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Gaveræs
Allerede nu frygter jeg det. Gaveræset. 
Svedende ture i Magasin og Illum, 
hvor jeg fortvivlet leder efter noget 
til vores store børneflok, som de ikke 
har i forvejen. I bedste fald følger jeg 
bare en liste. Men det bliver det ikke 
mindre absurd af. 

Der er så mange krav og forvent-
ninger forbundet til julens gaveud-
veksling, at hele gaveideen går tabt. 
Vi giver ikke gaver. Vi udveksler for-
brugsgoder. Endnu et uldent tørklæ-
de. En dåseåbner fra Georg Jensen.  

Selvfølgelig kan man altid bruge mere 
af det hele, men gør det os glade? 
Selv mine små børnebørn har svært 
ved rigtig at kunne hidse sig op over 
plastikdims nummer hundrede. Lille 
Astrid på tre år ønskede sig sidste år 
et brev. Vi vovede pelsen og skrev et 
brev til hende og puttede det i en fin 
konvolut, pakkede det ind og lagde 
det under juletræet. Og miraklet ske-
te. Hun blev stjerneglad. ”Et brev, et 
brev! Jeg har fået et brev! Se, et brev!” 
Selv børn ved, at der er noget, man 
ikke kan købe for penge.  

Det handler ikke om, at jeg ikke vil 
give mine børn og børnebørn tøj 
og sko og legetøj og smukke ting til 
hjemmet. Men hvorfor lige juleaften? 

Den hellige nat. Hele det magiske 
ved juleaften har svært ved at træn-
ge igennem forbrugsrusen. Det er 
svært at høre englesang, når man 
vælter rundt i nye Levis bukser, ku-
lørte håndklæder og tevarmere. 

Glæden
Julen drejer sig omkring et barn, der 
blev født under kummerlige kår. Et 
fattig mor, hjemløs og med veer. Hun 
føder sit barn i en stald. Det er vinter, 
og der er ikke andre steder at lægge 
barnet end i dyrenes ædetrug. Hun 
svøber nænsomt den nyfødte og læg-
ger ham i høet. 

Situationen er ikke noget at råbe hurra 
for. Alt kunne man have ønsket sig an-
derledes. En varm stue. Omsorgsfulde 
hænder. Et sted at lægge den nyfød-
te. Ingen mødre ønsker at føde deres 
barn under sådanne vilkår.

Alligevel sang englene. Stjernelyset 
strålede ind gennem staldvinduet. 
Øjeblikkets lykke spredte en livsalig 
fred, ikke bare i den tarvelige stald, 
men over hele jorden. 

Vi behøver endda ikke spørge hvor-
for. Det er indlysende for os alle sam-
men. Når et lille nyt menneske kom-
mer til verden, er det så forunderligt, 
så overvældende fantastisk, at alle 

hjertets sluser åbner sig og tiden står 
stille og livsmysteriet åbenbarer sig 
og der er ikke mere at ønske sig på 
denne jord. Alt er opfyldt. Livet fin-
des og bliver ved med at blive til. Det 
bryder frem, som en mælkebøtte fin-
der vej op gennem asfalten. Livet fin-
der vej selv de mest håbløse steder. 
Glæden findes. Underet findes. 
Midt i al utilfredsheden. Midt brokkeri-
et, ærgrelserne, skuffelserne, bekym-
ringerne. Midt i det hele sker underet. 
Og vi må takke. Takke den magt, der 
lader liv blive til og glæden komme bag 
på os, igen og igen. Takke Gud. 

Et barn. Et under. Et håb. Der er ga-
ver, vi ikke kan købe for penge. Der 
er glæder, vi må lade komme bag på 
os.  For det hul i hjertet, der længes 
efter mål og mening, kan ikke fyldes 
af en ny mælkeskummer eller tre nye 
håndklæder.

Den tomme plads
I mange kulturer er der tradition for, 
altid at have en tom plads ved bor-
det. Som om man venter nogen, der 
endnu ikke er kommet. Det er et tegn 
på gæstfrihed. Man venter en frem-
med. En uforudset gæst. Det skriver 
indvandrerpræst på Vesterbro Niels 
Nymann Eriksen i bogen ”Gæstfrihed”. 
I Aserbajdsjan, fortæller han, kalder 
man gæsten en Guds engel. Derfor er 

Gæsten er Guds engel
Den tomme plads omkring julebordet
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man ved højtider altid forberedt på at 
tage imod en uventet gæst.

Men traditionen går længere tilbage. 
I romersk før-kristen tid satte man 
en tom stol frem omkring festbordet 
for at mindes familiens afdøde. Og en 
polsk skik lader en stol stå tom om-
kring julebordet, for at huske på, at 
Josef og Maria ikke havde et sted at 
være julenat. ”En gæst i hjemmet er 
Gud i hjemmet” lyder det i et gammelt 
polsk ordsprog. Senere udtrykte den 
tomme stol solidaritet med de polak-
ker, der blev deporteret til Sibirien af 
den russiske stormagt. 

Hvad om vi lod en plads stå tom om-
kring vores julebord? Hvad om vi gjor-
de plads til julens gæst og de gaver, 
han bringer med?

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og 

fred. 

Det er ikke til at sige, hvordan Kristus 
vil besøge os juleaften. Måske kom-
mer han i skikkelse af besværlige 
onkel Tommy eller sure svigermor 
Karen. Gæsten er Guds engel, og gør 
man en plads parat, ved sit bord og i 
sit hjerte, kan der ske det mest uven-
tede. Glæden kan komme bag på os? 
Fryd og fred indfinde sig. Traditionen 
med den tomme stol har det fine ved 
sig, at den signalerer, at vi mangler 
nogen og at kredsen om bordet ikke 
er sluttet, før han eller hun indfinder 
sig. Den tomme stol repræsenterer 
en tålmodighed, som venter på et 
andet menneske, uden at forvente 

noget bestemt af det. Og netop i det 
at vente med åbenhed, tillid og nys-
gerrighed på et andet menneske, kan 
der ske noget nyt. Selv i en familie, 
der ellers er godt trætte af hinanden. 

Glæden er jordens gæst i dag
Med himmelkongen den lille

Der er også den indre tomme stol. Jeg 
tror, juleglæde har noget at gøre med 
at rydde en indre plads omkring bor-
det og gøre sig parat til at tage imod 
julens budskab om håb for menne-
skeheden, håb for kærligheden på 
jord, håb for fremtiden. 

Glædelig jul

Af Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst
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JULESØNDAG
SØNDAG 29. DECEMBER

          GADEVANG KIRKE KL 14.00

KOM OG SYNG MED PÅ SVENSKE JULESANGE
Så kom og syng med når vi, med 
Nødebo-Gadevang Kantori i spidsen, 
giver vores jul et svensk touch, med 
de smukkeste svenske bidrag til jule-
stemningen. 

EFTER MUSIKGUDSTJENESTEN 

SERVERES ET GLAS GLØGG i CAFE

De svenske julesalmer og -sange har 
med rette opnået en stor popularitet 
også i Danmark. 

Hvem holder f.eks. ikke af Nu tændes
tusind julelys, som passer så fint til 
adventstiden. For det er jo der, at der 
bliver tændt julelys alle vegne.

4 43. ÅRGANG  #3  2019



5

Julen	betyder	masser	
af dejlig julemusik. 
Vi	slår	dørene	op	til	
hele to julekoncerter 
og en søndag med alle 
yndlingsjulesalmerne
 

JULEKONCERT	MED	
GOSPELKORET MY MERRY 
MONDAY	CHOIR	
Søndag d. 8. december kl. 15.00
Gadevang kirke
Gospelkoret MMMC byder på en for-
rygende, swingende, festlig og med-
rivende julekoncert. Det store go-
spelkor under ledelse af korleder og 
forsanger Helene Dahl lover at synge 
vindermørket ud af vores hjerter for 
en stund med et dejligt program af de 
bedste gospel julesalmer. 

JULEKONCERT	MED	
NØDEBO-GADEVANG	
KIRKERS KANTORI 
Tirsdag	d.	17.	december	kl.	19.30
Nødebo kirke
Kantoriet vil under ledelse af organist 
Torben H.S.Svendsen invitere til en 
koncert med et varieret, velklingen-
de program af det bedste advents- 
og julemusik. Der vil lyde både kendte 
juletoner og overraskende nyfortolk-
ninger af klassikere. 

SYNG	MIN	JULESALME	
Søndag d. 8. december kl. 10.30
Gadevang kirke
Jul og julesalmer hører sammen. 
Traditionen tro har vi indbudt byens 
borgere til at vælge en yndlingsjule-
salme og fortælle lidt om, hvad der 
er det særlige ved lige netop den sal-
me, og hvilken historie og minder, der 
knytter sig til den. 

Julemusik i kirkerne 
To koncerter og en søndag med julesalmer



Traditionen tro inviterer 
de studerende på 
Skovskolen til julemarked 
i weekenderne 
30. nov. – 1. dec. og 
14.	–	15.	dec.	2019,	
alle dage kl. 10:00 – 16:00
 
I år byder julemarkedet blandt andet 
på salg af juletræer, pyntegrønt og 
juledekorationer, gløgg, æbleskiver, 
hjemmelavet snaps, hjemmelavede 
bolsjer og andet godt til ganen. 

På julemarkedet vil der også være for-
skellige aktiviteter som nisseløb, pan-
dekagebagning og en hyggelig og lun 
julestue, hvor der vil være mulighed 
for at male sin egen nisse eller lave 
sin egen juledekoration. Kort sagt så 

bliver det vildt sjovt og hyggeligt, og 
der vil være rig mulighed for at finde 
årets julegaver i en af de mange boder. 

Så tag hele familien i hånden og kom 
forbi – vi giver julestemningsgaranti!
Du kan finde os på Facebook under 
”Skovskolens Julemarked 2019” og følge 
med, efterhånden som de forskellige 
aktiviteter og boder kommer på plads. 

Julemarkedet arrangeres af de stude-
rende på Skovskolen og overskuddet 
går derfor til vores faglige studietur i 
udlandet, samt andre studierelevante 
aktiviteter. Julemarkedet finder sted på 
Skovskolen, Københavns Universitet, 
Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Vi glæder os til at se jer!

Skovskolens Julemarked 2019

KOM	 OG	 VÆR	 MED	 TIL	 DENNE	
HYGGELIGE	TRADITION

1. søndag i advent.
Den 1. december kl. 16.00 tænder 
vi det store juletræ ved Nødebo kirke.
Nødebo Lokalråd byder på gløgg og 
æbleskiver fra kl. 15.45.

Lokalrådet håber, at mange Nødebo 
borger vil komme og være med til at 
tænde juletræet, samt nyde juletræet 
ved kirken i den mørke tid.

Juletræets lys tænder og slukker sam-
tidig med belysningen på Kirken, der 
er tændt i tidsrummene fra kl. 07 til 
08 og fra kl. 16 til 24.

Lokalrådet vil gerne takke nedenstå-
ende for at bidrage til at vi, i Nødebo 
kan muliggøre denne hyggelige 
tradition.

