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Foråret står for døren og 
det varer derfor ikke længe, 
før Nødebos fodboldspillere 
igen kan træne på Nødebo’s 
egne fodboldbaner på 
Sportsvej.
 

Fodbolden har dog ikke ligget stille i 
vinterperioden. 0.-2. klasse har træ-
net indendørs i Sophienborghallen, 
mens 3.-5. klasse har trænet uden-
dørs på kunstgræs på Selskov stadion. 
Nødebos gamle drenge (+32 år) træ-
ner hver mandag kl. 20 på Selskov sta-
dion sammen med Ålholm, Gadevang 
& FIF (og der er også plads til dig).
 

Fodbold er verdens bedste legetøj 
og der er rigtig mange fordele ved at 
melde dit barn ind i Nødebos lokale 
fodboldklub.

• Styrker barnets motorik
• Social fællesskab
• Får nye venskaber
• Lære, at øvelse gør mester
• Det er sjovt

Fodbold i Nødebo
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Hvis du har lyst til at melde dit barn 
ind i Nødebo IF, så starter vi på græs i 
starten af april, når kommunen åbner 
banerne igen (forhåbentlig allerede 
1.april). Du kan melde din ankomst 
her: http://nif.dk/fod/kontingent.php
 
Vi har pt. følgende hold og trænings- 
tider:

•  U12 - Årgang 2007-2008 Tirsdag, 
Torsdag & Fredag kl. 16.30-18.00

•  U10 - Årgang 2009-2010 
 Tirsdag & Torsdag kl. 16.30-18.00
•  U9 - Årgang 2011 
 Tirsdag & Torsdag kl. 16.30-18.00
•  U8 - Årgang 2012-2013 
 Tirsdag & Torsdag kl. 16.45-18.00
•  U6 - Årgang 2014-2015 (ny) 
 Tirsdag & Torsdag kl. 16.45-18.00
•  Oldboys – Mandag kl. 20.00

Der er masser aktiviteter på tapetet 
i det næste halve år. Til påske skal de 
ældste børn til Esbjerg Cup i påsken, 
hvor der skal kæmpes mod hold fra 
Jylland, Tyskland, Sverige og Norge. 

Til maj deltager U8-U12 i Bakken 
Festival Cup, hvor der spilles stævne 
om formiddag og om eftermiddagen 
får børnene en tur på Bakken med 
turpas. Vi arrangerer weekend fod-
boldcamp med professionel træne-
re. Til juni afholdes Nødebo Cup for 
6. gang, hvor en masse frivillige er 
med til at gøre det til en festlig dag 
for de mange børn. I sommerferien 
(uge 29) afholdes der fodboldsko-
le. Til August drager hele klubben 
til Kronborg Cup i Helsingør som er 
endnu et stort internationalt fodbold-
stævne. Derudover holdes der grillaf-
tener en gang imellem efter træning, 
når vejret er til det.

Henrik Løber, 
Formand for Nødebo IF 
fodboldafdeling

Fodboldklubben er drevet af frivil-
lige kræfter, som ønsker at gøre en 
forskel for børnene i Nødebo. Hvis 
du også har lyst til at være frivillig og 
gøre en forskel, så sig endelig til eller 
klik ind på vores hjemmeside: 
http://nif.dk/fod/frivillig.php

Kontakt:
Henrik Løber,
fodbold_formand@nif.dk 
30186513

U12 holdet husomdeler 
Kirke & Kro da de spa-
rer op til en udlands-
tur i 2021, hvor der skal 
prøves kræfter mod 
FC Barcelona og andre 
spanske hold.
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Hen	over	stenbro	og	mure	 
og sort mod hvert eneste 
hus, gled skyggen af 
drømmens konturer  
– en vingeskudt fugl  
gennem grus.
Lisbeth Smedegaard Andersen

Skyggen af drømmens konturer? 
Hvad er det for en drøm? Det er men-
neskets drøm om kærlighed, fred, 
glæde og skønhed. Den drøm glider 
sort og sorgfuld gennem de grimme 
langfredagsgader, hvor selv forårsso-
len og cafeernes muntre summen og 
de hyggelige hverdagssysler bag hus-
murene får noget falsk over sig. -- 
Som om al denne uberørte alminde-
lighed er et usselt dække over vores 
mangel på ansvar og mod. Hvordan 
kan man gå og dække borde og hæn-
ge vasketøj op og gå til frisøren, mens 
der hænger en mand og forbløder få 
kilometer væk?
 
Men livet handler lige så meget om 
de ting, der ikke sker, som om de ting 
der sker. Derfor handler langfredag 

også om kærlighed og fred og glæde 
og skønhed, tilstede som en drøm. 
Eller skyggen af en drøm. 
Jesus bar selv sit kors. Hvor alene skal 
man være i dette liv? Hvor langt ud 
i ensomheden kan man komme? Er 
der ingen grænse for hvor hjælpeløse 
vi kan efterlade hinanden? 

Hvorfor står man bare og kigger på, 
når råbet om hjælp er så hjerteskæ-
rende? Hvordan kan det være, at vi 
ganske normale, hjælpsomme, mo-
ralske og medfølende mennesker 
kan lukke og slukke for enhver impuls 
til at træde til og gribe ind? Her går 
en mand, han er pisket og blodig og 
svag og fortvivlet og hjælpeløs. Han 
har ikke gjort noget, som kan væk-
ke vores vrede. Han har ikke skadet 
noget andet menneske, han har ikke 
myrdet, stjålet, bedraget. 

Hvordan kan dette menneske væk-
ke nogens afsky? Det kan han, fordi 
han er udstødt. Og foragten smitter. 
Vi har ordet stigmatisering. Stigma 
betyder ”stempel” eller ”brænde-
mærke”, men var oprindelig beteg-
nelse for sårmærkerne i Jesu krop. 

Sårmærkerne på den korsfæstedes 
krop er blevet en betegnelse for den 
udstødte, den afvigende, den ander-
ledes, den fordømte, den foragtede, 
den mærkelige, den utilpassede. Og 
foragten smitter. 

Mennesket er et flokdyr, hvis største 
angst er at bliver udstødt og stigmati-
seret. Så hellere holde sig på afstand. 
Eller overbevise sig selv om, at den 
udstødte selv har fortjent det. Måske 
stammer det fra en primitiv overlevel-
sesdrift, at uden det sociale fællesskab 
bukker vi under. Derfor køber vi de 
samme varer, bygger de samme huse, 
går i det samme tøj, og undlader at gri-
be ind når flokken samles om et offer. 

Mange af dem, der var omkring be-
givenhederne den dag i Jerusalem, 
har måske følt medfølelse, og endda 
sympati for dette ensomme menne-
ske på sin tunge vej mod døden, slæ-
bende på sit kors.  Nogen har måske 
også følt sorg. Sorg på hans vegne, 
men også på menneskehedens veg-
ne. Sorg og afmagt overfor at nogen 
mennesker straffes uretfærdigt og li-
der uforskyldt. 

Langfredag og drømmens konturer
En refleksion over menneskelig frygt og fejhed

5



6 43. ÅRGANG  #4  2020

Man kan føle sig så afmægtig i sin an-
fægtelse, når vi læser aviser og ser 
fjernsyn og bliver mindet om alle de 
liv derude, der er så anderledes end 
vores. I afmagt overbeviser vi os om, 
at vi jo ikke kan redde hele verden. Og 
det kan vi jo heller ikke. Og det er ikke 
vores ansvar alt sammen. Og det er 
det jo heller ikke. Eller er det?

Det mærkelige er, at man kan lukke 
af følelsesmæssigt og lave denne be-
skyttelsesmur mellem offeret og os 
selv. Når man kommer til at tænke 
over det - og det er det, langfredag 
får os til - så er det dybt ulykkeligt, at 
vi faktisk kan fremmedgøre os over 
for lidelsen. Vi kan lukke af, som om 
det ikke har noget med os at gøre. 
Ellers kunne vi måske heller ikke leve. 

Hvis vi skulle placere os selv i Jerusalem 
den dag, Jesus blev korsfæstet – hvor 
ville vi så være? Står vi og hænger va-
sketøj op trøster os med, at vi alligevel 
ikke kan gøre noget ved det? Eller hæn-
ger vi ud nede omkring Golgata for at 
få et nysgerrigt glimt af det grusomme 
drama. Eller sidder vi på cafeen og bli-
ver enige med hinanden om, at man vel 
ikke bliver dømt hvis man er uskyldig? 
Måske har han fortjent det. Eller også 
er man bare bange for sit eget liv, sit 
eget omdømme, sin egen sikkerhed. 

Den rumænske forfatter og nobel-
pristager Herta Müller voksede op 
under stalinismens diktatur efter 
anden verdenskrig og har om nogen 
skildret menneskelig frygtsomhed og 
den måde, frygten åbner dørene på 
vid gab og lader ondskaben ride ind 
som ærens konge.
 
Hendes forfatterskab er en nådes-
løs udstilling af hele langfredags dra-
ma, hvor alle styres af frygten for 
politisk forfølgelse og derfor lader 
magten få frit spil. Frygten for po-
litisk straf gjorde hendes forældre 
ubetinget underdanige, skriver hun. 
Underdanige, uforbederlige og feje. 
Selv hendes egen mor, som kom til at 
hade sin datter for at bringe familien 
i fare med sin kritik. 
 
Min mors lydighed var hundsk! skri-
ver datteren. Frygten havde kilet sig 
ind mellem mor og datter og ned-
brudt enhver tillid imellem dem. 
Moren ville have en tryg verden, hun 
ville leve ubemærket og datteren 
skulle gøre karriere og ikke ødelæg-
ge det for sig selv og familien. ”Andre 
klapper i og tjener penge”, sagde mo-
deren, ”men du kan ikke holde kæft! 
En skønne dag ligger du død i graven, 
hvad har du så ud af det?”

Ja, hvad har man ud af det? Hvad har 
man ud af at holde fast på sandhe-
den og kærligheden og skønheden? 
Et liv under bestandig overvågning 
og trusler på livet, som modige for-
fattere og andre, der har turdet tale 
ondskaben og forråelsen og magt-
misbruget imod. Eller – døden på et 
kors. Mens livet går sin gang og nogen 
dækker borde og hænger vasketøj op 
og går til frisøren. 

Eva Holmegaard Larsen
sognepræst
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PALMESØNDAG MED 
GOSPEL
Søndag den 5. april
Gadevang kirke kl.10.30 
Gudstjeneste
Med gospelkoret MMMC 
under ledelse af Helene Dahl

SKÆRTORSDAG MED 
FÆLLESSPISNING
Torsdag	den	9.	april	
Nødebo	kirke	kl.17.00	
Gudstjeneste og efterfølgende fæl-
les påskemiddag med lammesteg i 
præstegården
Tilmelding til præstesekretær Allan 
Høier på mail alho@km.dk eller 
tlf.48480719 på tirsdage mellem 9-15.
Pris: 50 kr. for voksne, 25. kr. for børn. 

