba og Thomas
Ovesen på bas var det første i
12

Danmark, der for alvor tog tråden op fra den argentinske komponist og bandoneonspiller Astor
Piazzolla, og det er fortsat det
mest spændende bud på et seriøst dansk tango-nuevo ensemble.
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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Foredrag:
Drømme, bevidsthed og kreativitet
Onsdag den 21. marts kl. 19.30
Drømme handler om det, der er
vigtigt for os, og er så at sige online på vores ubevidste intelligens.
Men drømme taler i et sprog, som
det kan være svært at forstå. Lisa
Dahlager og Anne Hjorth giver et
indblik i, hvordan man kan tolke og
bruge sine drømme. Foredraget

vil kigge nærmere på drømmenes
sprog og give eksempler på, hvordan de kan ses som talerør for vores
ubevidste intelligens, der rummer en
langt større viden, end vi er klar over.
Billetter koster 100 kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.

Nøddeknækkerne
Fredag 23. marts kl. 19.00 (med
spisning kl. 18). Nøddeknækkerne
holder åbent hus i Forsamlingshuset
Nødebo Kro den sidste fredag i måneden, hvor de ofte har besøg af andre spillemandsgrupper, der spiller
op til folkedans. Den første time fra
kl. 19 er der traditionelle nordiske
fællesdanse, kredsdanse mv, under letfattelig og sjov instruktion,

så alle kan være med. Fra kl. 20
spiller Nøddeknækkerne til dansen
sammen med et gæsteorkestret
eller alene. Der er gratis adgang.
Før musikken kan man spise en ret
mad kl. 18, og det koster 100 kr. for
voksne og 50 kr. for børn. (rabat for
medlemmer af Kroen) Spisebilletter
skal købes på www.noedebo-kro.dk
senest onsdag den 21. marts kl. 12.

Fællesspisning i præstegården
Skærtorsdag d.29. marts kl 17
Vi fejrer Skærtorsdag med en
gudstjeneste kl.17 og derefter
spiser vi påskemiddag sammen i
præstegården.

Tilmelding til præstesekretær
Allan Høier på: alho@km.dk.
Pris: 50 kr for voksne og 25 kr
for børn.

Musik gudstjeneste i Gadevang Kirke
Langfredag d. 30. marts kl.16
Uddrag af J.S.Bach’s Johannesp a s si o n . M e d K ø b e n h a v n s
Kantatekor og Nødebo-Gadevang

Kantori under ledelse af Torben
H.S.Svendsen synger satser fra
Bachs smukke værk over påskens
drama.
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Mad & Musik: Sara Grabow synger
danske evergreens
Fredag den 6. april kl. 21 med
mulighed for spisning kl. 19.
Sara Grabow synger skønne gamle
sange flankeret af Martine Madsen
på guitar og Eva Skipper på kontrabas. Liva Weel, Otto Brandenburg,
Grethe og Jørgen Ingemann, Gitte
Hænning m fl. bliver ærværdigt
mindet, når pigerne spiller op
med hjerteskærende, morsom
og livlig tekst og musik. Oplev den

musikalske trio genopfriske kendte
og elskede klassikere fra 30’erne til
60’erne. Billetter til koncerten koster kun 150 kr. ved indgang og 140
kr. i forsalg på www.noedebo-kro.
dk. Gratis med årskort. Før musikken kan man spise middag med en
to-retters menu for 150 kr. (rabat
for medl. af Kroen). Spisebilletter
købes på www.noedebo-kro.dk
senest onsdag d. 31. jan. kl. 12.

Klassisk koncert: Edison Ensemble
Søndag den 8. april kl. 16
Edison Ensemble er en nyligt etableret klaverkvartet, som består af
Mo Yi på violin, Sara Blankholm
på bratsch, Gert von Bülow på
cello og Balder Neergaard på
klaver. Sammen deler de en
fælles passion for at udforske

kammermusiklitteraturens enestående værker. De spiller bl.a.
værker af Schumann og Brahms.
Billetter til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg
på www.noedebo-kro.dk. Gratis
med årskort.

Nøddeknækkerne
Fredag 20. april kl. 19.00
(med spisning kl. 18)
Nøddeknækkerne holder åbent hus
i Forsamlingshuset Nødebo Kro den
sidste fredag i måneden, hvor de
ofte har besøg af andre spillemandsgrupper, der spiller op til folkedans.
Den første time fra kl. 19 er der traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse mv, under letfattelig og sjov

instruktion, så alle kan være med.
Fra kl. 20 spiller Nøddeknækkerne
til dansen sammen med et gæsteorkestret eller alene. Der er gratis adgang. Før musikken kan man spise
en ret mad kl. 18, og det koster 100
kr. for voksne og 50 kr. for børn. (rabat for medl. af Kroen) Spisebilletter
skal købes på www.noedebo-kro.dk
senest ons. d. 18/4 kl. 12.

Ny medlemsfordel!!!

Der er i denne sæson medlemsrabat på 20% ved køb af enkeltbilletter til kulturudvalgets arrangementer.
Rabatten gives til medlemmer af Forsamlingshusets Venner, der har betalt kontingent for 2017.
Hvis man regner med at komme til mere end 6 arrangementer kan det stadig bedre betale sig at købe et
årskort. Medlemsbilletter skal købes i forsalg på Kroens hjemmeside senest en uge før arrangementet.
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Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

DE LIVSMODIGE

GINTBERG RED(D)ER
VERDEN

25. APRIL

16. MAJ

Nyd en dejlig middag inden forestillingen i Restaurant F...
4820 9120

w

frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret
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Generalforsamlinger
- Nødebo
Lokalråd generalforsamling
tirsdag d. 13-3-18 kl 19.30,  
Nødebo kro
Kroens egen generalforsamling
mandag d. 19-3-18 kl. 19.30
Vandværket: Generalforsamling
tirsdag d. 27-3-18 kl 19.00,
Nødebo kro

Kirke & Kro
udgivelsesdatoer
Vi har holdt redaktionsmøde og
fastsat de næste udgivelsesdatoer

Husk!!

Nr. 5, årgang 41:
udkommer d. 22/4
deadline for indkommet stof: 2/4

Kroens fredags-cafe er nybagt
og velduftende hver fredag fra
15.30 til 17.30. Kom og nyd samværet med naboerne, mens ungerne leger. Vi serverer også øl
og vin. Alle er velkomne.

Nr 1, årgang 42:
udkommer d. 5/8-19
OBS! OBS! OBS!,
deadline for indkommet stof: 24/6
(vi og trykkeren skal også have
sommerferie ;D)
Nr. 2, årgang 42:
udkommer 7/10-18
deadline for indkommet stof: 16/9
Nr. 3, årgang 42:
udkommer 25/11-18
deadline for indkommet stof: 4/11
Nr. 4, årgang 42:
udkommer 3/2-19
deadline for indkommet stof: 13/1
Nr. 5, årgang 42:
udkommer 7/4-19
deadline for indkommet stof: 18/3

Banko
Der er banko på Nødebo Kro hver
tirsdag kl. 18.50
Ikke det største – bare det bedste
Se evt. www.noedebokro.dk
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Torsdagsklubben
Torsdagsklubben har følgende aktiviteter i første halvår af 2018:
Uge Dato Aktivitet
6
8.2 Sophus Berendsen
8
22.2 Hjemmedag
10
8.3 Kraftvarmeværket
			 Hillerød
12
22.3 Foredrag om
			 Salpetermosen
14
5.4 Hjemmedag
16
19.4 Teglgården
18
3.5 LO skolen
20
17.5 Hjemmedag
22
31.5 Helsingør rundt
24
14.6 Sommerafslutning
Vi mødes normalt kl. 12 på
Kroen på de nævnte dage. Alle
medlemmer af kroen er velkomne
til at deltage i Torsdagsklubben.
Kom og mød os på Kroen, eller
kontakt Inger og Poul Rudbeck
(p.rudbeck@mail.dk).

