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Fornyelse – fornøjelse

Kære læser

V

i har valgt at prøve noget nyt.
Både fordi der nogen gange skal
forandring til, og også, fordi vi nu
fik nye muligheder. 3 friske folk fra
Gadevang meldte sig til layout gruppen og ved nogle få indledende møder blev der enighed om en ny model for vores fyrreårige blad.
De nye kræfter er de grafiske designere; Bo Møller, Angela Grum og
Morten Agergaard, og de vil sammen med de to rutinerede Kirke og
Kro layoutere, Cecilia Therkildsen og
Nanna Wichmann forenkle processen, og brede frivillig- opgaven ud i
mellem sig.
I foråret måtte vi sige, at vi højst kunne regne med 4 numre – og måske
ikke engang det, nu kan vi få 5 numre
på gaden om året og med flere sider
og et godt og gennemarbejdet, men
enkelt lay out, som alle kan gå til.

Vi bliver glade for alle bidrag fra
vores læsere. De behøver ikke at være
så fine som Breughels, men som
hans malerier, kan de omhandle alt i
mellem himmel og jord - kirke og kro.
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Vi har måtte sige tak og farvel til vores trykkeri, Cool Gray, som i mange
år har leveret god kvalitet og været
trofaste samarbejdspartnere. Nu har
vi forhandlet en ny aftale med et nyt

trykkeri - og vi håber på lige så mange gode år med GPS group.
Nyt tryk. Flere sider. Godt papir. Med
alt dette og med mere plads og luft
ser fremtiden lys ud og vi håber at
vores læsere fortsat vil bidrage med
historier, billeder og tegninger, så bladet bliver så levende og vedkommende som muligt og vi håber alle, at I vil
nyde bladet og at I synes det stadig
er læseværdigt.
De næste udgivelsesdatoer ser
sådan ud:
22-10-17
26-11-17
4-2-16
22-4-18
Husk, der er deadline for
annoncer og billeder både fotos og tegninger
og øvrige indlæg 3 uger før
udgivelsesdatoen.
På redaktionens vegne,
mange venlige hilsener
Lisbeth Larsen
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de fleste af byerne nedlagt, og der
er et skarpt skel mellem skoven og
det åbne land. Esbønderup er en
skovlandsby, som har fået lov at
bestå.

Ny sæson på
Kroen
Sammen med dette
nummer af Kirke & Kro får I
kulturkalenderen for sæson
2017-18 med et væld af
oplevelser på Kroen. Man
behøver heldigvis ikke at
tage til København for at
møde de store kunstnere –
de kommer til Nødebo.
Der er et bredt udvalg af musik og
foredrag på programmet, og igen i
år er Nødebo Kro en af de store deltagere med fire koncerter i Hillerød
Musik og Teater Festival. Festivalen
åbnes i Nødebo den 1. november
med den fremragende folkemusikgruppe Dreamers’ Circus. En koncert, der hurtigt bliver udsolgt.
I mange år har der i sæsonen været
musik og dans den første fredag i
måneden, men det laver vi nu om
på. Man kan stadig danse i oktober,
december og januar, men i november, februar, marts og april bliver
dansemusikken erstattet af lyttemusik. Man kan selvfølgelig starte
i krostuen med en god middag til
rimelig pris, og efter middagen kan
man sætte sig ind i salen og få en
musikalsk oplevelse. Vi byder på
vidt forskellige musikalske genrer
de fire fredage og håber, I vil tage
godt imod det nye initiativ.
Billetsalget er åbent på hjemmesiden, og der sælges som sædvanlig
et billigt årskort til medlemmer af
Forsamlingshusets Venner. For kun
800 kr. kan man få adgang til 24 oplevelser. Man kan selvfølgelig også købe
billetter til de enkelte arrangementer,
og det anbefales at købe billetterne i
forsalg – især til de to koncerter med
nummererede pladser med Trille
Band den 24. september og med
Dreamers’ Circus den 1. november.
Vi ses på kroen!
Kulturudvalget
4

Søndag den 24. september kl. 16
Koncert

Trille Band

Igennem 70’erne og 80’erne var
Trille en af de mest markante og
elskede sangere og sangskrivere
i Danmark. Hendes lyrik gik lige i
hjertet på en hel generation med
hendes usentimentale tilgang til de
store følelser, hendes hverdagsskildringer og hendes markante politiske holdninger.
Længe inden Trille døde, gav hun
skuespilleren Mette Marckmann lov
til at fortolke sine sange, og det gør
hun, så publikum gribes om hjertet
og både griner, græder og synger
med. Med sig har hun det samme
band, som Trille i sin tid turnerede med: Ole Fick på guitar, Øyvind
Ougaard på klaver og harmonika og
Mads Vinding på kontrabas.

Vi mødes på parkeringspladsen
ved Esbønderup Kirke, hører om
kirken, og går derfra ad kirkestien
ud i Gribskov og finder sporene
efter en af de nedlagte landsbyer,
Sibberup. Husk fornuftigt fodtøj.
Skovturene med skovløber Carsten
Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen
Nordsjælland og Forsamlingshuset
Nødebo Kro. Turen er gratis,
starter kl. 17 og varer 2-3 timer.

Søndag den 1. oktober kl. 16
Klassisk koncert

Rikke Sandberg og
Tanja Zapolski

Billetter til koncerten koster 200 kr. ved
indgangen og 180 kr. i forsalg på www.
noedebo-kro.dk. Gratis med årskort. Der
er nummererede pladser

Onsdag den 13. september kl. 17

Vandretur

Guide: Carsten Carstensen
I gamle dage var der et mægtigt
liv i Gribskov. Der lå gårde, landsbyer og marker. Bl.a. landsbyerne
Esbønderup og Sibberup. I dag er

Tanja Zapolski og Rikke Sandberg
er hver for sig de allermest efterspurgte og prisbelønnede koncertpianister i Danmark. De to pianister
er også kendt som The Piano Duo
og har spillet sammen i en årrække.
Ved koncerten i Nødebo spiller de
virtuos musik for firhændigt klaver.
I ef teråret 2016 skulle Rikke
Sandberg have akkompagneret cellisten Ursula Smith til en koncert på
Nødebo Kro, men blev syg aftenen
før. Tanja Zapolski trådte til med
mindre end et døgns varsel og reddede koncerten. Nu får vi lejlighed
til at høre dem begge sammen på
forsamlingshusets Yamaha flygel.
Billetter til koncerten koster 150 kr. ved indgangen og 140 kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk. Gratis med årskort.
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Fredag den 6. oktober fra kl. 18

Søndag den 8. oktober kl. 16

Søndag den 22. oktober kl. 16

Oktoberfest

Foredrag Herrens

Foredrag og musik

Ølfest, dans og god
mad
Inspireret af den store sydbayerske øl-fest trækker vi i lederhosen ”mit alles”. Dørene åbnes
kl. 18, og ved 19-tiden serveres
der et lækkert måltid mad, mens
Kroens øl-haner er åbne for tørstige ganer, og højttalerne spiller
liflig musik.
I løbet af aftenen afholdes konkurrencer i sømslåning, flæskesværog hesteskokast, så der er noget
for enhver smag! Musikken fortsætter i ændret stil, og der vil
være præmie til bedst udklædte.

Veje

Den ny TV-serie ”Herrens Veje” har
Adam Price som idémand og hovedforfatter. Det er et stort anlagt,
karakterbaseret TV-drama, der behandler begrebet tro i dets mange
facetter og betydninger. Adam Price
går i foredraget bag om det, vi ser
på skærmen.
Blandingen af et konkret familiedrama, kirkepolitiske forviklinger,
troen og tvivlen, plus et stænk af
det overnaturlige viste sig at være
en kæmpe udfordring for den ellers garvede manuskriptforfatter.
”Det er absolut det sværeste, jeg
har lavet indtil videre”, sagde Adam
Price, da han afleverede sidste manuskript til første sæson.

Chris Minh Doky
Jazzmusikeren Chris Minh Dokys
vilde livshistorie har lært ham,
hvordan man ved at sætte sig selv
på spil, turde give slip og lave fejl
kan blive bedre til at være til stede
i nuet og opnå større nærvær i alle
aspekter af livet.
Han fortæller om sex, drugs og
jazz og de mange spændende
møder, musiker tilværelsen har
før t med sig – fra Miles Davis
og Bill Clinton til Niels-Henning
Ø r s te d Pe d e r s e n o g S a n n e
Salomonsen.

Forsamlingshuset og menighedsrådet for Nødebo og Gadevang er
gået sammen om at få Adam Price
til Nødebo.

Undervejs beskriver han indgående
sit forhold til musikken og fortæller
om den metode, han har udviklet
til ægte musikalsk sammenspil. Og
han vil selvfølgelig slutte eftermiddagen af med at spille et par numre
på sin kontrabas.

Indtil kl. 21 er der kun åbent for deltage-

Billetter koster 150 kr. ved indgangen og 140

Billetter koster 150 kr. ved indgangen og 140

re med spisebillet. Derefter er der gratis

kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.

kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.

adgang.

Gratis med årskort.

Gratis med årskort.

Spisebilletter til 150 kr. for medlemmer af Forsamlingshuset s
Venner og 175 kr. for ikke-medlemmer sælges indtil onsdag den
27. september kl. 12, hvis der da
ikke er udsolgt inden.

Ny medlemsfordel!!!

OBS!!!

Der er i denne sæson medlemsrabat på

Der er en trykfejl på side 16 i kulturkalen-

20% ved køb af enkeltbilletter til kultu-

deren: Koncerten med Jane & Shane er

rudvalgets arrangementer. Rabatten gi-

fredag den 2. februar.

ves til medlemmer af Forsamlingshusets

Og efter trykningen har vi måttet ændre

Venner, der har betalt kontingent for

tidspunkter for to arrangementer:

2017. Hvis man regner med at komme til

Foredraget med Jens Christian Grøndahl

Koncerten den 12. november med Niklas

mere end 6 arrangementer kan det sta-

(side 6) er flyttet til onsdag den 15.