Juletræet 
- Rørbakkegård v/ Helge Andersen.
Opsætningen og nedtagning 
af træet - Skovskolen.
Lift	 til	 lys	 på	 træet - Andersens 
Isolering v/ Michael Andersen.
Arealet og strøm 
- Nødebo menighedsråd.
Vognen	til	servering	af	gløgg	
og æbleskiver - Peter Sjøgren.

De bedste julehilsner
Lokalrådet i Nødebo 

Juletræstænding i Nødebo
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Hvad nu, Birgitte?

Hvordan	 bruger	 du	 Kroen?	 Jeg 
ELSKER at komme på kroen og at 
finde fine ting på loppemarkedet. 
Jeg pynter kroen til Halloween med 
edderkopper, spindelvæv, flagermus 
og blodige hænder hvert år. Jeg pyn-
ter vinduerne med snefnug til jul og 
min familie pynter juletræet. Jeg pyn-
ter også nogle år til påske med fine 
malede vintergækker i vinduerne.

Er det tilstrækkeligt, eller har du 
planer	om	at	ændre	det?
Jeg afholdte i 6 år juletræsfesten på 
kroen, men jeg kommer desværre 
ikke så meget på kroen mere. 

Jeg har været med i medlemsudval-
get for år tilbage, hvor nogle af os 
yngre skulle komme med nye ideer 
og tiltag på kroen. Jeg synes det var 
svært at trænge igennem ”de gamle 
mure” med nye ideer - men som alle 
ved er det mere og mere nødvendigt 
med nye frivillige.

Har	 du	 forslag	 til	 ændringer	 i	
Kroens	drift?
Jeg har SÅ mange ideer og tanker om-
kring vores smukke gamle kro - jeg 
ville ønske at ALLE i Nødebo kom der-
oppe og deltog i aktiviteter hver ene-
ste uge - jeg drømmer om et ”med-
borgerhus” der summer af liv - hvor 
børn, unge og ældre finder sammen 
om kreative ting og fællesskab.

Bestyrelsen	ved	Nødebo	Kro	øn-
sker	 at	 styrke	 medlemsudval-
get, som tager sig af aktiviteter, 
der adskiller sig fra kulturudval-
gets tilbud. Målgruppen for ar-
rangementerne spænder bredt 
fra de unge og til de + 45-årige. I 
den forbindelse ændres navnet til 
”aktivitetsudvalget”.

For at komme i mål med at skabe fle-
re aktiviteter og få flere medlemmer 
på Nødebo Kro, er der behov for flere 
frivillige til at tage sig af mange for-
skellige opgaver. Du har måske lyst 
til at være med til planlægningen og
at skabe rammerne for, hvad der 
skal foregå? Udvalget har ikke faste 

mødedage men mødes ad hoc om-
kring de konkrete opgaver.

Udvalget skal tage sig af arrangemen-
ter og engagere musikere og kunstne-
re med bred appel og lave f. eks jam 
session, fodboldaftener på kroen, pub 
hygge, underholdning for børn og 
unge med mere. Det kan også være 
spilaftener, trylleshow, musik, dans 
og bevægelse og meget mere. Kun 
fantasien sætter grænser.Der er også 
behov for frivillige, som kan tage sig 
af de praktiske opgaver ved arrange-
menterne. Det kan være PR arbejde, 
sælge billetter, sørge for mad, passe 
bar, underholde og meget andet. Der 
vil være opgaver for enhver smag.

Vil	du	være	med?
Hvis du har lyst til at være med i grup-
pen af frivillige, hører vi meget gerne fra 
dig, uanset hvor meget tid du kan bruge. 
Der er brug for alle. Du er også velkom-
men til at kontakte os for at høre mere 
om dine muligheder for at være med.

Kontakt gerne Iben Bækgaard, 
formand for medlemsudvalget/
aktivitetsudvalget, 
ibensig@gmail.com eller 22467094

Af Hanne Toke 
Formand for bestyrelsen.

Medlemsudvalget/
aktivitetsudvalget 
ved Nødebo Kro
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Julen	på	Kroen
Den traditionelle julestue er 1. 
December, hvor salen og krostuen er 
omdannet til et spændende julemar-
ked for hjemmelavede ting og sager. I 
caféen sælges Glühwein og æbleski-
ver og hele Kroen vil dufte af jul. Og så 
kan man komme ned i kælderen og se 
fut-klubbens flotte modelbane køre.

Vi byder også på mad & musik i 
December. Det er Danmarks bedste 
Elvis-showband, der kommer forbi 
med Brian Trøjborg som forsanger. 
Det bliver en aften med knald på. En 
hyldest til The King of Rock’n’Roll med 
masser af hoftevrik og fed musik. Et af 
Kroens eminente kokkehold serverer 
en to-retters menu kl. 19, så man kan 
få en fin aften ud af det.

Søndag den 15. december er der jule-
hygge med MMMC. Caféen åbner kl. 15 
med Glühwein og æbleskiver. Der er ”et 

sæt” med i billetprisen. Publikum med 
årskort må dog selv betale for mad og 
drikke. Gospelkoret My Marry Monday 
Choir synger i salen kl. 16

Nytår
Vi åbner det nye år med en dejlig klas-
sisk koncert den 5. januar med Eskær 
Trio, og lørdag den 11. januar er der 
nytårsgallafest. Damer i lange kjoler 
og herrer i smoking skaber den helt 
rigtige stemning. Der har været nyt-
årsbal på Kroen siden 2004, og det 
er 16. gang Wienertrioen sørger for 
musikken til taffel og dans. Der er 
kun plads til 110 gæster og billetter-
ne skal købes i forvejen på Kroens 
hjemmeside.

Det er en lige så gammel tradition, 
at Billy Cross og hans rock-venner 
Mik Schack og Flemming Ostermann 
en fredag aften i januar får Kroen 
til at swinge på deres helt særlige 

måde. De senere år har de taget Dan 
Hemmer med på hammondorgel, og 
det er den 17. januar. kl. 21. Man kan 
som sædvanlig starte med at spise en 
god middag kl. 19.

Februar
De to første søndage i februar er der 
spændende koncerter. Den 2. febru-
ar med Latin Clásico med nogle af de 
bedste latin-jazz musikere i Danmark 
og den 9. februar kommer Sinne Eeg. 
Her er nummererede pladser, for der 
bliver sikkert udsolgt.

Fredag den 7. februar er der mad & 
musik, hvor man kan starte med en 
god middag i Krostuen og fra kl. 21 
høre Ken Lending Blues Band i salen. 
Man kan selvfølgelig også høre mu-
sikken uden at spise først.

Kulturudvalget
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  Julestemning i Nødebo - Julestue på Nødebo Kro  

Søndag den 1. december, kl. 11-16
Det traditionelle julemarked, hvor der 
fra ca. 30 boder sælges hjemmelave-
de sager af alle slags.  Kroen vil dufte 
af jul og hygge, og der vil være pyntet 
med lys og gran. I forsamlingshusets 
café bydes på glühwein, æbleskiver, 
lækre vafler og burgere.  

Forsamlingshusets husorkester, 
Nøddeknækkerne, giver en minikon-
cert kl. 14-15, og ligesom sidste år by-
der modeljernbaneklubben FUT vel-
kommen kl. 12-14 for interesserede 
børn og voksne. 
Boder og café åbner kl. 11 og lukker 
igen kl. 16.

  Elvis On My Mind 

Fredag den 6. december, kl. 21.00
med	mulighed	for	spisning	kl.	19.00
Det er et ”must” for enhver Elvis-fan 
at opleve Danmarks bedste Elvis-
showband. Showet er fyldt med hof-
tevrik, tørklæder, fed musik og mas-
ser af fest og farver. Brian Trøjborg 
er eminent i rollen som The King of 
Rock’n’Roll.

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 på hjem-
mesiden  www.noedebo-kro.dk senest 
onsdag den 4. Dec.  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	29.	november	kl.	19.00
med mulighed for spisning kl. 18.00
Nøddeknækkerne får besøg af De 
Finurlige Spillemænd, som spiller 
dansk spillemandsmusik bl.a. fra 
Læsø, men også har svenske num-
re på programmet. Alt sammen 
meget dansevenligt. Kl. 19 star-
ter Nøddeknækkerne musikken og 

gæsterne tager over fra kl. 20.
Man kan spise middag på Kroen 
kl. 18.00, og det koster 100 kr. for 
voksne og 50 kr. for børn. (rabat for 
medlemmer) Spisebilletter skal kø-
bes på www.noedebo-kro.dk senest 
onsdag den 27. november kl. 12.

  Glædelig Jul - med gospelkoret MMMC 

Søndag den 15. december, kl. 16.00
Man kommer rigtigt i julestemning 
af gospelkorets dejlige sang. Koret 
og dets swingende musikere giver 
koncert kl. 16, og caféen er åben fra 
kl. 15, hvor der ud over det sædvan-
lige sortiment serveres Glühwein og 
æbleskiver. 

Billetter til koncerten sælges ved ind-
gangen og i forsalg til 100 kr. inkl. ”et 
sæt” glühwein og æbleskiver. Unge 
under 18 og medlemmer med års-
kort kommer gratis ind, men må selv 
betale deres fortæring.
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  Den store nytårsgallafest - med Wienertrioen

Lørdag	den	11.	januar,	kl.	17.00
Det bliver en stemningsfuld aften 
med damer i lange kjoler og herrer i 
smoking. Under den tre retters fest-
middag spilles der liflig taffelmusik. 
Der vil blive spillet op til lanciers flere 
gange i løbet af aftenen. Musikken til 
både taffel og dans leveres med smit-
tende engagement af Wienertrioen.

Der er mulighed for instruktion i wie-
nervals og lanciers i ugen op til fe-
sten. Billetterne koster 650 kr. inkl. 
velkomstdrink, festmiddag, musik, 
underholdning og danseinstruktion. 

Der er begrænset plads til nytårsbal-
let, og det er nødvendigt at købe billet 
i forvejen på www.noedebo-kro.dk.

  Cross, Schack, Hemmer & Ostermann

Fredag	den	17.	januar,	kl.	21.00
med	mulighed	for	spisning	kl.	19.00
Det er 16. gang, vi midt i Januars kulde, 
sne og slud varmer salen på Nødebo 
Kro op, så Billy Cross og hans fantasti-
ske musikere kan byde på god, gam-
mel rock og rul tilsat en passende 
mængde humør og uforlignelig spille-
glæde. Billetter til musikken koster 250 

kr. ved indgangen og 240 kr. i forsalg. 
Der er kun ståpladser i salen.

For kun 160 kr. kan man før musikken 
spise middag med en to-retters menu 
tilberedt af Kroens frivillige kokkehold 
(rabat for medlemmer). Spisebilletter 
skal købes i forsalg på www.noede-
bo-kro.dk senest 15. januar, kl. 12.