Generalforsamlinger
- Gadevang
Gadevang Forsamlingshus
indkalder til generalforsamling
tirsdag d. 13. marts 2018 kl.
18.30, Gadevang forsamlingshus
Forsamlingshuset byder på en
let anretning. Øl og vand kan
købes. Tilmelding til mad – sms
til mobil: 25701686 med antal.
Senest 9/3. Dagsorden i henhold
til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2.	Bestyrelsens beretning for det
forløbne år
3.	Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse (kopi af
regnskab kan udleveres)
4.	
Forslag fra bes t yrelse og
medlemmer
5.	Bestyrelsens forslag til budget
for det kommende år herunder
kontingent
6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
7.	Vedtægtsændringer (vil være tilgængelige på gadevangforsamlingshus.dk 1 uge før)
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7
dage før generalforsamlingen.
Ønsker du deltagelse i bestyrelsen, så sms/ring til formanden
Anders mobil 2485 9979 eller
meld dig på dagen.
Bestyrelsen, 14. januar 2018
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Gadevang Lokalråd
Indkaldelse til generalforsamling
søndag d. 18. marts kl. 17,
Gadevang forsamlingshus
Generalforsamlingen er Rådets
højeste myndighed i alle anliggender, og dens beslutninger er bindende for Rådet. Alle i
Lokalsamfundet har hver én stemme på generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg til de åbne Rådsposter
5. Valg af to revisorer og én
revisorsuppleant
6. Eventuelt
Beboerforslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, må indsendes skriftligt til formanden på ols@ca.dk
inden udløbet af februar. Der kan
på generalforsamlingen kun afgøres sager, som fremgår af den udsendte dagsorden.
Mvh Lokalrådet

Bliv klogere på,
alt det der sker i
Gadevang
søndag d. 18. marts kl. 15-17 i
Gadevang forsamlingshus
Er du ny i Gadevang? Eller vil du
bare godt vide mere om alt det,
der sker i Gadevang?
Kom til en hyggelig eftermiddag i
Gadevang forsamlingshus og hør
om alle de mange foreningstilbud
og muligheder, der i Gadevang for
dig og din familie.
Lær mere om tennisklub, løbeklub, fodboldklub, cirkeltræning,
Body-SDS, damegymnastik, strikkeklub, klatreklub. cykeludlån. vandreklub, fastelavn, påskefrokost
for damerne, Gadevang kunst,
Grønne Ildsjæle, fruebjergmøde,
byfest, sankt Hans, halloween.
en glad aften i en sur tid, kræmmermarked, Juletræstænding,
’ M e re G a d e v a n g ’, J o r d n æ r
Købmandscafé, forsamlingshus
og meget mere.
Mvh lokalrådet.

GIF Motionsløb i
Gadevang 2018
Lørdag 14/4, kl.11 ved Rødedam
Løb alt hvad du kan og vil - op til
1 time. Der kan løbes på to ruter:
1. En kort og flad rute omkring
Rødedam, ca 1,2 km.
2. En lang og bakket rute omkring
Rødedam og Fruebjerg, ca 3 km
Du skal bare møde op til indskrivning 30 min. før star t
ved nordlig ende af Rødedam
lige nord for Gadevang. Løbet er
gratis og åbent for alle. Tag madkurv med, som kan nydes efter
løbet.

AUGUST JØRG ENSEN
A D V O KAT E R

- er et dynamisk, full-service advokatfirma, der hjælper
både erhvervslivet og private
Vi er uafhængige og har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore virksomheder
i alle klassiske udfordringer - i solid afstand fra lovens gråzoner.
Hos os kan du forvente en direkte, ærlig og personlig dialog.

Du kan kontakte din lokale advokat Martin Utiger (møderet for Højesteret) på:
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.
Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk
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Mysteriet i det gamle
Nok de færreste ved
umiddelbart hvad artesisk
vand er for en størrelse,
men i det efterfølgende
kommer forklaringen og
omstændighederne ved
fundet.
I maj måned sidste år blev jeg kontaktet af den stedlige forvalter af
Trelleborgs lagerplads indrettet
på det gamle Stenholt savværk i
Nødebo. Torben, som han hedder,
fortalte om et vedvarende vandudslip i en af de gamle faldefærdige savværksbygninger bagerst på
ejendommens areal. Vandet fossede ud efter en frostsprængning
af nogle rør, og han kunne ikke lukke af for det.
Som vandværksbetyrer er jeg altid
tændt for at finde udslip fra vores
ledningsnet, og jeg var derfor straks
parat til at se på sagen. Og ja, der
18

løb skønsmæssigt et par kubikmeter vand ud på jorden i timen, det
er hvad der svarer til 2 helt åbne
vandhaner. Det kom fra nogle store stålrør i det, der i savværkets tid
indtil engang i 70-erne, var virksomhedens eget vandværk. Mystikken
var imidlertid, at ejendommens
vandmåler stod bomstille.
Vi havde i samme periode entreprenørfirmaet Nordkysten til at
arbejde med nye ledninger på
Stenholtvej, og jeg aftalte derfor
med dem, at de skulle grave målerbrønden fri, for at se om der var
trukket en piratledning udenom
vandmåleren og ned til de gamle
bygninger. Det var der ikke.
Vandværket er i besiddelse af lytteudstyr til afsløring af lækager,
og det blev koblet til vandledningerne rundt om på ejendommen.
Fra naboens stikledning der blev
fundet ved målerbrønden, var der

en lyd af en elmotor. Formentligt
en vaskemaskine. Naboen var
ikke hjemme, så det kunne ikke
bekræftes. Men det kunne være
en forgrening fra naboejendommens stikledning, som ingen i dag
kunne huske tilstedeværelsen af.
På Trelleborgs egen stikledning
var der tyst. På rørene i det gamle
vandværk var der af og til en svag
lyd som fra en pumpe der kører.
Men alle el-ledninger var klippet
over til den gamle del af savværket, så antagelsen om en pumpe
var ikke sandsynlig. Vi lukkede på
et tidspunkt for vandet til hele
Stenholtvej, med vandet løb fortsat i det gamle vandværk. Måske
på grund af nogle vandtanke som
var placeret højt over vore hoveder i huset og som vi ikke kunne
komme til ?
Heldet ville, at naboen en måneds tid senere skulle fjerne en
kæmpestor bøgetræsstub med
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vandværk
gravemaskine, og derved blev en
del af hans stikledning blotlagt.
Ingen forgrening var foretaget,
og ingen lyde der kunne bekræfte at en sådan var skadevolderen.
Sagen var uafklaret og vi tog herefter en tænkepause på et års tid.
I juni i år blev jeg så kontaktet af ejeren af Typehusfirmaet
Trelleborg, der også ligger på
grunden, Christian Clorius. Han
var ligesom os andre blevet mystificeret af det fortsat udsivende vand. Christian havde en god
teknisk baggrund og vi aftalte en
fornyet fælles gennemgang af fænomenet. I forbindelse med gennemgangen afbrød vi for al strøm
til det tidligere savværk (og det var
meget) samt for vandtilførselen,
og lagde Trelleborg død. Vandet
løb fortsat i det gamle vandværk.
Vi aftalte så, at lade vores laboratorium tage sammenlignende
vandprøver fra Trelleborg og fra

Nødebo vandværk. Resultatet af
disse vandprøver konkluderede
med sikkerhed, at det udstrømmende vand ikke kom fra Nødebo.
Og med strøm og vand fjernet fra
ejendommen måtte der konkluderes, at vandet løber af sig selv.
En artesisk vandboring. Noget der
sjældent ses i Danmark og mest i
stærkt kuperede egne af verden.
Men nu også i Nødebo.
Det antages, at savværkets gamle vandboring er dyb, og er ført
ned under nogle lerlag. De blokerer for det grundvand, der presses ned fra bakkerne vest og øst
for Nødebo, så det ikke på naturlig vis kan nå op til overfladen.
Derved bliver det trykrejst, og
kan ved egen kraft sprøjte lodret
op af jorden når lermembranen
punkteres.
Ifgl Gyldendahls ” Den store danske” er definitionen:

artesisk vand, grundvand i et
vandførende lag af fx sand eller grus (aquiferen), der er under så højt tryk pga. et ovenliggende vandstandsende lag af
fx ler, at det vil stige, når dette lag gennembrydes. Det sker
ved en boring (artesisk boring)
eller en brønd (artesisk brønd).
Undertiden er trykket så højt,
at vandet sprøjter mange meter
over terrænoverfladen. De første artesiske boringer udførtes i
1100-t. i Artois i Nordfrankrig.
Ordet artesisk kommer af fransk
artesien, af navnet på den franske
egn Artois. Artesisk vand kendes i
Danmark under navnet en springkilde. De findes kun ganske få steder her i landet, bl. a i Rold skov,
hvor man ved hjælp af et jernrør
har fået en kilde til at springe mere
end en meter lodret op i luften.
Af Ole Christoffersen
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PÅSKE
MED PÅSKE PÅ!
PÅSKE I KIRKERNE
Påske med fest i kirkerne

Påsken er den kristne kirkes største højtid, og det
vil blive fejret i Nødebo og Gadevang kirker med et
varieret og spændende påskeprogram.
Skærtorsdag byder vi på middag i præstegården. Vi
skal nyde bordfællesskab og markere, at Herrens
nadver breder indstifter et fællesskab, der ikke kun
favner den nærmeste familie.
Ingen påske uden musik. Lang fredag gæster
Københavns Kantatekor Gadevang kirke og synger
uddrag af J.S.Bachs Johannepassion.
Påskedag ruller vi stenen fra graven med en festlig gudstjeneste. Vi kan ikke byde på himmelske
basuner, men Jesper Sode på trompet. Og Anden
Påskedag synger vi morgensolen op med vores lokale
sangere Nødebo-Gadevang Kirkers Kantori.