Walentin og Alexander McKenzie (side 9)

november kl. 19.30

er flyttet til kl. 20 samme dag.

dig bedre betale sig at købe et årskort.
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Nyt fra
Nødebo Lokalråd

I marts måned afholdtes
lokalrådets årlige
generalforsamling. Til
stor glæde mødte en
hel del interesserede
frem, og mange var også
interesserede i at arbejde
aktivt i rådet.

D

et er således meget glædeligt, at
rådet nu er styrket med mange
friske kræfter og ser således ud:

Sommerhusområdet –
En skelsættende dag i
Nødebos historie.

LOKALRÅDETS NY
BESTYRELSE

M

Formand: Søren P. Østergaard
Næstformand: Michael B.
Andersen (nyvalgt)
Kasserer: Birgit Madsen
Sekretær: Lorna B. Rudd (nyvalgt)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lene Thorsen, Helle Barker, Tilde
Gylling, og nyvalgte medlemmer:
Christina Nyander Ottesen, Gitte
S. Bendsen, Maria S. Brendstrup,
Sus Bigom, Knud Ingolf Jensen,
samt dertil byrådsmedlem
Christina Thorholm
Tilforordnet: Sognepræst Eva
Holmegaard Larsen
Revisor: Poul Bønsøe
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andag d. 26. juni havde
Nødebo fint besøg. Erhvervsminis ter Brian Mikkelsen og
Hillerøds Borgmester mødtes med
repræsentanter fra Lokalrådet og
fra Grundejerforeningerne i sommerhusområdet, for at markere, at
”Fingerplanen 2017” trådte i kraft
netop den dag. Nødebo er specifikt
nævnt i planens §22 stk. 7, hvorunder det fastslås, at sommerhusområdet i Nødebo kan overføres til
Byzonestatus, idet efter kommunens udarbejdelse af en lokalplan
for området.
Kommunen er allerede i gang med
at udarbejde lokalplanen i samarbejde med Lokalrådet og grundejerforeningerne i området. Nødebo er nu
blevet 17 % større !
På billedet (fra venstre mod højre):
Jakob Stensen (Fmd. Nødebo Holt
Enge), Borgmester Dorte Meldgaard,
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Erhvervsminister Brian Mikkelsen,
Mikkel Winther (Fmd. Nødebo
Skovvænge) og fra Lokalrådet: Søren
P. Østergaard, Lene Thorsen og Tilde
Gylling.

Trafiksituationen i
Nødebo

V

IDSTE DU AT: Antallet af lastbiler der kører gennem Nødebo
er s teget med hele 75% siden
2008 ? Der kører nu over 700 lastbiler igennem Nødebo i døgnet,
i ø vrig t sammen med ca. 8.000
per sonbiler. 1 L as tbil belas ter
vejen lige så meget som 10.000
personbiler.
Lokalrådet har stor fokus på dette område, og vi havde i november
sidste år inviteret formanden for
Miljø- og Teknikudvalget i Hillerød
Kommune, Tue Tortzen, til møde i
Nødebo, ligesom vi havde bedt om
(og fik) foretræde for udvalget, i
marts måned i år, hvor vi fremlagde
vores syn på sagen.

Du kan se præsentationen på vores hjemmeside: www.nødebo.dk
Vil du have indf lydelse på
Lokalrådets arbejde med at begrænse trafikken gennem Nødebo,
er du velkommen i spørgetiden ifm
et af vore månedlige møder (næste
gang er d. 15 august kl. 1930 på
kroen), ligesom du er velkommen
til at skrive til os på mail: noedebo.
lokalraad@gmail.com
Vores arbejde med forbedring af
trafikforhold omfatter også etableringen af en c ykels ti mellem
Nødebo og Grønnevang Skole, afdeling Jespervej. Projektet er påbegyndt for ca. 10 år siden og så
for et par år siden ud til slet ikke at
blive til noget. Det gør det så nu !
Herunder er der opsat lysmaster
ifm. cykelstien fra Nødebo mod
Hillerødvej, som til Lokalrådets (og
mange andres) store forundring
”vender den forkerte vej”. Og hvorfor gør de så det ? Jo – det gør de,
fordi naturstyrelsen ikke har tilladt

lys på cykelstien, hvorfor kommunen
blot har opsat vejbelysning i stedet.
Og derfor vender lygtepælene mod
vejen og ikke mod cykelstien.

Kommende aktiviteter
15- August - 12. December

Optakt til kommunalvalget

O

nsdag d. 25. ok tober har
Lokalrådet planlagt at inviterer
repræsentanter fra alle de partier
der stiller op til kommunalvalget (d.
21. november), til en paneldebat på
Kroen. Reserver allerede nu aftenen
og kom og hør hvad politikerne vil
gøre for Nødebo ! Mere herom i næste nummer af Kirke & Kro.
Lokalrådet holder ordinære møder
15. august, 12. september, 24. oktober, 14. november og 12. december.
Møderne afholdes på Kroen og der
er hver gang spørgetid fra kl. 1930,
hvor alle er velkomne.
Søren P. Østergaard
Formand, Nødebo Lokalråd

AUGUST JØRG ENSEN
A D V O KAT E R

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

Du kan kontakte din lokale advokat advokat Martin Utiger (møderet for Højesteret) på:
Tlf.: 48 24 79 20 eller mail: mu@augustj.dk
Martin Utiger er ekspert i retssystemet og dens kompleksitet.
Du kan se mere om advokatfirmaets arbejdsområder på: www.augustj.dk
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Krop og sanser i Troldehøjen

Troldehøjens fokus på at
skabe de bedst mulige
læringsbetingelser for
børnene, har grundlag i
forskning i brugen af
kroppen og sanserne og
hvordan de tænkes ind i
læringsprocesserne.

V

i arbejder med børnenes forståelse af deres krop og sanser,
på mange måder i vores hverdag.
Herudover har vi fokus på det i vores projekter. Det minder på mange
måder om didaktikken som bla. også
Nødebo Skole praktiserer ved udeskoleundervisning, og giver derfor
en fantastisk rød tråd i barnets liv
fra børnehaven til senere i skolen.
Vi har lige haft 2 ugers projekt omkring krop og sanser. Her havde vi
hver morgen kl. 8.30 morgengymnastik hvor både vuggestuen og børnehaven var med. Der blev danset, løbet, strakt ud og ikke mindst trænet
lattermuskler.
Børnene har efter projektets afslutning, efterspurgt morgengymnastikken, så den vil helt sikkert blive taget
op igen i sommerferien.
Både børn og voksne har lavet en
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masse aktiviteter- ude og inde. Vi
har gået igennem sansekasser fyldt
med sten, bark, kogler, vand og sand.
Udover at børnene, i situationen,
mærker hvordan det føles at træde
på de forskellige materialer, understøtter aktiviteten også en fremtidig
kropsbevidsthed.
Børnenes kropsbevidsthed er blevet
beriget af massage. Dels af pædagogerne og dels af et fodbad, som vi var
så heldige at få lov til at låne af en
forældre. Både børn og voksne har
klatret, trillet og rullet,- så kroppen
og sanserne er blevet stimuleret i rigelige mængder.
En ting er sikkert, brugen af kroppen
og sanserne er sjovt for både børn
og voksne – og vi elsker glade børn!
Bedste hilsner
Daglig Leder i Troldehøjen
Olav Gang
41. ÅRGANG #1

Tirsdagstræf
i præstegården

Mød årets naturfotograf og
Kgl. operasanger, Stig Fogh
Andersen

Årets naturfotograf 2016,
Per Finn Nielsen

Kgl. Operasanger
Stig Fogh Andersen

Den 19. september kl. 14 – 16

Den 24. oktober kl. 14 – 16

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

Per Finn Nielsen i Fredensborg blev
i 2016 hædret med den ærefulde titel af Foreningen af Naurfotografer i
Danmark. Et af hans mesterskud er
nået helt op blandt verdenseliten.
Lige siden drengeårene har Per Finn
Nielsen haft en dyb interesse for fotografering og naturen, ikke mindst
fuglelivet. Han er ude med kameraet
hver eneste dag og ofte ude at holde
foredrag i ornitologiske foreninger.

Stig Fogh Andersen blev kgl. operasanger, da han var 30 år, og havde derefter i 34 år Det Kgl. Teater
som sin faste base parallelt med,
at han som verdenskendt Wagnertenor turnerede på de store operascener i Europa, Asien, Nord- og
Sydamerika. Inden han holdt op på
Det Kgl. Teater, modtog han den meget sjældne anerkendelse at dronning Margrethe udnævnte ham til
Kgl. Kammersanger.

Vi skal have fornøjelsen af at se et
varieret udvalg af billeder, fortrinsvis fra Esrum sø og høre om Per Finn
Nielsens liv som naturfotograf.

DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring, Flishugning

Når det er lykkedes at lokke Stig Fogh
Andersen til at komme og fortælle om sit liv og måske synge lidt for
os, skyldes det, at Nødebo ikke er et
fremmed sted for ham. Han kom her
første gang som 17-årig med sit rockband ’The Blackmailers’ for at spille
til dans på den oprindelige Nødebo
Kro. Siden vendte han tilbage og har
to gange sunget på ’vores’ Nødebo
Kro, inviteret og engageret af kroens
kulturudvalg. Og, ikke at forglemme,
bor hans tidligere ægtefælle og mor
til deres to børn, Gunver Nielsen, jo
også her i byen.

Stubfræsning & Rådgivning
Uforpligtende tilbud gives
skov@treecare.dk • www.treecare.dk
Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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Invitation
Nødebo Vandværk
Efterårets aktiviteter
Vort bestyrelsesmedlem Anders
Knudsen er udtrådt af bestyrelsen. Anders skal udstationeres i to
år for Folkekirkens Nødhjælp. Tak til
Anders for hans indsats.
Ind som nyt bestyrelsesmedlem
træder suppleant Frederic Klockars
Jensen.
Vandforsyningen har været stabil.
Selv om der har været strømsvigt
i vort område, har vi med den nye
nødforsynings ledning til Stenholt
Vandværk kunnet opretholde vandforsyningen i Nødebo.
I august starter vi på udskiftningen
af udpumpnings manifold, og samtidig vil det gamle styresystem blive
udskiftet. I udskiftningsperioden vil
der være et lidt lavere vandtryk end
det vi normalt har i Nødebo.
S amtidig v il indbr uds sik r ing
af boringer og vandværk blive
opgraderet.