LANGFREDAG MED 
PASSIONSMUSIK
Fredag den 10. april 
Gadevang kirke kl.15.00
Musikgudstjeneste
De stærke læsninger til dagen, bin-
des ved denne liturgiske gudstjene-
ste sammen af salmesang, samt et 
fyldigt uddrag af barokkomponisten 
Reinhard Keisers gribende Markus-
Passion.  Denne passion, der regnes 
for den model J.S. Bach senere skrev 
sine store passioner over, og som han 
i øvrigt selv opførte flere gange. 

Medvirkende: 
Nødebo-Gadevang Kantori, akkom-
pagneret af organist Jørgen Ellegård 
Frederiksen. 

Øvrige medvirkende: 
Søren Hossy, tenor
Bue Vester- Andersen, baryton
Torben H.S. Svendsen, bas og diri-
gent. Liturg er Mona Irene Høgh

PÅSKEDAG MED TROMPET
Søndag den 12. april 
Nødebo	kirke	kl.9.00	og	
Gadevang kirke kl.10.30
Medvirkende: Jesper Sode (trompet)

ANDEN PÅSKEDAG
Mandag den 13. april 
Nødebo kirke kl.10.30

KONCERT ANDEN PÅSKEDAG
Mandag den 13. april 
Gadevang kirke kl.16
Uddrag af Händels Messias 
I Danmark har Händels mesterværk 
Messias fået status af ’juleværk’, men 
det er i virkeligheden så meget mere 
end det. Händels selv uropførte fx 
sit værk, der handler om hele Jesus’ 
liv lige fra profetierne over påsken til 
tanken om det evige liv, i påsken 1742. 

Medvirkende:
Nødebo-Gadevang Kantori med ven-
ner & Et lille orkester med musikere 
fra DR-Symfoniorkesteret, under le-
delse af Torben H.S.Svendsen

Solister
Anne Due Nørgaard, sopran 
Marie-Christine Højlund, alt
Søren Hossy, tenor. 

Påske i kirkerne 
To koncerter og en søndag med julesalmer



Vil	du	være	med	til	at	holde	
Nødebo ren for skrald?
 Vi har set, at det gør en forskel for 
byen og vi hører fra mange, som 
sætter pris på tiltaget. 

Hvert forår koordinerer Nødebo 
Lokalråd derfor, at vi deltager i 
Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige affaldsindsamling. Hvis du har 
lyst til at være med, så skal du bare 
møde op på dagen, på kroen. Her får 
du udleveret sække og andet grej og 
så vælger du selv den rute, du vil gå. 
Håber at vi ses.

Affaldsindsamling, Danmarks 
Naturfredningsforening.

Ren Natur er et andet tiltag. Her kan 
lokale grupper eller foreninger sam-
le henkastet affald op i kommunen 
og på den måde tjene sponsormidler 
til foreningen. Lokalrådet annoncerer 
på lokalrådets Facebook side og i Min 
Landsby apṕ en, hvornår Ren Natur 
indsamlingerne finder sted.  

For Nødebo Lokalråd, af Ea Dehn

Vi holder Nødebo ren
Søndag d. 21. april 2020
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Borgertip gør det nemt at indberet-
te problemer og fejl på grønne områ-
der, parker, by-udstyr, veje og andre 
kommunale arealer i både Nødebo og 
Gadevang.

Hvis du ser et hul i vejen, noget be-
plantning der generer trafikken på 
offentlig vej, en lygtepæl der ikke vir-
ker, et skilt der er blevet påkørt el-
ler andet som udbedres af Hillerød 
Kommune, så kan du give dem be-
sked via apṕ en. 

Borgertip er et lille program (app), 
som du kan downloade til din smart-
phone. Du downloader apṕ en og føl-
ger vejledningen. 

Af Ea Dehn

App én ”borgertip”   
Apṕ er ser således ud:



I Nødebo har vi otte hjertestartere. 
De seks er der fri adgang til og de to 
på henholdsvis skolen og på kroen, 
kan man kun komme til i deres åb-
ningstider. Derudover har vi et antal 
hjerteløbere. 

Når et menneske falder om med hjer-
testop, er hurtig hjælp afgørende. 

Hver dag får flere end 10 danskere 
hjertestop. Når det sker, starter en 
kamp mod uret. For hvert sekund der 
går uden genoplivning, falder chan-
cerne for at overleve.

Men hvad gør man egentlig, hvis 
man får brug for en hjertestarter?
Det behøver man heldigvis slet ikke 
at tænke over.

Lad os sige, at du er i dit hjem og får 
brug for hjertehjælp.

Du kan ikke træde forkert, når 
du vælger at træde til, hvis 
et menneske falder om med 
hjertestop. 

Når du ringer 1-1-2, så vil vagtcen-
tralen hjælpe dig igennem hele for-
løbet. Så:

1. Du ringer 112.
2.  Gør som vagtcentralen guider 

dig til.

Ofte vil det være sådan, at man fra 
vagtcentralen kan sende besked til en 
lokal hjerteløber. Denne hjerteløber 
vil hente den nærmeste hjertestarter 
og komme hjem til dig for at hjælpe. 

Hvis du gerne vil vide mere, så kan 
du læse på www.hjertestarter.dk. 
Ovenstående vejledning er også lånt 
derfra.

For Nødebo Lokalråd af Ea Dehn

Hjertestartere

Placeringen af de otte hjertestartere 
er markeret med en rød nål på kor-
tet.  Kortet kommer fra apṕ en ”Min 
Landsby”.
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DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring, Flishugning

Stubfræsning & Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives 
 
 

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

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

Nødebo
Fodklinik

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

N Ø D E B O

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

v/Anette Plum

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

Ring eller skriv for at bestille tid

Tlf: 40 18 86 11

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

Sus Bigom
Tlf. 2683 7081

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg

akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

• Akupunktur

• NADA

• Øreakupunktur

• Cupping 

• Japansk ansigtslift
 Ingen kemi, ingen nåle
     - bare velvære
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Forårets oplevelser på Kroen
Om kort tid fortæller kalenderen, at 
foråret begynder. Inden haven rigtig 
begynder at trække, er der heldigvis 
endnu mange arrangementer på Kroen.

På den første forårsdag den 1. marts 
komme den grønlandske sanger 
Rasmus Lyberth. Med sin fængslen-
de stemme og selvkomponerede 
musik synger han om naturen, be-
folkningens vilkår og udviklingen på 
Grønland. Det er anden gang, vi har 
engageret Rasmus Lyberth. De der 
hørte ham første gang, kommer sik-
kert igen, og alle I andre bør unde jer 
selv denne enestående oplevelse.

Der er et par koncerter mere på pro-
grammet på søndag eftermiddage. De 
tre gudsbenådede jazzmusikere Paul 
Banks, Kristian Jørgensen og Thor 
Backhausen kommer 15. marts med 
deres rå uforfalskede blues og ind imel-
lem højtflyvende melodiøse passager.

Søndag den 29. marts er der en helt 
speciel klassisk koncert. Ensemble Felix 
består af 10 musikere, fem strygere og 

fem blæsere, som tilsammen dækker 
instrumenterne i det wienerklassiske 
symfoniorkester. De spiller de store 
orkesterværker udsat for en lille kam-
mermusikgruppe – en decet. Ved den-
ne koncert vil de desuden uropføre et 
nyt værk, nemlig en decet komponeret 
af Anders Koppel på bestilling af Dansk 
Amatørorkester Samvirke, DAOS. Vi 
regner med at komponisten selv vil 
være til stede blandt publikum. 

Den kommende tid byder på to ons-
dagsforedrag. Først kan man den 26. 
februar møde forfatteren Søren Ulrik 
Thomsen, og den 18. april kommer 
journalisten Thomas Ubbesen og for-
tæller om sit gensyn med hippieruten 
til Østen. 40 år efter sin første rejse 
derud øst for Suez har han gentaget 
turen, og det fortæller han om.

Der er stadig to gange Mad & Musik 
tilbage i sæsonen. Fredag den 6. 
marts kommer den færøske musi-
ker Dánjal med sin intense, medri-
vende og underholdende musik, der 
er en mellemting mellem Beatles, 
70’er pop, balkanmusik og færøsk 

folkemusik. Helt sin egen og bestemt 
en aften værd. Engelske Jane Clark og 
irske Shane Donnelly giver den fuld 
gas fredag den 5. april. Det er anden 
gang de to begavede musikere og 
spillemænd bringer deres forføren-
de irsk/britiske folkemusik til Nødebo.

Man kan som sædvanlig spise middag 
før musikken starter. Spisebilletterne 
skal blot købes på www.noedebo-kro.
dk senest kl. 12 onsdagen før. Man 
kan også spise middag om fredagen 
før Nøddeknækkernes fællesaftener, 
og de har gæsteorkestre til alle sæso-
nens fællesaftener. Den 28. februar 
kommer Nøkkens Galocher, den 27. 
marts er det Egen Stemning og den 
24. april kommer Frejas Fioler.

I maj måned arrangerer medlemsud-
valget en aften, hvor man kan møde 
fodboldikonet Preben Elkjær. Det bli-
ver igen en stor aften på Kroen, men 
vi gør opmærksom på, at kulturudval-
gets årskort ikke gælder til medlems-
udvalgets arrangementer. 

Kulturudvalget

Ensemble	Felix



  Søren Ulrik Thomsen 

Onsdag	den	26.	februar	kl.	19.30
Oplev en levende digtoplæser og 
en af Danmarks største forfattere! 
Han evner at kombinere sin sto-
re viden om samfund og litteratur 
med sine egne digte, oplæsning-
er og kække kommentarer. Der er 
plads til både grin, forundring og 
fundering over livet.

Billetter til koster 100 kr. ved ind-
gangen og 90 kr. i forsalg på forsam-
lingshusets hjemmeside www.noe-
debo-kro.dk. Der er gratis adgang 
med årskort.

  Nøddeknækkerne 

Fredag	28.	februar	kl.	19.00
Nøddeknækkerne holder åbent hus 
i Forsamlingshuset Nødebo Kro den 
sidste fredag i måneden, og denne 
gang får de besøg af spillemands-
gruppen Nøkkens Galocher. Kom 
og vær med til en sjov og glad fæl-
lesaften med Nøddeknækkerne og 
deres gæster. 

Der er gratis adgang til musikken 
kl. 19.00. Man kan spise middag 
på Kroen, før musikken starter. 
Spisebilletter skal købes på www.
noedebo-kro.dk senest onsdag den 
26. februar kl. 12.