Hvorfor ikke bare sove længe?

Hvorfor fejre påske i kirken, i stedet for bare at holde
fri, nyde forårssolen og spise påskeæg?
Fordi påsken er en kristen højtid, der gennemspiller
gribende og centrale temaer i alle menneskers liv.
Temaer som svigt og tilgivelse, frygt og nederlag, tro,
håb og kærlighed.
Påsken forkynder det kristne håb, der mod alle odds
tror på Guds helende, åbnende og livgivende kraft.
Det kommer til os i fortællingen om Jesus Kristus,
når han skærtorsdag forsøger at samle sine nærmeste omkring bordet og byder dem sin trofasthed og
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kærlighed gennem brødet og vinen - selvom de alle
som én vakler i troen og kommer til at svigte. Som vi
så ofte kommer til at svigte hinanden.
Og kærligheden vinder også langfredag, når det sidste ord fra den uretfærdigt forfulgte og smertefuldt
døende på korset er: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke,
hvad de gør. Det er en bevægende, smuk og forfærdelig scene, som har ligget som et slumrende, rumlende
jordskælv under verdenhistorien lige siden.
Påskemorgen åbner Gud sine himmelblå arme og viser os vejen ud af døden ind i evighedens lys. En sten
rulles fra graven, en sten falder fra vores bryst. Frygt
ikke, tro kun. Vi ved ikke hvordan. Vi forstår ikke hvorfor. Vi bliver aldrig klogere på det. Vi kommer aldrig
til at gennemskue mysteriet bag den tomme grav.

Påsken tager livet alvorligt

Men der er så meget, vi ikke kan gennemskue, men
tror på alligevel. Fordi vi aner, at det er sandt. At liv
er stærkere end død, og at der er opstandelse i livet
og at vi gang på gang rejses op, når vi falder. Og at
det bliver morgen efter nat, og sommer efter vinter,
og smilet bryder frem bag gråden.
Det bliver påskemorgen – både for de levende og
de døde.
Velkommen til nogle smukke påskedage, som fører
os ind i et poetisk, musikalsk, eksistentielt univers,
der uanset hvordan og hvad man tror eller ikke tror,
tager livet alvorligt.
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PALMESØNDAG

Børnegudstjeneste i Nødebo
kirke kl.10.30
Jesus red ind i Jerusalem på et
æsel. Folk viftede med palmegrene og råbte Hosianna. Hvorfor
blev de så glade? Og hvorfor kører Jesus ikke i limousine?

SKÆRTORSDAG

Gudstjeneste i Nødebo kirke
kl.17 og efterfølgende fællesspisning i præstegården
Pris: 50 kr. for voks., 25. kr. for børn.
Tilmelding til præstesekretær Allan
Høier på mail alho@km.dk eller
tlf.48480719 på tirs. mellem 9-15.
Jesus spiser det sidste måltid
med sine disciple. Her etableres

det kærlighedsfællesskab, der
kan bære os alle sammen med alt
hvad vi rummer og er.
Kan vi også rumme hinanden? Lad
os bryde brødet sammen. Vi steger lam og skænker vin i glassene.

LANGFREDAG

Musikgudstjeneste i Gadevang
kirke kl.16
Vi lader det uforståelige, det uacceptable og det fortvivlende ved
menneskelig lidelse stå som et
skærende klart udråbstegn over
vores liv og verden.
Med musik af J.S.Bach, sunget af
Københavns Kantatekor og medlemmer af vores kirkers Kantori,
akkompagneret af et lille orkester.

Vi skal høre satser fra Bachs
”Johannes-Passion”.

PÅSKEDAG

Nødebo kirke kl.9 og Gadevang
kirke kl.10.30. Medvirkende:
Jesper Sode (trompet)
Påskemorgen slukker sorgen.
Det er gul gudstjeneste. Gul som
en påskelilje. Gul som solen. Gul
som en påskekylling, der springer ud af ægget. Gul som en skinnende messingtrompet.

ANDEN PÅSKEDAG

Nødebo kirke kl.10.30
Jubeltoner leveret af NødeboGadevang Kantori, under ledelse
af Torben H.S. Svendsen.
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Velkommen i Jordnær
”En kop kaffe og
en hjemmebagt
bolle med ost. Det
bliver 35 kr. Tak.”

S

ådan sagde jeg til en cykelrytter, der holdt sig en velfortjent
pause fra sin cykeltur i omegnen af Gadevang den anden dag.
Cykelr y tteren kiggede på mig,
som om der var noget galt. Prisen
var for lav, mente han. Senere betjente jeg et ægtepar fra Hillerød,
som havde besluttet sig for en tur
i skoven for derefter at besøge
det der Jordnær, som de havde
hørt så meget om. Og så håbede
de sådan, at der var varm suppe.
Og den dag var der heldigvis både
græskarsuppe og rødbedesuppe
som var blevet tilberedt af butikkens grøntsager.
Jeg er en af de mange frivillige som
er med til at drive Jordnær. Cirka
hver anden måned bliver jeg tildelt
en vagt på tre timer, hvor jeg laver
kaffe, sælger økologiske grøntsager fra nærområdet og ikke mindst
møder folk fra nær og fjern.
Jordnær har eksisteret i snart tre
år. I den tid er stedet vokset til
et stærkt fællesskab med masser af gæster, engagerede frivillige og ikke mindst mange hyggelige medlemsarrangementer. Ud
over cafésalg og grøntsager er her
også økologiske mejeriprodukter,

kolonialvarer, the & kaffe, vine og
lokalbrygget øl, lidt kød, rengøringsartikler og lokalt kunsthåndværk. Man kan også købe forskellige tørvarer i løs vægt fra sække
og dispensere. Så spar på emballagen ved selv at medbringe og
dermed købe lige den mængde du
ønsker af blandt andet sukker, kerner, rosiner, chokolade og linser.

Kom og vær med

Jordnær er et fællesskab, som
er åbent for alle. Som medlem i
Jordnær har man mulighed for at
deltage i forskellige arrangementer som fx Jordnære Samtaler,
fællesspisning eller køb af kød
fra lokale gårde. Alt sammen annonceres i nyhedsbrevet som
udsendes hver uge.
Og det er også som medlem at
man kan deltage aktivt i drift og
fællesskab ved fx at tage en vagt
i ny og næ, være med på bageholdet, som sørger for friskbagt
brød, eller tage initiativ til et
arrangement.

Sådan bliver man medlem

For at blive medlem skal man betale 500 kr. for en husstand eller
250 kr. som enkeltperson på mobilepay 47071. Husk at skriv ”nyt
medlem” og navn i beskedfeltet.
Derefter sender man en mail til
Christina Helvad på helvadchristina@gmail.com og fortæller at man
har betalt - og hvilke e-mailadresser der fremover skal modtage
nyhedsbrev.

Medlemsskabet dækker et kalenderår. Pris for medlemskab fastsættes hvert år i april på Jordnærs
generalforsamling. Pengene går
til vedligeholdelse og udvikling af
købmandscaféen – fx har vi købt
en god industriovn og røremaskine
til bageriet, nye mere strømbesparende køleskabe og andet nødvendigt interiør.

Åbningstider

Jordnær har fast åbent fredag kl.
14 -18 og lørdag og søndag kl. 9
-15. Som et nyt initiativ er der nu
også åbent om torsdagen med
konceptet ’mad og kunst’. Det betyder at der åbnes kl. 15 og fra kl.
ca. 18 er der hverdagsmad efterfulgt af fx. foredrag, musik eller
anden social og kulturel aktivitet.
Alle er velkomne.
Og psssst – det hele er selvfølgelig
økologisk, bæredygtigt i mere end
én forstand – og billigt ifølge ham
cykelrytteren.
Vi ses i Jordnær.
Af Christina Helvad,
på vegne af bestyrelsen i Jordnær

JORDNÆR - Gadevang Købmandscafé Gadeledsvej 7, Hillerød 3400
Åbningstider: Fredag kl. 14 -18, lørdag & søndag kl. 9 - 15.
Facebook: Jordnær - Gadevang Købmandscafé, mail@koebmandjordnaer.dk
Dato for generalforsamling i april annonceres på Facebook – og i nyhedsbrevet selvfølgelig.
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Gadevang er blevet
23 procent mere
bæredygtigt!!