Datoer for efterårets
strikkeaftener:
Kære Kirke og Kro læser!

-”Nøddeknækkerne”- bliver -40
år- Fredag d. 29. SEP. 2017. Det
skal fejres!!!
Vi vil derfor gerne se dig/jer til fødselsdagsfest på Nødebo Kro på
denne dato.

Program

14 – 17 Gaven fra Kroen er, at der
bydes på kaffe og lagkage og musikanter og gæster fra nær og fjern,
deltager i på ”Buskspil” inde og ude.
Husk instrumentet. Børn og voksne
mødes og snakker sammen. Alle er
velkomne! Ingen entre!
17 – 18 Nøddeknækkerne spiller et
Henning Munnecke – potpouri.

Billedkunstner
Jørgen Amelung

18 – 19.30 Fødselsdagsmiddag.
Ønsker man at deltage her, bestilles
og betales maden på Kroens hjemmeside, senest onsdag d. 27.09. kl. 12.

”Det er mit mål, at billedet kommunikerer med beskueren, at man kan
gå på opdagelse i billedet - det må
gerne overraske”

19.30-22.30 Fest-Fælles-Aften

Mine motiver opstår undervejs, når
farver, skygger og fantasien arbejder,
her opstår mulighederne, billedet får
sit eget liv, og det kan blive interessant at se på for beskueren”

August 2017, Bestyrelsen

Kroens
bestyrelsesmøder
14-8-17 / 4-9-17 / 2-10-17 / 6-11-17
& 4-12-17
Alle dage kl. 19.30. Der er spørgetid
for alle det første kvarter

Lokalrådets
bestyrelsesmøder
15-8-17 / 12-9-17 / 24-10-17 / 14-1117 & 12-12-17
De foregår på Kroen, starter kl.
19.30, og har spørgetid det første
kvarter.
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7. og 21. september
5. og 19. oktober
16. og 30. november
4. januar

De spillegrupper der har lyst- spiller 3-5 numre ( afhængig af hvor
mange grupper, der er), efterfulgt
af 3-4 bunkespilsnumre fra vedlagte program, så vi får en varieret og
festlig aften.
Husk at tilmeld jer til Søren:
Telefon: 6126 4411
Mail: soeren.sigsgaard@gmail.com
Mange forventningsfulde hilsner
”Nøddeknækkerne”

Jeg er selvlært billedkunstmaler og
har malet siden 1981. Det er hovedsageligt akryl på lærred, men jeg
kombinerer også olie og akryl i samme billede.
Jørgen Amelung
Mobil 40 52 52 66
Hjemmeside: www.elsinorart.dk
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Vi modtager gerne møbler, porcelæn, bestik, legetøj, tasker, sko,
kondicykler, tøj, nips, elektronik,
cykelhjelme, værktøj, havemøbler, billeder, malerier, spejle, stof,
puder, løbecykler, smykker, julepynt, cykler, barnevogne, bøger
og meget mere. Dog modtager vi
ikke hårde hvidevarer og gammeldags fjernsyn med billedrør. Selv
den mest ”trætte” cykel, kan vores
cykelmekaniker trylle om til et køreklart transportmiddel. Tak for dit
bidrag.

Loppemarked 2017
Når sommeren går på hæld er lopperne i Nødebo allermest aktive.
Vi holder loppemarked d. 27-8-17
fra kl.10 til 14.
Der er auktion kl. 12, og igen i
år har Jesper Bo, kendt fra bla.
”Skattejægerne” sagt ja til at være
auktionarius
Loppeladen holder åbent på Kroen
hver lørdag kl. 10 - 12 frem til loppemarkedet, og vi modtager med
kyshånd dine effekter.
Vi kører ud og henter loppeeffekter aftalte onsdage og lørdage, helt frem til loppemarkedet.
SMS, ring eller mail til Jytte Møller
på tlf. 3026 3231 eller moeller.jytte@gmail.com og lav en aftale om
afhentning.
EFTERLYSNING Brugt legetøj ,
havemøbler , cykler, messingting
og aflagte møbler. ALT kan bruges
(dog ikke hårde hvidevarer ) - og
det hele går til et godt formål

Loppeladen kan åbnes
ekstraordinært
Vores vicevært Jack kan åbne laden,
ring 48480746 i hans træffetid:
mand. 17-19, tirsd. og fred. 9-12 og
ellers ring til Ole Brauer: 2970 3119,
han kan om nødvendigt åbne laden,
hvis det er umuligt for jer at bruge
lørdagen.
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Christian Wolfhagen,
christian.wolfhagen@post.tdcadsl .dk
eller mobil: 21767113

Til ”lopperne”:

Kager, brød, blomster og
frugt efterlyses
Har du lyst til at donere lidt
lækkert til boderne på loppemarkedet, er du med til at øge vores
omsætning og vi er taknemmelige
for alle bidrag. Vi kan sælge
langt mere, end vi kan skrabe
sammen af friske, lækre sager:
Kager, småkager, tærter, boller og
brød. Marmelader, syltetøj
og gelé. Friske blomster, frugt og
grøntsager. Jeres foræringer
er med til at øge loppemarkedets
omsætning betydeligt, så kom endelig med jeres specialiteter
og lækkerier! Vi modtager jeres
gaver både lørdag og søndag
inden boderne åbner kl. 10.

”Arbejds”program for
loppeweekenden
Fredag d. 25. august kl. 16 – 18
stiller vi telte og borde op, så alt er
klart til lørdag, hvor effekterne stilles frem. Alle boder skal være repræsenteret, så telte og det rigtige
antal borde stilles op. Alle, der har
tid, er meget velkomne – jo flere
hænder, jo hurtigere går det.
Lørdag d. 26. august kl. 10 fylder vi i
fællesskab boderne med en masse
spændende loppeeffekter.

Der er Banko på
Nødebo Kro
Hver eneste tirsdag kl. 18.50
Måske ikke det største – bare det
bedste

Der vil være lækker mad og en
kold øl/vand til frokost. Så INGEN
MADPAKKER.
Søndag d. 27. august kl. 9.15
mødes vi alle ved kroen og er klar
til at kæmpe for endnu et kanon resultat og til at få en god og hyggelig
dag sammen i Kroens ånd!
HUSK: fællesspisning kl. 17 for alle,
som har hjulpet til før, under eller
efter loppemarkedet.

Glæd jer til
Fredags-cafeen

Direktører! Husk at anmelde hvor
mange spisende der er på jeres
hold til generalen senest tirsdag
den 25.

Vi åbner igen, fra den 11 August.
Nødebo kro fredag ml. 15.30 og
17.30
Alle er velkomne!
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Kunstnerliv
& hjemmelavet is

Birte Mogensens barndoms
somre husker hun som meget
spændende med et væld af
helt anderledes mennesker i
Rosenbergs hus.

B

irte er 78 år, rask og kvik i hovedet, og hun fortæller levende:

” Min morfar, som jeg husker tydeligt,
var et meget spændende og levende menneske. Han drev omkring år
1900 Stenholt Mølle, og jeg har stadigvæk en af møllestenene liggende
ude i min have til minde om den tid.
Efter livet i Stenholt mølle, fik min
morfar bl.a. arbejde i Rosenbergs 2
store villaer, der, som Niels RichterFriis også har beskrevet, var pensionat om sommeren og befolket at en
masse kreative, kunstneriske personligheder. De ankom tit på bare
fødder fra Kildeport trinbrædt, når
ferien startede, så kunne de bedre
mærke, at de var på landet, fortalte de. De talte bl.a. Krimi-forfatteren
Maria Lang og Spørge-Jørgens mor:
Kamma Laurens, og en masse andre
fra teater-og forfatterverdenen. P.A.

Det første ishus

Rosenberg, der var første ejer af
husene, blev aldrig kaldt andet end
”censoren”, fordi han havde stilling af
teater-censor, og som sådan skulle
bedømme, om forestillinger og revyer havde et indhold, der var passende for tidens moral.
Min bedstefar passede begge huse
og haver i mange år. Det var et kæmpe arbejde, især om sommeren, når
husene var fyldt at feriegæster.
Blandt andet hentede han vand op til
en slags brønd, der fik vand fra et par
fine kilder, der løber ud i søen. Simon
Spies har efter sigende berømmet
vandet som det mest velsmagende
i Danmark.
Men min bedstefar havde også andre jobs. Han blev en kendt og elsket
tjener på Nødebo Kro, for han var
flittig og altid klar med en sang og

Hvidenlund i dag.
Nødebovej 42
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Et nyere ishus

Ishuset med bedstefar indenfor,
far og en nabo udendørs

3. KVARTAL 2017
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en god historie. Han rejste også en
del rundt med muntre foredrag som
”Larsen, Græsted”, men jeg husker i
dag kun titlen og at det var en festlig
historie. Han spillede også dilletant,
og tog i øvrigt masser af forefaldende arbejde for folk i Nødebo.
I 1905-6 fik han ”Hvidenlund” opført – et rigtigt kvalitetshus i 2 etager, vurderet til 7.493 kr i 1910. Men
min familie boede og arbejde i nogle år i Rosenbergs villa, og flyttede
først på Hvidenlund under Krigen,
da Rosenbergs huse blev brugt som
pensionater for soldater.

Personalet på Nødebo Kro omkring år 1910. Det er Birthes morfar yderst til venstre

DET SKER ...