  Rasmus Lyberth 

Søndag den 1. marts kl. 16.00
Den store stemme fra Grønland kan 
fylde spillesteder til bristepunktet og 
begejstre både publikum og anmel-
dere. Det er altid en betagende og 
helt enestående oplevelse at høre 
Rasmus Lyberth synge sine grøn-
landske sange. Nu kommer han til 
Nødebo for anden gang.

Billetter til koncerten koster 200 kr. 
ved indgangen og 190 kr. i forsalg 
på forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk. Gratis adgang 
med årskort. Der er nummererede 
pladser i salen.

  En musical’sk eftermiddag

Søndag den 23. februar, kl. 16.00
Camille Rommedahl er musical stjer-
ne, født og opvokset i Fredensborg. 
Hun gæster Nødebo Kro i sel-
skab med sangeren og pianisten 
Christian Berg. Koncerten vil byde 
på sange og duetter fra blandt andet 
“Chess”, “Jekyll and Hyde”, “Wicked”, 
“Les Miserables”, “Songs for a New 

World”, “(B)romance - the Musical” og 
mange andre. En eftermiddag i mu-
sicalens tegn.

Billetter koster 150 kr. ved indgangen 
og 140 kr. i forsalg på forsamlingshu-
sets hjemmeside www.noedebo-kro.
dk. Gratis adgang med årskort.
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  Banks, Jørgensen & Backhausen

Søndag den 15. marts Kl. 16.00
En koncert med Paul Banks, Kristian 
Jørgensen og Thor Backhausen 
spænder fra rå uforfalsket blues til 
højtf lyvende melodiøse passager. 
Trioen er gudsbenådede spillemænd 
på henholdsvis guitar, violin og har-
monika. Hver for sig er de markante 
skikkelser på deres instrumenter, og 

sammen nyder de fællesskabet i de-
res dybe fortrolighed med ”the blu-
es” i al dens mangfoldighed. 
Billetterne koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg på forsam-
lingshusets hjemmeside www.noe-
debo-kro.dk. Gratis med årskort.

  Ad hippieruten til Østen  

Onsdag	den	18.	marts	kl.	19.30
For 40 år siden var det helt almin-
deligt, at unge holdt et års pause 
efter gymnasiet og rejste til Østen 
for at opleve Indiens mystik. Det 
gjorde Thomas Ubbesen også, og 
i 2017 gentog han rejsen med den 
modne mands erfaringer og interes-
sante betragtninger om verden den-
gang og nu som grundlag for sin bog 

”Gensyn med Hippieruten”.
Hør Thomas Ubbesen selv fortælle 
om rejserne, bogen, den store ver-
den - og om hvorvidt summen af 
menneskelig lidelse mon er blevet 
større eller mindre i vores levetid?
Billetterne til foredraget koster 100 
kr. ved indgangen og 90 kr. i forsalg 
på www.noedebo-kro.dk. Gratis ad-
gang med årskort.

  Dánjal Band 

Fredag den 6. marts kl. 21.00
med	mulighed	for	spisning	kl.	19.00
Det er intenst, medrivende og un-
derholdende, når Dánjal bandet slip-
pes løs ved deres live koncerter. Med 
påvirkning fra Tom Waits til Beatles, 
pop/rock fra 70’erne, verdensmusik 
og færøsk folkemusik, er lyden mest 
af alt nordisk og helt sin egen. 

Det er muligt at starte kl. 19 med en 
to-retters menu for kun 160 kr. (135 kr. 
for medlemmer af Forsamlingshusets 
Venner). Spisebilletter købes i forsalg 
på hjemmesiden www.noedebo-kro.
dk senest onsdag den 4. marts kl. 12. 
Billetter til musikken koster 150 kr. 
ved indgangen og 140 kr. i forsalg på 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med 
årskort.

  Nøddeknækkerne 

Fredag	den	27.	marts	kl.	19.00
Nøddeknækkerne får besøg af spille-
mandsgruppen ”Egen Stemning”, der 
spiller op til folkedans fra kl. 20. Timen 
inden de starter er der kædedanse 
og andet godt med Nøddeknækkerne 
og letfattelig instruktion, så alle kan 
være med. 

Der er gratis adgang til musikken kl. 19.
Man kan spise middag på Kroen, før 
musikken starter. Spisebilletter skal 
købes på www.noedebo-kro.dk se-
nest onsdag den 25. marts kl. 12.
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  Jane & Shane 

Fredag den 3. april kl. 21.00
med	mulighed	for	spisning	kl.	19.00
En koncert med den engelsk/irske 
duo Jane & Shane er en ekstraor-
dinær musikalsk oplevelse. Duoen 
er begavede musikere og spille-
mænd, der med medrivende ener-
gi skaber magiske øjeblikke, når de 
bringer deres forførende britiske 

folkemusik på scenen. Man kan star-
te kl. 19 med en to-retters menu for 
kun 160 kr. (135 kr., for medlem-
mer af Forsamlingshusets Venner). 
Spisebilletter købes i forsalg på www.
noedebo-kro.dk senest onsdag den 1. 
april kl. 12. Billetter til musikken koster 
150 kr. ved indgangen og 140 kr. i for-
salg. Gratis med årskort.

  Nøddeknækkerne 

Fredag	24.	april	kl.	19.00
Det er blevet en fast tradit i -
on, at Nøddeknækkerne får be-
søg af spillemandsgruppen Frejas 
Fioler i april måned. Først spiller 
Nøddeknækkerne selv til nemme kæ-
dedanse og fra kl. 20 spiller Frejas 
Fioler til folkedans.  Kom og vær med 

til en sjov og glad fællesaften med 
Nøddeknækkerne og deres gæster. 

Der er gratis adgang til musikken kl. 
19. Man kan spise middag på Kroen, 
før musikken starter. Spisebilletter 
skal købes på www.noedebo-kro.dk 
senest onsdag den 22. april kl. 12.

  Ensemble Felix 

Søndag	den	29.	marts	kl.	16,00
En decet med fem strygere og fem 
blæsere kan spille store dele af det 
romantiske og wienerklassiske re-
pertoire i miniatureudgave, og det 
gør Ensemble Felix. Og de nyder 
det lige så meget som publikum.
Ensemble Felix vil som en del af pro-
grammet uropføre et nyt værk, en 
decet af Anders Koppel, som blev 

bestilt af Dansk Amatørorkester 
Samvirke til landsorganisationens 70. 
Sommerstævne i Askov i 2018, hvor 
det blev spillet af stævnets professi-
onelle instruktører ved en lukket kon-
cert. Vi forventer at komponisten vil 
være til stede. Billetterne koster 150 
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg 
på www.noedebo-kro.dk. Gratis ad-
gang med årskort.

  Mit liv som Preben Elkjær  

Onsdag	den	20.	maj	2020	kl.	19.30
Fodboldspilleren Preben Elkjær kom-
mer sammen med Peter Sloth, for-
fatter til Elkjærs biografi, til Nødebo 
Kro med et underholdende og mor-
somt foredrag fyldt med anekdoter, 
videoklip og mulighed for spørgsmål.
I samarbejde med Yonex Sportssko 
er Medlemsudvalget ved Nødebo 

Kro stolte af at kunne indbyde til to 
timers samvær med Preben Elkjær, 
der var en af verdens bedste angri-
bere i 1980’erne og målkonge på 
fodboldlandsholdet. 
Billetpris 260 kr. ved indgangen og 
250 kr. i forsalg på www.noede-
bo-kro.dk. 
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Ivers Eg
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Søndag d. 3 maj, tager 
Nødebo Tennis hul på en ny og 
forhåbentlig fremragende tennis 
sæson, og såvel gamle som 
nye medlemmer er selvfølgelig 
velkomne.
Vi starter med morgenkaffe og 
brød til standerhejsningen kl. 

09.00, hvorefter der vil være 
mulighed for lidt tennis, såfremt 
der er nogen der vil teste om 
banen og formen holder.
 
I lighed med tidligere år, er det igen 
lykkedes os at får Anna til at stå for 
træningen, hvilket vi selvfølgelig 

er glade for. Detaljeret trænings- 
program bliver rundsendt til 
medlemmerne inden opstart, men 
her og nu ser det ud som om, at det 
bliver mandag, der bliver trænings- 
dag. Vel mødt d. 3 maj kl. 09.00.
 
Pbv. Jørgen Fonnes

Nødebo tennis

Ved	siden	af	grillpladsen	i	
krohaven står et stort, smukt 
og velformet egetræ.
 
Ivers Eg blev plantet for 25 år siden 
som en hyldest til Iver Nissen, der 
døde i sommeren 1994.

Iver Nissen var afdelingsleder 
for skovarbejderuddannelsen på 
Skovskolen og var også lokalpoliti-
ker. Han var valgt ind i byrådet for Det 
Radikale Venstre med mange per-
sonlige stemmer i Nødebo. I begyn-
delsen af 70’erne fik han gennemført, 
at Hillerød Kommune skulle give støtte 
til driften af eksisterende forsamlings-
huse og sikrede dermed, at de lokale 
mødesteder kunne overleve. Han blev 
senere en stor støtte og inspiration, 
da vi – borgerne i Nødebo – overtog 
den nedlagte Nødebo Kro i 1977 og 
lavede den om til forsamlingshus.

Idéen om at købe Nødebo Kro opstod 
i efteråret 1976 på et lokalrådsmøde, 
hvor Iver Nissen også deltog. Han 
gjorde opmærksom på kommunens 

støttemuligheder og bistod initiativ-
gruppen med gode råd. Det gav grup-
pen energi og håb om, at det kunne 
lykkes. Det var ikke Iver Nissens skyld, 
at der skulle gå flere år, inden byrådet 
bøjede sig og gav økonomisk støtte til 
vores forsamlingshus i Nødebo. Men 
det er en anden historie, som man 
kan se mere om på Kroens hjemme-
side. Da Nødebo Kro var blevet købt 
og gjort til forsamlingshus, blev Iver 
en af de mange frivillige, og han var 
aktiv på begge sider af bardisken og 
ikke mindst i håndværkergrupperne. 

Iver Nissen var en ildsjæl og døde des-
værre alt for tidligt. Bestyrelsen be-
sluttede at plante et træ som et varigt 
minde om ham, og Ivers Eg står nu i 
al sin pragt og symboliserer styrken 
i fællesskab, engagement og initiativ.

Af Knud Ebbesen



Din lokale EL installatør

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

Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød 

www.rbb-el.dk

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

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Døgnvagt
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Tirsdag den 10. marts 2020 
kl.	19.30	på	Nødebo	Kro 
Dagsorden ifølge vedtægterne, 
de kan ses på www.nødebo.dk.
Forslag, der ønskes behandlet, 
skal være formanden i 
hænde senest syv dage før 
generalforsamlingen på mail 
noedebo.lokalraad@gmail.com 
eller brev til formanden Maria, 
Nødebovej 22.