J

a tænk, hvis overskrifterne så
sådan ud? Det kunne da være
spændende om vi alle havde daglig
fokus på om vi anvender ressourcerne mere effektivt, genbruger
hvad genbruges kan, køber lokale varer i sæson, bevarer ressourcerne i det lokale område. Nå ja, så
hvis ikke dagligt, så kan vi da fortælle hinanden i Kirke og Kro om ideer
og tiltag med at tænke og gøre mere
bæredygtige landsbysamfund.
Som nu fx de 338.000 kr. som gadevængerne søgte Miljøstyrelsens
pulje til Grønne Ildsjæle om i 2015
… og fik bevilget! Det satte gang i
nye muligheder og aktiviteter.
Men hvad har vi så gjort? Og hvor
meget mere bæredygtig/grøn/cirkulær er Gadevang så blevet?
Til det sidste spørgsmål er svaret: Vi ved det ikke endnu, men vi
er i den allersidste del af projektet, som stopper 31.marts 2018
og går snart i gang med at invitere til diskussion og evaluering af
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aktiviteter og resultater.
Hvis læsere i Nødebo eller Gadevang har lyst til at
deltage i den debat og også
gerne (gen)bruge resultater
fra projektet til at løfte nye tiltag til grøn omstilling, så giv lyd,
skriv og hold øje med vores facebook side om kommende
arrangementer.

Kom og hør om hvad der
kom ud af 338.000 kr. – og
hvad vi og I kan bruge det til
man. d. 5. marts i Gadevang
forsamlingshus kl. 19.30!!
De tre delprojekter

Projektet er opdelt i tre delprojekter: Digital indkøbsplatform, værksteder og aktiviteter med fokus på
demonstration af cirkulære projekter og formidlingsaktiviteter til
spredning og opfølgning af budskaber og erfaringer.
Lokalråd valgte fra starten at række ud til de lokale hovedaktører,
som er daginstitutionen Asylet,
den frivillige købmandscafe, forsamlingshuset og flere mindre
løse projekter, som fx byfesten,
den årlige sommerfest. Lokalrådet
etablerede en styregruppe bestående af repræsentanter fra hver
af hovedaktørene og lokalrådet.

Det første delprojekt har været
længere undervejs en forventet,
men den Digital indkøbsplatform
blev afleveret i slutningen af 2017
og er i gang med at blive implementeret i købmandscafeen. Et
fælles værksted med Asylet er
etableret og herigennem lanceres ’dele’-platformen.
Indenfor værksteder og aktiviteter
har projektet understøttet cykelreparationsdage, demonstrationsaktiviteter som sammen-madlavningsdage, workshop med vævning
af cowboybukser, tøjbyttedage og
haver-til-maver aktiviteter og møder
med andre fx Nødebo Bæredygtig
og Kagerup/Mårum lokalråd.
Der er lavet video interviews og
filmproduktion er afsluttet og er i
afsluttende redigeringfase.
Af Niels Henrik Meedom

Nysgerrig? Spørgsmål? Kom forbi
d. 5. marts eller skriv/ring til NIels
Henrik - nhm@c-her.dk, 31659882.
FB: Gadevangs Grønne Ildsjæle
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Vilde planter og visioner
- ”Ny Gruser” i Gadevang
D

et boblede med spændende
ideer og forslag i Asylet tirsdag
16. januar til et vellykket borgermøde om Gadevangs ny gruser. De 35
fremmødte gadevængere i alderen
13-70 år, fik i fællesskab udviklet
tanker og ideer til et nyt byrum for
alle aldre og med udspring i krop,
bevægelse, børns leg, fælleshaver,
sociale aktiviteter og bevoksning.
Undervejs på mødet kom mange bolde i luften med ideer til
Sport og bevægelse fra crossf it, mbx-bane, parkour-bane,
klatrevæg, multibane, udvidelse
af nuværende fodboldbane og
natur-motionscenter.
Til Fælleshave-gruppen blev der
sået ”frø” som udekøkken, skoleog asylhaver, havedage for alle, familiehaver, regnvandsopsamling,
komposteri, hønsehold, væksthus,
frødeling, planteskole, humlehave,
vinstokke og æblelaug.

Af de mange post-it lapper blomstrede spændende ideforslag til
Bevoksning/design-gruppen som
fx badesø, sansehave, fugletårn,
frugttræer og landskabsdesign
med vægt på vilde planter og urter.
Og ikke mindst integrerede ideer til
anlæg som færdsel og belysning.
Fantasifulde og finurlige forslag
til Børns-leg-gruppen som fx forhindringsbane, trædyr til klatreleg, boldere-gynger i mange træer,
masser af gemmesteder, soppesø, spilbane til kongespil, kroket og
petanque. Desuden skaterbane/
rampe og friluftsscene.
Og endelig ” Wild card-grup pen”, som overraskede med ideer som kulturhus, Kongernes
Nordsjællands besøgscenter,
bytte/låne- og genbrugscentral
og ideer til en ”Young City” - et
mødested for unge.

Proj e k t g r u p p e n b e s t å e n d e
af repræsentanter fra Asylet,
Mavekær, Jordnær, Gadevang
Idrætsforening, forsamlingshuset, lokalrådet, skole og kirke
samt de nærmeste naboer arbejder nu videre i en arbejdsproces
med de mange ideer til overordnet plan, projektbeskrivelse og
skitse af det nye byrum. 30. januar mødes projektgruppen igen
og trækker i arbejdstøjet. Vi sender lægger et referat åbent ud til
Gadevangs borgere, institutioner
og foreninger.
Tak for debat, ideer og forslag.
Ny gruser projektgruppen
P.S.
Nyt navn til Ny Gruser -- giv dit
forslag i ”navnekassen” i Jordnær
- husk at underskrive.
Af Ninette Vingtoft
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Nødebo
Fodklinik

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
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Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
•
•
•
•

Hård hud og ligtorne fjernes
Klip, fræs og oprens af negle
Bøjler påsættes
Skoindlæg fremstilles
Ring for aftale:

Tlf.: 31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo
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Nyt fra Gadevang Forsamlingshus
Nytår

185 glade Gatsby-gæster var med
til at skyde det nye år ind og en ny
tradition i Gadevang er født. Fra
forsamlingshuset skal lyde en stor
tak til alle der bidrog til op pyntningen, 4-retters festmenu, kransekagebagning og ikke mindst oprydningen dagen efter. Vil du være
med til at arrangere nytårsfesten
2018/19, kan du kontakte Pernille
Neville på mobil 2333 7093.
Indsæt billede - ’festen’

Priserne for leje
af forsamlingshuset

Leje i forbindelse med f.eks. børnefødselsdags og begravelser:
1.500 kr. (korttidsleje)

Leje gadevængere:
3.500 kr. + 1.000 kr. i depositum

For alle udlejninger gælder det, at
man ikke må leje for andre.

Leje ikke gadevængere:
5.000 kr. + 1.000 kr. i depositum

Booking af forsamlingshuset
kan ske via vores hjemmeside;
gadevangforsamlingshus.dk

Begge fra kl. 12.00 – kl. 8.00 næste
dag. Ved konfirmationer og barnedåb kan der aftales særskilt aftale
om leje tidspunkter.

Ny ovn

Leje ungdomsfester
(unge til og med 20 år):
Det er kun muligt at leje til ungdomsfester, hvis man er bosiddende i Gadevang. Lejepris er 3.500 +
5.000 i depositum. Underskriver
af kontrakten skal være over 25 år
og skal være til stede under hele
festen.

Ny hjemmeside

Leje for foreninger i Gadevang:
625 kr. (svarende til rengøring)

Forsamlingshuset har investeret
i en ny professionel industriovn.
Tak til dem, der trådte til med ultra kort varsel, da ovnen skulle på
plads. Når I fremover lejer forsamlingshuset, er ovnkapaciteten nu
helt i top.

Forsamlingshuset har fået ny
hjemmeside. Tjek den ud på gadevangforsamlingshus.dk. Vi findes selvfølgelig også på Facebook.