  Eskær Trio 

Søndag den 5. januar, kl. 16.00
Eskær Trioen har taget navn efter to 
af trioens medlemmer, nemlig sø-
strene Julie Eskær på violin og Emilie 
Eskær på cello, mens klaverstemmen 
spilles af Charlotte Thaning. Trioen 
havde 25 års jubilæum i 2019 med en 

travl koncertkarriere i ind- og udland, 
senest med en stor turné i Kina.
Billetterne til koncerten koster 150 
kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg 
på forsamlingshusets hjemmeside 
www.noedebo-kro.dk. Gratis med 
årskort.

  Nøddeknækkerne

Fredag	31.	januar,	kl.	19.00
med mulighed for spisning kl. 18.00
Den sidste fredag i januar får 
Nøddeknækkerne besøg af spille-
mandsgruppen Den Muntre Kreds, 
der til daglig er tilknyttet Paraplyen 
i Frederiksværk. Kom og vær med 
til en sjov og glad fællesaften med 

Nøddeknækkerne. Der er gratis ad-
gang til musikken fra kl. 19.
Man kan spise middag på Kroen kl. 
18. Der serveres en ret mad for 100 
kr. for voksne og 50 kr. for børn. (ra-
bat for medlemmer). Spisebilletter 
skal købes på www.noedebo-kro.dk 
senest onsdag den 29. januar, kl. 12.
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  Kenn Lending Blues Band 

Fredag	den	7.	februar,	kl.	21.00
Med	mulighed	for	spisning	kl.	19.00
Ken Lending og hans Blues Band fyl-
der salen med toner fra New Orleans 
og Mississippi. Han startede sit første 
blues band i 1970 og fejrede 50 års 
jubilæum som optrædende musiker i 
2018. Hvis man overhovedet kan tale 
om en skandinavisk “bluesman”, er 
Kenn Lending det tætteste, man kan 

komme på dette begreb. 
Billetter til musikken koster 150 kr. 
ved indgangen og 140 kr. i forsalg. 
Gratis med årskort. Før musikken 
kan man spise middag på Kroen 
kl. 19 med en to-retters menu for 
kun 160 kr. (rabat for medlemmer). 
Spisebilletter købes på www.noede-
bo-kro.dk senest onsdag den 5. Feb.   
kl. 12. 

  Sinne Eeg 

Søndag	den	9.	februar,	kl.	16.00
Denne eftermiddag optræder en af  
Danmarks største jazzsangerinder, 
Sinne Eeg, med sin faste pianist, Jacob 
Christoffersen. Det bliver en koncert 
med kendte jazz standards og nogle af 
Eegs egne kompositioner. De to musi-
kere, som for øvrigt begge blev tildelt 
den fornemme Ben Webster Prisen i 

hhv. 2013 og 2014, har spillet fast sam-
men siden 2009 og har turneret som 
duo i bl.a. USA, Frankrig og Danmark. 
Billetter koster 200 kr. ved indgan-
gen og 190 kr. i forsalg på www.noe-
debo-kro.dk. Gratis adgang med års-
kort. Der er nummererede pladser i 
salen og det anbefales at købe billet-
ter i god tid.

  The Latin Clásico 

Søndag den 2. februar, kl. 16.00
En eftermiddag med skøn latiname-
rikansk musik spillet og sunget af et 
yderst velspillende ensemble. The 
Latin Clásico stiller op med 5 af de 
bedste herboende latin-jazz musi-
kere og sangere: Signe Asmussen 
Manuitt , sang & violin, Ernesto 
Manuitt Hernández, sang, cuatro & 

percussion, Elvio Bravo, sang & gui-
tar, Charli Ibañez, sang, tværfløjte 
& percussion samt Yasser Morejon 
Pino, sang & basguitar. 

Billetterne koster 150 kr. ved indgan-
gen og 140 kr. i forsalg på forsam-
lingshusets hjemmeside www.noe-
debo-kro.dk. Gratis med årskort.

  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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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

Indbydelse

Gå på opdagelse i

Kreativ og Kunst
Aften på Kroen

Torsdag 20-2-2020
Kl. 19 til 21
En anderledes hverdagsaften på Kroen
Få inspiration af vores udstillere.
Og ideer til egen Kreativitet og kunst.
Stadig få boder tilbage.
 
Alle er velkomne – fri entre

Bente Petersen
Tlf2533 6285 eller 
bente@nodderne.dk
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Vi	i	redaktionen	
ønsker alle 

vore læsere og 
annoncører 

 ”Glædelig jul og 
godt	nytår	”	

Banko i Nødebo

Bankoholdets godt 40 ”medarbejde-
re” ønsker alle vores  gæster en god 
jul og et godt nytår. 
I år holder vi juleferie. Sædvanligvis 
spiller vi Banko hver eneste tirsdag, 
men i år falder jul og nytår på en tirs-
dag. Vi ses igen i 2020 til Bankospil på 
Nødebo Kro. Ikke det største – bare 
det bedste. 

Kroens 
Bestyrelsesmøde

Husk!!! Der er bestyrelsesmøde  i 
Kroens bestyrelse den 1. mandag i 
hver måned. Dvs: 2-12, 6-1, 3-2. Alle 
dage	kl.	19.30, der er spørgetid det 
første kvarter

Banko i Gadevang

Traditionen tro afholdes der igen i år, 
banko i Gadevang forsamlingshus.
Søndag den 1. december kl. 13.00.
Tag familien, naboen eller genbo-
en med i forsamlingshuset, så I kan 
svinge bingovingerne sammen. Der 
vil igen i år, være masser af flotte præ-
mier og amerikansk lotteri. I pausen 
vil der være mulighed for, at købe 
gløgg og æbleskiver.

Vi tænder jule-
træet i Gadevang

Søndag den 1. december kl.16.00, 
Vi mødes på hjørnet af Gadevangsvej 
og Gadeledsvej og tænder juletræet, 
synger julen ind. Gloende gløgg og ko-
gende kakao.

Kære alle borgere i vores 2 skovbyer 
”Kirke & Kro” har været udgivet i 
41 år ved frivilligt arbejde, ligesom 
langt det meste arbejde, der ud-
føres på Kroen. Nu er vi kommet 
dertil, hvor vi stadigvæk gerne vil 
have et flot og præsentabelt blad, 
som det, I sidder med i hånden, 
men vores layouter har ikke tid til 
at blive ved med at lave det gratis. 
Vi leder nu med lys og lygte efter 
en person, der kan og vil gøre det 
frivilligt. Måske bliver det ikke helt 
så professionelt som det her, men 

så må vi nøjes med mindre. Kirke 
& Kro har 40 sider og udkommer 
pt 5 gange om året. Vi overvejer at 
sætte udgivelserne ned til 4 gange 
årligt. Der vil nok være 5-6 dages 
arbejde á ca 5-6 timer med hvert 
nummer. Vi håber meget at høre 
fra jer, og står naturligvis til rådig-
hed med yderligere oplysninger. 

De venligste hilsner,

Lisbeth Larsen
Redaktør

PS.:
Vi kunne tænke os at vide, hvem 
og hvor mange af jer, der modta-
ger bladet, der også sætter pris 
på det. Har vi blandt vores byers 
mange talenter en, som kan skit-
sere metode og udbytte af en 
brugerundersøgelse?

LL

Findes der en grafiker til ”Kirke & Kro?”
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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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Tag	hele	familien	med	på	en	hyggelig	
tur og fæld jeres eget juletræ
Et kæmpe udvalg af de flotteste juletræer.
Fra den 31. nov. – 22. december 2019 
er der åbent alle wekender mellem 
kl. 10.00–15.00.

Rødgran: kr. 100,00 pr. m.
Normansgran: kr. 175,00 pr. m.
Pyntegrønt: 1 bundt  kr. 30,00 
Pyntegrønt: 3 bundter  kr. 80,00
(MobilPay eller kontant)

GOD	JUL!

Helge Andersen 
Mobil: 21 77 96 50 
Rådyrvej 10 i Nødebo
!	Vi	har	sav.

KOM OG FÆLD SELV JERES EGET  
JULETRÆ PÅ ”RØRBAKKEGÅRD”
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Lysregulering	og	
fartdæmpning
Efter fire velbesøgte borgermøder 
har Hillerød kommunens Arkitektur- 
Byplan og Trafikudvalget (ABT ud-
valget) besluttet, at følgende tiltag i 
Nødebo nu igangsættes:

Der vil blive indført en 60 km/t fart-
grænse	på	Nødebovej,	før	byzonen. 

Samtidig vil der bliver lavet tre signal-
regulerede	fodgængerfelter/kryds	
i	byen.
1:  Et signalreguleret kr yds på 

Nødebovej ved Stenholtsvej. 
2:  Et signalreguleret fodgængerfelt 

mellem skolen og kroen. 
3:  Et signalreguleret fodgængerfelt 

ved bostedet Følstrup.

Det er ligeledes besluttet, at den dob-
beltrettede cykelstil vil blive forlæn-
get nordpå, til lige efter Stenholtsvej. 
Her bliver der en stikrydsningen af 
Nødebovej samt en fodgængerover-
gang. Løsningen er illustreret på kortet.

Som tidligere nævnt, er det besluttet, 
at Stenholtsvej skal være en ”2 mi-
nus 1 vej”. 

”2 minus 1 vej” betyder, at to vejbaner 
bliver til en. Det vil sige, man køre på 
midten af vejen og når man møder 
en modkørende bil, trækker man ud 
til højre. Når man har passeret hinan-
den, trækker man ind på midten igen. 
Kommuner, der allerede har valgt at 
anlægge 2 minus 1 veje, er generelt 
tilfredse med den, og flere steder op-
lever man, at hastigheden falder, til 
gavn for trafiksikkerheden.

De nedenfor nævnte trafiksanerings-
arbejder og fysiske ændringer, udfø-
res først i 2020.

Ny	asfalt	på	Nødebovej
Al asfalt på Nødebovej, det vil sige på 
fortov, cykelsti og kørebane, vil bli-
ve udskiftet i 2020. På kørebanen vil 
der blive brugt en støjreducerende 
asfaltbelægning. 

Kys	og	Kør ved gadekæret. Der vil bli-
ve indrettet en afsætningsplads ved 
gadekæret, for bilister der skal sætte 
børn af til f.eks. skolen.  

Fodgængerovergangen,	der	kryd-
ser Kildeportvej ved Netto, bliver 
fjernet. I stedet bliver der gennem-
ført fortov og cykelsti. 

Det har været et stort ønske at få en 
hastighedsgrænse på 40 km/t igen-
nem Nødebo, men i første omgang 
har politiet ikke ønsket at godkende 
det. Politiet henviser til, at der skal 
være ganske særlige forhold i forbin-
delse med mange trafikuheld for, at 
man kan etablere 40 km/t zone på en 
trafikvej. Afslaget fra politiet er anket. 

Når der er kommet svar på anken, 
vil der blive arbejdet videre med de 
uafklarede spørgsmål, der fortsat er, 
om placering af stoppesteder og sik-
ring	af	cyklister	og	fodgængere	ved	
Jægervænget	og	Baunevænget.

