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Bliv medlem af kroen

Rabat på leje af Nødebo Kro

DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT
350 kr. pr. år - og 150 kr. for unge
(under 30) under uddannelse.
Forældres medlemskab omfatter
børn under 18.

Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro,

ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.

Denne information findes i kroens medlemssystem. Højest to med-

Medlemskab oprettes via hjemmesiden
www.noedebo-kro.dk

kan to gange om året få rabat på lejen. Det ene lejemål skal være
Hestelængen. Forudsætningen for rabatten er, at man har været
medlem i min. to år, når lejekontrakten underskrives. Medlemskabet
regnes fra den dag, hvor man første gang har indbetalt kontingent.
lemmer kan få rabat ved samme udlejning.
Rabatten gives kun, når det drejer sig om medlemmers personlige
arrangementer, fx bryllupper, fødselsdage, konfirmationer mm. Man
må gerne leje kroen til en god vens arrangement, men der gives ikke
rabat.
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Loppemarked 2021
En af de store årlige begivenheder
vi gik glip af sidste år på grund af
en lille bitte, men temmelig irriterende og potentielt dødelig virus
kaldet Corona, var Nødebo Kros
store og altid fornøjelige loppemarked, men i år skal det være!
Generalen har trukket på alle sine
forbindelser og bestilt godt sensommervejr - loppeladen bugner allerede
med gode ting og sager – og har gjort
det siden sidste år – men der er stadig plads til lidt endnu, så laden er
åben lørdage mellem 10 og 12 helt
frem til loppemarkedet.
Vi modtager med kyshånd møbler,
porcelæn, bestik, legetøj, tasker, sko,
kondicykler, tøj, nips, elektronik,

Søndag d. 22. august
klokken 10-14
cykelhjelme, værktøj, havemøbler,
billeder, malerier, spejle, stof, puder,
løbecykler, smykker, julepynt, cykler,
barnevogne, bøger og meget mere.
Dog modtager vi ikke hårde hvidevarer, fjernsyn, kondicykler og lignende ’tortur’-redskaber, samt brugte
bildæk med og uden fælge.
Selv den mest ”trætte” cykel, kan vores cykelmekaniker trylle om til et

På forhånd tak for dit bidrag.
Overskuddet går til et rigtigt godt formål, nemlig at bevare vores kro som
et samlingssted for Nødebos indbyggere og et skattet sted at arrangere
kulturelle oplevelser.

I dette olympiske år vil jeg ønske
for alle: lopper, direktører, kokke og
barpersonale, men selvfølgelig ikke
mindst alle vores gæster:
Må dette blive det bedste loppemarked, nogensinde!

Loppegeneral
Christian Wolfhagen,
christian@wolfhagen.name
Mobil: 2176 7113

køreklart transportmiddel.
Skulle du nu ikke have mulighed for at
komme forbi om lørdagen, så kan vores vicevært Jack åbne laden ekstraordinært. Ring til ham på 4848 0746
i Kroens åbningstider, eller kontakt
undertegnede, så finder vi en løsning.
Husk at det letter loppernes arbejde med at forberede loppemarkedet,
hvis du på forhånd har sorteret dit
bidrag.

”Arbejds”program for loppeweekenden
Fredag d. 20. 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.
2
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Lørdag d. 21. august kl. 10
fylder vi i fællesskab boderne med
en masse spændende loppeeffekter.
Der vil være lækker mad og en
kold øl/vand til frokost. Så INGEN
MADPAKKER.

Søndag d. 22. 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.
3

Stafet For Livet Nødebo
Jespervej 54
3400 Hillerød
Telefon

72 312 123

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut
Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Covid-19 er ved at slippe sit tag i os
og vi håber at kunne ses fysisk igen.
Da der sidste år var god opbakning til
vores virtuelle stafet har vi derfor i år
valgt at afholde både den og en fysisk
stafet.
Derfor du får 2 stafetter for 1 gebyr.
Voksne: 100 kr.
Børn u/18: 50 kr.
Hund: 50 kr.
(hundens kilometer tæller også)
Det er ikke et krav, at man deltager
i begge stafetter, men vi håber at I
både vil være med til at tælle kilometer hele ugen, samt deltage i fællesskabet på pladsen.
Som alle år vil Fighterne (tidl. og nuværende kræftpatienter) være vores
æresgæster og åbne stafetten.

På den virtuelle stafet, bestemmer du selv hvor og hvornår du
vil samle kilometer. Du kan gå,
løbe, cykle eller ro.
Den virtuelle stafet bliver skudt
i gang lørdag den 21. august kl.
11 på Stafet For Livet Nødebos
Facebook side.
Den virtuelle stafet afsluttes
den 28. august kl. 11 hvor den
fysiske stafet sættes i gang.
Den fysisk stafet på 12 timer bliver
afholdt som en normal stafet med
underholdning for børn og voksne.
Stafetten afsluttes med lysceremonien kl. 21.30 med lystale v. Stine
Bosse.

Kom og vær med som Fighter eller
Holddeltager. Alle er velkomne på
sportspladsen, så kig forbi og få en
hyggelig eftermiddag og aften.
Yderligere info:
www.stafetforlivet.dk/noedebo

Alle pengene fra Stafet For Livet Nødebo går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse
– til forskning, forebyggelse og patientstøtte.

royalstage.dk
4
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Hvad er vild natur?

...derfor skal vi have en naturnationalpark

Har vi noget upoleret natur tilbage? Næsten alt er kontrolleret af
mennesker, så er det vild natur?
Nok ikke lige her i Gribskov, men
vi skal forsøge at genskabe vores
artsrigdom.

eksisterende hjortevildt, medvirke til
at skabe lysninger og en varieret natur med mange forskellige levesteder
for andre dyr og planter.
Gribskov er et af Danmarks vigtigste
hotspots for biodiversitet knyttet til
skov. Her findes stadigvæk mange arter af dyr, planter og svampe – både
almindelige, sjældne og globalt truede. Nogle af arterne findes her som
eneste sted i landet, og dem vil vi gerne passe på.