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

og for at give Hillerød Kommune 
indblik i vores lokalsamfunds 
udfordringer. 

Projekter som lokalrådet 
arbejder med:

Nuværende projekter:
• Trafiksanering i Nødebo.
• Fibernet
• Støj m.m.

Kommende projekter:
•  Helhedsplan for skole, idræt 

m.m. (Multihal)
•  Forskønnelse af området ved 

gadekæret
• Unge i Nødebo

•  Årligt Infomøde ”Hvad sker 
der i Nødebo” 

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

Hvis du har lyst til at være 
med til at udvikle / bevare 
Nødebos lokalsamfund, så kom 
til generalforsamlingen.Her vil 
der være mulighed for at blive 
valgt til lokalråds bestyrelse eller 
til en af interessegrupperne for 
kommende og evt. nye projekter. 
Du kan også møde os på 
Facebook ”Nødebo Lokalråd”.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Generalforsamling i Nødebo Lokalråd



2020 er Naturens År, og d. 12. 
april sender DR den første af 
fem	naturudsendelser	om	Vilde	
Vidunderlige	Danmark.  Fem søn-
dage i træk, vil DR sende naturudsen-
delser om skov, søer og vandløb, det 
åbne land, havet og kysten og byen.

Projektet ”Vores Natur” er et part-
nerskab mellem DR, Naturstyrelsen, 
De Naturhistoriske Museer og 
Friluftsrådet. 

I forbindelse med disse søndags-
udsendelser, vil der være guidede 
ture i naturen og i pinsen skydes 
en landsdækkende Naturstafet i 
gang i Nordsjælland på Pibersletten 
pinsesøndag.

Vil du høre om Skovskolens grønne 
uddannelser fra nogen, der har prø-
vet dem selv? Så kom til Åbent Hus og 
mød vores studerende 27.	februar	
fra	kl.	17	til	21.

Naturens År i Nordsjælland

Åbent Hus på 
Skovskolens 
grønne 
uddannelser 
2020

Holde	øje	med	alle	turtilbud	på	Voresnatur.dk

17
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Dan Rasmussen
Selvlært  Billedkunstner med relieffer 
og motiver bearbejdet i zink på plade.

Lidt om værkerne:
Jeg holder mig stort set til metallets 
egne farver, de grå nuancer, men 
tilføjer diskret guld, kobber, lak 
og papirsfragmenter. Og trods 
den farvemæssige enkelthed har 
værkerne en karakter af ”smykker 
på væggen.”
Heste, huse ,byer, slotte med 
hændelser i vinduerne. Mænd. 
Kvinder. Kvinder og mænd. Folkeskarer 
der danser en enkel glædeskædedans. 
Personer der klatrer for at nå sine mål, 
eller spiller musik. Værkerne er ofte 
med titler, der henleder beskueren 
til et smil eller overbærenhed - 
tilføjet som et humoristisk punktum.

Helle	Malling	Beck
Mine billeder er udtryksfulde og 
farverige med en forkærlighed for 
harmonier i farveskalaen Udtrykket 
er abstrakt med forskellige præg af 
realisme. Stilen er modnet gennem 
mange års arbejde. Inspirationen 
er kommet fra naturen, arketypiske 
kulturer og indre verdener og det er 
muligt at vandre gennem billederne, 
og gøre sig sine egne oplevelser 
og fortællinger. Teknisk har visse af 
værkerne et ekstra lag med papir, 
hvilket giver dybde i billedstrukturen.
Malerierne dannes ud af en kaotisk 
bund der langsomt finder farveklang, 
form og historie. Motivet 
er aldrig planlagt på 
forhånd men bliver til i en 
intuitiv dialog. De fleste 
af mine malerier er malet 
med akryl. Men det sker  
også at jeg blander  
akryl med pastelkridt  
og stregtegning.

Kunst 
på Kroen

Jeg snakker med Jette 
bag disken en fredag 
eftermiddag med masser af 
børn og voksne i cafeen.

Hvordan	bruger	du	Kroen,	Jette?
Jeg er arbejder meget her i fredags-
cafeen, og nyder når der er liv i klude-
ne og fyldt i lokalerne.  Her bager jeg 
jævnligt og sælger i baren. Jeg bruger 
også Kroen til koncerter og foredrag, 
og jeg er med på Loppemarkedet. 
 
Er det tilstrækkeligt, eller har du 
planer om at ændre det?
Hmmm. Jeg pønser på at blive buffist 
også. Jeg har hørt, de mangler, så jeg 
overvejer lige.

Hvad	skal	der	til	for	at	du	gør	det?
Åhh, jeg skal nok bare tage mig sam-
men. Men det er lige det med at bin-
de sig til en ny funktion og kontakte 
nogen, man ikke har arbejdet sam-
men med før…
 
Har	 du	 forslag	 til	 ændringer	 i	
Kroens drift?
Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg sy-
nes det kører godt, og jeg synes, at 
Kroen er et rigtig godt samlingssted. 
Det bliver det selvfølgelig ikke af sig 
selv, så vi er nødt til at holde det ved 
lige og ændre, når det er nødvendigt. 
Det er vel også derfor, at der er ned-
sat et medlemsudvalg.

LL
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Med støtte fra Carlsbergfondet har 
Aarhus Universitet fået mulighed 
for at livestreame en række 
naturvidenskabelige foredrag til 
udvalgte steder i landet.

Her i foråret bliver der 
mulighed for at opleve tre af 
disse foredrag i fælleshuset på 
Egebakken 11 i Nødebo. Der er 
gratis adgang, men begrænset 
plads, så vi beder alle om at 
reservere plads i forvejen 
på seniorbofællesskabets 
hjemmeside www.egebakken.dk

Det foregår på tirsdage med 
ankomst kl. 18.30-18.45, hvor 
man kan købe drikkevarer, 
introduktion til foredraget kl. 
18.45 og livestreaming kl. 19.00-
21.00. Der vil være mulighed for 
via sms at stille spørgsmål til 
foredragsholderne. 

Vi har valgt at vise tre af de i alt 
syv foredrag:

10. marts: 
Fremtidens natur

31. marts: 
Dybhavet – nyt fra en ukendt 
verden

21. april: 
Rask og glad – tak dine unikke 
mikrober

Læs mere om foredragene og 
foredragsholderne på 
www.egebakken.dk

Seniorbofællesskabet Egebakken

Livestream af forelæsninger 
fra Aarhus Universitet

Til Kroens generalforsamling 
er alle medlemmer velkomne. 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretninger.
3.   Forelæggelse og godkendelse 

af regnskab for foreningen, Ib 
Østlund

4.   Forelæggelse og godkendelse 
af regnskab for institutionen, 
Ib Østlund

5.   Forelæggelse af budgetter for 
foreningen og institutionen til 
orientering, Ib Østlund

6.   Indkomne forslag
   Omdøbning af 

Medlemsudvalget til 
Aktivitetsudvalget

7. Fastlæggelse af kontingent
8.   Valg af medlemmer til 

bestyrelsen

   Der skal vælges 2 ordinære 
medlemmer til bestyrelsen 
samt ny formand for 
Infoudvalget og ny formand 
for medlemsudvalget/
aktivitetsudvalget

Bestyrelsesformand 
Hanne Toke - fortsætter
Næstformand 
Ann Ulrich - fortsætter
Sekretær 
Jens Lassen - fortsætter
Kasserer 
Erik Wedø - fortsætter
Kulturudvalget 
Kirsten Aunstrup - genopstiller
Bankoudvalget 
Mogens Bastrup - fortsætter
Økonomiudvalget 
Ib Østlund - genopstiller

Informationsudvalget Ann Britt 
Thorndahl genopstiller ikke - nyvalg
Ejendomsudvalget 
Bruno Bjerre - fortsætter
Driftsudvalget 
Jan Kongerslev - fortsætter
Aktivitetsudvalget 
Iben Bækgaard genopstiller ikke 
- nyvalg: 
Lene Thorsen genopstiller ikke 
- nyvalg:
Frank Holst Andersen - fortsætter
Claus Wad genopstiller ikke 
- nyvalg
9.   Valg af 2 revisorer og 1 

revisorsuppleant. De hidtidige 
revisorer genopstiller 

10. Evt.

Kom og brug din indflydelse. 

Generalforsamling Nødebo Kro
Mandag	den	30.	MARTS	2020,	kl.	19.30	i	Salen
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Vi er taget ud for at gå en tur i 
Grib Skov. Skoven hvor jeg løber 
regelmæssigt. Men denne her 
gang har vi min mor på besøg og 
vi vil gå en tur sammen og gå i en 
anden del af skoven, end der hvor vi 
plejer at færdes. Vi vælger området 
nord for Nødebo og da vi er ved 
at være tilbage ved Skovskolen, 
får vi lyst til at kigge efter det 
seneste stykke land art, som vi 
ved, er etableret her, i samarbejde 
med Alfio Bonanno. Alfio, som er 
født på Sicilien, bor på Langeland 
og har gjort det i rigtig mange år. 
Han er en etableret kunstmaler 
og land art kunstner og så er han 
også en lokalpatriot; en af dem der 
gerne slår et slag for den rigdom 
der findes nogle af de steder, som 
andre kalder for udkantsområder.

Min mor bor også på Langeland, så 
selvfølgelig kender vi Alfio. Ikke sådan 
personligt men bestemt af navn. 

Alf io Bonanno har stiftet TICON, 
Tranekær Internationale Center for 
Kunst og Natur, på Langeland. En stor 
park ved Tranekær Slot, som huser 
værker af kunstnere fra forskellige 
nationer, der alle har valgt naturen 
som en integreret del af og i deres 
kunst. En stor samling af fantastisk 
land art. (find TICON på Facebook). 
Han har også udstillet på Louisiana 
Museum for Moderne Kunst og ud-
stillede i 2009 ”CO2 Cube” projektet 
på Skt. Jørgen Sø ved Planetariet i 
København, i forbindelse med FN ś 
klimakonference, COP15 i København.

Og her i Nødebo på Skovskolen har vi 
ikke mindre end to værker, som Alfio 
Bonanno har etableret i samarbejde 
med lærere og elever på skovskolen. 
”Embracing Spaces” fra 2016 og det 
seneste værk ”Encircled Shortcuts” 
fra oktober 2019. Begge værker be-
tegner han som en hyldest til de over-
sete transportrum i vores hverdag. 
Du kan finde en 12 minutters video 

Land Art
 i  N ø d e b o
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på YouTube som viser tilblivelsen af 
værket. Skulpturen er tænkt som et 
værk der skal bruges fysisk i hverda-
gen. Den ligger et sted, hvor den bin-
der Skovskolens sidste bygning sam-
men med resten af skolen og et sted 
hvor der var opstået nogle gangarea-
ler, som ikke var formelle, men prakti-
ske og dermed havde afsat spor i are-
alet. Alt sammen noget der er tænkt 
ind i værket og i placeringen.