Forvaltningen har endvidere rettet 
henvendelse til Gribskov Kommune 
om genåbning af Kagerup vejen 
for lastbiler. Gribskov Kommune har 
ikke imødekommet forslaget, men det 
er aftalt, at der nedsættes en tekni-
kergruppe på tværs af de to kommu-
ner, som skal se på, hvordan man lø-
ser problematikken med lastbiler på 
kommunale veje.

For Nødebo Lokalråd, af Ea Dehn

Trafiksanering i Nødebo
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Alle i Nødebo kan være 
tilsluttet fibernettet inden 
sommerferien 2020
 
Hvornår	sker	der	noget? TDC er i 
gang med at projektere og begynder 
gravearbejdet i Nødebo nu. De er i 
gang med at kontakte alle husstan-
de, som er tilmeldt TDCfiber@tdc.dk 
eller ikke er reklamebeskyttet, med 
et tilbud om gratis tilslutning til TDC 
Fibernet. Fra starten af december vil 
man kunne se biler og gravemaskiner 
fra TDC ś entreprenør Nordkysten, 
som graver i hele Nødebo. TDC 
har også koordineret nedlæg-
ning af tomrør (de rør som fibe-
ren føres i) med det nuværende 
gadebelysningsprojekt. 

Hvad	er	fiber? Fibernettet består 
af lyslederkabler hvor bredbånds-
nettet er baseret på kobberkabler. 
Lyslederkabler kan levere langt hur-
tigere internetforbindelser og er der-
for fremtidens digitale infrastruktur.
 
Hvad	siger	man	ja	til? Hvis man si-
ger ja, når man bliver kontaktet af 
TDC, siger man udelukkende ja til at 
få lagt en fiberledning ind til huset, 
gratis og uden abonnement. 

Når man er tilsluttet f i-
bernettet kan man frit 

vælge hvilken TV- og 
bredbåndsudbyder 
man ønsker at be-
nytte. Bruger man 
ikke fiberen, koster 
den ikke noget i 
abonnement. 

Lokalrådet an-
befaler, at man 
siger ja tak til fi-
beretableringen, 
selvom man ikke 
har interesse i at 
købe et abon-
nement. På den 
måde fremtids-
sikrer man sin 
bolig. Derudover 
kan det koste op 
til f lere tusinde 
kroner at blive 
tilsluttet senere, 
hvis man ikke siger 
ja tak til TDC’s tilbud 

om gratis etablering i 
denne runde.

 

TDC tilbyder en f iberlinje ind til 
nærmeste husmur. Man kan altså 
ikke regne med, at de lægger f ibe-
ren andre steder end til nærmeste 
mur, medmindre der er vådrum el-
ler andre typer uegnede rum i nær-
meste facade. 

Fiberlinjen er alene en forsyningslin-
je med en fibertråd, der pt kan yde 
1 GB/1000 mbit. Den etableres med 
en lille boks på 8x10cm, som ikke 
bruger strøm. Hvis man ikke ønsker 
at få et TV- eller bredbåndsabonne-
ment, får man bare den her lille boks 
monteret, så stikket er klart til evt. 
fremtidig brug.
 
Alle husstande, der har afgivet inte-
resse på tdcfiber.dk, får en e-mail 
med aktiveringslink, når der åbnes 
for tilmeldingerne. Alle husstande, 
der ikke er på listen allerede, vil få et 
brev, medmindre man er reklamebe-
skyttet. Hvis du er reklamebeskyttet 
og vil være sikker på at TDC kontakter 
dig med tilbud om at grave fiber til din 
adresse, så kan du melde din interes-
se på www.tdcfiber.dk
 
Har du spørgsmål til det kommende 
fibernet, kan du skrive til fiberbyg@
tdc.dk.
 
Nødebo Lokalråd opdaterer løben-
de deres facebookside, med sta-
tus på fiberprojektet. Du kan også 
følge med på www.nødebo.dk el-
ler du kan skrive til lokalrådet på 
Noedebo.lokalraad@gmail.com

For Nødebo Lokalråd af Ea Dehn

Fibernet i Nødebo
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I skrivende stund, altså en god må-
ned inden du nu sidder med bladet 
foran dig, er Hillerød Kommune gået i 
gang med at udskifte vores lysmaster 
langs med Nødebovej samt på ud-
valgte sideveje: Rådyrvej, Winthersvej, 
Søparken, Kærvej og Kirkevej (en en-
kelt mast). Vi har talt med projektle-
der Morten Skibstrup Nikolajsen fra 
Hillerød Kommune. Han har fortalt om 
projektet, som de forventer at afslutte 
i midten af november.

De gamle træmaster er udtjente og 
lamperne er for dyre i drift. Derfor 
skiftes nu til LED belysning i stål ma-
ster. LED lyset giver en energibespa-
relse på 40-50 %. De nye LED lamper 
giver samtidig driftsmæssige bespa-
relser, da de i gennemsnit kan holde 
i 10 år. Med den nye belysning bliver 
det også muligt at indføre en tidssty-
ret lysdæmpning. Det betyder at man 
på de mindst trafikerede tidspunkter, 
for eksempel om natten, har mulig-
hed for at skrue lidt ekstra ned for 
belysningen. På sigt, når teknologien 
er klar, så vil man lave en mere intel-
ligent lysregulering, hvor lysstyrken 
styres af trafikken. Det vil betyde, 
at når der ikke er trafik på vejen, så 
dæmpes lyset. Når det bliver muligt, 
så vil det kræve eftermontering på 
de enkelte master.

Endelig så er der også bedre mulighe-
der for at styre retningen på LED be-
lysningen. De ”gamle” lyskilder send-
te lyset i spredte retninger, men med 

LED lyskilden kan man sende lyset i 
en mere præcis retning ned på vejen 
frem for ind i vores haver.
Sidst men ikke mindst, så er der la-
vet aftale med TDC om, at når man 
graver til de nye lysmaster, så lægger 
man samtidig rør (tomrør) ned i jor-
den, som TDC kan bruge til fiber-led-
ninger. Det betyder, at den samme 
vejstrækning ikke skal graves op to 
gange indenfor samme halvår. 

Hvis du undrer dig over hvorfor nog-
le, men ikke alle sideveje er udvalgte 
til at få skiftet belysning, så er svaret: 
”Vi har valgt vejene ud fra ælde…”.

Hvorfor	er	der	blå	hætter	på	lam-
perne ved fodgængerovergangen 
ved	skolen	og	ved	netto?
Hillerød Kommune har lavet de blå 
hætter som et forsøg på at øge op-
mærksomhed omkring fodgængerfel-
tet. Den blå farve svarer til den farve 
som benyttes i vejskilte og skal få tra-
fikanterne til at øge opmærksomhe-
den på, at de er ved et fodgængerfelt. 
Ud over den ”blå hat” er lysets farve 
også hvid, som kontrast til det mere 
gyldne lys fra de andre lysmaster, 
men det er i øvrigt LED lys ligesom i 
de nye lysmaster.

Af Ea Dehn 

Nye lysmaster 
langs Nødebovej
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Ude i skoven sad en julenisse 
og strakte sig og gabte. 11 
måneder havde han sovet på 

loftet i et udmærket hus i Nødebo, 
men ungerne havde larmet rigeligt, så 
nu var han søgt ud i skovens stilhed.

Han var lige rundet de 317 år, og var 
ikke helt ung længere, men han blev 
i godt humør ude i skoven og glæde-
de sig til at hjælpe julemanden, når 
det nu snart blev jul - der var rigeligt 
at se til med alle de gaver, der skulle 
deles rigtigt ud.

Han sad lige så stille i sine egne tan-
ker, da der kom en kondiløber forbi. 
Det var et ret ungt menneske og hun 
var lige ved at falde over ham.

”Undskyld” sagde hun og tjekkede 
lige sit pulsur, ”sikken en lille tyksak, 
hvem er du?”

”ja, jeg er nisse” sagde han ”men 
hvem er du?”

”Jeg er livstils-coach, 
så jeg hjælper en 

masse mennesker 
med at leve sundt 

og godt. Så går 
jeg ind og korrigerer deres 

uhensigtsmæssige adfærd, 
så de kan få et par kvalitets-

forbedrede leveår. Ja, du kunne 
egentlig godt se ud til at trænge 

til et par gode råd – ja f.eks for at 
komme af med den der mave, ikke?”

”Hvad er gode råd?” spurgte nissen

”Jeg har bl.a. en masse gode råd om 
sund mad. Hvad får du at spise?”

”Jeg spiser risengrød, og der er altid 
kanelsukker og en god smørklat oven-
på, og så får jeg måske en skive flæsk 
til jul” sagde nissen drømmende.

”Det må du straks holde op med. Det 
er en meget ensidig kost, og der er 
alt for meget kolesterol i. Det giver 
hjerte-kar sygdomme og en alt for 
tidlig død. Du vil koste samfundet 
en masse penge til lægebehandling 
og den slags. Får du noget motion?” 
spurgte livstils-coachen og hoppede 
lidt på stedet.

”Motion - - -, Jeg kan lí  at gå en tur, hvis 
det er det, du mener, så tænker man 
så godt, og jeg kommer helt over til 
Gadevang. Men i øvrigt så sover jeg i ca 
11 måneder og det nyder jeg meget. ”

”Du godeste! Du sover alt for meget! 
Det var godt vi mødtes, jeg tror vir-
kelig, at jeg kan hjælpe dig til en me-
get bedre livstil. Du må have målt dit 
blodtryk, dit kondital og dit BMI. Hvis 
du ikke lægger dit liv om, vil du i en 
alt for tidlig alder være en byrde for 
samfundets sundhedssystem. Hvor 
gammel er du egentlig.”

”Jeg er lige blevet 317 - hov, skal du 
allerede gå?”

Livstils-coachen så chokeret ud, gav 
ham sit kort, svarede sin mobiltele-
fon, tjekkede sin puls, sit blodsukker 
og sit løbetempo og skyndte sig bort.

Nissen rystede undrende på hovedet, 
rettede lidt på huen og opdagede, at 
der kom et nyt menneske hen imod 
ham. 

”Halløj” sagde mennesket, ”har du et 
ID-kort, jeg liiige kunne se?!” Det var 
denne gang en embedsmand fra ud-
lændinge-service, og han havde et 
lettere stresset udtryk i ansigtet.

”Et ID-kort” nissen tænkte sig om ”jeg 
har et julekort i lommen fra min bed-
stefar, er det sådan et, du vil se?” 

”Nu skal du ikke prøve at tale uden-
om” sagde embedsmanden, for han 
tog sit arbejde meget alvorligt, og ville 
ikke lave nogen fejl. ”Du må da have 
fået et kort med dine data.” 

En julehistorie
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”Nej, det har jeg aldrig fået… Du 
ser godt nok meget sur ud” sagde 
nissen ”er der noget galt?”

”Der er alt for mange her i lan-
det, der prøver at snyde sig til at 
nyde landets goder uden at være 
berettiget til det. De kommer fra 
hele verden og slår sig ned her 
og svælger i alt det, vi andre har 
kæmpet for. Jeg er sat til at sør-
ge for, at alle regler bliver fulgt, 
og at ingen uretmæssigt får tiltu-
sket sig nogle ydelser. ”

”Nå da da”

”Ja, og du ser ikke særlig dansk 
ud. Du er alt for lille, du klæ ŕ 
dig slet ikke som resten af os, 
din næse er alt for stor - ja, hvor 
kommer du egentlig fra?” spurgte 
embedsmanden

”Jeg kommer fra Nødebo” sagde 
nissen.