ėĊĉĊėĎĐĘćĔėČĊēęėĊę
25. august - 3. september

mastodonterne.dk

9. & 10. SEPTEMBER KL.
L. 10
10-16

22.-24. SEPTEMBER

OG MEGET MERE ...
4820 9120

w

frederiksborgcentret.dk

FrederiksborgCentret

Da min mor voksede til, kom hun
også til at arbejde i Rosenbergs villaer hver eneste sommer, og efter
at hun tog en køkkenuddannelse i
Gilleleje, blev hun i mange år køkkenchef hos Rosenbergs. Hun styrede både køkkenet og en større
medarbejderflok, det var et livligt
hus om sommeren, og det var jo i tiden før man fik indlagt vand, så min
bedstefar stod for at slæbe vandet
op til det store kar, vi kaldte ”brønden”. Vi boede fast i den ene af
Rosenbergs villaer, da jeg blev født
i -39, og under krigen flyttede vi på
”Hvidenlund”. Dér fik vi indlagt vand i
midten af 50-erne.
Mine forældre, min bror og jeg boede
på 1. sal og mine bedstemor i stuen.
Min far arbejdede i mange år på en
metalfabrik i Hillerød, men han rejste
også en del og huggede skibe op på
Færøerne.
Vi blev ved med at holde kontakt
til beboerne i Rosenberg-husene.
Bl.a. kendte vi en del til professor
Gammeltoft, der var en højt-agtet og
meget engageret beboer i Nødebo i
mange år. Jeg havde den særlige opgave for ham, at jeg ledsagede ham
i robåd, når han om sommeren meget ofte tog sig en svømmetur tværs
over søen til Fredensborg”.
Det var nok i 40-erne, at Birtes bedstefar byggede et ishus sammen
med hendes far.

Det var før køle-og isskabene, så for
at fabrikere isen, skulle man først
lave et fryseanlæg. Man gravede et
dybt hul ude i skoven - her lå det
nede ved den nuværende bus-vendeplads - og når vinteren så kom og
søen frøs til is, huggede man blokke ud af isen. De blokke opbevarede
man så i nogen blik-kasser i det dybe
hul indtil det blev sommer. Det kunne fryse flødeis-blandingen ned, og
så kunne man grave den færdigfrosne is op. Man lavede liter-is og solgte
også vaffel-muslinger, der fik en kugle is i. Birte har stadigvæk et særligt redskab, man brugte til at røre
rundt i isblandingen med, så den ikke
krystalliserede.

Birte ved, at Frisko-is har fået opskriften, desværre kan den pt ikke
findes frem hos dem. De mener at
det er for længe siden. Som det ses
af billedet, solgte man ”Pasteur hindbær is”.
Birte fortæller, at hun og hendes
bror syntes det var alt for sjældent,
at de fik en is, så de fandt på at kravle
ind ad et vindue i ishuset og snuppe
en fra lageret, hvorefter de skyndte sig over på den anden side af
Nødebovej, gemte sig på genboens
das, og spiste isen dér. Børn var også
dengang ”kreative”.

ligger bagved der, hvor det sidste
ishus lå. Birtes hus er fra ca. 1957.
Ishuset blev nedlagt i slutningen af
1970-erne, så det vil være husket af
flere i dag.
Birtes mor boede i ”Hvidenlund” i
mange år, hun holdt forbindelsen
ved lige til mange af Rosenbergs
sommergæster, og hun nød livet i
Nødebo, bl.a. ved at spille banko på
Kroen.
Birte er 3 generation i Nødebo, og
4. generation bor sandelig også i
Nødebo, det må borge for kvaliteten,
både af familien og af stedet.

Det hus, Birte Mogensen nu bor i,

ANNONCE

Restaurant

Slotsgade 3, 3480 Fredensborg
tlf. 71 99 62 22
hospries.dk
Åben for a la carte
Mandag

17.00 - 22.00

Tirsdag til lørdag 12.00 - 22.00
Køkkenet lukker 1 time før

3. KVARTAL 2017
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Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123
Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz
16
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Lys Humle er blandt de mest almindelige danske Humlebier. Vi har i dag 26
arter, da der netop er tre arter som er

slettet som hjemmehørende i danmark.
De bortgåede er; frugthumle, steppehumle og klokkesnyltehumle.

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser
(DMU).

Nødebo
Bæredygtigt!
Nødebo Bæredygtigt! vil
gerne have flere med på den
bæredygtige dagsorden. Derfor
vil nogle af os kunne træffes på
Nødebo Kro til en snak om vores
fremtidsplaner tirsdag d. 22.
august kl. 17-19 og igen onsdag
d. 23. august kl. 19.30-21.

mageligt tempo 10-15 km ad stier og
til naturskønne pletter, som ikke alle
kender. Vi arrangerer også ture, hvor
borgere og personale fra Følstrup og
Regnbuen deltager. Tjek næste dato
i kalenderen på www.nødebobæredygtigt.dk eller i facebook-gruppen
Nødebo Hjulspin.

De tre nørder kan fremvise flotte
resultater og fortæller gerne om
hvorfor de gider rode med defekte
apparater, som bruges i hverdagen
af næsten alle. Mød en af dem på vores stand.

Bier, reparation og
løgnehistorier
Nødebo Bæredygtigt! vil igen i år
have to stande på Skovskolen til
Naturens dag, søndag d. 10. september, hvor vi bl.a. vil gøre opmærksom
på manglen på bier i Danmark.
Er du biavler og har du lyst til at bidrage med din viden om bier og biavl
på Naturens dag søndag d. 10. september på Skovskolen, vil vi meget
gerne høre fra dig.

Lyst til forandring for
smagsløgene?
Vegetarspiseklubben mødes efter
sommerpausen onsdag d. 6. september kl. 18 og nyder et fælles måltid på
Kroen. Vi skiftes til at kokkerere og
er alle med til oprydningen bagefter.
Vi mødes første onsdag i måneden,
og der er plads til flere end de 13
medlemmer vi er nu. Skriv til os på
facebook-gruppen Nødebo Vege
Spiseklub, hvis du har lyst til at være
med.

Det er ved at gå op for andre end
biavlere, at biernes bestøvning af
landbrugets afgrøder må og skal
understøttes af både stor diversitet og mindst mulig sprøjtning med
miljøgifte.
Derfor planlægger vi at få besøg på
vores stand af lokale biavlere! Kom
og få en snak med en biavler. Du kan
få råd om hvilke planter i din have
bierne har størst gavn af og gode tips
om hvordan du selv kommer i gang
som biavler.

Kesser i Münchhausens
fodspor
Vi har tradition for at have en historiefortæller på vores stand. Kesser
fra Gadevang har sagt ja til at komme
igen i år og fortælle løgnehistorier, og
han giver i tilgift et nummer på sin
banjo eller bombarden, der gjalder
så det kan høres på hele Skovskolens
område. Bliv glad i låget når Kesser
folder sig ud.
Kom og besøg os og få en folder om
vores arbejde med bæredygtighed.
Vi tager imod både forslag og ideer
og konstruktiv kritik, SÅ HOLD JER
ENDELIG IKKE TILBAGE!
Vil du være medlem af Nødebo
Bæredygtigt! skal du indbetale kontingentet på 100 kr. til vores konto i
Nordea: 2255 0748 867 287.

Med rugbrøds- eller
elmotor på cyklen
Nødebo Hjulspin tager i efteråret
igen på dejlige cykelture i Gribskov
enten på en hverdagsaften eller
en hverdagsformiddag. Vi kører i
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Vi er stolte af vores reparatører, som
forlænger livet for alskens el-apparater. Uden deres hjælp med udskiftning af reservedele ville mange af apparaterne utvivlsomt blive kasseret.
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Kulturnat
Hillerød ...
Hillerød bobler af kultur for 12. gang

F

redag den 22. september vil
Hillerød for 12. gang boble af kultur, for den fredag byder Kulturnat
Hillerød igen på et utal af arrangementer i hele byen. Løjerne begynder traditionen tro med klokkespil fra Frederik sborg Slot og
optog med f lere tambourkorps,
steelband fra musikskolen, køretøjer i veteranklassen, pyntede
ponyer, friserheste og så videre.
Traditionen tro er der masser af historier, der i år strækker sig fra 1864
over ungdomsoprøret i 1968 og helt
til 2017. Man kan også opleve historien bag de mange købmandsgårde
i Hillerød, hvor der i dag kun er én
tilbage, samt høre om episoder fra

2. verdenskrig. De mange historier
bliver krydret med masser af gamle
håndværk, underholdning for hele
familien og mad af alskens slags.
I løbet af Kul tur nat tens byder
Hillerøds mange aktører på omkring
140 tilbud, og det kan man læse meget mere om i det trykte program,
der sidst i august kommer på gaden. Kulturnattens gratis app kan
downloades fra 18. august, så der
bliver god tid til den store planlægning af ens egen Kulturnat Hillerød.
Man kan også holde sig opdateret på
hjemmesiden kulturnathillerøod.dk,
ligesom man kan følge med på instagram og facebook.

Det Hillerød som ikke er mere og en
masse traditionelle og nye indslag kan
opleves under kulturnatten.
20
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... & Kulturnat
Nødebo
Nødebo bobler af kultur

-med den første Kulturnat fredag den 1. Juni 2018 kl. 17 - 22.

T

irsdag d. 16 maj havde Nødebo
Kro og Nødebo Kirke inviteret til
en informationsaften med henblik
på at undersøge, om der er interesse for afholdelse af en Kulturnat i
Nødebo til næste forår. Der var på
forhånd sendt indbydelse direkte ud
til 46 foreninger, institutioner mv
Ved mødet deltog i alt 17 personer, som repræsenterede ca.
20 foreninger, institutioner mv.
Interessen var stor og indtil dato
har 30 foreninger mv. givet udtryk
for ønsket om deltagelse – eller
overvejer det. Snakken gik lystigt,
og flere har allerede lagt store planer for aftenen:
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Der kan bl.a. nævnes: Sejlklubben,
kajakklubben, stavgang og vikingerne
vil lave noget samlet ved Jollehavnen.
Egebakken vil åbne deres fælleshus,
Følstruphuse åbner Regnbuen og
Vandværket har også meget spændende planer. Naturligvis vil såvel
skole, HFO, spejderne, Kroen og
Kirken også være aktive deltagere,
samt mange andre.
Hvis man ønsker referatet fra mødet tilsendt, er man velkommen til at
kontakte Bodil Davidsen på msdk@
get2net.dk.
Kontaktgruppen består af Kirsten
Aunstrup, Ulla Bønsøe, Margit Vester
og Bodil Davidsen. Nu holder vi sommerferie, men glæder os til det kommende samarbejde.
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Fodbold i
Gadevang og
Nødebo

For fodboldfolket, både
uprøvede og veteraner er der
masser at se frem til i den
kommende tid.