Hvis du ikke allerede har set den, så 
læg vejen forbi Skovskolen i Nødebo. 
Gå en tur i skoven og gå en tur rundt 
på skolens areal. Det er et fint og fi-
nurligt værk. Måske får du lyst til 
næste gang at besøge TICON på 
Langeland? I hvert fald er det interes-
sant, at se land art af internationalt 
format, i vores egen lille by.

Af Ea Dehn

Billeder: Ib Andersen



Det var altså ikke meningen 
at jeg skulle miste 
begejstringen over en stor 
rød bøf - det kom bare 
snigende...
 
Det var klimaet der først drev os til at 
spise mere vegetarisk. Vi har altid el-
sket god mad - og de seneste mange 
år har jeg selv været stærkt påvirket 
af alle mulige slankeråd om masser 
af protein. Det har krævet en del kød 
- og jeg har nydt det!!! Og det har ge-
malen også ;-)

Vi har for tiden et liv med mange ti-
mers transport – som mange andre i 
Nødebo. Det passer ikke særlig godt 
med mange timer i køkkenet, inden 
maden kan sættes på bordet. Så vi 
har i nemhedens navn valgt at få en 
ugentlig måltidskasse. Hvor vi køber 
kasserne, kan man få mange forskel-
lige slags. Da der kom en kvik-vegetar, 
hvor retterne tager ca. 20 min at lave, 
faldt valget på den. Selvom vi jo godt 
ved, at det så tager min. 30 min. Men 
alligevel – det er altså hurtigere, end 
når man selv skal lave det fra bunden.

Og hvad har vores oplevelse været?
Det er nemt - Det smager godt - vir-
kelig godt (enkelte retter får dog kun 
få stjerner) - Det er et festfyrværkeri 
af farver.

Oveni det, giver vegetarmaden en 
rigtig god fornemmelse af mæthed – 
uden at man føler sig tung.

Men hvad med frokost?
Kødpålægget i kantinen giver mig 
ikke længere de store kulinariske op-
levelser. Der holder jeg mig primært 
til fisk – og hvis der en enkelt gang 
er lidt hummus – så ryger det ned. 
Men ellers oplever jeg ikke at kanti-
ner tænker vegetarisk, når man gerne 
vil have sine rugbrødsmadder. Her er 
bestemt et udviklingspotentiale.

Og hvad er vi så lige nu? 
Bekvemmelighedshverdagsvegetar? 
De dage, hvor vi selv skal bestemme 
menuen er det nemmest med fisk, 
kylling og en gang imellem en rød bøf. 
Vi har endnu ikke så meget styr på 
vegetarretter, at de kommer sig selv 
ned i indkøbskurven. 

Jeg har ingen ide om, hvor meget 
CO2 vi sparer atmosfæren for med 
den nye adfærd. Men jeg ved at vo-
res adfærd går i den rigtige retning 
– og det er ovenikøbet nemt – sma-
ger godt – og føles godt i maven. 
Win-win-win-win-…

Hilsen fra bekvemmelighedshver-
dagsvegetarerne i Nøddehegnet

Fra kødspiser til ... 
ja til hvad?
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På fjerde år mødes grøntsag-
selskere omkring et grønt mål-
tid 1. onsdag i måneden kl. 18.

Vi	skiftes	til	at	lave	maden	
i grupper på 2-3 kokke, og 
bagefter hjælpes vi alle ad 
med opvask og rengøring af 
krokøkkenet.

Fra 13 medlemmer i 2016 er 
vi	vokset	til	19	voksne	og	to	
mindre	børn.	Har	du	lyst	til	
at være med, kan du tilmel-
de dig på facebookgruppen 
Nødebo	Vege	Spiseklub.

Vi	samarbejder	med	Nødebo	
Kros børnekokkehold og vil 
i foråret igen udfordre børn 
og unge i en konkurrence om 
grøn mad. Det bliver en ons-
dag eftermiddag i april eller 
maj. Tjek aktiviteter på www.
nødebobæredygtigt.dk eller 
facebookgruppen.

Verdensmålene:
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Velkommen	Royal	Stage.



Netto lukker d. 22-2, men de 
åbner igen ca 19. marts, og 
har så bygget vores Netto om 
til et helt nyt koncept. Bredere 
gange, overskuelig, orden i 
spotvarerne. 

LL.

Netto lukker

Generalforsamling afholdes 
onsdag	den	25.	marts	kl.	19	
på Nødebo kro.
Dagsorden og regnskab vil blive an-
nonceret på vores Facebook side 
senest 3 uger før mødet. Eventuelle 
forslag fra forbrugerne skal være be-
styrelsen i hænde senest 2 uger før 
mødet, de vil blive annonceret på 
vores Facebook side senest 7 dage 
før mødet.

I december måned postede vi en 
vandk vali tetsanalyse på vores 
Facebook side, og vi er igen glade 
for at se at Nødebo Vandværk le-
verer vand af meget fin kvalitet til 
forbrugerne.

Derudover har Hillerød kommune 
godkendt takstbladet for 2020, som 
er uændret i forhold til taksbladet 
fra 2019.

Bestyrelsen

Generalforsamling Nødebo Vandværk 

Eksemplerne er fra Netto 
i Dronningmølle.

FØR EFTER
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Ny skoleleder
Muriel Nielsen er startet som ny sko-
leleder på Hillerødsholmskolen og 
varetager samtidig indskolingsleder-
funktionen og dermed også den dag-
lige lederfunktion i Gadevang.

Muriel er tidligere viceskoleleder på 
skolen og kender historikken om-
kring Gadevang skole, men kommer 
samtidig med masser af ny ener-
gi og nye ideer til samarbejdet med 
Gadevangsrådet og Gadevang Asyl 
og lærerteamet på skolen.

Samarbejde i lokalområdet
Muriel har allerede haft møde med 
Gadevangsrådet og med Gadevang 
Asyl, hvor de har drøftet de ideer, 
der er fra alle parter for at fastholde 
Gadevang skole som lokalområdets 
foretrukne skole.
Udvikling af udeområderne er et af 
de punkter, som der vil være fokus 
på i fremtiden.

Et godt team
Vi har gennem de sidste 3 år udvik-
let et stærkt team på Gadevang sko-
le, der kontinuerligt drøfter, hvordan 

vi kan udvikle skolen til gavn for 
børnene.

Det har været en stor styrke, at Peter 
Juul Petersen er kommet til som bør-
nehaveklasseleder for 3 år siden. 
Sammen med Louise Friis, der har 
dansk og historie og Ann-Christin, 
der har matematik, natur og tekno-
logi udgør de et godt team. Alle tre 
har linjefag i de fag de underviser i, 
og fagligheden er dermed på plads i 
forhold til, at alle elever skal blive så 
dygtige som de kan.

Gode faglokaler på 
Hillerødsholms	alle
Hver onsdag er gadevangseleverne 
på Hillerødsholms alle, hvor de kan 
have gavn af, at skolen her har gode 
faglokaler og linjefagsuddannede læ-
rere i musik, idræt og billedkunst.
Jeg håber, at Gadevang skole sam-
men med Gadevang Asyl, forsam-
lingshuset, Jordnær, kirken og andre 
foreninger i Gadevang også i fremti-
den vil spille en central rolle i at gøre 
Gadevang til et rigtig godt sted at bo.

Af Søren Skals, tidligere skoleleder

Nyt fra Gadevang skole 
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FØDSELSDAGSFEST 
Lørdag d. 18. April
Jordnær bliver fem år til april. Det 
som startede som et forsigtigt pop-
up projekt har nu fasttømret sin ek-
sistensberettigelse ganske grundigt.

Programmet for dagen bliver fyldt 
med musik, fødselsdagskage, dejlig 
mad og godt vejr. Det endelige pro-
gram udsendes i Jordnærs nyheds-
brev og alle er velkomne.

VÆR	MED	TIL	AT	BYGGE	
EN TERRASSE TIL JORDNÆR 
Jordnær har ønsket sig en træterras-
se i fødselsdagsgave og - mellem os - 
dette ønske bliver opfyldt. Terrassen 
skal indeholde bænke og plante-
kasser og samtidig virke som en af-
skærmning for biler, da vi har en del 
løsgående børn i Gadevang. 

Marts	weekender	fra	kl.	9.00.
Selve arbejdet begynder weekenden 
29. februar - 1. marts, hvor vi skal 
samle den bærende konstruktion. 
Herefter er det hensigten at bruge 
de efterfølgende weekender i marts. 
Man behøver naturligvis ikke være 
med til alle opgaverne, men kan blot 
deltage i det omfang man har tid. 

Hvis du vil være med eller har spørgs-
mål er du meget velkommen til at 
kontakte Christen Grum-Schwensen, 
2156 1585 eller mail: christen@
grum-schwensen.net. Eller du kan 
bare møde op. 

I	JORDNÆR	ER	ALLE	VELKOMNE
Man behøves ikke at være medlem 
for at sidde på den nye terrasse og 
nyde en kop kaffe, handle bæredyg-
tige varer, hjælpe til som frivillig eller 
deltage i nogle af Jordnærs mange 
arrangementer. Nogle støtter med 
godt selskab, nogle støtter med kro-
ner, nogle støtter med timer. 

Vil du modtage Jordnærs nyheds-
brev? Vil du være frivillig og fx tage 
en vagt? Vil du være medlem? Så send 
blot en mail til mail@koebmandjord-
naer.dk. 

GENERALFORSAMLING I JORDNÆR 
Torsdag	d.	19.	marts	kl.	19.00.
2019 blev et godt år for Jordnær. 
Masser af aktivitet og et fantastisk en-
gagement. Jordnær drives og består i 
kraft af et fællesskab af mere end 100 
frivillige, som hver på deres måde er 
med til at gøre stedet til et stærkt om-
drejningspunkt i Gadevang.

Jordnær 
bliver 5

år
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I det sidste års tid har man blandt an-
det kunne fornøje sig med: 
•  Pappas Pizzas 
 (børnefamiliernes favorit) 
•  Himmel og Jordnær 
 (kirkegængernes favorit) 
•  Gourmet arrangementer 
 (50+ segmentets favoritter) 
• Natbussens fornøjelige show
•  Glade amatørkokke som på skift 

har serveret lækker hverdagsmad 
til spiselige priser

• Høstmarked 

Og der er mere på vej:
 Chokoladekursus, kvindeaften, bræt-
spil, skovtur og cykeltur. Hjælp og nye 
ideer modtages. Arrangementer an-
nonceres i Jordnærs nyhedsbrev.