Hvad er biodiversitet?
Naturen bidrager til at give os uundværlige fødevarer og medicin, samt
ren luft og vand, vi kan slet ikke leve
her på jorden uden en varieret natur.
Biodiversiteten er den mangfoldighed af økosystemer, arter og gener,
der omgiver os. Jo flere arter af alle
kategorier natur, jo bedre, jo større
modstandskraft.

Hvad gør vi så?

Vi har kun ca 20 pct
tilbage af den oprindelige
natur
Vores natur har det ikke godt, faktisk
er der en kraftig tilbagegang i de arter, der naturligt hører til. Der er kun
ca. 20 pct tilbage af de oprindelige arter. Det gør os alt for sårbare overfor
sygdomme – Derfor er hele Gribskov
udlagt til ’urørt skov’, hvilket betyder, at der ikke er nogen produktion
af træ i Gribskov, men at man stadig
godt kan fælde træer og ændre strukturen i skoven.

Hvad er forskellen på en
park og en skov?
I dag er forskellen ikke særlig stor.
Både skov og park er kontrolleret
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Foreløbig skitse over stier og grænser i Naturnationalparken i Gribskov.
af mennesker. I mange år er der i
Gribskov drevet intensivt højmoderne rentabelt skovbrug efter al den viden, der er oparbejdet om det. Der er
bare en hage ved det. Ligesom på de
intensivt drevne kornmarker, har vi
også i skoven holdt os til ret få arter.
Vi skulle producere noget træ. Vores
artsrigdom er derfor stærkt faldende, og det er vi nødt til at lave om på.

Derfor har regeringen bestemt, at der
skal oprettes 15 Naturnationalparker,
de 2 første oprettes henholdsvis ved
Randers i Fussingø og her hos os i
Gribskov.
Naturnationalpark Gribskov udgør
1.300 hektar og vil ligge i den centrale del af Gribskov. I naturnationalparken vil der blive udsat stude, krondyr
og elge. Dyrene vil, sammen med det
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Målet med naturnationalparken er
at forbedre biodiversiteten. Det betyder, at skovdriften ophører, så naturen får mere plads til at udvikle sig
og over tid blive mere varieret, end
de nuværende ensartede produktionsbevoksninger. Der etableres helårsgræsning med brug af stude, krondyr og elge for at sætte de naturlige
processer og dynamikker i gang. Det
betyder bl.a., at træerne får lov til at
ældes, dø og formulde i skoven, i stedet for at blive savet op på savværket.
Mængden af døende og dødt træ skal
øges gennem veteranisering (kunstig ”ældning” af træer) og fældning
af træer for at nedbryde den ensartede skovopbygning, som generationers forstlig drift har medført.

Hjælper det?
Når også den største del af Gribskov
er udlagt til ’urørt skov’, bliver der
god mulighed for at måle på effekten af at have udlagt de 25 pct. til
Naturnationalpark. Dér vil det første,

Skovvandring om Naturnationalparken i starten af juli.
man vil opleve være, at der kommer
flere vådområder, vi skulle gerne opleve både moseområder og åbent
vand, med masser af nyt liv , når vi
bl.a. får lukket nogen grøfter. Derefter
kommer der forhåbentlig flere og flere effekter af parken.

Store forandringer
Det mest kontroversielle er, at vi skal
indføre nogle store græssende dyr. I
første omgang kommer der 6 elge fra
en stor dyrepark i Sverige, og der udsættes ca. 25 krondyr, som kommer
fra Jægersborg Dyrehave. I de kommende år udsættes yderligere endnu 50 krondyr. Der skal også være en
flok stude, som ikke er menneskevante. De skal spise græs og træernes laveste grene, og så skal de trampe og
gøde jorden med deres afføring.

Der skal hegnes
Hvis man vil holde dyr af den kaliber,
skal der hegn til. Og derfor skal vi
have et højt hegn om hele området
på 1300 ha. Det skal være et 2,5 m
højt robust hegn, der går hele vejen
rundt om Naturnationalparken, der
er 20 km i omkreds. Det kommer til at
bestå af 5000 pæle, der bankes ned
med 4-5 m afstand. Arbejdet begynder til efteråret. Det bliver et stort arbejde. Og en stor forandring.
Der har været høring om hele projektet i perioden fra 28. april til 23. juni
2021 – her er der kommet 76 høringssvar om Naturnationalpark Gribskov.
Naturstyrelsen har lavet en hjemmeside om Naturnationalparken og afholdt skovvandringer. Men hegnet er
for de fleste almindelige mennesker
en voldsom forandring. Hvis man går
ind, kan man så finde ud igen? Hvad
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hvis man bliver forfulgt af vrede dyr?
Hvordan kan man vide, at der er
mad nok til dyrene og mange andre
betænkeligheder. Det er unaturligt,
og skulle vi ikke lige have mere natur? Naturstyrelsen har en stor opgave foran sig for at informere og
begrunde.

117 andre formål.
Vores færden bliver ikke forbudt, adgangsreglerne ændres ikke, og vi er
fortsat velkomne i statsskoven, men
mange af os kommer nok til at skulle
finde nye ruter.
Det siges, at skoven bliver rigtig smuk
og får en mangfoldighed af nye arter
allerede om 10 år, senere bliver det
endnu bedre, men indtil da - ifølge
en af skovens folk bliver det ’noget
værre rod.’
I skrivende stund er der mange ting,
der kan nå at blive ændret, bl.a. fordi
de 76 høringssvar nu skal granskes.
Vi kan se frem til et møde på Kroen
med oplæg af vidende og fornuftige
folk, inden for en overskuelig fremtid.