VS

Gadevang IF
Der er lagt op til et regulært
lokalopgør, når Gadevang IF
tager imod Nødebo IF i serie
6, på Gadevang Sportsplads
søndag d.8 oktober kl. 11.

G

adevang IF har ikke haft et seniorhold i denne række i nogle
år. Det er derfor meget glædeligt
at en gruppe af tidligere børne- og
ungdomsspillere sammen har valgt
at samle et hold i serie 6 i den kommende sæson.
I anledning af det følgende lokalopgør med Nødebo IF, vil der være
mulighed for, at købe kaffe, kage,
øl, vand og en pølse til kampen. Vi
håber mange fra både Gadevang
og Nødebo vil komme til Gadevang
Stadion søndag d. 8/10 kl 11.00, og
heppe på deres respektive favorit.
Det bliver selvfølgelig godt vejr på
dagen.
Gadevang IF er i den kommende
sæson også repræsenteret med et
8 mands veteranhold der ligeledes
har en spændende turnering at se
frem til.

Gadevang IF
kampprogram
Mandag d.14-08-17 Kl. 19:00
Gadevang IF - Ålholm IF
8-Mands +40 (Veteran)
Søndag d.27-08-17 Kl. 11:00
Gadevang IF - Tikøb IF
- Serie 6
Mandag d.28-08-17 Kl. 19:00
Gadevang IF - Værløse BK
8-Mands +40 (Veteran)
Søndag d.10-09-17 Kl. 11:00
Gadevang IF - Helsingør IF
Serie 6
Mandag d.11-09-17 Kl. 18:30
Gadevang IF - Tikøb IF
8-Mands +40 (Veteran)
Søndag d.24-09-17 Kl. 11:00
Gadevang IF - Kvistgård IF
Serie 6
Mandag d.02-10-17 Kl. 17:30
Gadevang IF - Ølsted IF
8-Mands +40 (Veteran)
Søndag d.08-10-17 Kl. 11:00

Gadevang IF - Nødebo IF
Serie 6

Gadevang IF´s hjemmekampe kan
ses i kampprogrammet:
22
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Kajakklubben
Esrum Sø’
årlige
kajakstævne

Nødebo IF

A

lle vok sne med hang til fodbold er velkomne i Nødebo IF
den 20.august. Fodboldklubben
inviterer alle fodboldinteresserede (nye og gamle medlemmer) til
five-a-side fodbolddag (17-60 år)
på Nødebo stadion.
På dagen dannes tilfældige hold mellem de fremmødte spillere. Klubben
sælger stadionpølser og lidt at drikke
til meget rimelige priser. I må meget
gerne tage venner og bekendte med
som også kunne have lyst til at spille
fodbold i Nødebo IF i efterårssæsonen. Vi glæder os til en hyggelig dag
– Helt nye spillere er selvfølgelig meget velkomne.

Kanojak Trim 2017
-lørdag den 19. august

B

ørnenes fodboldsæsonen forsætter i august og vi håber, at
endnu flere børn har lyst til at spille
fodbold i Nødebo efter sommerferien. Børnene træner mandag og onsdag eftermiddage.
Der er mange gode grunde til at
melde sig ind i en fodboldklub.
Fodbold udvikler kammeratskab og
motorik og er udfordrende og lærende og osgså sjovt at spille.
Hvis du gerne vil have dit barn til
fodbold, så kan du tilmelde din dreng
eller pige, på:
http://www.nif.dk/fodbold_new/frames/fodbold_kontingent.php

Værd at vide
Vi forventer over 100 kajakker til
start.
Der udlægges to baner med start og
mål udfor kajakklubben ved Nødebo:
20 km - hele søen rundt (omsejlingsretning af hængig t af vejr
og v indforholdene på dagen)
12 km - udlægges af vejrforholdene
på dagen, langs øst- eller vestbredden, til en vendebøje og retur til
kajakklubben.
Bøjerne er orange med fluorescerende flag.
Nogle af kajakroerne er knap så rutinerede, sænk farten og hold afstand
ved passage.
Deltagerne følges af følgebåde, anvisninger fra følgebådene skal følges.
Bådebroerne ved kajak- og sejlklubben i Nødebo kan ikke benyttes/
anløbes lørdag den 19. august ml.
kl. 07 og 16 (nødstilfælde undtaget)
Der vil være vejviserskilte fra
Nødebovej til kajakklubben på
Krostien.
Parkeringspladsen ved kajakklubben
vil være opmærket.
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Hillerød Sejlklub

3. KVARTAL 2017
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Stor aktivitet
i Sejlklubben

Sommerferien er forbi, og det
er mange år siden, at der har
været så megen aktivitet i
Hillerød Sejlklub.

I foråret var der ikke meget, der tydede på den store aktivitet. Selv om vi
havde klargjort klubbens kølbåde og
joller, fået penge til en ny Laserjolle,
og til en ny bro, var det svært at komme på vandet. Den nye bro var forsinket, så vi lånte grundejerforeningens bro og rampe til optimisterne.
Men selv uden bro fik klubben vist
flaget. Da Hillerød afholdt ”Hillerød
Slotsø Byfest” var Hillerød Sejlklub
repræsenteret med seks optimistjoller, der sejlede kapsejlads på
Slotssøen. Vores Lynæs 14 kølbåde var en tur på Roskilde fjord og
Isefjorden, hvor de deltog i sejladsen
”Sjælland rundt indvendig”.
Men den 2. juli var den nye bro klar
til indvielse. Mere end 80 mennesker var med til Standerhejsning,
bådedåb og broindvielse. Da klubbens stander var hejst af en af de
yngste optimistsejlere, var det tid
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til at skære linen over som symbol
på at broen var indviet og klar til
brug. Borgmesteren og formanden
for Kultur og Fritidsudvalget kappede linen med de udleverede knive.
Staks efter blev broen testet, da de
fleste gæster og klubmedlemmer
skulle se den sidst ankomne Lynæs
14 blive døbt. Broen klarede de mange gæster uden at synke, og båden
blev døbt af bestyrelsens kvindelige
medlem.
Tilbage med fast grund under
fødderne var det tid til at døbe
Laserjoller, nye og gamle, Den nye
jolle blev døbt at formanden for
Grethe Christiansens Legat, som
havde doneret pengene til jollen,
og de fire gamle Laserjoller, der var
blevet fuldstændig restaureret, blev
døbt af unge optimistjollesejlere.
Unge sejlere, der snart skal tage de
lidt større joller i brug.
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Så var den formelle del af arrangementet forbi, og klubben bød på
champagne og kanapeer medens
grillen blev så varm, at grillmesteren
kunne servere en ristet pølse sammen med en øl eller sodavand. Alt i
alt en fantastisk dag, hvor alle hyggede sig.
Nu er ferien forbi, og klubben er
klar til en aktiv sensommersæson.
Juniorerne sejler hver tirsdag fra
klokken fem, og seniorer sejler torsdag ligeledes fra klokken fem. Som
noget nyt er vi begyndt at sejle onsdag fra klokken to. Onsdagssejladsen
er mest tænkt som et aktiv for den
ældre årgang, der ikke er arbejdsramte og derfor har dagen fri. Har
du lyst til at se, hvad vi laver eller selv
at deltage, så mød op på anlægget
tirsdag eller torsdag.

3. KVARTAL 2017
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Ekstra hænder i
Gadevang skole

Gadevang Skole slår dørene
op til nyt skoleår med ekstra
lærerkræfter

N

år Gadevang Skole slår dørene op til det nye skoleår er der
opnormeret med flere og nye lærerkræfter. Det unikke lokale skolemiljø blomstrer på Gadevang Skole for
skolens 44 elever på fire klassetrin.
Gadevang Skole findes i hjertet af
Gadevang og i hjerterne på gadevængerne og skolens børn.
I det nye skoleår, der netop er skudt
i gang, er de faste lærerkræfter øget
fra to til tre med en ny klasselærer
til 0. klasse. Desuden er der ansat
en ny erfaren lærer der skal vikariere for Louise, som har fået et års
orlov fra skolen for at undervise i
Grønland. Gadevang Skole, der er
en afdeling af Hillerødsholmskolen,
er en af landets mindste folkeskolematrikler og nyder godt af de helt
unikke muligheder det giver for nye
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undervisningsformer, fleksibilitet og
samspil med Gadevang Asyl og lokalsamfundet. Skolen dyrker dedikeret de tre U’er i undervisningen:
Udeskole, hvor hele skolen en dag
om ugen rykker undervisninger ud
i skoven. Ugeskema, hvor alle elever selv planlægger, hvornår de vil
lave hvad i løbet af ugen, hvilket sikrer engagement og selvindsigt, og
Undervisning på tværs, hvor eleverne undervises på tværs af klassetrin på deres eget niveau og hjælper
hinanden i undervisningen. Ca. 1/3 af
skolens elever har søgt skolen uden
at de selv bor i Gadevang. Netop
kombinationen af det lille trygge skolemiljø med den flydende overgang
fra børnehave til de mindste klasser
og de nye fleksible undervisningsformer er attraktive for mange familier, inklusiv min egen. Samtidig med
de lokale og trygge rammer for de
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små klasser nyder skolen godt af at
være en del af Hillerødsholmskolens
store faciliteter og alle børn fra
Gadevang Skole er således en dag
om ugen på Hillerødsholmskolen
for bl.a. at bruge faglokalerne i musik, billedkunst og idræt. Netop det
kendskab til den store skole letter
overgangen til Hillerødsholmskolen,
når eleverne starter der i 4. klasse. Med det stigende børnetal i
Gadevang, den store opbakning
fra byrådet til Hillerøds små skoler
og skoleledelsens fulde støtte til
Gadevang Skoles udvikling og samspil med Asylet, er der ekstra grund
til at byde alle velkommen til et nyt
skoleår på byens skole i Gadevang.
af Morten Rasmussen
Forælder på Gadevang Skole og
medlem af skolebestyrelsen
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VedelByg
Tømrer- og snedkerarbejde
udføres efter god håndværkertradition
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Rasmus Vedel
Tømrermester og Bygningsingeniør
Nødebovej 13
Tlf.: 4848 4856 / 2611 4848
Mail: vedelbyg@gmail.com
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Nødebo Skole til 5. klasse

Nødebo Skole til 5. klasse
– Der starter vi skoleåret
2017/2018 – og DET er værd
at fejre, for det kommer til
at betyde rigtigt meget for
Grønnevang Skoles lokale
afdeling Nødebo Skole, og
naturligvis mest for vores
Nødebobørn.