Leje for foreninger udenfor
Gadevang: 1.500 kr.
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Fodboldfællesskab i Nødebo
D

er var engang en lille lokal fodboldklub, der ikke havde haft
medgang, hverken på eller uden
for banen i temmelig lang tid.
Faktisk bestod klubben kun af et
eneste hold, og Nødeboerne ventede i spænding på, hvornår klubben blev nedlagt, for sandt at sige,
blev spillerne på holdet, der var
tilbage, jo heller ikke yngre.
Men skæbnen ville det anderledes for denne lille fodboldklub.
Sammen med en hel række entusiastiske frivillige, som alle begyndte
at trække i den samme retning, blev
der skabt liv i det gamle og forfaldne
klubhus igen, og en masse små fødder begyndte at lege med fodbolde
på græsplænerne, og den lille by fik
endnu engang et naturligt samlingspunkt, præcis som klubben havde
været i sin storhedstid.
Det er nu 6 år siden at tingene
begyndte at vende for den lille klub, og Nødebo IF er en fodboldklub med stor fremgang af
børnemedlemmer. Vi har en fast
vision for, hvordan børnefodbold
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skal spilles. Alle er velkommen til
fodbold i Nødebo IF, uanset niveau – og vi forsøger efter bedste
evne at matche alle spillere på lige
netop deres niveau, så alle føler
at de udvikles. Vigtigst af alt er at
det er sjovt at spille fodbold. Vi har
nogle meget engagerede trænere,
men vi har brug for mere hjælp til
at skabe de bedst mulige rammer
for spillerne i klubben.
De sidste 3 år har klubben afholdt
Nødebo Cup, Hillerøds største
weekend fodboldstævne – det har
bla. betydet at vi i år har kunnet give
alle vores børnemedlemmer deres
eget spillersæt med nummer, navn
og initialer. Det er vi – trænere og
ledere i klubben – rigtig stolte af.
Men der er vigtig at huske, at dette
kun blevet muligt fordi mange frivillig gjorde en stor indsats, så tusinde tak til alle der var med til at lave
en super weekend for børnene og
Nødebo fodboldklub. Vi kunne godt
tænke os at lave endnu flere aktiviteter, til glæde for de mange børn i
fodboldklubben.

Derfor har vi brug endnu flere frivillige kræfter, som også gerne vil
være med i et unikt fællesskab.
Vi har brug for dig! Din alder spiller ingen rolle, vi har plads til alle
i Nødebo fodboldklub. Så hvis du
også gerne vil være med i et fedt
fællesskab, så kig i vores frivilligheds-tips-13’er, om der også er
en spændende udfordring til dig:
http://www.nif.dk/fod/frivillig.php
Frivilligt arbejde giver energi, både
til dig selv og til dem du hjælper.
Har du også lyst til at være med i
vores fodboldfællesskab og gøre
en forskel for børnene i Nødebo
fodboldklub? Hvor mange timer
du ønsker at bruge på frivilligt
arbejde afgør du selv. Al hjælp
modtages med åbne arme. Vi håber du også har lyst til at være
en del af Nødebos fantastiske
fodboldfællesskab.
Kontakt Henrik Løber, 30186513
fodbold_formand@nif.dk
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Og de voksne
er også i gang
H

er er mandagens spiseklub 2 i fuld gang med at lave
festmad til 110 personer. De hygger sig sammen
og er via spiseklubben vant til hinandens kokkerier, og
vant til at arbejde sammen. Opskriften er til 4 personer,
så ganger man bare med 28, så går det helt af sig selv.
Menuen står på: Laksetatar med purløg på ristet rugbrød
og braiserede svinekæber med kartoffel/sellerimos .
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Spil

BADMINTON

i Nødebo Badmintonklub!
Vi har ledige spilletider på Nødebo Skole.
Skal du ikke i gang efter juleferien? Vi har et godt tilbud til dig på
kontingent for resten af sæson 2017/2018.
Klik ind på vores hjemmeside for spilletider og tilmelding.

WWW.NIFBADMINTON.DK
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Læseleg
i Troldehøjen
L

æseleg er et redskab, der er udviklet til at understøtte børns sprogudvikling og sprogforståelse. Det er udviklet af sprog- og børneeksperter i samarbejde med Mary-fonden.
Kort beskrevet handler LæseLeg om at læse en
bog med en mindre gruppe børn. Bogen skal
læses tre gange – helst inden for en uge – men
bogen læses forskelligt hver gang:
De tre læsninger af bogen, afsluttes med en eller
flere kreative aktiviteter i den efterfølgende uge.
Når børnene tegner, dramatiserer eller leger et
tema eller ord fra bogen, øges effekten af den
dialogiske læsning.
I Troldehøjen arbejder vi, i vores Læselegsgrupper,
derudover med fællesskaber og relationer. Når vi
sammensætter grupperne tænker vi inkluderende pædagogik ind over. Herved imødekommer vi
vores mål om at alle børn, skal have mindst en
ven. Arbejdet med Læseleg foregår både i vuggestuen og i børnehaven, og styrker børnenes
sproglige kompetencer i meget høj grad.

Nyt fra
sejlklubben
B

ådene er på land, men vi er godt i gang med
at planlægge aktiviteterne for sæson 2018.

Den 20. februar afholder vi et lille vintermøde i
klubhuset, hvor vi vil fortælle om bestyrelsens
planer for den kommende sæson. Fra programmet kan nævnes program for frigivelse af sejlere. Planlagte aktiviteter. Lidt om sikkerhed til
søs, og så planlægger vi at vise lidt fra sejladsen
”Volvo Ocean Race”. Datoer for hele den nye sæsons aktiviteter kan ses på vores hjemmeside
www.hillerodsejl.dk.
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NYT FRA LOKALRÅDET
Indkaldelse til Generalforsamling

GENERALFORSAMLING AFHOLDES TIRSDAG D. 13. MARTS 2018 KL. 1930 PÅ NØDEBO KRO.

Dagsorden jf. vedtægterne, som
findes på rådets hjemmeside. Vi
håber at se så mange som muligt.

gerne vil støtte rådets arbejde.

Idrætshal i Nødebo ?

Lokalrådet har i nogen tid arbejdet
på at forskønne området omkring
gadekæret, herunder blev der foretaget en større oprensning for snart
et års tid siden, og gadekæret fremstår nu i en noget pænere version
end før. I samme forbindelse lukkes
”genbrugspladsen” ved Gadekæret,
idet ”kuberne” til genbrugsglas derfor er flyttet til P-pladsen ved Netto,
hvor du fremover kan aflevere glas
til genbrug. Der er i Nødebo der ud
over stadig fire resterende steder,
med samme muligheder for aflevering af genbrug. Hillerød Forsyning
påregner at kunne tilbyde den enkelte husstand en frivillig ”papordning”, hvor man kan få en beholder
derhjemme, hvis man måtte ønske.
Se mere på lokalrådets hjemmeside,
www.nødebo.dk, eller på rådets side
på Facebook ”Nødebo Lokalråd”

Lokalrådet er sammen med bl.a.
Nødebo Skoles Forældreråd og
Nødebo Idrætsforeningen nedsat
en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en helhedsplan for
skole- og idrætsområdet i Nødebo.

Økonomi

Lokalrådet er i sin tid etableret som
et samlet talerør for byens borgere,
med baggrund i byens grundejerforeninger. Rådet er nu, som dengang,
afhængigt af frivillige økonomiske bidrag. Jeg skal derfor opfordre til, at
grundejerforeninger der ikke allerede har valgt at støtte Lokalrådet,
overvejer om ikke dette var muligt.
Lokalrådets Mobile-Pay løsning kan
anvendes til dette formål, idet vores
Mobile-Pay nummer er: 55029
Nummeret kan naturligvis også
anvendes af privatpersoner der

Genbrugspladsen ved
Gadekæret

Affaldsindsamling 2018

Ligesom i 2017 gennemfører
Lokalrådet en koordineret affaldsindsamling i Nødebo i 2018.
Indsamlingen vil finde sted i april
måned, idet nærmere herom vil
fremgå af rådets side på Facebook.
Vi håber på samme store opbakning som sidste år, så vi i fællesskab
kan få gjort byen klar til foråret.
Tak til de mange, der støtter
Nødebo Lokalråd
På vegne af Lokalrådet
Søren P. Østergaard, Formand

VANDVÆRKET

Medlemmer til bestyrelsen, krav til forbrugerne, generalforsmling
GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 27. MARTS 2018 KL.19.00 PÅ NØDEBO KRO

Vandværksbestyrer

Vi søger en vandværksbestyrer, der
kan varetage driften af vandværket
og have kontakt til underleverandører. Opgaverne løses i samarbejde med formanden. Jobbet er
honorarlønnet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Ole Olesen på 21410001. Vi søger
også en suppleant til bestyrelsen.
Ring til Ole Olesen 21410004 og få
relevante oplysninger.

Krav til vandværket og
forbrugerne
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Den 1. januar 2018 er der nye lovkrav til vandværkerne og forbrugerne vedr. vandkvaliteten. Det
betyder, at den enkelte forbruger
er ansvarlig for egen vandkvalitet.
Nødebo Vandværk står for kontrollen og indhentning af vandprøve til
godkendelse. Hvis prøverne ikke
overholder kravene er det Hillerød
kommune, der skal tage kontakt til
ejeren og sørge for at ejendommens
installation bliver bragt i orden.
Det er forsat vandværket, der
har ansvaret for at levere vand til
skel, der overholder kravet til rent
drikkevand.