Der bliver åbninger i hegnet til mindre dyr
Vores sædvanlige dådyr går ikke langt
omkring, og lever også lige nu allerede i det område, der skal hegnes ind.
De kommer nok ikke til at mærke den
store forskel. Rådyrene kan selv finde
ud og ind i de små åbninger, der bliver
lavet i hegnet. Åbningerne bliver ca.
50 cm høje og 30-35 cm brede. Der er
også plads til, at ræve, grævlinge og
harer m.fl. kan færdes frit.
Der har været bekymring for om dyrene blev alt for fortrolige med mennesker – nærmest tamme. Men dyrene skal have så lidt menneskekontakt
som muligt. Hvis det bliver nødvendigt at fodre, er risikoen til stede, og
det er ikke tilsigtet. Man håber at kunne undgå at fodre, men det er naturligvis meget vigtigt, at ingen dyr dør
af sult, som skrækscenariet beskriver.

Der kommer 2 daglige
”dyrepassere”
Der er to af skovens medarbejdere,
der får ansvar for at holde øje med
dyrenes trivsel hver eneste dag.
Mange af dyrene får desuden en gps
på, så deres færden registreres. Det
er også vigtigt at ingen dyr kan sidde
fast i hegnet. Det vil der blive holdt
nøje øje med. Det uheld er fx sket i
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Én af åbningerne til smådyr, incl rådyr. Måler ca. 35x50 cm.
Sønderjylland, da man hegnede for at
undgå risikoen for svinepest. Et hegn
med begrænset succes.
Det er uundgåeligt at enkelte dyr
kommer til skade i årenes løb. De
kan brække et ben, blive syge, komme op og slås osv. Det er meget højt
prioriteret, at sørge for, at de har det
godt. De er bag hegn, derfor er det
vores ansvar.
Vores miljøminister siger, at hegnet
er der for at holde dyrene inde – ikke
for at holde menneskerne ude. Vi bydes velkommen til en masse nye naturoplevelser, og man håber turismen
øges. Andre siger, at hvis valget er, om
det er mennesker eller natur der skal
favoriseres, skal det altid være naturen, der vinder. Målet er at få en masse vild skov, men for en almindelig
skovgæst, som undertegnede, er det
svært at se det meget vilde, når hele
området skal styres omhyggeligt af
mennesker. Vi må have skovens folk

til at forklare det nøjere.
Så vi får et stort indhegnet område,
hvor vi mennesker nok kan færdes,
når vi bliver fortrolige med, hvor lågerne bliver oprettet. Ved Nødebo
kommer der en låge ved ’Pælehus’
skovfogedhus, der kommer en låge
ved ’Kærlighedsstien’ og der kommer
en nord for Skovskolen. Lige nu er der
planlagt 23 store og små låger. Man
kan køre ind med hestevogn fra flere
af dem, men ikke med bil (se kortet).
Der er stor sandsynlighed for, at der
kommer flere låger. I skrivende stund
er høringssvarene ikke gennemarbejdede, men det ser ud til, at mange af
svarene handler om, at der er et stort
behov for flere låger.
Vi er mange der med stor taknemmelighed og velvære færdes i skoven.
Løbere, ryttere, cyklister og gående.
En børnehave på tur og en flok spejdere på opdagelse. Ornitologer, historiefortællere, fødseldags-skovture og
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Tak til Anna Thormann for at stille
sin store viden til rådighed, og fakta-tjekke artiklen. Alle synspunkter står helt for min egen regning.
Lisbeth Larsen
Specialkonsulent Anna Thormann.

Infomøde om
Naturnationalparken
Onsdag den 25. august kl. 19.30 kommer
Skovrider Jens Bjerregaard Christensen og
specialkonsulent Anna Thormann på Kroen
og fortæller sidste nyt om planerne for
Naturnationalparken.
Lokalrådet arrangerer, og alle er velkomne!
1
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Nødebo Kro, byens aktivitetshus
- kom og hør mere om medlemskab
Nødebo kro er ikke en helt almindelig kro, men et aktivitets- og forsamlingshus, som drives af medlemmer
og frivillige kræfter i byen.
Er du ny i Nødebo eller har du bare
lyst til at høre mere om kroen og
alle aktiviteterne, er du velkommen i Kroens Fredagscafé, som
har åben ml. 15.30 – 17.30. Den 3.
fredag i måneden vil der være et
bestyrelsesmedlem eller en nøgleperson i caféen, som kan fortælle mere om medlemskab af kroen.
Kroen tilbyder igennem året en række arrangementer såsom Sct. Hans,
Halloween- og juletræsfest for børn,
bankospil, loppemarked og meget
mere.

Herudover er der en række interessegrupper på kroen, såsom spiseklubber, tangodans, pilates, bridge
og strikkeklub. Som medlem af kroen har du mulighed for at deltage i
interessegrupper eller selv starte nye
interessegrupper.
Er du medlem af kroen i en vis periode opnår du også rabat på leje af
kroens lokaler til private fester eller
arrangementer.
Som frivillig har du mulighed for at
blive en del af et stort fællesskab,
som arbejder for kroen enten med
madlavning, banko, loppemarked,
bar- og café, vedligehold eller med
medlemsbladet Kirke og Kro.
Bliv medlem af Nødebo kro og få
mulighed for at deltage i de mange

Indkaldelse til generalforsamling

interessegrupper eller blive én af de
mange frivillige, som arbejder for at
gøre kroen til et levende og aktivt
sted at mødes. Du kan også blive
en del af bestyrelsen, så du får direkte indflydelse på, hvad er sker på
Nødebo kro.
Som medlem er du med til at støtte
og bevare det fællesskab og netværk
vi sammen skaber på Nødebo kro og
i Nødebo by.
På gensyn i Fredagscaféen!
Ann Ulrich