D

et har kostet hårdt arbejde og
kreativitet fra forældre, bestyrelse, lærer og ledelse på skolen at nå
hertil, så det er en virkelig stor sejr,
nu at gå fra en lukningstruet skole til
en fuldt ud indskoling lokalt.
Den 11. august fejrede vi at Nødebo
Skole nu går til 5 klasse. –Det sker
med med musik og flag, for der er
meget at fejre.
At få 5. klasse lokalt, betyder at børnene ikke længere skal skifte skole
mellem to indskolinger i 3. klasse
for at skifte igen i 6. kl til udskoling,
og det er en rigtig god ide. Det giver
tryghed, kontinuitet og stabilitet hos
børnene, men også på selve skolen,
samtidig giver det skolen helt nye
muligheder.
To klasser mere, betyder blandt andet flere lærere til skolen, og derved
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et større lærerteam og bedre dækning af de forskellige skoleområder
som eksempelvis AKT (trivsel) og
læsevejledning lokalt. Det er også
mere attraktivt at være en del af et
større fagteam, og personalegruppen bliver mindre sårbar i forhold
til kursusdeltagelse og andet fravær.
Alt i alt, kommer vi til at se frem til
en mere stabil og tryg hverdag på
Nødebo Skole.
Når børnene skal i 6. klasse, er de fleste rigtig godt og grundig klar til nye
udfordringer, og nye relationer. Det
får de, når de skal begynde på udskolingsdelen på Grønnevang Skole.
Her møder de nye kammerater, bliver fagligt udfordret, og oplever en
skole fyldt med nye muligheder. Det
betyder ofte en stor og vigtig udvikling hos børnene i denne alder.
Nogle børn har behov for at bryde
fri af den rolle eller ”hierarki” de har i
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deres indskolingsklasse, og det bliver
der her pludselig god mulighed for.
Vi ser børn ”gro” og udvikle sig helt
eksplosivt når de kommer ind i nye
børnerelationer, og det er en rigtigt
positiv ting.

betyder at det ikke kun er klassens
rum vi benytter, men børnene kan
undervises alle relevante steder.
Det kan være i naturen, på skovskolen, i kirken mv. og somme tider på
Jespervej.

For at skiftet ved 6. klasse, ikke bliver
for overvældende, så arbejder skolen med bla. venskabsklasser på søsterafdelingen på Jespervej. Børnene
mødes allerede fra de helt små klasser, til forskelige projekter, og senere undervises de sammen i forskellige fag. Der bliver rig mulighed for
at lære de børn man skal i udskoling
sammen med, godt at kende, og det
er rigtigt vigtigt for deres senere relationer og sammenhold.

Skolen bruger Jespervej fast til undervisning i visse fagtimer, da de har
faglokalerne hertil. Det kombineres
bla. med undervisning i 2. fremmedsprog, da børnene her undervises på
tværs af alle indskolingsklasserne.
Skolen sørger for bustransport når
børnene skal til og fra Jespervej, men
vi glæder os også til at børnene kan
cykle når den nye cykelsti står færdig.

For at få fysisk plads på Nødebo
Skole til flere klasser end der er reelle klasselokaler til, så underviser vi
efter udeskoleprincipperne, hvilket
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Vi ser virkeligt meget frem til at
komme i gang med skoleåret med
vores første lokale 5. klasse – og vi
glæder os over det store arbejde
der er lagt heri, og bliver lagt i at
gøre Grønnevang Skole til et samlet

rigtigt godt valg for vores børn her i
Nødebo.
Har du lyst til at komme og besøge
skolen, skal du altid være velkommen til at kontakt skoleleder Karin
Marcher på karm@hillerod.dk.
Vi håber du vil gå ind og følge skolen på facebook ved at give et like på
Nødebo Skole - En del af Grønnevang
Skole – så får du nyheder og historier
fra din lokale skole, for den er vigtig
for vores børn, men også for hele vores landsby.

Med venlig hilsen
Lene Thorsen
På vegne af forældrerådet
på Nødebo Skole – en del af
Grønnevang Skole.
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Reformationsarrangementer
i efteråret
I år er det 500 år siden,
den tyske munk Martin
Luther satte en omvæltende
bevægelse i kirke og
samfund i gang. Vi kalder
det Reformationen. Den
kom til at præge den måde,
vi i dag tænker om det at
være menneske i verden –
og derfor er jubilæet også
blevet fejret og markeret vidt
omkring i både Danmark og
udlandet.

I

Nødebo og Gadevang er vi også
godt med, og kan i efteråret tilbyde ikke mindre end tre arrangementer, der har taget anledning af
Reformations-jubilæet:

på reformationstiden, der følte sig
ansporet af tidens nye vinde og fik
mod til at blande sig i den kirkelige
debat.

Lørdag-søndag 2.-3. september:
”Reformation 2.0” - Højskoledage
i Nødebo præstegård.
Vi præsenterer et program bestående af fem blændende foredragsholder, en koncert i Nødebo kirke
og en fælles middag lørdag aften i
præstegården.
Prisen er: 585 kr. for begge dage
– og der er endnu få pladser ledige! Henvendelse til Allan Høier på
48480719/alho@km.dk
6. september kl.19.30 i præstegården: ”Luther og kvinderne”
– et foredrag af sognepræst Eva
Holmegaard Larsen.
Det er de lutherske kirker, der har
åbnet dørene for kvindelige præster. Det betyder ikke, at Luther selv
mente, kvinder kunne være præster.
Her var han en mand af sin egen
tid, og har sikkert ikke i sin vildeste fantasi kunnet forestille sig en
”kvindekirke” som den danske folkekirke. Vi følger sporene tilbage i
Luthers teologi og tanker, der banede vejen for ordinationen af de
første kvindelige præster. Men vi
skal også møde nogen af de kvinder
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11. oktober kl.19.30 i Gadevang
kirke: ”Luthers Käthe” – et spil
om Reformationen, om Martin
Luther og hans hustru Katarina
von Bora.
Med s t ø t te f ra ” F olkek ir kens
Fælles fond ” fremfører Merete
Arnstrøm en kvindemonolog, der i
dramatisk form lader Martin Luthers
hustru Katarina von Bora fortælle om
sit liv – om sit opbrud fra et nonnekloster til ægteskabet med Luther,
om reformationen og om livet i
Wittenberg, hvor Luther boede det
meste af sit liv.
33

Ny medarbejder
ved kirkerne

Fra første juli fik vi en
ny medarbejder ved
vores kirker, stillingen
er kombineret Kirke- og
Kulturmedarbejder og
kirketjener.

V

ores ny medarbejder hedder
Marlene Wind Netteberg og er
ansat i en kombineret stilling som
Kirke- og Kulturmedarbejder og kirketjener. Jeg mødte hende en regnfuld
sommereftermiddag og stillede hende
nogle spørgsmål, for at høre hvad hun
selv har at sige om sit nye arbejde.
.... Du søgte stillingen Kirke- og
Kulturmedarbejder her hos os i
Nødebo og Gadevang og fik
stillingen foran 64 andre ansøgere. Til lykke med det! Hvad
tænkte du, da du fik det at vide?
Marlene Da jeg læste stillingsannoncen, tænkte jeg at der stod mit navn
på den stilling. Så jeg blev selvfølgelig både glad og meget beæret over
at modtage nyheden om, at ansættelsesudvalget syntes det samme og
pegede på mig! Jeg ringede efterfølgende rundt til venner og familie og
sprudlede af energi og forventningsglæde. Det gode budskab skulle deles.
Kan du sige noget mere om
dine overvejelser, da du søgte
stillingen?
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Marlene Det betyder meget for mig
at være med til at skabe ånd, nærvær og rummelighed. Jeg har længe ønsket at fordybe mig i kirkeligt
arbejde. Jeg søger en arbejdsplads,
hvor der er højt til loftet og hvor vi
alle med hver vores forskelligheder
bidrager til fællesskabet. Jeg er uddannet lærer med kristendom som
linjefag, så arbejdet som kirke og
kulturmedarbejder har ligget latent,
som en mulig karrierevej. Jeg må takke min tidligere lektor på seminariet,
Steffen Støvring, fordi han gjorde mig
opmærksom på de jobmuligheder,
der lå i kristendomsfaget, udover at
undervise i folkeskolen.
At være Kirke- og
Kulturmedarbejder er jo en stilling, som man har mulighed for
selv at præge. Har du gjort dig
nogle tanker om, hvad du gerne
vil satse på?
Marlene Jeg brænder for at etablere meningsfulde fællesskaber, og der
kan man gå mange veje. Jeg har interesse for at arbejde med krop og bevægelse, hvordan vi sætter krop på
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tænkningen. Jeg brænder for samtaler, filosofi, dialog og for at skabe
et rum, hvor vi får muligheder for at
erkende noget om os selv, og om hinanden og verden. Jeg vil gerne være
med til at holde kirkedøren åben og
samarbejde med foreningsliv, skoler og institutioner om i fællesskab
at skabe noget kultur og arbejde for
mere omsorg og nærvær. Jeg håber
i arbejdet som kirke og kulturmedhjælper at kunne få lov til være med
til at præge de forskellige fællesskaber i de to kirker.

mulighed for her i folkekirken, mens
det i folkeskolen som den ser ud i
dag, er blevet meget sværere.
Hvordan ville du beskrive dig
selv?