”Ja, nu skal du jo ikke være fræk! 
Enhver kan jo se, at du slet ikke 
ligner befolkningen. Får du inte-
grationsydelse, eller prøver du på 
at få et arbejde? Den bedste måde 
at blive integreret på er, at få sig 
et arbejde”

”Jeg har skam et arbejde” sag-
de nissen ”jeg arbejder for 
julemanden”

” Og den skulle jeg tro på! Næ 
min gode mand, vi må hellere få 
set din opholdstilladelse efter i 
sømmene. Og hvis du er gift må 

vi straks have kigget på jeres til-
hørsforhold her til landet.”

”Jamen, jeg er gift, og jeg har 25 
børn”

”25!” sagde embedsmanden ry-
stet. ”Kan du forsørge dem selv? 
Går de i skole og kan de tale 
dansk? ” 

” Selvfølgelig kan de tale dansk. 
Vi sover jo meget af tiden, men el-
lers hjælper vi hinanden, og folk 
er også flinke til at give os gratis 
mad, når vi ellers er vågne. Så 
passer vi til gengæld godt på de-
res huse. Min ældste er 233 og så 
bliver de yngre og yngre”.

Embedsmanden rystede fortviv-
let på hovedet over alle sine pro-
blemer og skyndte sig væk.

Nissen var nu småsulten og ville 
hjem, men inden han nåede sit 
eget hus mødte han en arbejdsmil-
jø-konsulent, som stoppede ham.

”Halløj, du lille, hvad er det for 
nogle totalt uhensigtsmæssige 
sko, du har på?”

” Det er træsko, og dem har jeg 
gået i i 317 år.”

”ja, jeg håber ikke du går på arbej-
de i dem” sagde konsulenten ”for 
de ødelægger dine fødder og giver 
både knyster og hammertæer og 
det, der er værre. Har du nogen 
tunge løft?”

”Åh, ja. Jeg hjælper julemanden 
med gaverne og der kan godt være 
nogen tunge nogen ind imellem”

”Tænkte jeg det ikke nok” sag-
de konsulenten ”du skal passe 
på din ryg, skal du. Det er alt for 
dyrt for forsikringen med alle de 
rygskader, og så skal du have klip-
pet både hår og skæg, for det er 
farligt at arbejde ved en maskine, 
når man ser sådan ud og husk så 
høreværnene, så du ikke skader 
din hørelse…

Men nu var nissen allerede på 
vej hjem, han havde fået nok af 
gode råd, han råbte ”God Jul!” og 
skyndte sig videre.

Han var træt og forvirret, da han 
kom hjem til sin familie. Men lidt 
ekstra smør i grøden og et kys fra 
konen gjorde ham godt tilpas, og 
han fik hurtigt julehumøret igen.

Glædelig jul fra redaktionen

Af Lisbeth Larsen



Vi	banker	på	døren	 
–	Kom	ind,	kom	ind!!	Så	går	
der lige to sekunder, will I 
ha’	en	øl-bajer?	Så	går	der	
yderligere	tre	sekunder,	
så er øllerne trukket op og 
stillet	på	Guys	spisebord.
 
Ja spisebordet, det er her, det sker. 
Det er centralt placeret midt i stuen. 
Det er her man ”planker” sig. Her plan-
lægges store projekter, og her udtæn-
kes komplicerede problemløsninger. 
Her diskuteres og debatteres og ikke 
mindst, der drikkes og skåles på eget 
og andres helbred. Her indtages også 
Guys gastronomiske kreationer som 
f.eks. Irish stew eller nyfanget hjem-
merøget sild. I den ene ende af stuen 
er der stablet en mindre brændestak 
og ved siden af står Guys brændeovn, 
der med sine luer oplyser rummet og 
giver en behagelig varme. I den mod-
satte ende af stuen, nærmest køkke-
net, står beholderen med den næste 
portion hjemmebryg og fra gærrøret 
høres et sagte blop-blop og en svag 
duft af gæret malt spreder sig diskret. 
Ja, her er der virkelig dømt hygge.

Hvor	kommer	du	fra?
Min far var hattemager i Luton, så det 
er dér, jeg er vokset op. Byen ligger 
50 km nord for London i Øst-England. 
Luton havde på det tidspunkt en stor 
hatteindustri, hvor der blev produce-
ret filt og stråhatte til hele imperiet.

Efter skolen kom jeg ud og lærte at bli-
ve maskinarbejder på Vauxhalls Motors 
fabrikker i Luton, som producerede 
personbiler og lastbilen Bedford.
På et tidspunkt havde jeg egen virk-
somhed. Det var ikke nogen god perio-
de i mit liv. Firmaet måtte jeg lukke, og 
samtidig blev jeg skilt. Herefter havde 
jeg nogle sporadiske jobs her og der. 
Men så blev jeg ansat som reparatør/
montør på et firma, der hed BAKER, der 
som navnet siger, lavede bagemaskiner. 

Hvordan	havnede	du	så	 
i	Hillerød?
Det var sådan, at BAKER ikke kun la-
vede bagemaskiner, de lavede også 
meget store rotationspresser. Og så-
dan en havde avisen Aktuelt bestilt 
til deres nye trykkeri på Milnersvej i 
Hillerød. Så jeg blev sendt af sted som 
rejsemontør med et sjak på 7-8 mand.

Gutterne fra England fandt sig godt 
hjemme på Drabantstuen, så det blev 
deres stamværtshus. Servitricen på 
Drabantstuen var logerende hos en 
Lisa, der havde en stor herskabslejlig-
hed i Slotsgade. På et tidspunkt skulle 
Guy på besøg hjemme hos servitri-
cen, men hun var ikke hjemme. Men 
i stedet bød Lisa på kaffe inde hos 
sig selv. Det blev en skæbnesfuld kop 
kaffe. Det betød at Guy flyttede ind 

i gemakkerne hos Lisa. Men Guy tri-
vedes ikke rigtigt ved et være spæret 
inde i en lejlighed. Han savnede at få 
jord under neglene og ikke mindst et 
værksted, hvor han kunne rode og 
rage. Lisa og Guy gik så på husjagt 
og i Gadevang fandt de lige det, de 
havde brug for. Et lille hus med lidt 
jord og et værksted.

Efter færdigmonteringen af rotations-
pressen på Aktuelt har Guy arbejdet 
på produktionsværksted for unge, 
på Asp Holmblad i Helsingør og på 
Bantex i Allerød, hvor han blev med-
arbejderrepræsentant. Så da Bantex 
overgik til Linex fulgte Guy med. Guy 
gik på pension, da han blev 64 år.

L isa og Guy f l y t tede ind på 
Gadeledsvej ved siden af benzintan-
ken og mekanikerværkstedet, hvor 
Kaj og sønnen Steen huserede. Så 
de var de første i Gadevang, Guy blev 
venner med. Og trods store sprog-
vanskeligheder førtes der mange 
”dybtgående” samtaler. Kaj kunne da 
i hvert fald godt forstå, når Guy sag-
de ØLL. Apropos sprog, så har Guy sit 
helt eget sprog, som er en blanding af 
engelske og danske ord. Man kan vel 
kalde det DANGLISK.

Guys værksted er indrettet med dre-
jebænk, bordstander og alt andet, 
der er nødvendigt til metalarbejde. 
Desuden har han op til flere svejse-
værk, som har været flittigt i brug, når 
der skulle skiftes plader i bunden af 
omegnens gamle, rustne biler. Guy er 
altid behjælpelig med reparationer af 
en hver art. 

GUY - Nissemanden fra Gadevang
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Guy blev hurtigt et kendt ansigt i 
Gadevang. Og han blev hurtigt inte-
greret i ”bagmandslokalet” hos køb-
manden, og børn i byen var sikker på, 
at der var flyttet en nissemand til byen. 
Guys sociale gen nyder hele 
Gadevang godt af. Det har især væ-
ret Asylet og forsamlingshuset, hvor 
han har lagt mange timer. Apropos 
forsamlingshuset - når Guy ser et 
dansegulv, er han den første på gul-
vet og parat til at svinge alle damer-
ne i lokalet. Også Lokalrådet har nydt 
godt af Guy, hvor han i flere år har 
arrangeret fisketure på Øresund. Han 
deltager også med le-slåning, der har 
som formål at pleje og vedligeholde 
udvalgte enge i Gribskov. 

Guy holder meget af at dyrke grønt-
sager, så han har efterhånden inddra-
get både for- og baghave til formå-
let. Desuden har han fået plads til et 
drivhus. Ja Guy har mange jern i ilden. 
Han er også en ivrig cider- og ølbryg-
ger. Og her bliver alt målt og vejet helt 
ned i de små decimaler.

Hans nu afdøde kone Lisa var en ha-
bil bridgespiller, et spil der også vakte 

Guys nysgerrighed. Så nu spiller han 
fast to gange om ugen, foruden at 
han stiller sig til rådighed som afløser, 
når som helst og hvor som helst. Han 
er også formand og vært i en whisky 
club, hvor der smages og bedømmes 
finere single-malt whiskies. 
At formanden selv er ekspert blev 
tydeligt, da vi var sammen med 
Guy i Dublin på Jamesons Whiskey  
Museum, hvor han i en blindsmagning 
med usvigelig sikkerhed fik placeret de 
rigtige glas ud for de rigtige mærker. 
Belønningen var at Guy ikke betalte for 
smagsprøverne til forskel fra os andre.

Selv om Guy nu er over 80 år, er han 
sund og rask og i fuld vigør. Han sa-
ver mindst 30 rummeter brænde op 
hvert år. Og det hele bliver håndflæk-
ket. Så behøver jeg ikke dyrke sport, 
siger Guy. Han har faktisk en gang 
dyrket sport. I et kapgangsstævne 
hjemme i England blev han udtaget 
til at kæmpe for sit amt/grevskab 
Bedfordshire. Han gennemførte fem 
miles på tiden 45 minutter rent.

I et festligt lag bidrager Guy gerne 
med sit hjemlands vemodige sange. 

Ud over det er han selv en flittig 
sangskriver Hans tekster er både 
morsomme og ind imellem også so-
cialrealistiske. Han genbo Svend hjæl-
per så til med at lave melodier, der 
passer til teksterne. Guy og Svend 
optræder af og til med disse og an-
dre engelsk-sprogede viser og san-
ge. Og de er altid et fast indslag ved 
Gadevangs ”En glad aften i en sur tid”.

Guy har to børn, der er bosat i 
England, en søn og en datter. I 
Danmark har han to bonusbørn. For 
år tilbage tog Guy og Lisa sig af et ungt 
menneske, som de hjalp i gennem en 
uddannelse. Så han bliver også be-
tragtet som en søn. Så samlet set har 
Guy nu 10 børnebørn og to oldebørn.