For yderligere information skriv til
formanden@noedebo-kro.dk

Den årlige generalforsamling skulle
have været afholdt 22. marts, men
den udsat pga. corona-nedlukningen.
Der indkaldes nu til ordinær generalforsamling mandag den 9.
august kl. 19.30 i salen på Kroen.
De reviderede regnskaber for henholdsvis Den Selvejende Institution
Forsamlingshuset Nødebo Kro og
F oreningen F or s amling shuset s
Venner findes på Kroens hjemmeside

under ”Generel info.” > ”Bestyrelse referater”. Forslag til behandling skulle være indsendt inden 25-7. De, der
skal behandles under punkt 6 vil være
tilgængelige på Kroens hjemmeside
en uge før generalforsamlingen.
Følgende bestyrelsesposter er på
valg i år:
• Der skal vælges formand for de
næste to år (Hanne Toke er villig til
genvalg)
• Der skal vælges formænd for følgende udvalg:
Ejendomsudvalget (Bruno Bjerre er
villig til genvalg)
Driftsudvalget (Jan Kongerslev er villig
til genvalg)
Bankoudvalget (Mogens Bastrup er
villig til genvalg)
Medlemsudvalgets formand har
trukket sig på grund af sygdom og
der skal vælges en ny formand.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge forslag til navneændring og præcisering af opgavebeskrivelsen. Interesserede kandidater
kan henvende sig til Hanne Toke og få
yderligere oplysninger.
Endelig skal der vælges et antal ordinære medlemmer af bestyrelsen.
Hvis man gerne vil bidrage aktivt til
den overordnede udvikling af forsamlingshuset, er det en god idé at
stille op til en af de ordinære poster i
bestyrelsen. Interesserede er meget
velkomne til at kontakte formanden
eller et andet bestyrelsesmedlem
og høre om, hvad det indebærer.
Bestyrelsens nuværende medlemmer findes på hjemmesiden.
På gensyn den 9. august!
Hanne Toke, formand

Så er der banko!
D. 15. juni startede Banko igen efter
corona-pausen, og antallet af gæster
har været støt stigende. Dejligt at se
vores trofaste gæster igen og også en
del nye. Velkommen til alle.
Vi spiller som sædvanligt hver tirsdag,, hygiejnen er med corona-omtanke, og reglerne de gode gamle
(se evt. Nødebo Kro’s hjemmeside).
Kom og få en hyggelig aften med
Kroens berømte hjemmelavede bagværk, og smørrebrød smurt med
fornøjelse. Der er gratis kaffe hele
aftenen.
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Kongernes Heste

Oplev Gribskov på en helt anden måde
Bella og Fabiola er klar til at bringe dig og
din familie eller venner ud på en vidunderlig
skovtur i hestevognen.
Vi kører også til bryllupper, konfirmationer og
andre særlige lejligheder. Her kører vi med
en fin gammel hestevogn.
Husk at vi kører hele året rundt.
Kontakt Helle Barker
Mobil: 50911439
Mail: Helle.barker@kongernesheste.dk
Web: www.kongernesheste.dk

Nødebo
Fodklinik
DIN LOKALE TRÆMAND
Arborist Jørn Skov
Træfældning, Træbeskæring, Flishugning
Stubfræsning & Rådgivning
Uforpligtende tilbud gives
skov@treecare.dk • www.treecare.dk

Statsaut. fodterapeut Kirsten Lumholt
•
•
•
•

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

Tlf.: 31 44 27 31
Sportsvej 47, Nødebo

Nødebovej 36A, Nødebo Tlf.: 40872626
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Nødebo Skole
Siden sidste blad udkom, er der sket
en hel del på Nødebo skole og HFO.
Vores mindste børn blev færdige
med deres Tidlig HFO periode, som
varede i alt 8 uger. Børnene er blevet trygge ved stedet, de har lært
deres kommende klassekammerater at kende, og de stortrives her på
skolen. Torsdag d. 12. august skal
børnene starte i 0. klasse hos Sibel
Güler som er Nødebo Skoles 0. klasses lærer. Her er det en tradition at
børnene bliver sunget for og børnene går igennem en lang flag allé, som
de resterende skolebørn laver for at
byde deres nye skolekammerater velkomne, det er en rigtig hyggelig tradition. Sibel har igennem samarbejdet
med de voksne i Tidlig HFO besøgt
børnene, hun har hver gang øvet sig
i at lære børnenes navne, og hun har
haft en skoleopgave med som passede fint til børnene.
Skolens 5. klasse er officielt stoppet
på Nødebo Skole, de skal nu går på
Grønnevang Skolens afdeling Ø, som
er en afdeling for de ældste elever på
skolen. Her er det også traditionen
at der laves en lang flag allé hvor alle
skolebørn og voksne synger en farvel
sang for dem. Der blev lejet en bus
så børnene kunne blive kørt over på
skolen sammen med deres lærer.

så de ældste og de yngste kunne få
glæde af hinanden, det har været
dejligt at børnene har kunnet lege
på kryds og tværs uden restriktioner.