Du kommer fra en baggrund som
lærer. Hvorfor besluttede du dig
for at forlade folkeskolen og begynde i folkekirken? Kunne du
sige noget om, hvad du har lavet
indtil nu?

Marlene Jeg er mor til to dejlige børn,
Max og Liva, og bosat i Birkerød. Jeg
er fraskilt, men bor dør om dør med
min eksmand. De sidste par år har jeg
været engageret i forskelligt frivilligt
arbejde. Jeg har særligt arbejdet med
flygtningeområdet både lokalt hvor
jeg bor og på asylcentre for Mellem
Folkeligt Samvirke. Derudover har jeg
læst litteratur med ældre ensomme,
et projekt under Københavns kommune. Jeg er uddannet børne-danse og yoga lærer og underviser med
stor glæde børn i alle aldre.

Marlene Kristendom er et vigtigt og
vidunderligt dannelsesfag at undervise i, men timemæssigt er det lille.
Jeg har med stor glæde undervist en
del år både som folkeskolelærer og
på specialskoler. Jeg holder meget af
selv at kunne præge min arbejdsdag
i et fleksibelt arbejdsmiljø. Det ser jeg

Jeg holder meget af at rejse og har
senest levet i et multikulturel samfund på Mauritius med min familie.
Disse udenlandsophold har alle udviklet og formet mig som menneske,
men også givet mig kompetencer,
som jeg vil kunne trække på i arbejdet som kirke og kultur medarbejder.

Nu bliver du en af kirkens medarbejdere. Hvad ser du som folkekirkens største udfordring i dag?
Marlene udfordringen for folkekirken er at gøre sig relevant for mennesker i en travl hverdag. Der er så
mange valgmuligheder og tilbud for
den enkelte; så hvad kan folkekirken
tilbyde?
… og så kan vi også lige spørge:
hvad ser du som folkekirkens
styrke?
Marlene Jeg mener, kirken kan tilbyde rum til fordybelse, et andet rum
at være i end det daglige. Og selvfølgelig det fællesskab, som er så
vigtigt at værne om. Jeg er desuden
optaget af, hvad bevægelse gør ved
os mennesker. Vi sidder jo så meget
ned! Måske kirken kan tilbyde noget,
hvor kroppen er mere med i spil?
F.eks. pilgrimsvandringer, som er
blevet ret populært. Måske er der et
behov hér?

Eva Holmegaard Larsen

4 Nybolig forretninger
giver synergi, synlighed
og hurtigere salg
Lillelund & Andersen

BOLIG SØGES

Villa med nem og overskuelig have.
Køber id: 368998

Stengade 66, 3000 Helsingør
Tlf. 4925 6400

Lillelund & Madsen - Hillerød
Østergade 16, 3400 Hillerød
Tlf. 4829 7000

Lillelund
Gl. Hovedgade 10, 2970 Hørsholm
Tlf. 4516 2700

2 voksne med 2 mindre børn søger væk fra
lejligheden i København. Budgettet er sat til
maks. kr. 3,5 mil.
Kontakt Nybolig og høre mere.
Nybolig Hillerød - ring 4829 7000
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Lillelund & Stadil
Kongevejen 340, 2840 Holte
Tlf. 4542 5500

T
SOLG
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Salmer & Spaghetti,
Salon, Korsang &
Syng med aften
Salmer og Spaghetti
Eller: Putteklar pasta?
Eller: Med Kristus til køjs?
Eller hvad med: I kirken vi
sjunger, med vilde unger?
I efteråret er vi friske på en ny sæson
med børnekirke, fælles aftensmad og
hygge i efteråret:
31.8 – 28.9 – 26.10 – 30.11
Program:
KL.17 er der en kort gudstjeneste
i Nødebo Kirke
KL.17.30 går vi i præstegården og
spiser dejlig spaghetti med kødsovs, tilberedt af gode mennesker
med stort overskud.

KL. ca.19 er vi klar til at sende alle
hjem med putteklare børn. Der
mangler kun lige tandbørsten!

Sammen vil vi synge en masse dejlige sange, først og fremmest fra
Højskolesangbogen.

Alle er velkomne – man melder sig
(helst dagen før) til præstesekretær
Allan Høier: alho@km.dk

Organist Torben H.S. Svendsen sidder ved klaveret og leder aftenen,
hvor der også vil være mulighed for
at få sangønsker opfyldt.

’Syng med aften’ i
Præstegården
Torsdag den 21. september
kl. 19.30
Her er en invitation til at være med
til en ’Syng med aften’ Fællessang er
fantastisk. Fællessang er tilbage på
listen over de ting, man bare skal
prøve at være med til!

Din lokale EL installatør
Laver alt ind- og udvendigt EL arbejde
Ingen opgaver er for store eller for små
Nye lokaler i Hillerød, men stadig din lokale EL mand
Døgnvagt
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

www.rbb-el.dk

Undervejs vil det endvidere være
muligt at få lidt at til smøre stemmebåndene med.
Kom og syng med, det gør en så glad
og alle er meget velkomne.

Samtale salon i
præstegården
Et samarbejde mellem kirken
og Nødebo Bæredygtigt!
Tirsdag d.3. oktober
kl.19.30-21.30
En samtalesalon vil fremme den
gode samtale. I modsætning til en
diskussion, hvor det ofte handler
om at ændre den andens synspunkt
og flytte holdninger hos hinanden, så
har samtalen mere fokus på, at man
er nysgerrig, lyttende og åben overfor den man taler med.
Den gode samtale giver indsigt i,
hvad der rører sig i andre liv, og man
bliver udfordret på sine egne værdier
og prioriteringer.

RBB Electric - Frydenborgvej 27 G - 3400 Hillerød
Tlf.: 32 177 000 - Mobil: 41 269 269 - E-mail: rene@rbb-el.dk
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Når man bliver klog på andre mennesker, bliver man også klogere på sig selv.

Går du med en
sanger i maven?

Af tenens temaer: Ensomhed og
Alder. Og hvis vi har tid til overs et
bonustema: Handlekraft

Nødebo-Gadevang Kantori
optager nye medlemmer

Man skal bare møde op i præstegården, og gerne tage en ven eller nabo
under armen. Vi har te og kaffe og et
godt glas vin til at varme sjælen og
stemmerne op.

Det lokale kor, Nødebo-Gadevang
Kantori, har plads til enkelte nye
medlemmer. Primært har vi plads
til et par mænd i hver gruppe, men
gode kvindestemmer vil bestemt ikke
blive afvist.

Vel mødt!
Kirsten Vesterager, Helle Barker og
Eva Holmegaard Larsen

3. KVARTAL 2017

Kantoriet synger i kirkerne ved forskellige lejligheder, herunder især
i adventstiden, hvor der i år er

planlagt både ’De ni Læsninger’ samt
en egen julekoncert i Nødebo kirke.
Vi øver på lidt forskellige tidspunkter,
men ofte tirsdage kl. 17-19. Vi arbejder seriøst i en hyggelig atmosfære
med plads til latter og godt humør.
Da vi arbejder i et pænt tempo, er et
vist nodekendskab et must, ligesom
at du må kunne synge rent.
Interesserede er velkomne hos;
Organist og korleder
Torben H.S. Svendsen
Telefon 2897 5897
mail
torben.h.s.svendsen@gmail.com
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Vejviser for kirkerne
i Nødebo og Gadevang
www.noedebosogn.dk

Kirke- og kulturmedarbejder/kirketjener:
Marlene Wind Netteberg. Telf.: 41 28 66 61,
mail: marlenewindjob@gmail.com

Sognepræst: Eva Holmegaard Larsen,
Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: ehl@km.dk
Træffes bedst: onsdag, torsdag og fredag
kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag

Gravermedhjælper/kirketjener: Ann Grove.
Telf.: 20 47 68 67 - mail: graver@live.dk

Præstesekretær: Allan Høier.
Telf.: 48 48 07 19 - mail: alho@km.dk.
Træffes som regel i præstegården tirsdag
kl. 9-15

Organist: Torben Svendsen. Telf.: 28 97 58 97
mail: torben.h.s.svendsen@gmail.com
Kirkesanger: Søren Hossy. Telf.: 28 44 95 96
mail: s-hossy@mail.dk

Graver: Michael Müller. Kirkegårdskontor
Nødebovej 16, Nødebo. Telf.: 20 47 68 67 - mail:
graver@live.dk. Træffes hverdage i dagtimerne

Kirkeværge: Poul Olsen, 40 25 70 74
mail: poulmarius@gmail.com

Nødebo-Gadevangs
menighedsråd
June Maya Kaalund Birch Lekfeldt, Søvej 8B
Nødebo 3480 Fredensborg

Formand,
referent

53655424

june@lekfeldt.dk

Xenia Buus Hermann
Mosekrogen 1, Gadevang, 3400 Hillerød

Næstformand

26391387

xeniabuus@gmail.com

Ole Strand, Gadevangsvej 120
Gadevang, 3400 Hillerød

Kasserer

40379045

ols@ca.dk

Christine Fossing, Sportsvej 37, Nødebo,
3480 Fredensborg

Personale-kontakt

35149652

chrisfos@hotmail.com

Vakant

Kirke og
kulturmedarbejder

Bodil Davidsen, Sportsvej 9,

Aktivitetsudvalgsformand

40873652

msdk@get2net.dk

Gertrud Andersen, Gribskovvænget 13,
Gadevang, 3400 Hillerød

24264386

gertrud.andersen1957@gmail.
com

Helene Armfelt, Skovgærdet 8
Nødebo, 3480 Fredensborg

23462767

ulbo@privat.dk

Nødebo, 3480 Fredensborg

Ulla Bønsøe, Nødebovej 55B st 1
Nødebo, 3480 Fredensborg

Sekretær

48482287

Caspar Bartholin, Gadeledsvej 10C,
Gadevang, 3400 Hillerød

Stedfortræder

28701041

bartholin@os.dk
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Giv dig selv tid
GADEVANG KIRKE
Hver den anden torsdag i
måneden kl.19.30
- ro og eftertanke
- en smuk salme
- dejlig musik
- et ord at gå på
- et rum med højt til loftet