Nødebo Vandværk kører efter en
lang periode med unormal drift nu
i normal drift. Det nye styresystem
fungerer særdeles tilfredsstillende.
Vi lever op til de skærpede krav fra
myndighederne.
Hillerød kommune har godkendt
vort takstblad for 2018, som er
uændret fra 2017. I foråret er det
planen at udskifte det sidste stykke
af hovedforsyningsnettet. I kan finde vor hjemmeside på Facebook,
søg på Nødebo Vandværk.
Januar 2018, Bestyrelsen
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I første kvartal
af 2018
udstiller Bente
Carstensen:

J

eg har arbejdet i og med naturen i hele mit arbejdsliv. Først
som gartner og siden i en skovbørnehave. Nu dukker naturen
så op på mange forskellige måder i mine malerier, eksempelvis
i form at blomster, træer og dyr
ofte i forbindelse med mennesker.
Jeg maler i olie, det giver en mulighed for at male langsomt, og ”føje”
farverne ind i hinanden. Det er det
medie jeg befinder mig bedst i.
Jeg vil gerne fortælle historier eller
formidle en stemning eller følelse
i mine billeder. De er alle naturalistiske, men ikke et eksakt spejl af
virkeligheden.
På Nødebro kro udstiller jeg bl.a. en
del af en serie , der hedder ”the power
of flower. Her er en række mænd i
jakkesæt i gang med forskellige former for leg, midt imellem blomster.
Jeg maler det jeg kender og har
omkring mig. Mine aner er med på
udstillingen. De er malet fragmenteret, både for at skabe en lethed,
men også for at formidle at de er
her, men så alligevel ikke mere.

Ikke Midsomer, men næsten

I

TV ser vi, at det engelske landskab Midsomer bliver hærget
af ugentlige mord år ef ter år.
Heldigvis bliver de alle opklaret
af Inspector Barnaby og hans forskellige hjælpere.Men Nødebo
kan også være med. De fleste vil
kunne huske, at byen blev sat på
den anden ende, da en episode af
Rejseholdet blev optaget her.
Det var ikke første gang Nødebo
optrådte i kriminallitteraturen. Den
svenske kriminalforfatter Maria
Lang (1914-1991) lod i kriminalromanen Dobbeltseng i Danmark fra
1975 sin stjernedetektiv Christer
Wijk opklare et mord, der havde
fundet sted på Humlevænget i

Nødebo. Maria Lang skrev i alt 43 bøger med Christer Wijk og meget specielt optræder der virkelige personer
i hendes bøger. Det er også tilfældet i Dobbeltseng i Danmark, hvor
Margaretha og Anders Christensen,
der boede på Humlevænget, er skrevet ind i historien.
Margaretha var kollega med Maria
Langs søster, der oversatte Marias
bøger til dansk. Margaretha afgik ved
døden for nogle måneder siden, og
jeg har efterfølgende fået hendes eksemplar af Dobbeltseng i Danmark.
Den indeholder Maria Langs dedikation til Marga og Anders.
Af Poul Rudbeck
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VedelByg
Tømrer- og snedkerarbejde
udføres efter god håndværkertradition
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør
Mobil: 2611 4848
Nødebovej 13
Mail: vedelbyg@gmail.com

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

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

Ny Skoleleder

Medio november 2017 overtog skoleleder på Grønnevang
S k o l e , A n j a A t h a r, l e d e l sen af Indskolingsafdelingen
Grønnevang Skole, afdeling
Nødebo. I forældrerådet kender vi
Anja som en særdeles kompetent
leder, der handler når der er brug
for det. Vi er rigtigt glade for, at
Anja har valgt at prioriterer skolen,
herunder at hun normalt er til stede på skolen hver mandag, samt
når der ellers er behov for det.

Forældrearbejdsdag på
Nødebo Skole – 21. april 2018

Sidste år gennemførtes en forældrearbejdsdag på skolen med stor
succes. I samarbejde med skolen,
er den næste forældrearbejdsdag
derfor planlagt til at skulle finde
sted d. 21. april – sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Denne gang skal vi bl.a. have etableret en gårdhave med læsehytter, hvilket tildeling af midler fra
Grethe Christiansens Legat og
Veluxfonden.

Søren P. Østergaard
På vegne af Forældrerådet
på Nødebo Skole – En del af
Grønnevang Skole

Jeg ved, at nogle forældre ikke anser
det som deres opgave at afse tid og
arbejdskraft til at vedligeholde skolen. Det har vi i Forældrerådet forståelse for. Men omvendt må jeg
også bare sige, at det er væsentligt
nemmere at få opbakning og støtte
både fra kommunen og fra øvrige
aktører, herunder private fonde, såfremt vi udviser evne og vilje til selv
at engagerer os i skolens forhold.
F.eks. havde vi ikke fået nye toiletter, hvis ikke der var blevet ydet et
forholdsvist stort frivilligt arbejde –
ja faktisk havde vi slet ikke haft en
skole i Nødebo, hvis ikke frivillige
havde arbejdet intensivt for sagen
– og det havde været en katastrofe
for Nødebo.

Helhedsplan for skole- og
idrætsområdet i Nødebo

Forældrerådet har siden det lykkedes at bevare skolen i Nødebo,
arbejdet sammen med Lokalrådet
og andre interesserede om at
lave et forslag til en helhedsplan
for skolens fysiske rammer og
den fortsatte udvikling. Herunder
har der nu været afholdt det første møde, bl.a. med deltagelse af
repræsentanter fra Lokalrådet og
Nødebo Idrætsforening, mhp. at
sikre en moderne, sund og bæredygtig skole, med et idrætsanlæg
der tager højde for flere interesser og aldersgrupper end det nuværende. Bl.a. ses på muligheden
for at få bygget en idrætshal, med
mulighed for at Nødebos børn,
unge, voksne og ældre også om
vinteren gives mulighed for at
dyrke idræt, uden at skulle tage
udenbys.
Som en forsøgsordning har skolen
allerede nu af Idræts-foreningen fået
lov at benytte det nuværende klubhus’ bade- og omklædningsfaciliteter ifm. Idræt. Idræt og bevægelse er
en vigtig del af skolebørns hverdag.
Skolen arbejder pt. på at få fornyet
fritidsordningens DGI-certifikat for 3.
gang. Et certifikat vi kan være stolte
af at have allerede.

Toiletforhold

I samarbejde med lokalrådet og
forældre til børn på Nødebo Skole,
er det nu lykkedes at få bevilliget 1
million kroner til renovering af skolens toilet- og badeforhold, allerede
i indeværende år. Det har været en
hård kamp, og mange har ydet en
stor indsats. Men det viser atter, at
vi sammen rent faktisk formår at få
gjort opmærksom på forhold der
måske ikke er helt som de burde
være, i en moderne folkeskole, og
også få gjort noget ved det.
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Nødebo er en levende by
med skole, idrætsforening,
Kroen, indkøbsmulighed osv.
Men også de selvstændigt
erhvervsdrivende er med til
at skabe liv i byen og gøre
Nødebo til et attraktivt
sted at bo.

Vi har en dygtig fysioterapeut i Nødebo
E

n af disse aktive, selvstændigt erhvervsdrivende er fysioterapeut
Eva Majvig Andersen, Kirstinehøj 13.
Eva fik sin autorisation i 1997 og har
lige siden arbejdet som selvstændigt
praktiserende fysioterapeut.
For et par år siden fik hun på privatadressen indrettet et behandlingsrum, hvor hun sideløbende med sit
deltidsarbejde på større arbejdspladser via sundhedsforsikringer,
har udført hjemmebehandlinger.
Eva tilbyder både skadesbehandlende massage , rådgivning og velvære-massage og kører også ud til
patienter, som er for dårlige til selv
at komme til hende. Det håndværksmæssige, som ligger i massagen, er
meget vigtigt for hende. Hun har
primært fokus på lokalområdet, og
underviser i Nødebo hold i Pilates og
i skov-fitness. Eva kan lide at undervise og bidrager gerne til den gode
samtale og det samvær, der opstår,
når mennesker mødes – også til
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motion. Eva har valgt ikke at have en
hjemmeside – ”tag fat i mig i byen eller ring til mig”, som hun siger.
Det er vigtigt, at en behandling
aftales direkte mellem hende og
kunden for at få det bedst mulige resultat. Også derfor tager Eva
ikke imod patienter, som henvises
fra f.eks. egen læge, da hun mener,
at hvis man behandler via sygesikringen, er der for mange bindinger
til både selve behandlingen og de
fysiske rammer. Dog kan man som
kunde hos Eva godt få tilskud via
`Danmark`, hvis den ydede behandling er tilskudsberettiget.