Farvel til 5A

Sommerferie i HFO´en
Skolebørnene har haft ferie i næsten
6 uger. HFO´en har haft åbent, og der
har som sædvanligt været en hel del
sjove aktiviteter. Fra den første uge,
fik vi mulighed for at blande børnene

Sommerferiens aktiviteter har været
nøje planlagte. Uge 26 som var den
første ferieuge, lavede vi vores årlige
”Olympiade” - denne bestod af forskellige discipliner som blev tilpasset
de forskellige aldersgrupper.
I uge 27 har der været ”Kreativ uge”
her har børnene haft mulighed for at
knytte, sy, male, lave smykker, nålefiltning, og lave pixels.
I uge 28 forvandlede vi institutionen
til en hyggelig indianerlejr med mad
på bål, indianermusik, børnene har
selv lavet deres eget pandebånd med
fjer og perler og de har lavet deres
egne indianerdragter. Der har været
ansigtsmaling, de har haft mulighed
for at lave smykker og børnenes eget
navn er for en stund skiftet til ”Lille
ørn”, ”Nattens stjerne”, ”Hyldende
Ulv” osv. Dagene sluttede af med sol
dans, som blev ledet af vores helt
egen Indianer Høvding.
Uge 29 og uge 30 har HFO´en holdt
lukket.
I uge 31 har ugen budt på ”Tur ud i
det blå” hvor vi har været i skoven,
ved spejderhytten, ved søen, og på
naturlegepladsen Eghjorten. Udover
alle aktiviteterne har der været vandkamp, frie leg og ren hygge.
Nu er vi klar til skoleåret 2021 - 2022
og vi glæder os!

Mooncarrace med samarbejdsøvelse

Mette Vibeke Schmidt,
Skoleleder
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Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Kulturkalenderen 2021-22 er klar!
I kulturudvalget er vi glade for igen
at kunne præsentere en bred vifte af
oplevelser på Kroen. Der er 27 arrangementer med under årskortet - 13
koncerter, 8 foredrag og 6 fredagsaftener med mad & musik. Desuden
er der øl-smagning i oktober, julemarked i december, nytårsgallafest i januar og naturligvis de åbne og gratis
nøddeknækkeraftener den sidste fredag i måneden.

Køb årskort til kun 800 kr
Den samlede løssalgspris til de 27
oplevelser under årskortet i sæson
2021-22 er 3.800 kr. Årskortet sælges
til medlemmer af Forsamlingshusets
Venner for kun 800 kr., så man skal
ikke købe mange enkeltbilletter, før
det er billigere at købe et årskort.
Billetter og årskort købes på hjemmesiden www.noedebo-kro.dk
Vi glæder os til at se rigtig mange på
kroen i den nye sæson.
Kulturudvalget

Støttekoncert
N ø d e b o – n æ r m e re b e s te m t
Nøddehegnet – har været hjemsted
for tre blokfløjtenister på højt internationalt niveau. De tre musikere er Eva Legêne, Astrid Andersson
og Michala Petri. De vil gerne bidrage til at sætte gang i aktiviteterne på
Kroen og har derfor tilbudt at give
en koncert allerede om en uge, hvor
hele billetindtægten går til støtte
for Foreningen Forsamlingshusets
Venner. Læs mere om dette mesterlige tilbud fra ”Trio Nøddehegnet” på
næste opslag. Det er en enestående
chance for at opleve de tre internationale kunstnere.

Nummererede pladser
Til en del af arrangementerne har vi
lavet nummererede pladser, fordi vi
regner med, at der kommer mange,
og det derfor er hensigtsmæssigt, at
man i forvejen ved, hvor man skal sidde. Der bliver rift om billetterne, så
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80 år med en koncert med Dissing &
Las, hvor der er nummererede pladser. I foråret får vi besøg af det tyske
ensemble Henschel Kvartetten, der i
mere end 25 år har turneret over hele
verden, og Petri/Hannibal Duo slutter
sæsonen den 3. april. Vi regner med
at Lars Hannibal og Michala Petri kan
fylde salen, så der har vi også nummererede pladser.
Læs mere om disse fem arrangementer og om de mange andre oplevelser
på Kroen i kulturkalenderen eller på
hjemmesiden.

I foråret 2022 gæster tyske Henschel Quartett kroen. Foto: Simon Sticker.

Dissing & Las gæster kroen sidst i oktober. Foto Simon Westh Truelsen.
det er en god idé at købe billet i god
tid. Har man årskort, bør man også
sikre sig plads ved at ”købe” en gratis
årskortbillet.
Den første koncert med nummererede pladser er 30. september med
folkemusikgruppen Dreamers’ Circus.
Det er anden gang de tre musikere
kommer på Kroen, og første gang
var der udsolgt længe før koncerten. Allerede den 10. oktober er den

næste koncert, hvor vi regner med
fulde huse. Det er sangerne Nana
Bugge Rasmussen og Teit Kanstrup,
der ak kompagneret af Louise
Schrøder opfører den italienske sangcyklus af Hugo Wolf. Koncertens enkelte numre bliver sat i sammenhæng
af Mathias Hammer, som mange vil
kende som den mest vindende holdleder i DRs klassiske musikquiz.
Sidst i oktober fejrer vi Bob Dylans
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Der var udsolgt sidst folkemusikgruppen Dreamer’s Circus spillede på kroen. Foto: Göran Petersson og Daniela Hasse.
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Ensemble Felix uropfører værk af Anders Koppel

Billetter købes i forsalg på www.noedebo-kro.dk

Søndag den 22. september kl. 19.30
Ensemble Felix er en decet med fem
strygere og fem blæsere, som spiller stor romantisk og wienerklassisk
repertoire arrangeret i miniatureudgave. Ind imellem spiller de også
musik komponeret for ensemblets
besætning, som det sker ved denne
koncert. Det er en decet af Anders
Koppel, som får sin første offentlige

”Trio Nøddehegnet”

Koncert søndag den 15. august kl. 19.30

opførelse i Nødebo. De ti musikere
mødtes første gang i 2000, og spillede på Nødebo Kro i 2010. Koncerten
var oprindelig fastlagt til marts 2020
og er udsat to gange p.g.a. corona
nedlukning.
Billetter koster 150 kr. ved indgangen
og 140 kr. i forsalg. Gratis adgang med
årskort.