Efter nogle hyggelige timer går vi ud 
af huset og er ved at snuble over nog-
le stumper jernrør (ja man ved jo al-
drig, hvornår man får brug for noget 
materiale). Guy står i døren og råber: 
KOM GODT HJEM. VI SES NÆSTE GANG, 
OM IKKE FØR!!

Af Kesser

Guy er fra England, men her har han rod, her har han hjemme.
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Slut oktober blev der 
holdt kick-off i Gadevang 
Forsamlingshus på at 
skabe	et	nyt	Gadevang	
Byrum	med	et	nyt	multi/
kultur/forsamlings-hus og 
et kreativt uderum, der 
inviterer til fællesskaber på 
tværs i Gadevang. Nu kan 
du	byde	ind	i	en	af	de	fem	
forskellige arbejdsgrupper.
 
Med et 113 år gammelt og utidssva-
rende forsamlingshus, og en grus-
bane, der ligger øde hen, er der i et 
par år i det små arbejdet med ram-
merne for et nyt spændende byrum 
i Gadevang.  Vil du være med til at 
skabe værdi i Gadevang de næste 
113 år? Så sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen til søndag 19. januar 2020 
klokken 14 i forsamlingshuset. Her 
er der brug for alle kreative hjerner, 
krøllede idéer og ildsjæle, der bræn-
der for at gøre noget for Gadevang, 
når Gadevang Lokalråd holder bor-
germøde om Gadevangs kommende 
nye byrum.

Men vi har allerede nu brug for jer 
i de fem arbejdsgrupper, som blev 
etableret til kick-off mødet i slutnin-
gen af oktober. Der skal nemlig arbej-
des frem til borgermødet med at gøre 
visionerne til virkelighed. Vi har brug 
for nye folk udover dem fra Asylet, lo-
kalrådet, Mavekær, Jordnær, sports-
klubberne og naboer til området, der 
i et par år har kigget på mulighederne 
for et nyt byrum i Gadevang. 

Så har du mod, evner, erfaring og 
lyst,	 så	meld	dig	endelig	 i	en	af	
arbejdsgrupperne.

Der er arbejdet med en større visi-
on, som kan ses på gadevang.dk, 
hvor vi løbende lægger nyheder op 
om projektet. Ligesom vi på face-
book skriver, hvornår der er møder 
i arbejdsgrupperne.

Og til alle – husk borgermødet 19. ja-
nuar 2020, hvor visionen er at skabe 
et fælles ude- og inderum til glæde 
for flest mulige i Gadevang. 

GADEVANG BYRUM 
er skudt i gang med 
fem arbejdsgrupper

FUNDRAISING
Fundraisinggruppen kan fx beskæf-
tige sig med fonde, borgerdrevet ak-
tiviteter, donationer, sponsorater, le-
gater, crowd funding, konkurrencer, 
koncerter, auktioner, EU- og egnsmid-
ler, kommunale tilskud mv. 

Rebecca	Currie er tovholder. Hendes 
mail er becca_currie@yahoo.dk og 
telefon 30832957.

ARBEJDS-

GRUPPER

5
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KOMMUNIKATION
Kommunikationsgruppen skal fx have 
lavet en kommunikationsplan indtil 
borgermødet, invitere til borgermø-
det, informere om fremdrift i pro-
jektet, have fokus på frivillige, sørge 
for effektiv kommunikation mellem 
grupperne, storytelling, skaffe mail-
inglister, opdatere www.gadevang.dk 
eller en ny hjemmeside, sociale medier 
og hive fat i pressen. 

Annika Ipsen, der er medlem af lo-
kalrådet, er tovholder. Hendes mail 
er annikaipsen@gmail.com og tele-
fon 61779770.

INDERUMMET
Inderumsgruppen skal have styr på 
et skitseprojekt, der giver visuel inspi-
ration, skabe synergi mellem klubber 
og foreninger, skabe idéer til smar-
te kvadratmeter, producere et visu-
elt oplæg udover skitseprojektet og 
hente inspiration fra andre projek-
ter. Det skal foregå i tæt samspil med 
uderumsgruppen.

Anders	Christiansen, formand for 
forsamlingshuset og medlem i lokal-
rådet, er tovholder. Hans mail er an-
ders-christiansen@hotmail.com og 
telefon 24859979.

ØKONOMI	OG	NETVÆRK
Denne gruppe skal kigge på finansie-
ringsmuligheder, opbygning af reg-
nemodel for indtægter og udgifter, 
holde styr på interessenter, se på lov-
givning og regler og have kontakten til 
kommune og myndigheder. 

Lars	Møller	Jensen, der er medlem i 
forsamlingshusets bestyrelse, er tov-
holder. Hans mail er larsgadevang@
gmail.com og telefon 30249770.

UDERUMMET
Uderumsgruppen skal blandt andet 
afsøge mulige funktioner og brug 
af området med afsæt i et borger-
møde fra 2017, hente inspiration 
fra andre projekter, lave visuelt op-
læg til borgermødet, som inspirerer 
til, hvordan uderummet kan blive, 
samspil med Gadevangs omgivelser 
og med naboer, klubber, institutio-
ner og foreninger. I tæt samspil med 
inderumsgruppen.

Ninette	Vingtoft – en af ildsjælene 
i det oprindelige gruser-projekt – er 
tovholder. Hendes mail er Ninette@
vingtoft.com og telefon 50948098.
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Velbesøgt	infomøde	
Dejligt at mange forældre mødte op 
til infomødet for kommende 0. klas-
ses forældre. Vi oplevede en posi-
tiv stemning, og håber, at så mange 
som muligt vil melde deres barn på 
Gadevang skole.

Skolegruppen	på	Asylet
Skolegruppen er fra efterårsferien 
hver anden onsdag på Gadevang sko-
le, hvor de laver leg og læringsaktivi-
teter, der kan gøre dem klar til at gå i 
skole til sommer, og samtidig vænne 
sig til at gå på skolen.

Fra d. 1. maj starter skolegruppen 
i Kessers hus, og går herefter på 
Gadevang skole en gang om ugen, 
hvor de deltager i undervisningen 
sammen med 0. klasse, så de lærer 

dagsrytmen i 0. klasse at kende, og 
vænner sig til at være sammen med 
børnene fra 0.- 3. klasse som de ken-
der fra Asylet.

Vi prioriterer overgangsarbejdet fra 
Gadevang Asyl til Gadevang skole me-
get højt i vores samarbejde mellem 
Asyl og den lokale skole Gadevang 
skole, da vi ønsker, at Gadevang sko-
le skal være et naturligt førstevalg for 
alle forældre i Gadevang.

Gadevangsrådet
Gadevangsrådet er kommet godt i 
gang i dette skoleår, og vi værdsætter, 
at forældrene er med til at komme med 
ideer til udviklingen af Gadevang skole. 
Det er aftalt med Gadevangsrådet, at 
vi indkøber materialet ”Leg på streg”, 
så forældrene på en arbejdslørdag i 

foråret kan male forskellige legeakti-
viteter op på asfalten, så børnene har 
flere legemuligheder i frikvarterne.
Der ud over arbejder vi videre med 
Gadevangsrådets ønske om at få til-
bud på at få ”Gadevang skole” skrevet 
med tydelige bogstaver på skolen, så 
alle der kommer til Gadevang kan se, 
at vi har en skole i byen.

Traditionsrigt 
julearrangement
Tradition tro, er der julehygge d. 28. 
november, hvor børn, søskende, for-
ældre og bedsteforældre kommer og 
”klippe/klistre” og spise æbleskiver.
Alt i alt er vi inde i en positiv udvik-
ling af skolen til gavn for børnene og 
lokalsamfundet.

Af Søren Skals, skoleleder

Nyt fra Gadevang skole
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Jordnærs julekalender 
Velkommen	til	december	
i	Jordnær	–	Gadevangs	
Købmandscafé.	Caféen	har	
- helt som den plejer - åben 
fredag, lørdag og søndag, 
hvor du kan komme forbi 
og	købe	bærdygtige	varer	
til fornuftige priser 

Arrangementer i december 
Desuden er Jordnær efterhånden 
kendt for sine hyggelige arrangemen-
ter, hvor fællesskabet er i centrum. I 
december er der arrangementer for 
både børn og voksne:

Søndag d. 8. december kl. 10 - 13: 
Julebag	for	børn	og	deres	forældre
Kom og bag! Der vil være lækre por-
tioner dej som man kan købe, rulle 
ud, bage og tage med hjem. Vi bager 
også kagefigurer til pynt i butikken. 
Alle er velkomne.
 
Lørdag d. 14. december:
Natbussens	Juleshow
Jordnær er stolte af at kunne præsen-
tere Natbussens Juleshow. Natbussen 
består af Svend Jørgensen: piano, 
Jesper Løvdal: saxofon, klarinet, Tom 
McEwan: trommer, fuglefløjt, kinesisk 
udstyr, vokal og Kesser: banjo; kazoo, 
fløjter, bombarde, vokal med mere. 
Det er sang, gøgl, fuglekvidder, jazz, 
grin og disney julepotpourri på højt 
niveau. Arrangementet er fortrins-
vist for medlemmer med tilmelding 
via Jordnærs nyhedsbrev  

Søndag d. 15. december kl. 11.30: 
Himmel	og	Jordnær
Efter gudstjeneste kl. 10.30 i Gadevang, 
giver kirken kaffe og kage i Jordnær.  

Lørdag d. 21. december: 
Julefrokost	for	medlemmer
Kom forbi og ønsk glædelig jul til sto-
re og små. Arrangementet er under 
udarbejdelse. Hold øje i nyhedsbrev.
Se mere om, hvordan man bliver 
medlem og/eller modtager nyheds-
brevet i faktaboksen.

Køb	julegaverne	i	Jordnær

Strik  Islandsk strik til børn og voks-
ne strikket af Karen Lodal fra Hillerød. 
Ulden fra de islandske får passer per-
fekt til det nordiske klima - varmt, slid-
stærkt og vandafvisende. Strømper til 
125 kr. og trøjer til børn og voksne til 975 
kr. Desuden er der uldhuer fra Christina 
Larsson fra Gadevang til 185 kr. 

Jane	Bailey	keramik	 Og så er der 
flot hånddrejet keramik fra Jane Bailey 
i Jordnær. Hun har været keramiker i 
en menneskealder og har haft værk-
sted i Gadevang i over 40 år. Hvert år 
har Jane åbnet sit værksted for jule-
stue, gløgg og muligheden for gode 
køb. Og i år er det for sidste gang!  

Jane Baileys julestue vil være åben: 
Lørdag d. 30. nov. og søndag d.1. dec. 
Begge	dage	kl.12-17. Det foregår på 
Gadevangsvej 127 i Gadevang.

Sæber og cremer  I Jordnær kan man 
også købe sæber og andet godt fra 
Sæbeværkstedet ting fra naturen til 
fremstillingen af produkterne. Dufte 
kommer af urter og æteriske olier, 
som er olier udvundet af planter, 
blomster og frugter. 