Kom til Pilates på Kroen
tirsdag formiddag.
Starter d. 6. feb
Hold 1 kl 8.30 til 9.30
Hold 2 9.30 til 10.30
– pilates til mor med baby
Ring til Eva Majvig
om oplysninger:
2047 0049

I Evas nyrenoverede behandlingsrum er der god tid mellem behandlingerne, for Eva vil sørge for, at kunden kommer ordentligt ud af døren
– også hvis en behandling har udløst en reaktion af psykisk karakter
– hvilket ikke er helt ualmindeligt
ved behandling med massage.
Af Lotte Steensen
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Akupunktur klinik i Nødebo
J

eg er uddannet akupunktør i
Traditionel Chinese Medicin (TCM)
på en af Danmarks bedste akupunktørskoler. Niveauet er højt og skolen er godkendt af foreningen for
Praktiserende akupunktører, heri
ligger også en RAB godkendelse.
Jeg er medlem af Praktiserende
Akupunktører, og har herigennem et helt unik t samarbejde
med Danmarks bedst uddannede akupunktører.
Jeg er i forvejen uddannet social og
sundhedsassistent, og har arbejdet
i psykiatrien i de sidste 30 år, her af
de sidste 17 år i den kommunale
socialpsykiatri. I 2012 tog jeg et kursus i NADA (National Acupuncture
Detoxification Association). Det er
baseret på 5 nåle i hvert øre. Jeg
blev meget positivt overrasket over
hvor stor effekt, disse i alt 10 nåle,
havde på mennesker med svære

psykiske lidelser, og mange med et
misbrug oveni.
I 2010 f ik je g ko n s t a tere t
brystcancer, hvor jeg blev opereret og fik kemobehandling. Jeg
fik voldsomme bivirkninger, og
blev anbefalet at få akupunktur.
Det var helt utroligt, hvor stor en
forandring jeg mærkede næsten
med det samme.
De fleste ved, at akupunktur er fantastisk ved smerter og kan smertelindre meget hurtigt. Jeg har
valgt, ud over smertebehandling,
at have fokus på de 2 områder,
som jeg selvfølgelig har en særlig interesse for, nemlig de psykiske lidelser, som f.eks. depression,
angst, søvnløshed, og misbrugsbehandling, samt behandling af
bivirkninger ved kemobehandling,
og den efterfølgende behandling.

Akupunktur er at balancere kroppens energier. De gamle Kinesere
læste folks tunger, og mærkede
deres puls, for at stille diagnosen. Det er den samme teknik jeg
bruger, så hos mig må man gerne
række tunge, ja man bliver faktisk
bedt om det. Tungen er en fantastisk sladrehank, ift. at fortælle
hvordan kroppen har det. Ud fra
hvad jeg ser og mærker på pulsen, beslutter jeg hvor nålene
skal sidde. Derfor er 2 behandlinger ikke altid ens.
Jeg glæder mig til at se dig i min
lille hyggelige klinik på Ved Skoven
33 i Nødebo. Du er også altid velkommen til at ringe til mig, måske
for at høre om det du døjer med
er noget akupunktur kan afhjælpe.
Ring til mig på tlf. 2683 7081.

AkupunkturSus.dk

STOR ERFARING MED
BEHANDLING AF

•
•
•
•
•
•
•

Smerter
Psykiske ubalancer
Stress
Angst
Depression
Søvnløshed
Bivirkninger ved
kemo behandling

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

37

Tirsdagstræf
i Nødebo præstegård

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

Edith Piaf – spurven med den store stemme
v. tidligere højskoleforstander Lillian Hjorth-West
Tirsdag d. 27. februar kl. 14 – 16
Alle kender Edith Piaf fra hendes
skønne sange – men ikke alle kender hendes historie. Edith Piafs
halvsøster Simone Berteaut har
skrevet om hende i bogen ”Piaf
– Frankrigs store sangerinde”.
Bogen er udgangspunktet for
foredraget, der er en fortælling
fra hendes fødsel til død, krydret

med de dejlige sange. Det er en
dramatisk livshistorie. Der var store op og nedture, og man kan høre
hende både grine og græde. Hun
blev bare 48 år, men nåede de store scener overalt i verden. Det var
der ingen, der havde regnet med,
da hun i 1915 på dramatisk vis
kom til verden i det fattige Belville
kvarter i Paris.

Schneur Rachlin om 16 år i Sibirien under
Stalin og Krusjtjov
Tirsdag den 17. april kl. 14 – 16
På billedet ses Schneur Rachlin ved
byskiltet til sin fødeby i Litauen, som
han i 2012 genså for første gang siden han sammen med familien blev
deporteret til Sibirien i 1941. Han var
dengang 5 år og lillesøsteren Harriet
kun få måneder. Lillebroderen
Samuel blev født i Sibirien i 1950. Der
var tale om en velstående jødisk familie. Moderen var dansk, faderen
litauisk forretningsmand med internationale kontakter. Deportationen
skyldtes ikke at de var jøder, men
formentlig angsten for deres internationale kontakter. Få uger efter

deportationen gik tyskerne ind i
Litauen, og det store paradoks er, at
deportationen blev deres redning.
Tyskerne dræbte omgående alle jødiske familier i deres by. Schneur vil
fortælle om deportationen og barndommen og ungdommen i Sibirien,
hvor familien ofte blev forflyttet og
nåede at bo 20 forskellige steder inden det i 1957 lykkedes den danske
regering at få familien til Danmark.
Forældrene, Rachel og Israel Rachlin,
udgav i 1982 bogen ”16 år i Sibirien”.
Bogen var tænkt som en beretning
til efterkommere, men den blev en
bestseller og udkommer stadig.

Min vej til skipper på Slotssøen v. Finn Sylvest
Tirsdag den 20. marts kl. 14 – 16
Finn Sylvest vil fortælle os om sit
eventyrlige liv. Han bliver født i
Hillerød i 1937 og har her en fattig,
men god barndom. Flytter i 1946 til
Hørsholm og tager senere en realeksamen, mens han arbejder som caddie på Rungsted golfbane. Som 18årig bliver han jetpilot i flyvevåbnet.
Her er han i 10 år, de sidste 5 som
instruktør for nye piloter. I 1966 forlader han flyvevåbnet og bliver luftkaptajn i den civile flyvnings verden.
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Han er pilot hos Tjæreborgpræsten
i Sterling Airways i 25 år og slutter
sin flyverkarriere med 4 år på Taiwan
som pilotinstruktør i et stort kinesisk
selskab. Så mister han sin hustru og
vender hjem til Danmark. De sidste 18 år har Finn været skipper på
” DEN LILLE FÆRGE” på Slotssøen i
Hillerød. Han er netop blevet udnævnt til Æresskipper, men må nu
stoppe, da han er blevet 80 år (iflg.
en regel, som han selv har været
med til at indføre).
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Mit hjerte er uroligt,
indtil det finder
hvile hos dig, o Gud.
(Fra Augustins ”Bekendelser”)

Aftenandagter
Gadevang kirke
Hver den anden torsdag i måneden kl.19.30
- ro og eftertanke
- en smuk salme
- dejlig musik
- et ord at gå på
- et rum med højt til loftet
TORSDAG D. 8. februar, 8. marts og 12. april
Aftenandagterne er en indbydelse til at tilbringe en lille time i Gadevang
kirkes smukke kirkerum, en lille stund med både gamle og nye salmer,
bønner, læsninger fra Bibelen og små prædiken refleksioner.
Men mest af alt handler det om at blive ladet åndeligt op, give sig selv
tid til at tænke efter og nyde, at inde under de høje hvælvinger kan vi
sænke skuldrene og øve os i at overgive os til den sandhed, at vi ikke
skal bære hele meningen selv.