Nøddeknækkerne
Fredag 24. september kl. 19.00 – med mulighed for spisning kl. 18

Eva Legêne, Astrid Andersson og Michala Petri er ”Trio Nøddehegnet”. Foto: Kim Søgaard, Andreas Wittko og Svend Withfelt.
Kul tur ud v alge t er meget g la de for at kunne præsentere ”Trio
Nøddehegnet” for første og måske
eneste gang. De tre musikalske naboer fra Nøddehegnet har efter mange år rundt i verden sat hinanden
stævne på Nødebo Kro for at støtte forsamlingshuset og sætte gang i
aktiviteterne efter de lange perioder
med nedlukning på grund af corona
pandemien.
Det bliver et internationalt topmøde på blokfløjte, der åbner sæsonen
med en ekstra koncert på Nødebo
Kro. Eva Legêne, Astrid Andersson
og Michala Petri er fælles om deres kærlighed til blokfløjten og til
mangfoldigheden i naturen omkring
Nødebo, og koncertprogrammet vil
vise en tilsvarende mangfoldighed af
klangmuligheder for blokfløjten i musik fra alle tidsperioder. Efter mange
år væk fra hinanden vil de gamle naboer mødes i taknemmelighed over
de mange smukke år, de havde sammen på Nøddehegnet i Nødebo.
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Det er Eva Legêne, der har taget initiativ til koncerten. Hun er fjerde generation af en stor hollandsk familie
af musikere. Hun kom til Danmark i
1968 som docent på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium i København.
I 1972 flyttede hun med sin mand
Steen Andersson og deres nyfødte datter Astrid til Nøddehegnet 26
i Nødebo og blev dermed nabo til
Michala Petri og hendes familie. Eva
husker hvordan hun skiftede ble på
sine børn, mens Mikala øvede på livet
løs i nabohuset.
I 1985 blev Eva ansat som professor ved Indiana University’s School
of Music i USA og familien forlod
Nødebo. Datteren Astrid Andersson
er vokset op i Nødebo med blokfløjtemusik fra mor og nabo. Hun blev
fascineret af instrumentet, og i USA
studerede hun ved Jacobs School of
Music i Indiana og fortsatte i solistklassen hos Matthias Weilenmann
ved Konservatoriet i Zürich i Schweiz.
A s trid Andersson var f inalis t i

Moeck/SRP Solo Recorder Playing
Competition i London, hvor hun
vandt anden pris og publikumsprisen.
Nu underviser hun børn og unge på
musikskolen i Calw i Sydtyskland og
dirigerer to voksenkor og et børnekor.
Michala Petri er født i Nødebo og
hendes forældre var begge musikere. Hun valgte tidligt blokfløjten som
sit instrument og allerede som 11årig begyndte hun sine formelle musikstudier ved Staatliche Hochschule
für Musik und Theater i Hannover i
Tyskland, som hun pendlede til fra
Nødebo. Michala Petri er med denne koncert med til at åbne sæsonen
på Nødebo Kro og sammen med Lars
Hannibal vil hun slutte sæsonen af
med en koncert den 3. april 2022.
Det bliver en stor og enestående oplevelse, og entréindtægten
går ubeskåret til støtteforeningen
Forsamlingshusets Venner. Billetter
koster 150 kr. ved indgangen og 140
kr. i forsalg på www.noedebo-kro.dk.
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Nøddeknækkerne holder igen åben
folkemusikaften - forhåbentlig uden
restriktioner denne gang. Der kan
spises middag på Kroen før musikken starter. Der serveres en ret varm
mad kl. 18, og det koster 100 kr. for
voksne og 50 kr. for børn (der er rabat
for medlemmer af Forsamlingshusets
Venner). Spisebilletter skal købes

senest onsdag den 22. september
kl. 12. Når musikken starter kl. 19,
vil den første time være med traditionelle nordiske fællesdanse, kredsdanse m.v. under sjov instruktion, så
alle kan være med. Fra kl. 20 spiller
Nøddeknækkerne op til mere udfordrende folkedans. Der er gratis adgang til musikken.

Dreamers’ Circus
Torsdag den 30. september kl. 20
Det er folkemusik på meget højt
plan, når den dansk /svenske trio
giver koncert. Ale Carr fra Sverige,
Nikolaj Busk og Rune Tonsgaard
Sørensen fra Danmark har spillet
over hele verden med Dreamers’
Circus, og de har vundet alle danske priser. Udgangspunktet er den
skandinaviske folkemusik, og de tre

musikere svæver i gennem et circus
af temaer, harmonier og svingende
grooves og lader konstant musikken
føre ud i nye afkroge. De optrådte
første gang på Nødebo Kro i 2017 for
en udsolgt sal.
Billetter koster 250 kr. ved indgangen
og 240 kr. i forsalg. Gratis med årskort.
Der er nummererede pladser

Hvad der kan tænkes, kan tegnes
Onsdag den 6. oktober kl. 19.30
Jens Hages genkendelige streg hører
til de mest oplivende i dansk presse.
Hør ham fortælle om, hvordan man
omsætter idéer til streger, så læserne får en ekstra dimension i oplevelsen. Foredraget handler dels om et liv
som tegner og dels om, hvad der sker
i hjernen, når vi skal have idéer på
kommando. Jens Hage er uafhængig

tegner og illustrator og bl.a. tilknyttet Blæksprutten, hvor han har været
medlem af redaktionen siden 1980,
og Berlingske Tidende, hvor han i 40
år har lavet karikaturtegninger.
Billetterne til foredraget koster 100 kr.
ved indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis
adgang med årskort.
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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

Mads Mathias Kvartet
Fredag den 8. oktober kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19
Den danske jazzstjerne Mads Mathias
er en sanger, sangskriver og saxofonist, der har erobret hjerterne af
musikelskere med sin karismatiske
optræden, levende personlighed og
kreative originale sange. Han kommer til Nødebo med sin kvartet, der
har Peter Rosendal på piano, Morten
Ankarfeldt på bas og Esben Laub von