Gaveæske  Jordnær har samlet gode 
sager fra butikken i flotte gaveæsker i 
forskellige prisklasser. Man kan selv-
følgelig også selv samle en gaveæske. 
 
Gavekort til caféen, til spisebillet til 
fællesspisning i Jordnær eller til køb 
af varer kan bestilles på mail@koeb-
mandjordnaer.dk  

Kontakt Jordnær
mail@koebmandjordnaer.dk

Tilmeld til nyhedsbrev 
mail@koebmandjordnaer.dk

Bliv medlem:
www. 2894.foreninglet.dk 

Facebook
Jordnær – Gadevang 
Købmandscafé

Åbningstider
Fredag 14–18, Lørdag: 9–15, 
Søndag 9–15

Gadeledsvej 7, 
Gadevang, 3400 Hillerød
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Går du i salgstanker?

Så ring til os på tlf. 48 24 21 11.

Søderberg / Nielsen aps.
Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk
Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød · Tlf. 4824 2111 · hilleroed@danbolig.dk

DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov

Træfældning, Træbeskæring, Flishugning

Stubfræsning & Rådgivning

Uforpligtende tilbud gives 
 
 

skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626

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

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt

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

Nødebo
Fodklinik
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Har	du	også	svært	ved	at	nå	
at lave god og hjemmelavet 
mad	til	familien	hver	dag?	
Der findes masser af 
halvfærdige løsninger med 
levering	til	døren	fra	fx	Ret	
Nemt, Simple Feast, Nemlig, 
men kassens indhold laver 
jo ikke sig selv, så man skal 
alligevel i gang i køkkenet for 
at tilberede maden.

S om en af de mange aktiviteter 
og fællesskaber for medlemmer 

af Nødebo kro, findes der en række 
aktive spisegrupper, som mødes og 
spiser sammen i de hyggelige lokaler 
med udsigt over den smukke Esrum 
Sø.  Hvis man er med i en spisegruppe, 
møder man op med familien og sæt-
ter sig til et veldækket bord, og som 
ekstrabonus er man i hyggeligt sel-
skab med andre Nødeboere.  Mange 
venskaber og gode naboskaber er op-
stået igennem spisegrupperne. To til 
fire gange om året står man for at lave 
mad til spisegruppen, til gengæld kan 
man så resten af året nyde de øvrige 
spisefællers madlavning. 

”Skønt at man ikke skal tænke på ind-
køb og madlavning den ene gang om 
ugen ,́ Mia og hendes familie har igen-
nem de seneste 12 – 13 år været en 
del af torsdagens spisegruppe, ’vi mø-
des kl 18 til spisning, og det behøver 
ikke at tage mere end 1 times tid, så 
kan man være hjemme igen, hvis man 
har andet man skal nå”.  Efter maden 

hjælpes man i fælleskab med opryd-
ningen. Det kan virke overvældende at 
skulle lave mad til mange mennesker, 
men erfaring med madlavning i stør-
re mængder er ikke en forudsætning. 
Spisefællerne hjælper gerne med råd 
og vejledning, ligesom det store in-
dustrikøkken har alt, hvad mans skal 
bruge til madlavning i store mængder.

Nødebo kro lægger hus til to spise-
grupper om mandagen, en torsdags-
spisegruppe og flere børnespisegrup-
per. De to spisegrupper om mandagen 
og torsdagsspisegruppen er familier, 
som spænder fra børn til pensionister. 
Mandagsgrupperne er på hver 20 – 25 
personer, mens der i torsdagsgrup-
pen er ca. 30 – 35, som spiser med 
hver torsdag.  Prisniveauet i fx tors-
dagsgruppen ligger på 30 kr. for voks-
ne, børn under 6 år spiser gratis og 20 
kr. for børn op til 12 år.

Udover de almindelige spisegrupper 
huser Kroen også Jyttes Madklub og 
Mænd og Mad samt børnespisegrup-
perne, som er et forløb for børn fra 
3.-6. klassetrin, hvor børnene lærer, 
hvad det vil sige at lave mad fra bun-
den.  Børnespisegrupperne mødes 
en gang om måneden i vinterhalvåret 
og laver mad på børnenes præmisser. 
Hver ret bedømmes på udseende, 
smag, sværhedsgrad og originalitet. 
Derudover bedømmes samarbejde 
og der udnævnes en stjernekok for 
aftenen for hjælpsomhed, flid, kreati-
vitet eller en anden ekstraordinær ind-
sats. Efter grundforløbet kan børnene 

fortsætte i Ungdomsspisegruppen, 
som mere selvstændigt finder opskrif-
ter, køber ind og laver mad sammen. 

Både mandags- og torsdagsspise-
grupperne optager nye familier. 
Såfremt der skulle være interesse 
for at starte en helt ny mindre spi-
segruppe, er der også mulighed for 
det om onsdagen i Hestelængen, 
hvor der findes et mindre, men flot 
industrikøkken.

Er fællesspisning på kroen noget for 
dig, din familie eller dine børn, kan du 
kontakte en af nedenstående perso-
ner og aftale en prøvespisning. 

Mandagsgruppe	1	-	Helle  
hellenorbye@adsl.dk

Mandagsgruppe 2 - Thomas
thomasplum6@gmail.com

Torsdagsgruppen	-	Jette	 
jette@herluf.net

Børnespisegrupper	-	Camilla
kroen@svanebjerg.dk

Af Ann Ulrich 

På Nødebo Kro finder man 
hyggeligt madfællesskab



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

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



Som sikkert mange har lagt mær-
ke til i det nu forhenværende som-
merhusområde, så har vi i Nødebo 
vandværk i den forløbne periode 
fortsat arbejdet med at renovere 
ledningsnettet. Vi kan også bero-
lige vores interessenter i områ-
det, for arbejdet er så småt ved at 
være afsluttet. Vandledningerne 
på Pramvejen, Ved Skoven, 
Mosedraget, og her senest på 
Gyvelvej er udskiftet til nye tids-
svarende ledninger.  Det har med-
ført et væsentlig fald i det daglige 
natforbrug af vand, så der har for-
mentlig været sivende utætheder, 
som vi nu har fået under kontrol. 
Renoveringen af Gyvelvej var op-
rindeligt planlagt til 2020, men er 

blevet udført i år, arbejdet forven-
tes afsluttet før jul. I det kommen-
de år har vi ikke planlagt nye re-
noveringsprojekter, medmindre 
der opstår akutte behov, men der 
er stadig områder i Nødebo hvor 
vandledningerne trænger til at bli-
ve opgraderet, derfor vil vi i 2020 
få iværksat indledende vurdering 
af nogle af de områder, så vi får 
et estimat af projektets størrelse.  
Som sædvanlig foregår måleraf-
læsning i december måned, her 
udsendes et selvaflæsningskort, 
vi opfordrer alle til at få aflæst in-
den fristens udløb, specielt for-
di en stor del af vandværkets 
administration i løbet af første 
kvartal 2020 rykkes over til et 

fælles vandværkskontor, som 
vandværkerne omkring Hillerød 
er gået sammen om at oprette. 
Fremadrettet vil det fælles vand-
værkskontor håndtere en meget 
stor del af administrationen for 
Nødebo vandværk.

Allerede nu kan vi oplyse at gene-
ralforsamlingen afholdes onsdag 
den 25. marts kl. 19 på Nødebo 
kro, yderlige information i næste 
nummer af Kirke og Kro.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et 
godt nytår.

Bestyrelsen

Nyt fra Nødebo Vandværk 

December måned nærmer 
sig, og i december har vi på 
Nødebo Skole også traditioner 
både	gamle	og	nyere.
 
Vi har igennem de seneste år lavet en 
tradition, hvor lærerne en tidlig mor-
genstund i december byder på varm 
kakao og småkager. Her kan alle sko-
lebørn og forældre komme forbi ha-
ven foran Skovhuset og få lidt varmt 
at drikke og en lille decembersnak. 
Det har været rigtig hyggeligt de øv-
rige gange, og er noget alle vi voksne 
ser frem til med glæde.

Vores årlige samarbejde med Nødebo 
Kirke omkring en meget fin og flot te-
aterforestilling er også godt i gang. 
3. klasse øver sig på krybbespil frem 

mod juleafslutningen, hvor både fami-
lier kommer til forestilling, og hvor hele 
skolen er i kirken og se forestillingen.
Vi er i det hele taget godt i gang med 
skoleåret, som indtil nu har budt på 
mange gode stunder for børn og 
voksne. Der er både gode undervis-
ningsforløb, læsetræning, matematik 

i skolegård og gymnastiksal og en 
masse spændende ture ud-af-huset, 
som præger hverdagen, og Nødebo 
Skole summer dette efterår af liv og 
glade læringsivrige børn.

Mette Schmidt, 
Afdelingsleder

Nyt fra Nødebo Skole
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w48209120 royalstage.dk

13. DECEMBER 
w4820 9120 frederiksborgcentret.dk FrederiksborgCentret

START AFTENEN 17.30
I RESTAURANT F

 AFHOLDES I 

w48209120 royalstage.dk

ÅBNINGSKONCERT I NORDSJÆLLANDS NYE ARENA

w48209120 royalstage.dk

RASMUS SEEBACH • BURHAN G • Rasmus Bjerg som JOHN

18. JANUAR
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MORGENSANG
&
MORGENBRØD

KOM 
OG 

SYNG MED

Fredag 15. november
Fredag 29. november 

Fredag 13. december

Fredag 10. januar
Fredag 24. januar

Fredag 7. februar
Fredag 21. februar

FOR ALLE

NØDEBO OG GADEVANG KIRKER

DET ER LIGE MEGET, HVORDAN MAN SYNGER. 
BARE SYNG TIL!
To fredage i måneden kl. 10.00 synger vi både nye 
og gamle klassikere fra Højskolesangbogen. 
Bagefter bliver der budt på friskbagt morgenbrød 
og kaffe. 
Det foregår alt sammen i Nødebo Præstegård. 

Alle er velkomne!
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TRADITIONEN TRO SERVERES HJEMMELAVET JULEMIDDAG 
m. AND, FLÆSKESTEG OG RIS À L’AMANDE 

Vi skal julehygge, spise, synge julesalmer og sange, danse om juletræet,
 julequizze og opleve en meget festlig julecabaret.

Tilmelding: Senest tirsdag 3. december til præstesekretær Allan Høier,
         som træffes på kontoret tirsdage kl. 10.00-16.00, 
        tlf. 4848 0719 eller alho@km.dk. 
          Kørsel: Brug for kørsel? Ring Allan Høier, tlf. 4848 0719
      Pris: 120 kr. pr. person, som betales på selve dagen. 

TIRSDAG 10. DECEMBER KL. 13.00-16.00

 
MED JULECABARET
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Foto, Lars Skov
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FOREDRAG OM KIM LARSEN 
Tirsdag den 18. februar
kl. 14.00 – 16.00

Kim Larsen blev den indtil videre 
største danske folkekunstner. Han 
skabte musikalsk bro mellem flere ge-
nerationer. Han var en nutidig Dirch 
Passer, Elvis Presley og Grundtvig i 
samme person.