A

ftenandagterne er en indbydelse til at tilbringe en lille time
i Gadevang kirkes smukke kirkerum, en lille stund med både gamle og nye salmer, bønner, læsninger fra Bibelen og små prædiken
refleksioner.
Men mest af alt handler det om at
blive ladet åndeligt op, give sig selv

tid til at tænke efter og nyde, at inde
under de høje hvælvinger kan vi
sænke skuldrene og øve os i at overgive os til den sandhed, at vi ikke skal
bære hele meningen selv.
Mit hjerte er uroligt, indtil det finder
hvile hos dig, o Gud.
(Fra Augustins ”Bekendelser”)

TORSDAG D. 10.8 – 14.9 (med nadver) – 12.10

Fodklinik
Nu med udstyr til
fremstilling af
skoindlæg
Ring for aftale: Tlf.: 3144 2731
Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
Nødebo fodklinik - Sportsvej 47, Nødebo

3. KVARTAL 2017
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Nødebo Kro
UDLEJNING AF LOKALER

FACILITETER

Leje af selskabslokaler eller mødelokaler på
kroen sker ved henvendelse til kontoret.

Driverhus Bar med 9 høje stole og 2 høje borde, 4 små
borde 4 pers., 5 borde 4 pers., 4 borde 2 pers. samt 1
bord 6 pers. Et hvidt klaver, som kan flyttes mellem de
forskellige lokaler.

På www.noedebo-kro.dk kan du finde oplysninger om
udlejningen, og en oversigt over, hvilke dage lokalerne
er reserverede.
Mødelokalerne på 1. sal: Nødebogrupper og -foreninger kan
gratis benytte de to lokaler (sø- og sydværelset) til møder og
andre ikke kommercielle formål fra mandag til torsdag, forudsat at de ikke er optaget af andre arrangementer, og at evt.
drikkevarer købes i buffeten. Husk at reservere på kontoret.
Pris for andre grupper og foreninger: 450 kr.
Selskabslokaler: Et lejemål til private fester omfatter køkken, garderobe og toiletfaciliteter. Alle priser omfatter
rengøring og moms. Der er prisgaranti i ét år fra lejemålets indgåelse.
Lokale

Personer

Krostue
Sal og Krostue
Krostue og Driverhus
Sal, Krostue og Driverhus
Hestelængen

54
120
54
120
50

Pris kr.
8.600
10.900
10.900
12.000
3.950

Priserne kan ændres uden varsel.
Se kroens hjemmeside.

TØMRER & SNEDKER

PETER
TOFT

TOTALENTREPRISER
Nybyg · Tilbyg · Ombyg · Tag · Kvist
Terrasse · Gulve Vægge · Døre · Vinduer
Køkken · Bad

KVALITET TIL TIDEN

2441 6270
Kærvej 3 | Nødebo | 3480 Fredensborg
nts.toft@gmail.com
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Krostue 5 borde 8 pers., 2 borde 4 pers., 1 bord 6 pers.
Musikanlæg (CD og bånd).
Sal 20 borde 6 pers. Musikanlæg (CD og bånd).
Sceneelementer som man selv skal stille op og tage ned
igen. Sort flygel (koncertflygel) kan ikke lejes
Runde borde Koster 50 kr pr. bord, gratis for medlemmer.
Rullebar Fadølsanlæg med 2 taphaner kan lejes for 500 kr.
Hestelængen 11 borde 6 pers., musikanlæg.
Fordele for medlemmer af kroen: ( se også side xx)
Til arrangementer i dit hjem kan du leje borde og stole
billigt: Grå AJ stole, 6 stk. for 25 kr. - Klapborde 50 kr. pr.
stk. Kroens trailer for 50 kr. pr. dag.

Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT
350 kr pr år - og 150 kr for unge (under 30)
under uddannelse.
Forældres medlemsskab omfatter børn
under 18.
Medlemsskab oprettes via vores hjemmeside
www.noedebo-kro.dk
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
Samlet løssalgspris ca. 3.000 kr.
MEDLEMSRABAT
Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på
Nødebo Kro, kan 2 gange om året få en rabat på lejen.
Det ene lejemål skal være Hestelængen. Forudsætningen
for rabatten er , at man har været medlem i minimum
2 år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet
regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt
medlemskontingent. Denne information findes i kroens
medlemssystem.
Højest 2 medlemmer kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers
personlige arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage,
jubilæer, konfirmationer mm. Det betyder, at man gerne
må leje kroen til en god vens arrangement, men der
gives ikke rabat.
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Foreninger
GRIB SKOV TROP

FOLKEMUSIKGRUPPEN

NØDEBO IDRÆTSFORENING

www.gribskovtrop.dk

NØDDEKNÆKKERNE

www.nif.dk

www.nodeknek.dk
Formand

Formand:
LisbethSteinmann

6133 4106

formand-gst@gribskovtrop.dk

Gyvelvej 19, Nødebo

Ulveleder

soeren.sigsgaard@gmail.com

Bente Wilcke

4055 4742

Spejderl.
Pernille Christensen

4848 0747

Kasserer
Kasper Andersen

VIKINGERNE

Mosedraget 24

www.nbovikingerne.dk

Sekretær
Margit Vester

4848 5099

73026 3231

Baunevænget 38

Baunevænget 13

Baunevænget 36

Stephen Wessels

www.nødebovand.dk

Kirstinehøj 23, Nødebo

9955 4956

2253 4009
Gymnastik Lillian Dale

Sekretær

Søvej 14

4848 3238

4913 5215
Tennis Jørgen Fonnes

Klubhus: Krostien 11, Nødebo

Søparken 8

Formand:
Ole H. Olesen

848 2804

Fodbold Henrik Løber

Else Jensen

VANDVÆRKET

9136 6302

STYRK DIN KROP I NØDEBO
HILLERØD SEJLKLUB

4848 3819
2141 0004

Vandværksbestyrer:

Anne Lise Kristensen,

4295 8207

Irene Møller

2363 6911

www.hillerodsejl.dk
Ib Andersen

Ole Christoffersen
Sportsvej 49

4848 3150

Mail: moeller.jytte@gmail.com
Kasserer

4159 1076

bhpost@mail.dk

Sportsvej 35, Nødebo

4848 5584

Badminton Svend M. Andersen,

Jytte Møller
Pile Alle

Hyttevagt:
Brian Hørup

4848 3150

Forkvinde

Forældrefore.
Jørgen Andersen

Krohaven 7

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

2331 4655

Roverleder
Ole Lumholt

6126 4411

4848 0128

Stifinderleder
Lars Kvisgaard

Henning Vester

Søren Sigsgaard

4848 3240

Søvej 14

NØDEBO LOKALRÅD

2447 3004

ia.privat@gmail.com
GOSPELKORET

Formand

My Merry Monday Choir

Søren Østergaard

gospel@mmmc.dk,

Næstformand

www.mmmc.dk

Michael Bo Andersen

Klubhus: Krostien 11 Nødebo
2094 8976
KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
2211 5770

www.kkes.dk

6094 2477

Pia Gulstad

Sekretær
Korleder
Helene Dahl

Lorna Rudd
2346 2767

Gadevangsvej 89

Kasserer/Webansvarshavende
Birgit Madsen

22394900

Klubhus: Krostien 11 Nødebo

BESTYRELSEN
Formand
Anne Hansen

Medlem
4848 4196

Helle Barker

5091 1439

Nødebo Stavgang

Tilde Gylling

2070 2930

www.nodebostavgang.dk

Lene Thorsen

2448 2448

Kirsten Poulsen

5190 0453

Solveig Nordlunde

4826 2446

Christina Nyander Ottesen

6165 1688

Formand

Eva Breill Petersen

5170 2501

Gitte S. Bendsen

5137 2460

Sven H. Nielsen

Dorthe Sofia Halling

2028 9536

Sus Bigom

2683 7081

Kasserer

Gitte Kruchov

4841 4364

Knud Ingolf Jensen

2348 3229

Biger Brandis

Lis Aas

4847 1412

Byrådsmedlem
Christina Thorholm

NØDEBO BRIDGEKLUB

Tilforordnet

www.NødeboBridgeklub.dk

Eva Holmegaard Larsen

Formand
Hans Kloch

4011 1139

formand@kkes.dk/pia.gulstad@gmail.com

4848 2597

Sekretær
6070 3380
4848 0719

Mailadresse noedebo.lokalraad@gmail.com
48471250

4848 0672

Se flere oplysninger på www.nødebo.dk

Aase Nielsen

4848 1742

Inger Petersen

2896 8430

Anne-Marie Falkenberg

4825 0706

Gudstjenester
August til Oktober

August

Nødebo

Gadevang

13. august
20. august
27. august
31. august

9.00
10.30
9.00
17.00 Salmer og Spaghetti

10.30
--10.30
---

EHL
Anne Boye
EHL
EHL

September
--3. september
10. september
14. september

9.00
9.00

17. september
24. september
28. september

10.30
9.00
17.00 Salmer og Spaghetti

10.30
Aftenandagt
--10.30

EHL
EHL
A. Lund
A. Lund
EHL
EHL

Oktober
1. oktober
8. oktober
12. oktober

10.30
9.00

15. oktober
22. oktober
26. oktober
29. oktober

10.30
9.00
17.00Salmer og Spaghetti
10.30

--10.30
19.30
Aftenandagt
--10.30
-----

EHL
EHL
EHL
EHL
EHL
EHL
EHL