Lillienskjold ved trommerne. Inden musikken starter, kan man for kun 160 kr.
spise middag med en to-retters menu
tilberedt af Kroens frivillige kokkehold.
Spisebilletter skal købes i forsalg senest onsdag den 6. oktober kl. 12.
Billetter til musikken koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

Dramatisk italiensk sangcyklus
Søndag den 10. oktober kl. 16
M e z zo s o p r a n e n N a n a B u g g e
Rasmussen og bar y tonen Teit
K ans tr up s y nger I t alienisches
Liederbuch af Hugo Wolf. De akkompagneres af pianisten Louise
Schrøder, og Mathias Hammer, kendt
som den mest vindende holdleder i
DRs klassiske musikquiz, vil med sine
sprudlende fortælleevner kæde det

www.rbb-el.dk

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

GIV DIT LIV ET BOOST

hele sammen. Hugo Wolf komponerede sin sangcyklus for over 100 år
siden, men den kunne lige så godt
være skrevet i dag. Ironisk og vittig –
og samtidig smertefuld og dramatisk.
Billetterne til koncerten koster 150 kr.
ved indgangen og 140 kr. i forsalg.
Gratis med årskort. Der er nummererede pladser i salen.

Overvågningens historie
Onsdag den 13. oktober kl. 19.30

NØDEBO

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

•
•
•
•
•

Der hænger snart overvågningskameraer overalt inde og ude. ”Hvis
man ikke gør noget forkert, er der
ikke noget at være bange for”, er det
almindelige forsvar. Men er det svar
godt nok? Andreas Marklund er historiker med nordisk politisk og kulturel historie fra den tidligmoderne

Akupunktur
NADA
Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

v/Anette Plum

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

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

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

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad
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periode til i dag som sit speciale. Han
er tilknyttet ENIGMA – Museum for
post, tele og kommunikation og forsker og underviser ved Københavns
Universitet.
Billetter koster 100 kr. ved indgangen
og 90 kr. i forsalg. Gratis adgang med
årskort.

Ølsmagning, middag og musik
Fredag den 15. oktober kl. 18.00  
Nødebo Kro indbyder til smagning af
ustyrligt gode øl fra Mellemeuropa
arrangeret af øl-specialisten Carsten
Berthelsen. Efter øl-smagningen serveres der en glimrende to-retters
menu, og arrangementet slutter med
musik af Carsten Berthelsens band
Vrag bestående af Peter Olufsen, Ole
Bockholt, Flemming Friberg, Mogens

Papsøe, Jens Bekker Andersen og
Carsten Berthelsen. Billetterne sælges kun i forsalg indtil 13. okt. kl. 12
og kun som en samlet pakke til hele
arrangementet. Prisen inkl. smagsprøver, en to-retters menu og koncert er
350 kr. Der er 20% rabat for medlemmer af Forsamlingshusets Venner, så
prisen bliver 280 kr.
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Søndagscafé om fællesskab

Giv børn en optimistisk familiefortælling

På Nødebo Kro den 29. aug. fra kl. 12-15
Vi har fået lov til at bruge Nødebo
Kros lokaler søndag d. 29. august.
Denne mulighed benytter vi til at
samle entusiaster, som har handlet på deres bevidsthed om at det
er nødvendigt, men samtidig både
sjovt og givende, at danne fællesskaber omkring bæredygtighed.
Som optakt til snakke om fællesskaber og grøn omstilling holder Kirstine
Berg-Munch fra Klimaakademiet
et oplæg. Hun var på første hold
unge der blev udklækket i 2020 som
oplægsholdere og formidlere for
Klimabevægelsen. Kirstine vil fortælle om, hvad der fik hende til at opsøge klimafællesskabet og hvordan
hun selv aktivt vil arbejde for en grøn
fremtid. Hun har valgt en teknisk uddannelse på DTU og regner med, at
der bliver brug for hendes kvalifikationer og den viden hun får på studiet, når den grønne omstilling for alvor
kommer op i gear.

Hvordan kan vi forberede vores børn
på at leve et liv, hvor naturen får mere
plads og vi mennesker tilpasser os, så
der lægges mindre pres på dyrene og
naturen?
Børneforskeren Per Schult z
Jørgensen mener, at den enkelte familie kan gøre meget for at vende
udviklingen fra stigende til faldende
udslip af drivhusgasser. Forældrene
kan f.eks. sammen med deres børn
sætte en bæredygtighedsdagsorden.
Det giver familien en optimistisk familiefortælling, danner og udvikler
dem som mennesker og giver dem
livsmod.
Schultz Jørgensen har i sin seneste
bog ”Opdragelse til livsmod og bæredygtighed” fulgt otte familier. Disse
familier ser klimatruslen som et livsvilkår der må handles på. Børnene bliver taget med på råd, får indsigt og
bliver gjort medansvarlige for den
fælles indsats. Det kan gøre dem til
robuste børn med et stærkt indre
kompas.

Det har vi nu mulighed for. Vi er
nemlig blevet kontaktet af Sandra

En aften om klimabevidst
forældreskab
I Nødebo Bæredygtigt! har vi længe ønsket at sætte fokus på børns
dannelse til klimabevidste voksne.

Mortensen, en ung mor i Gadevang
der har beskæftiget sig fagligt med
klimabevidst forældreskab.
Hun vil meget gerne dele ud af sin viden om emnet, og vi har derfor arrangeret at hun holder et oplæg på
Nødebo Kro en aften i september eller oktober. Program følger på www.
nødebobæredygtigt.dk.
Kroens café er åben, og efter oplægget vil Sandra Mortensen involvere de fremmødte i en snak bl.a. om,
hvordan vi kan skabe nogle stærke
bånd mellem børn og naturen, som
kan være med til at danne dem som
hele mennesker der lever i pagt med
naturen.
Kom og del dine erfaringer, hvis du
har inddraget dine børn i en optimistisk fortælling, der har givet dem
livsmod.
Kirsten Vesterager,
Nødebo Bæredygtigt!