Hvad skabte den enorme succes? 
Hvorfor lige ham? Hvordan havde Kim 
Larsen det selv med sin succes? Hvad 
drev Kim Larsen.

I foredraget taler Jan Eriksen om Kim 
Larsens betydning, hans kampe, hans 
nederlag og selvfølgelig hans man-
ge succeser. Han taler også om Kim 
Larsens mindre kendte sider. Ligeså 
vel som Kim Larsen var en stor ynder 
af dansk vise- og revykunst, var han i 
besiddelse af en stor litterær interes-
se, der gennemsyrer alle hans plader. 
Journalist, forfatter og foredragshol-
der Jan Eriksen har flere gange in-
terviewet Kim Larsen, hans musiker-
venner og andre omkring ham. Han 
har anmeldt Kim Larsen og Kjukkens 
koncerter og plader i alt mere end 
20 gange.

TO	HISTORIER	FRA	NØDEBO	
Tirsdag den 14. januar 
kl. 14.00 – 16.00

Fhv. lektor, cand. mag. Asger Berg for-
tæller om to helt forskellige hændel-
ser med tilknytning til Nødebo i hen-
holdsvis 1889 og 1944. Historierne 
er ukendte for de fleste og bygger 
på foredragsholderens egen re-
search. Den ene historie handler om 
en skovtur og er båret af humor og 
idyl – den anden handler om et drab 
under besættelsen. Samtidig fortæl-
les om, hvorledes foredragsholde-
ren kom på sporet af kilderne til de 
to beretninger. 

Asger Berg har i mange år været 
meget interesseret i lokalhistorie 
og er formand for Hillerød lokalhi-
storiske forening. Fri entré, kaffe og 
kage koster 20 kr.

TIRSDAGSTRÆF 
i præstegården
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  Ni Læsninger 
Syng dig ind i julens hjerte 
Medvirkende: Nødebo-Gadevang kirkers Kantori

Første søndag i advent, 
Den 1. december 
Gadevang kirke kl. 14.00
Nødebo kirke kl. 16.15
En stemningsfuld juletradition 
med dejlig julemusik
Første søndag i advent begynder 
nedtællingen til jul. Advent betyder 
”ankomst”. Julen er ved at ankomme. 
Guds ankomst til denne verden i skik-
kelse af barnet i krybben. På én gang 
så lige til og dog et mysterium. 
Der er mere mellem himmel og jord, 
siger man. Der er en navlestreng, en 
kærlighedstråd, et fællesskab, vi al-
drig falder ud af. 

Der er et glædelige budskab om tro, 
håb og kærlighed til evig tid. Det lan-
dede i en stald en vinterklar nat. Det 
lander igen, når vi om få uger samles 
om stjernen, om træet, om lysene, 
om festen. 

Men er vi landet? Advent betyder 
ankomst. Nu skal vi forberede os. 
Stemme sindet til fest, så vi kan lande i 
julens glæde og have os selv med i det.
Ni læsninger skyder advent i gang. Vi 
skal synge de dejlige, kendte advents 
og julesalmer. Og så skal vi føres ad 
den røde tråd i Bibelen gennem ni læs-
ninger, der bygger op til julens glæde. 

  Bobler og blæsere 
Festgudstjeneste for fuld musik nytårsdag
Medvirkende: Royal Danish Brass

Den 1. januar 2020
Nødebo kirke kl. 14.00 
Gadevang kirke kl. 16.00
Intet	nytår	uden	vores	festlige,	tra-
ditionsrige	nytårsgudstjeneste.	
Vi mødes, vi synger, vi ser tilbage og 
vi ser frem. Vi siger farvel til noget, vi 
siger goddag til noget andet. Vi griner 
og græder. 

Men først og fremmest er vi sammen, 
lige her og lige nu, for at minde hinan-
den om, at vi ikke er alene på livets vej. 

Musikken leveres af fire fantastiske 
blæsere, der vil sørge for, at vi kom-
mer ind i det nye år med maner. 

EN BÅDE FESTLIG OG TÆNKSOM 
STUND MED TØMMERMÆND!
VI SES I KIRKEN NYTÅRSDAG

Royal Danish Brass:
Lásló Molnár (trompet), Henning 
Hansen (horn), Keld Jørgensen (ba-
sun), Martin Reinhardt (basbasun) og 
Torben H.S.Svendsen (orgel)
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  Aftenkirke  Tid til ro og eftertanke

Hver	den	anden	torsdag	i	måneden
Gadevang	kirke	kl.	19.30
Midt i den travle hverdag har vi 
brug for et sted, hvor vi kan finde 
ro. En stille stund midt i tidens støj. 
Et	åndehul	med	plads	til	fordybelse.	
Et sådant åndehul vil vi gerne ska-
be med vores aftengudstjenester i 
Gadevang kirkes ualmindeligt smuk-
ke rum. I Gadevang kirke bevæger 
himlen sig helt ind gennem de store 
vinduer og gør netop dette kirkerum 

til noget helt særligt. Gudstjenesterne 
har fokus på stilhed, musik, ord til ef-
tertanke og smukke salmer. 

KOM FORBI GADEVANG KIRKE 
TIL EN AFTENGUDSTJENESTE. 

12. december 
 9.	januar	
13. februar

  Hellig tre konger søndag  
Lad julen vare lidt længere
Medvirkende: Nødebo-Gadevang kirkers Kantori

Søndag d.5. januar kl. 10.30
Nødebo kirke
De fleste har allerede smidt juletræet 
ud, spist alle klejner og fjernet al ju-
lepynten fra vægge og vindueskarme. 
Men julen er ikke forbi, før vi har fejret 
Hellig Tre Kongers dag. 

EN GUDSTJENESTE OM AT GIVE 
GAVER, OM LÆNGSEL OG OM AT 
HAVE EN LEDESTJERNE.

  krop og ånd og meningen med livet  
Sogneaften i Nødebo Præstegård
Med Bente Klarlund og Mikkel Wold

Tirsdag	d.4.	februar	kl.19.30
Vi har sat læge Bente Klarlund og præst 
Mikkel Wold stævne i præstegården til 
en samtale om krop og ånd, om tro og 
videnskab, om moderne kropsdyrkelse 
og længslen efter det gode liv. 
Sammen har de to skrevet samta-
lebogen ”Krop og ånd og meningen 
med livet”, hvor de diskuterer drøm-
men om den perfekte krop, der til ti-
der har eksistentielle eller ligefrem 
religiøse undertoner. 

Bente Klarlund er dr.med og over-
læge på Rigshospitalet, professor ved 
Københavns Universitet og leder af 

Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. 
Forfatter til mere end sekshundrede 
videnskabelige artikler, adskillige po-
pulærvidenskabelige bøger og delta-
ger aktiv i den offentlige sundhedsde-
bat. Forfatter til bl.a. ”Sandheden om 
sundheden” og ”Gå-bogen”

Mikkel Wold er sognepræst i 
Marmorkirken, siden 2008 desuden 
lektor ved Folkekirkens Uddannelses og 
Videnscenter, har skrevet flere artikler 
og bidraget til bøger om teologi, psyko-
logi og samfund, bl.a. debatbogen ”Tag 
etikken tilbage. Markedstænkningen og 
dens konsekvenser.”



Jespervej 54
3400 Hillerød

Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS 
& 

Vine fra  
Vinhuset Stolz

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

Fysioterapi & Massage
30 min. behandling: 225 kr

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

				Spil	
BADMINTON	
i	Nødebo	Badmintonklub!	

Vi	spiller	fra	september	til	maj.	Vi	har	baner	i	Jespervejhallen	og	
Østervanghallen	i	Hillerød	og	i	gymnastiksalen	på	Nødebo	Skole.	

Hvad	enten	du	er	nybegynder	eller	har	spillet	før,	er	der	rig	mulighed	for	
at	få	pulsen	op	og	sved	på	panden!	Er	du	rigtig	seriøs	er	der	mulighed	for	
at	deltage	i	holdkampe	mod	andre	nordsjællandske	klubber.	

Vi	afholder	årlige	klubmesterskaber	og	har	hyggeturnering	omkring	nytår.	

Klik	ind	på	vores	hjemmeside	for	ledige	baner,	spilletider	og	tilmelding.					

				

	

	

													Årskontingentet	er	kun	kr.	425,-						
	

					WWW.NIFBADMINTON.DK	
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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 24264386
gertrud.andersen1957@gmail.com
Helene Armfelt 23462767
Kirsten Aunstrup 48485874
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  3075 7362
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  30186513
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 4848 0672
Kasserer
Birger Brandis 4848 2597

FORSAMLINGSHUSET 
”NØDEBO KRO”
www.Noedebo-kro.dk

kro@noedebo-kro.dk

Formand
Hanne Toke 2945 9149
Næstformand
Ann Ulrich 4010 3288
Kasserer
Erik Wedø 2113 0847
Sekretær
Jens Lassen 5277 1871
Bankoudvalget
Mogens Bastrup 2129 9369
Driftsudvalget
Jan Kongerslev  2333 6647
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre 20141617
Info-udvalget
Ann-Britt Thorndahl 3023 4929
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup 5189 5494
Medlemsudvalget
Iben Bækgaard 2246 7094
Økonomiudvalget
Ib Østlund 2297 1498



Se flere oplysninger på:  www.noedebogadevangkirker.dk

Gudstjenester 
November, December, Januar og Februar

Vejviser for kirkerne Nødebo og Gadevang

November Nødebo Gadevang
28. Nov. 17.00  Salmer og spa. --- EHL

December

 1. Dec.  1. advent 16.15  Ni læsninger 14.00  Ni læsninger EHL
 8. Dec.  2. advent 10.30 --- BEHO
12. Dec. --- 19.30  Aftenkirke EHL
15. Dec.  3. advent 9.00 10.30   Syng min salme  

Himmel & Jordnær
EHL

22. Dec.  4. advent 10.30 --- BEHO
24. Dec.  Juleaften 15.30 og 17.00 14.00 EHL
25. Dec.  Juledag 9.00 10.30 BEHO
26. Dec.  2. juledag 10.30 --- EHL
29. Dec.  Julesøndag --- 14.00  Gløgg og julesalm BEHO

Januar

 1. Jan.  Nytårsdag 14.00 16.00 BEHO/EHL
 5. Jan.  Helligtrekonger 10.30 --- EHL
 9. Jan.  --- 19.30  Aftenkirke BEHO
12. Jan.  9.00 10.30 BEHO
19. Jan.  10.30 --- BEHO
26. Jan.  9.00 10.30 EHL
30. Jan.  17.00  Salmer og spa. --- EHL

Februar

 2. Feb.  10.30 --- EHL
 9. Feb.  9.00 10.30 BEHO
13. Feb.  --- 19.30  Aftenkirke EHL
16. Feb.  10.30 --- EHL
23. Feb.  Fastelavn 10.30 13.00  Børnekirke BEHO
27. Feb. 17.00 Salmer og spa. --- EHL

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: Bettina	Hovgaard-Schulze
Tlf.: 4016 0730 - mail: beho@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