Mød op på generalforsamlingen 
og vær med til at udvikle og sikre at 
Jordnær kan se frem til mange fle-
re fødselsdage. Alle er velkomne. 
Medlemmer har stemmeret.
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JORDNÆR - Gadevang 
Købmandscafé 
Gadeledsvej 7, 3400 Hillerød 

Kontakt Jordnær
mail@koebmandjordnaer.dk

Facebook
Jordnær – Gadevang 
Købmandscafé

Åbningstider
Fredag 14–18, Lørdag: 9–15, 
Søndag 9–15
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SØNDAG D. 23. FEBRUAR KL. 13
Er der fastelavn hos Grib Skov Trop

på Bassebjerg, Jagtstien 3, for alle i Nødebo

Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage i årets store
fastelavnsarrangement hos Grib Skov Trop.

Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, har vi også flotte præmier 
til de flotteste udklædte i alle aldersgrupper.

Efter tøndeslagningen er der varm kakao og fastelavnsboller inde i 
spejderhytten.

Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse - Pris 25 kr.

Vel mødt Grib Skov Trop

Søndag d. 23.februar kl.13.00.  
Vi indbyder alle i Nødebo og omegn til at komme og deltage 
i årets store fastelavnsarrangement hos Grib Skov Trop, på 
Bassebjerg, Jagtstien 3.

Ud over præmier til konge, dronning og bundkonge, har vi også 
flotte præmier til de flotteste udklædte i alle aldersgrupper. 
Efter tøndeslagningen er der varm kakao og fastelavnsboller 
inde i spejderhytten.

Stor samlet afslutning med præmieoverrækkelse - Pris 25 kr.

Vel mødt Grib Skov Trop

hos Grib Skov Trop
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Torsdag	den	26,	marts	2018	kl.19.30
 
Gadevang Forsamlingshus indkalder til generalfor-
samling. Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendel-

se (kopi af regnskab kan udleveres)
4.   Forslag fra bestyrelse 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 generalforsamlin-
gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage 
før generalforsamlingen. Ønsker du deltagelse i be-
styrelsen, så sms/ring til formanden Anders mobil 
2485 9979 eller meld dig på dagen.

Bestyrelsen, 4. februar 2020.

Generalforsamling 
Gadevang Forsamlingshus

Stafet for Livet Nødebo 
afholdes for 3. gang den 
15. & 16. august 2020 på 
Sportspladsen.

Også i år vil der være stafet for livet 
i Nødebo. Et arrangement hvor 
vi hygger, leger, spiser god mad, 
hører god musik, er sammen i et 
fællesskab, mindes, glædes og får 
dyrket en masse hyggelig motion 
sammen og som samtidig giver 
Kræftens Bekæmpelse penge til det 
arbejde, som er så nødvendigt i form 
af oplysning, forskning, støtte og 
hjælp til kræftramte og deres familier.

Sidste år samlede vi over 100.000 kr 
ind til det gode formål og denne re-
kord vil vi gerne slå i år. Derfor: Hold 
weekenden fri den 15. & 16. august 
2020 – kom og deltag. 

Lad os sammen få en dejlig og given-
de oplevelse i august.

Læs mere på www.stafetforlivet.dk/
stafet/noedebo 

Følg os på facebook ”Stafet For Livet 
Nødebo”

Stafet for livet Nødebo  



Mtb Bike Shop
Den lokale cykelforretning

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

Kontakt 23301029 
info@mtbbikeshop.dk
Kaj Andersen

Mere info
www.mtbbikeshop.dk

ORBEA · ROTWILD

Bliv spejder i Grib Skov Trop

Hvis du går i 1. klasse eller er 
7 år, kan du starte som ulv i 
Grib Skov Trop i Nødebo. 

Læs mere på www.gribskovtrop.dk 

Annonce KogK Feb 2018.indd   1 01/01/2019   19.22
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det gode Smøebrød
5-KLØVEREN

31

Her	leger	vi	godt	sammen,	
både store og små elever, 
fordi vi alle sammen kender 
hinanden	godt.	Vi	bor	i	
den samme by, vi går til 
fritidsinteresser sammen 
og i skolen arbejder vi 
tit sammen på tværs af 
klasserne.

Nødebo Skole ligger tæt på skov og 
sø, og vi har meget undervisning 
udenfor, hvor vi bl.a. laver mad over 
bål, laver billedkunst med naturma-
terialer eller bruger naturen som ide 
til et maleri, spiller musik og synger. 
Nogen timer hopper vi vokaler på 
trappen, måler i matematik eller fin-
der ord udenfor. Det er sjovt.

Alle klasser har regler for, hvordan vi 
gerne vil have det sammen, og regler-
ne er vigtige og lærerne bruger meget 

tid på dem. Vi er ikke kæmpe store 
klasser, så lærerne kan nå at lære os 
en masse, det er jo godt, for så bliver 
vi hurtigt kloge. 

Når de nye 0.klasser star ter på 
skolen, eller der kommer nye ele-
ver, så synes vi, det er vigtigt at 
være ekstra søde ved dem, så vi 
kan blive venner. Vi har en aftale 
om at sige JA, når nogen spørger, 
om de må være med. Vi kan også 
godt lide at lege med andre end 
dem fra ens egen klasse, for så får 
man f lere venner. Vi har også en 
Legepatrulje, som vi fra Elevrådet 
står for. Legepatruljen hjælper bør-
nene i pauserne med at f inde no-
gen at lege med og sætter lege i 
gang, som alle kan være med til.

Vi kan godt lide vores skole, og vi 
passer godt på den sammen med de 

voksne. Klasserne skiftes bl.a. til at 
samle skrald op i skolegården med 
”Skraldeordningen”, og om tirsdagen 
har vi morgensamling, hvor vi synger 
sammen og taler om, hvordan vi kan 
hjælpe hinanden med at huske regler 
og finde ting, der er blevet væk. Vores 
HFO og Klub ligger på skolen, så man 
behøver ikke gå så langt, hvis man er 
blevet træt i benene.

Skrevet af elever fra 0.-5.klasse 
fra elevrådet på Nødebo Skole

At gå på Nødebo Skole er fedt! 



Vi	har	fået	en	ny,	midlertidig	
hjælpepræst til vores kirker. 
Her	præsenterer	Mona	Irene	
Høgh	sin	rejse	fra	seminarie-	
lektor til præst.

Hvorfor	blive	præst	midt	i	livet
 – nu gik det jo lige så godt?
Ja, det har jeg også spurgt mig selv 
om – og haft mange samtaler med 
Gud om de sidste 25 år. Det ville nok 
blive en lang og trættende fortælling 
at gengive de monologer og dialoger 

her, men små korte nedslag i det 
samtalekatalog vil jeg gerne forsøge 
at gengive. 

Det handler om, hvad vi har som pej-
lemærke for vores vandring igennem 
livet – det handler om modet til be-
slutsomt at tage fat om sin stav – og 
vandre ind i ukendt fremtid… 

Nøjagtig ligesom vandringsmanden… 

Hvorfor blive præst 
- præstentation af Mona

Vandringsmanden	ind	i	ukendt	
fremtid…
Arne Hauge Sørensens billede af van-
dringsman-den findes i mange forskel-
lige variationer og i mange forskellige 
farver. De forskellige udgaver af moti-
vet har det til fælles, at vandringsman-
den altid med sin kraftige hånd har fat 
om sin solide vandrestav – en tro støt-
te og rejsefælle, der hjælper ham igen-
nem ukendte landskaber på vandrin-
gen ind i en ukendt fremtid. 

På alle udgaver af motivet vender 
Vandringsmandens ansigt både bag-
ud og fremad på samme tid – sam-
tidig med at et øje ser ud på os, der 
betrag-ter billedet lige nu. 

Vandringsmanden	 ser	 med	 an-
dre ord på samme tid både tilbage 
på den kendte fortid og ind i den 
ukendte fremtid – og på os i nutiden!   

Jeg har brugt billedet et utal af gan-
ge i de 13 år, hvor jeg har været ansat 
som underviser på læreruddannelsen 
i faget kristendomskundskab/religion. 
Billedet har flere referencer til centra-
le bibelske fortællinger og personer:  

Abraham, der vandrede mod nyt land 
med løftet om, at hans slægt skulle 
blive så talrige som stjernerne på 
himlen… fortællingen om Isaksøn-
nen Jakob… fortællingen om Moses …. 
og i det nye testamente fortællingen 
om Jesus… alle centrale fortællinger 
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Hvorfor blive præst 
- præstentation af Mona

om personer, der er på deres livs 
vandring – en vandring, hvor de be-
slutsomt har taget fat om deres stav 
- vandrer ind i ukendt fremtid… 

Billedet giver både anledning til for-
dybelse i alle de bibelske fortællinger 
og til at fortolke grundlæggende eksi-
stentielle tilværelsesspørgsmål i lyset 
af de bibelske fortællinger … 

… Billedet giver anledning til en re-
fleksion over vores egen vandring 
igennem livet… hvor er du på vej 
hen og hvad er det, der får dig til 
beslutsomt at tage fat om din stav 
– og forlade en kendt fortid og van-
dre ind i ukendt fremtid...? 
 
Præstegerningen som 
pejlemærke… 
Siden jeg var 20 år har jeg haft en 
forestilling om, at det mest fantasti-
ske arbejde i verden måtte være at 
være præst… 

At styrke et håb hos den anden – 
kan der findes et mere menings-
fuldt arbejde end det? 

Med det som pejlemærke i horison-
ten påbegyndte jeg min vandring. Alt 
hvad jeg valgte til på den rejse var 
med henblik på at blive præst. Der 
er to spor på den rejse – to spor som 
fletter sig ind og ud mellem hinanden 
– igennem et landskab, der strækker 
sig over 25 år. 

De to spor på vandringen…
Det ene spor er en interesse og for-
dybelse i kristendom og filosofi 
– en fordybelse i en faglighed, som 

jeg aldrig bliver færdig med, men 
som konstant stiller nye spørgsmål 
og gør mig nysgerrig på det at være 
menneske, på tro og på Gud. 

Det andet spor er vigtigheden i at 
kunne bringe min faglighed i spil i de 
relationer, som jeg indgår i 
– at se mit arbejde sætte spor hos 
den anden. 

Begge spor har jeg kunnet forfølge i 
mit arbejde som underviser og vejle-
der på læreruddannelsen – og så alli-
gevel med en vis begrænsning. 