Salmer og spaghetti
Et tilbud til børn og deres forældre
- og til bedsteforældre, tanter, onkler og store
søskende
Vi glæder os til at se alle børnefamilierne, kendte som nye ansigter, til
endnu en række hyggelige møder i kirke og præstegård. Vi begynder
med en kort børnegudstjeneste i Nødebo kirke og går over i præstegården og spiser spaghetti med kødsovs – og en is til dessert.
Alle er velkomne. Det er gratis.
Tilmelding helst dagen før til præstesekretær Allan Høier: alho@km.dk
DATO:	Hver den sidste torsdag i måneden:
22.2, 22.3 og 26.4 (hvor det er Store Bededags aften)
TID: Kl.17.00
STED: Nødebo kirke og præstegård
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Musikken,
ordene og Ordet
Sogneaften i præstegården
Tirsdag d.13. marts kl.19.30

v/pastor emeritus, cand.phil i
musikvidenskab og Phd
Jørgen Lekfeldt

H

vad kom først: sprog eller
musik? Traditionelt har musik været betragtet som et evolutionært biprodukt af sprog. Sprog
er trods alt et af de få færdigheder, vi har, som gør os til unikke
mennesker. Det måtte så have
den vigtigste evolutionære rolle.
Musikken er en "kulisse" eller et
”kostume". Dårligt nok en birolle,
men snarere et biprodukt.
Men denne opfattelse er ved at
ændre sig til, at musikken kom
først. Sprogdelen kom senere.
Kreativ børneudvikling kan ses
som en afspejling af evolutionær udvikling. At synge, danse
og spille er vigtige måder, hvormed alle børn udvikler kognitive, sproglige, sociale og følelsesmæssige evner. Måske er det
ved at synge, danse og spille, de
tidlige mennesker har udviklet
disse evner.
K.E. Løgstrup sammenligner i
en artikel musikkens toner med
hverdagslivets tale. Hvad er
det så, musikken "siger"? Ifølge
Løgstrup er dét, som for alvor
fører til forståelse af musikkens
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"tale", et spring fra forsøg på
forståelse til umiddelbarhed:

’’Det kan først
forandres den Dag,
da vi simpelthen
lytter til Tonerne,
som vi lytter til
Hverdagslivets
Tale, der er lutter
Umiddelbarhed,
og ikke først giver
Form til noget finere
– en Sandhed – bag
Ordene. Det ligger alt
sammen i Tonerne,
som alt ligger i
Ordene. Der er intet
at oversætte.’’
Fordraget vil forfølge Løgstrups
vision med Johannes evangeliets første sætninger om Ordet,
som blev kød: Kan musikken
virkelig tale - og kan den ikke
bare fungere ordløst som "ord"
med et udsagn, men også med
"Ordet" som et budskab?
Med dette spørgsmål er vi ude
på dybt vand - i bogstaveligste
forstand. For vi starter med en
tidsrejse: 60.000 år tilbage i tiden til en ø i det Indiske Ocean.
Det kan vi her i 2018, for øen
er en tidslomme, et "reservat"

uden adgang for besøgende.
Den mest banale børnesygdom
kan udrydde befolkningen, for
øen har altid været isoleret fra
omverdenen, beskyttet af koralrev og af beboernes pile og
spyd. Besøg er livsfarlige og har
derfor kun været meget få og
korte. Kan de have musik og
religion?
Derefter en beroligende tur
til Paris i det 12. århundrede,
hvor vi lytter til munke i Notre
Dame-kirken.
Så et hop til en toneangivende
komponist i 2. halvdel af det
20. århundrede - en komponist,
som betragtede alle sine værker som religiøse udsagn.
Til sidst runder vi af med m
usik på et hospice. Her spilles
og synges musik for mennesker
i overgangen mellem liv og død.
Hører de den? Kommer den
med et udsagn til dem? Et udsagn om et håb? Et evangelium?
Jørgen Lekfeldt er cand.phil. i musikvidenskab og ph.d. i teologi. Han
har skrevet kirkemusik, og dannede
i 1974 en gruppe musikere, som har
spillet i Danmark, Sverige, Tyskland
og Belgien. Han har været præst i
37 år, men bor nu i Nødebo med sin
kone June.
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Foreninger
GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen
24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com

Christina Thorholm
Tilforordnet
Eva Holmegaard Larsen

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

Helene Armfelt
Kirsten Aunstrup
Bodil Davidsen

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

Ulveleder
Bente Wilcke
Stifinderleder
Lars Kvisgaard
Spejderl.
Pernille Christensen
Grib Skov Roverklan
Roverleder
Torben Pedersen
Klokkekilde Roverklan
Roverleder
Ole Lumholt
Forældrefore
Jørgen Andersen
Hyttevagt
Brian Hørup
bhpost@mail.dk

3030 0354
4055 4742
2331 4655

2191 9695

4848 0747
4848 5099
4159 1076

Formand
Ole H. Olesen
Sportsvej 35, Nødebo
Driftsforstyrrelser

4848 3819
2141 0004

Vandværksbestyrer
Ole Christoffersen
Sportsvej 49

4848 3240

Kasserer
Lis Aas
Sportsvej 53

2331 4542

NØDEBO-GADEVANGS
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Formand
Hans Kloch

48471250

FOLKEMUSIKGRUPPEN
NØDDEKNÆKKERNE
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard
Gyvelvej 19, Nødebo
6126 4411
soeren.sigsgaard@gmail.com

Forkvinde
Jytte Møller
Pile Alle
73026 3231
Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kasserer
Else Jensen
Baunevænget 13
2253 4009
Sekretær
Stephen Wessels
Kirstinehøj 23, Nødebo
4913 5215
Klubhus: Krostien 11, Nødebo
STYRK DIN KROP I NØDEBO
Anne Lise Kristensen

4295 8207

NØDEBO LOKALRÅD

Formand / Referent
June Lekfeldt
june@lekfeldt.dk

5365 5424

Næstformandt
Xenia Buus Hermann
xeniabuus@gmail.com

2639 1387

Personalekontakt
Christine Fossing
chrisfos@hotmail.com

3514 9652

Stedfortræder
Caspar Bartholin
bartholin@os.dk

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO
VIKINGERNE
www.nbovikingerne.dk

VANDVÆRKET
www.nødebovand.dk

Sekretær
Ulla Bønsøe

23462767
48485874
40873652

4848 2287

2870 1041

Formand
Søren Østergaard
2094 8976
Næstformand
Michael Bo Andersen
2211 5770
Sekretær
Lorna Rudd
6094 2477
Kasserer/Webansvarshavende
Birgit Madsen
22394900
Medlem
Helle Barker
5091 1439
Tilde Gylling
2070 2930
Lene Thorsen
2448 2448
Christina Nyander Ottesen 6165 1688
Gitte S. Bendsen
5137 2460
Sus Bigom
2683 7081
Knud Ingolf Jensen
2348 3229
Byrådsmedlem

6070 3380
4848 0719

NØDEBO IDRÆTSFORENING
www.nif.dk
Formand
Henning Vester
Krohaven 7

4848 3150

Kasserer
Kasper Andersen
Mosedraget 24

4848 5584

Sekretær
Margit Vester

4848 3150

Badminton
Sven M. Andersen
Baunevænget 38

4848 2804

Fodbold
Henrik Løber
Baunevænget 36

9955 4956

Gymnastik
Lillian Dale
Søvej 14

4848 3238

Tennis
Jørgen Fonnes
Søparken 8

9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen
Søvej 14
2447 3004
ia.privat@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo
KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk
Pia Gulstad
Gadevangsvej 89
4011 1139
formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com
Klubhus: Krostien 11 Nødebo
NØDEBO STAVGANG
www.nodebostavgang.dk
Formand
Sven H. Nielsen
Kasserer
Biger Brandis
Sekretær
Aase Nielsen
Inger Petersen
Anne-Marie Falkenberg

4848 0672
4848 2597
4848 1742
2896 8430
4825 0706
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Gudstjenester
Februar, Marts og April

Februar

Nødebo

Gadevang

4. feb
8. feb
11. feb Fastelavn
18. feb
22. feb
25. feb

9.00
--10.30
9.00
17.00 Salmer og Spa.
10.30

10.30
19.30
13.00 For børn!
10.30
-----

EHL
EHL.
EHL
EHL
EHL
EHL

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

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

EHL
EHL
EHL
Ib Lauritsen
EHL
EHL
EHL
EHL

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

10.30
----19.30
10.30
----10.30 Konfirmation
10.30

EHL
EHL
EHL
EHL
EHL
Ib Lauritsen
EHL
EHL
EHL

Marts
4. mar
8. mar
11. mar
18. mar
22. mar
25. mar Palmesøndag
29. mar Skærtorsdag
30. mar Langfredag
April
1. apr Påskedag
2. apr 2. Påskedag
8. apr
12. apr
15. apr
22. apr
26. apr
27. apr Bededag
29. apr

Vejviser for kirkerne
Nødebo og Gadevang

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24.
Telf.: 4848 0719 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: ons., tor. og fre. kl. 10-11,
tir. kl. 16-18. Træffes ikke mandag.

Se flere oplysninger på Kirkens hjemmeside:

www.noedebogadevangkirker.dk

Præstesekretær: Allan Høier
Telf.: 4848 0719 - mail: alho@km.dk
Træffes som regel i præstegården:
tir. kl. 9-15.
Graver: Michael Müller.
Kirkegårdskontor, Nødebovej 16.
Telf.: 2047 6867 - mail: graver@live.dk.
Træffes hverdage i dagtimerne