Nok kunne jeg skabe et dialogisk un-
dervisningsrum, der skabte interesse 
og motivation for videre fordybelse, 
og jeg kunne skabe et omsorgsfuldt 
og værdigt samtalerum i vejlednin-
gen, men det blev ikke… 

- en forkyndelse, der kunne skabe 
livsmod, tro, håb og røre den an-
den der, hvor der var aller-mest på 
spil i livet.

En dag gik det op for mig – at jeg hav-
de mistet mit pejlemærke af syne 

- præstegerningen som pejlemær-
ke - opgaven, som jeg ikke kunne 
komme uden om! 

Jeg har derfor – som vandrings-
manden - taget et fast greb i min 
vandrestav – sluppet det, som nu 
hører min fortid til for at bevæge 
mig ind i ukendt fremtid… 

At tage springet og vandre herfra 
og til evigheden… 
Jeg har derfor taget springet – op-
givet alt det jeg havde i mit tidli-
gere arbejde for at miste fodfæste 
for en stund - i troen på, at jeg gi-
ver og vinder meget mere, når jeg 
forfølger mit pejle-mærke… og 
vandrer ind i ukendt fremtid…. 

Jeg har mødt så mange mennesker, 
som burde have hørt det, fordi de 
ikke kan sige sig det selv. Den er der-
for på hjertet, på hjernen, på tungen 
og lige under huden, og den venter 
kun på at få plads og få frit løb 

– forkyndelsen: Kære menneske, 
du er elsket, som du er! 

Jeg er klar til den videre vandring… 
og er meget taknemlig for, at det nye 
landskab, der skal udforskes som 
præst, skal udforsket sammen med jer 
– menigheden i Nødebo-Gadevang. 
Det kan være, at vores fælles vandring 
bliver kort, men det skal ikke forhindre 
os i, at den bliver god – og at den kom-
mer til at gå igennem smukke landska-
ber, hvor vi har tid til at betragte ud-
sigten sammen undervejs. Det, der 
viser sig at have været værdifuldt for 
os, når vi som vandrings-manden ser 
tilbage på vores fortid, er ikke altid det, 
der strakte sig længst i tid, men det vi 
fik sammen og de spor, som vi fik sat  
hos hinanden. 

Menigheden i Nødebo-Gadevang er 
gået i hjertet på den nye præst – og 
jeg glæder mig over at kunne følges 
med jer et stykke af vejen på vores fæl-
les vandring herfra og til evigheden…
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  ind imellen kommer fasten…  
Vi fejrer fastelavn i Gadevang

FAMILIEGUDSTJENESTE 
Søndag d. 23. februar kl.13.00
Gadevang kirke
Familiegudstjeneste med ef ter-
følgende tøndeslagning på parke-
ringspladsen. FASTELAVNSBOLLER 
– OG VARM KAFFE TIL DE FRYSENDE 
VOKSNE.
Alle møder udklædte i kirken.

Oprindeligt var fastelavn indledningen 
på fasten, som varede helt til påskedag. 
Vi holder dog af den fastelavn vi kender, 
som er en fest for børnene. Derfor slår 
vi katten af tønden og spiser fastelavns-
boller til vi revner. Kom og vær med til 
en hyggelig tradition i Gadevang. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

  Højskoledage  

Den 5.-6. September
Nødebo Præstegård
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
årets højskoledage. Det bliver i week-
enden 5.-6. september. Temaet vil i 
år dreje sig omkring begrebet natio-
nalisme og hvad det vil sige, at være 

dansk. Vi fejrer i år 100 året for gen-
foreningen, og 75 året for Danmarks 
befrielse. Det maner til refleksion over, 
hvad det er for værdier, vi kalder sær-
ligt danske – og på hvilke måder, de er 
udfordret i dag. 

  Kombineret menighedsmøde og 
orienteringsmøde til menighedsrådsvalg  

Tirsdag	d.	12.	maj	kl.	19.00
Nødebo Præstegård
Så gik der fire år, og der er igen valg 
til menighedsrådet. I år er der kom-
met nye valgregler, og på mødet vil de 
nye regler bliver forklaret. Samtidig vil 
det afgående menighedsråd orientere 
om deres arbejde i menighedsrådet, 

projekter, udfordringer, økonomi, glæ-
der og sorger i forløbne valgperiode. Vi 
håber på mange interesserede. Der er 
flere fra det nuværende råd, der ikke 
genopstiller, så der bliver brug for en-
gagerede folk, der har lyst og mod på at 
tage den opgave op, at tage godt vare 
på vores to kirker og livet omkring dem. 

FASTELAVN i GADEVANG
S ø n d a g  3 .  m a r t s  k l .  1 3 .0 0
Kl. 13.00 Kort familiegudstjeneste i Gadevang Kirke 
Kl. 13.30 Vi slår katten af tønden på parkeringspladsen og spiser fastelavnsboller
For mere info se: www.noedebogadevangkirker.dk
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ET	LIV	MED	SANG	I	OPERAENS	
MANGFOLDIGE	VERDEN	SET	FRA	
KORSANGERENS PLADS
Tirsdag den 14. april
kl. 14.00 – 16.00

Operasanger Gunver Nielsen for-
tæller om sit liv med sang og mu-
sik, fra den første musikalske væk-
kelse til livet på operascenerne fra 
Bayreuth til Det kgl. Teater. 

Oplevelser og anekdoter om livet 
på de skrå brædder krydres un-
dervejs med fællessang, hvor alle 
inviteres til at synge med på nogle 
af de smukkeste melodier kendt fra 
operaer af bl.a. Verdi og Bizet.

Organist Torben H. S. Svendsen sid-
der ved flyglet og kan måske ikke 
helt holde sin mund…

Fri entré, kaffe og kage koster 20 kr.

ÅRETS SOMMERUDFLUGT
Tirsdag	den	9.	juni
kl. 8.30 – 18.00

Efter vores foreløbige planer går tu-
ren til Gavnø slot ved Næstved og et 
besøg i Ringsted kirke.

I vil naturligvis få et meget mere 
udførligt program i næste nummer 
af K&K, hvor det også vil fremgå 
med pris, tilmelding osv., ligesom 
vi forbeholder os ret til ændring af 
programmet.

På gruppens vegne
Julie, Torben og Bodil

BIBELEN SOM BILLEDBOG
Tirsdag	den	17.	marts	
kl. 14.00 – 16.00

Af Erik A. Nielsen
Skønt Bibelen, som vi kender den, 
er blevet skrevet over en årrække 
af mange hundrede år, går der alli-
gevel én lang og sammenhængen-
de fortælling igennem den. I gamle 
dage forklarede man det ved at sige, 
at Bibelen er skrevet af Helligånden. 

Måske er den påstand ikke så tos-
set, som den kan lyde i moderne 
øren. I al fald er Bibelen skrevet 
af mennesker, som havde den dy-
beste respekt for helligteksten og 
som kendte det eksisterende meget 
nøje, når de føjede nye tekster ind i 
sammenhængen. 

I al fald er der opstået en meget 
betagende række af billeder, der 
hænger sammen fra skabelsesbe-
retningen i 1. Mosebog til Johannes-
åbenbaringen i slutningen af Det 
Ny Testamente. Og med Jesus som 
den midte, alt det andet samler sig 
omkring. 

Om denne bibelske poesi og dens 
lange virkninger i Danmark handler 
foredraget

TIRSDAGSTRÆF 
i præstegården
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8. marts 2020 kan du være 
med til at gøre en forskel for 
klimaet og verdens fattigste. 
Her	samler	vi	sammen	
med 15000 danskere og 
Folkekirkens Nødhjælp 
ind til de mennesker, som 
lider allerhårdest under 
klimaforandringerne. 
Går du med, giver du 
livsnødvendig hjælp til dem, 
der står i første række, 
når oversvømmelser eller 
tørke rammer. 
 
I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe 
sulter millioner af mennesker, for-
di tørken hærger og høsten slår fejl 
år efter år. I Nepal, Bangladesh og 
Myanmar forsvinder livsgrundlaget, 
når voldsom regn skyller jorden væk, 
eller når floderne går over deres bre-
der. Fælles for befolkningerne er, at 
de ikke selv har skabt de problemer, 
som de betaler prisen for. 

Den gennemsnitlige dansker udle-
der 20 gange så meget CO2 som den 
gennemsnitlige nepaleser. Men det er 

nepalesernes gletsjere, der smelter 
lige nu, fordi CO2-udledningerne får 
temperaturerne i Himalaya til at stige 
med rekordhøj hastighed. Og med de 
enorme mængder smeltevand vokser 
floderne, så både rismarker og lands-
byer forsvinder.  

Verdens	fattigste	har	brug	for	kon-
kret hjælp
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nød-
hjælp til mennesker i snart 100 år, 
længe før klimaforandringerne kom 
på dagsordenen. MEN der har aldrig 
været naturkatastrofer i det omfang, 
verden oplever nu. Og her er det ikke 
nok, at vi som danskere reducerer vo-
res CO2-udledning. 

I verdens fattigste lande er der brug 
for konkret hjælp til at håndtere tørke 
og oversvømmelser. Hjælp til at over-
komme orkaner, der bliver voldsom-
mere år for år. Her rammer forandrin-
gerne ikke kun fremtidens, men også 
nutidens børn. 

Overforbrug af jordens ressourcer 
har skabt en global klimakrise. Det 

Vær med 

- når vi går for 
klimaet den 8. marts 
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er for alvor gået op for os, at vi må 
ændre vores egne vaner og komme 
vores medmennesker til undsætning. 
Et konkret og godt sted at starte er at 
tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps 
Sogneindsamling. Pengene går til kli-
maløsninger som disse:  

•  Træplantning, der hindrer erode-
ring og giver liv og skygge

•  Diger og dæmninger, der kan stop-
pe oversvømmelser

•  Huse og veje, der kan modstå 
vandmasser og jordskred

•  Systemer og apps, der kan adva-
re befolkningen før et foreståen-
de uvejr

•  Vandpumper og vandrensningsan-
læg, som sikrer folk rent drikkevand

•  Nye afgrøder, der kan klare tørke 
og vejrets omskiftelighed

Vi opfordrer alle – børn som voksne 
- til at gå en tur for verdens fattig-
ste og klimaet søndag den 8. marts, 
når Folkekirkens Nødhjælp afholder 
husstandsindsamling. 

Tilmeld dig som indsamler på blivind-
samler.dk

NØDEBO SOGN er klar til at gøre 
verden klimaklar ved indsamlingen 
den	8.	marts	2020.	Vi	håber	at	se	så	
mange frivillige som muligt til den 
altid hyggelige indsamlingsdag.

Sådan melder du dig til
Vil du have en hyggelig søndag 
og samtidig slå et slag for ver-
dens vigtigste sag? Så kontakt 
allerede nu indsamlingsleder 
Niels Henrik Gregernsen på 
tlf 20891158 eller email ngh@
teol.ku.dk for at melde dig som 
indsamler.
Du kan også møde op i nødebo 
præstegård på dagen og få en 
rute og en indsamlingsbøsse.
MØD OP MELLEM 
KL10.00 og 14.00
VI HAR OGSÅ FRISKBAGTE 
BOLLER OG KAFFE OG TE PARAT.

Søndag d. 22. marts 
Søndag d. 26. april
 
Vi vil gerne invitere til flere søndage 
med kirkekaffe på Jordnær. Vi synes 
det giver mening, først at mødes på 
stolerækkerne i Gadevang kirke for 
dernæst at samles omkring lang-
bordene og stempelkanderne på 
Jordnær. Det giver plads til at mødes 
både om de store og de små spørgs-
mål. Vi glæder os til at se jer.

Julie Berggren
Kirke- og Kulturmedarbejder

&

GUDSTJENESTE
GADEVANG KIRKE KL. 10.30

FØLGENDE SØNDAGE:
SØNDAG 13. OKTOBER

 SØNDAG 10. NOVEMBER
&

SØNDAG 15. DECEMBER
FLYTTER VI KIRKEKAFFEN OVER 

PÅ CAFÉ JORDNÆR

LAD OS FEJRE 
SØNDAG SAMMEN

MED HOVEDET I HIMLEN 
OG 

BEGGE BEN PÅ JORDEN

Himmel
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Morgensang 
og morgenbrød
Kom og syng 
med!
Begynd dagen med sang og en dejlig, 
hjemmebagt bolle.

Der er ingen tilmelding. Man kommer 
bare forbi. Og tag gerne naboen med. 
Der er plads til alle stemmer. 

TID: Klokken 10.00
STED: Nødebo præstegård
DATO: 20.3 og 17.4

Julie Berggren
Kirke- og Kulturmedarbejder

AFTENKIRKE
Tid til ro og 
eftertanke

Den anden torsdag 
i	måneden	kl.19.30
12. marts
14. maj 
11. juni

GADEVANG	KIRKE		

NB! 
I april er det skærtorsdag aften
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SALMER & SPAGHETTI
TORSDAG 29. AUGUST, 26. SEPTEMBER & 31. OKTOBER 2019

Root Vegetables

Kl. 17.00  Kort børnegudstjeneste 
                 i Nødebo Kirke
Kl. 17.45   Vi spiser spaghetti bolognese 
      i præstegården

www.   noedebogadevangkirker.dk

SALMER & SPAGHETTI
TORSDAG 29. AUGUST, 26. SEPTEMBER & 31. OKTOBER 2019

Root Vegetables

Kl. 17.00  Kort børnegudstjeneste 
                 i Nødebo Kirke
Kl. 17.45   Vi spiser spaghetti bolognese 
      i præstegården

www.   noedebogadevangkirker.dk

Vi mødes den sidste torsdag i må-
neden til en kort børnegudstjeneste 
og fælles spisning i præstegården 
bagefter. Målet er at gøre børnene 
fortrolige med kirkens rum og dens 
ritualer. Gennem fortælling og sam-
tale får børnene mulighed for at re-
flektere over væsentlige temaer og 
værdier i den kristne grundfortæl-
ling. Samtidig er det som børnefa-
milie en måde at være sammen på, 
der lægger vægt på ro og eftertanke 
midt i en fortravlet hverdag. 

TID: Klokken 17
STED: Nødebo kirke og præstegård
DATO: 27.2 – 26.3 – 30.4 – 28.5
PRIS: Arrangementet er gratis, men vi 
samler ind til forskellige formål

TILMELDING: helst dagen før til præ-
stesekretær Allan Høier på email: 
alho@km.dk 

KOM I KONTAK T MED DIN 
INDRE	 ITALIENER!	 VI	 SØGER	
FLERE	FRIVILLIGE	TIL	AT	SVINGE	
SPAGHETTI	GRYDEN	OG	DÆKKE	
BORDE
Kirkernes ”spaghettigudstjenester” 
er velbesøgte, og det er en fornø-
jelse at opleve den gode stemning, 
når børnefamilierne sætter sig ved 
de hvide duge og spiser spaghetti 
med sund og velsmagende køds-
ovs. Vores ønske er både at gøre 
det muligt for de unge familier at 
komme i kirke engang imellem, 
men vi vil også gerne vise vores 
omsorg for de travle unge menne-
sker og en gang om måneden gøre 
ulvetimen omkring aftensmaden 
lidt lettere for dem, samtidig med 
at man kommer lidt ”i byen” og hyg-
ger sig med hinanden. 

Vi har et dejligt hold frivillige, som 
troligt sørger for den dejlige mad 
og dækker smukke, indbydende 

borde og holder køkkenet muntert 
og kærligt. Vi værdsætter deres sto-
re indsats, men vi vil også nødig sli-
de dem op.  Derfor vil vi gerne have 
flere frivillige, både til borddækning 
og madlavning. 

Alle varer er handlet, når man an-
kommer til præstegårdens køkken. 
Der er en fast opskrift, man kan føl-
ge. Det er lige til at gå til og man står 
aldrig alene. Man kan selv vælge, 
hvor meget man vil gøre. Om man 
bare vil have én torsdag om året, 
eller fire eller fem. 

ER DU INTERESSERET?
Skriv til Kirke og Kulturmedarbejder 
Julie Berggren på nogakirker@
gmail.com eller ring til på telefon 
40204441 hvis du har lyst til at være 
med eller har nogle spørgsmål.

Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst

Børnekirke for alle børn i Gadevang og Nødebo



Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

VedelByg
  
Alt  tømrer-  og  snedkerarbejde  udføres  e�er  bedste  håndværkertradi t ion      

• HOVEDENTREPRISER

• NYBYGNINGER, TILBYGNINER
 

• RENOVERINGER
 

• UDSKIFTNING AF TAGE

• UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

• REPARATIONER
 

• KØKKENER
 

• TERRASSER 

Din lokale tømrermester siden 2002

                   WWW.VEDELBYG.DK

Rasmus Vedel

Tømrermester
 &

Bygningsingeniør  

+45 26 11 48 48
Nødebovej 13 

  vedelbyg@gmail.com
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Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut
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Foreninger

NØDEBO-GADEVANGS 
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Formand / Referent
June Lekfeldt 5365 5424
june@lekfeldt.dk
Næstformand
Xenia Buus Hermann 2639 1387
xeniabuus@gmail.com
Kasserer
Ole Strand 4037 9045
ols@ca.dk
Personalekontakt
Kirsten Aunstrup 48485874
Sekretær
Ulla Bønsøe 4848 2287
Stedfortræder
Caspar Bartholin 2870 1041
bartholin@os.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Gertrud Andersen 2426 4386
gertrud.andersen1957@gmail.com
Helene Armfelt 2346 2767
Kirsten Aunstrup 4848 5874
Christine Fossing 3514 9652
Bodil Davidsen 40873652

NØDEBO LOKALRÅD 

www.nødebo.dk

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

Medlem
Michael Bo Andersen  2211 5770
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
Jannick Engel Alstoft 
Tilforordnet
Christina Thorholm  6070 3380 
Søren P. Østergaard 2094 8976 
Eva Holmegaard Larsen  4848 0719

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

NB! Nødebo Bæredygtigt!
 
Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

STYRK DIN KROP I NØDEBO
Anne Lise Kristensen 4295 8207

 
NØDEBO VANDVÆRKET 
www.nødebovand.dk

Formand 
Henrik Agersø 4848 4090 
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
Peter Tvilling  4090 6402 
Vandværksbestyrer
Peter Tvilling  4090 6402
Kasserer
Lis Aas  2331 4542

GRIB SKOV TROP
www.gribskovtrop.dk

Formand 
Lars Olsen  3051 8448
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

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO 
VIKINGERNE 
www.nbovikingerne.dk

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

FOLKEMUSIKGRUPPEN 
NØDDEKNÆKKERNE  
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard 6126 4411 
soeren.sigsgaard@gmail.com

NØDEBO BRIDGEKLUB
www.NødeboBridgeklub.dk

Formand
Hans Kloch  48471250

NØDEBO IDRÆTSFORENING 
www.nif.dk

Formand
Henning Vester 4848 3150
Badminton 
Sven M. Andersen  4848 2804
Fodbold 
Henrik Løber  3018 6513
Gymnastik 
Lillian Dale 4848 3238
Tennis 
Jørgen Fonnes 9136 6302

HILLERØD SEJLKLUB 
www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen 2447 3004
ia.privat@gmail.com

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

NØDEBO STAVGANG 
www.nodebostavgang.dk

Formand 
Sven Høegh Nielsen 5141 6429
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597

FORSAMLINGSHUSET 
”NØDEBO KRO”
www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand  
Hanne Toke  5277 1871
Næstformand 
Ann Ulrich,    2945 9149
Sekretær 
Jens Lassen.    2113 0847
Kasserer 
Erik Wedø   4010 3288
Aktivitetsudvalget
Iben Bækgaard   2246 7094
Bankoudvalget
Mogens Bastrup   2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev   2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre   2014 1617
Informationsudvalget
Ann Britt Thorndahl   3023 4929
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup   5189 5494
Økonomiudvalget
Ib Østlund  2297 1498
(Se i øvrigt hjemmesiden for den kom-
plet kontakteliste)



Se flere oplysninger på:  www.noedebogadevangkirker.dk

Gudstjenester 
Februar, marts, april og maj

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

Februar Nødebo Gadevang
23. Feb.  Fastelavn 10.30 13.00  Børnekirke EHL/MIH
27. Feb. 17.00  Salmer og spa. --- MIH

Marts

 1. marts 10.30 --- EHL
 8. marts  9.00 10.30 EHL
12. marts --- 19.30  Aftenkirke MIH
15. marts 10.30 --- MIH
22. marts  9.00 10.30 MIH
26. marts 17.00  Salmer og spa. --- EHL
29. marts 10.30 --- EHL

April

 5. april  Palmesøndag --- 10.30  Gospelgudstj. EHL
 9. april  Skærtorsdag 17.00  Fællesspisning --- MIH
10. april  Langfredag --- 15.00  Musikgudstj. MIH
12. april  Påskedag  9.00 10.30 EHL
13. april  2. påskedag 10.30 --- EHL
19. april 10.30 --- MIH
26. april  9.00 10.30 EHL
30. april 17.00  Salmer og spa. --- MIH

Maj

 5. maj 10.30 --- MIH

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

Sognepræst: Mona	Irene	Høgh
Tlf.: 2025 1051 - mail: moih@km.dk 
Træffes ikke mandag.

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

Graver: Al henvendelse til
leder af Den Fælles Kirkegårdsdrift
Tina Albrechtsen  
Tlf.: 3031 8983 - mail: tinal@km.dk