Hæng ud i caféen og del dine ideer med andre
Efter Kirstines oplæg er der mulighed
for at købe forfriskninger i caféen:
sandwicher, drikkevarer, is og kage.
Vi glæder os til at byde velkommen til børnefamilier i Nødebo og
Gadevang og alle andre, som gerne
vil hente inspiration i Kirstines oplæg
og har lyst til at blive hængende bagefter for at snakke med hende og de
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andre aktører, som ud over Nødebo
Bæredygtigt! tæller:
• Nødebo Stopper Madspild, som
Anders Simmelkiær Laraignou står
bag
• Projekt Nødebo Permahave, som
Andreas Rytsel er initiativtager til,
samt flere, som vi vil invitere til at deltage i snakken til gensidig inspiration.

I er velkommen til at tage jeres børn
med, hvis de selv kan lege på Kroens
græsplæne. Der er brætspil i caféens
reol, som børnene kan benytte sig af
i Driverhuset.
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Følg Nødebo Bæredygtigt!
på facebook-gruppen
Nødebo Bæredygtigt – gør en forskel
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Sommer i Nødebo
Spar på vandet – FN’s Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Værs’go og spis. Lærke og Freya har plukket kirsebær.

Zelina og far Claus nyder strandlivet.
22
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Naturens Dag den 12. september

Nyt fra Nødebo Vandværk

Des værre har Skov skolens og
Naturstyrelsen igen i år måttet aflyse den store traditionsrige Naturens
Dag på Skovskolen pga. usikkerheden
ved Coronaudviklingen på tidspunktet for beslutningen.
Men så kommer der en lidt mindre og
anderledes dag i stedet.
Der sker så meget spændende med
udlægning af urørt skov og naturnationalpark i Gribskov i øjeblikket, som
Generalforsamling for Nødebo
Vandværk blev afholdt i juni måned
på Nødebo Kro, igen i år forsinket på
grund af covid19, vi gør os store forhåbninger om at vi i 2022 vil være i
stand til at afholde generalforsamlingen i marts måned som vedtægterne foreskriver. Generalforsamlingen
forløb i god ro og orden, referatet

vil i løbet af kort tid findes på vores
hjemmeside. Takstbladet for 2021
blev godkendt, det er uforandret i
forhold til 2020, bestyrelsen foreslog
at fra og med 2022 bliver ledningsrenoveringsbidraget halveret, da vi de
kommende år vil reducere tempoet
i renoveringsprocessen, hvilket også
blev godkendt.

Efter sommer planlægger vi at iværksætte renoveringen af den sidste
halvdel af Baunevænget, vi håber
at arbejdet kan starte i løbet af september måned og være afsluttet før
vinter. Det vil naturligvis blive indkaldt til vejgennemgang før arbejdet starter.
Bestyrelsen

fortjener noget formidling med på vejen. Vi arbejder med ture om disse
emner fra 3 forskellige udgangspunkter, der hvor nogle af hovedindgangene til Naturnationalparken kommer
til at ligge. Og så planlægger vi med
et område, hvor børn, under samme
emner, kan blive klogere på biodiversitet og urørt skov ved forskellige
aktiviteter.

Da planlægningen ikke er helt på
plads i skrivende stund (29.6), må du
holde øje med et mere detaljeret program på vores hjemmeside eller facebookside i august.
På gensyn til Naturens Dag!
Naturstyrelsen Nordsjælland

Hjemmeside:
naturstyrelsen.dk/
lokale-enheder/nordsjaelland
Facebook:
Naturstyrelsen-Nordsjælland

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

vandmåler
før nytår!

Læs mere på www.gribskovtrop.dk
Annonce KogK Feb 2018.indd 1
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Hillerød Sejlklub er klar til efterårssæsonen
Nu er sommerferien slut, og i Hillerød
Sejlklub er vi klar til en aktiv afslutning
på sæsonen. Der har været mange
små juniorer, der gerne har villet lære
at sejle. Interessen har været så stor,
at det har været nødvendigt at lave
venteliste, men i sommerferien har
vi klargjort en ny følgebåd sammen
med kajakklubben. På den måde kan
vi få flere juniorer på vandet og stadig holde det høje sikkerhedsniveau,
der kræves, når nye sejlere sendes
ud på søen.

Klubben har i løbet at de sidste fire
til fem år gjort en stor indsats for at
skaffe materiel til klubben. For fem
år siden rådede klubben over nogle
gamle lidt udslidte optimist- laser- og
europajoller. Men i de forløbne fem
år har vi renoveret nogle af de gamle
joller, søgt forskellige fonde for midler til at købe nye joller og brugt kontingentpenge til at købe diverse både
på Den Blå Avis. Det har gjort, at vi
har kunnet skifte fire af de gamle optimistjoller ud med nye. Vi har kunnet

købe tre nye Terajoller, som er en juniorjolle, der sejler lidt stærkere, og
er lidt livligere end optimistjollen. Vi
har satset en del på Laserjollen, som
en overgangsjolle fra optimistjolle,
men også en livlig jolle for seniorer.
Det kan lade sig gøre fordi der er tre
forskellige størrelser sejl til jollen, der
dækker vægtklasser fra 40 kg til plus
80 kg. Når jollen er udstyret med det
største sejl, er det en af de bådtyper,
der bruges af mændene, når der sejles olympiadesejlads, og når den er

Lynæs 14 kølbåde.
udstyret med det næststørste sejl,
så er det damerne, der bruger den
til olympiadesejlads. Det er klart, at
det er en jolle, der giver udfordringer,
men den er sjov at sejle, når man kan.

Enmandsjoller til børn og voksne.
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De sidste par år har vi jagtet nogle
Snipejoller, som er en tomandsjolle,
der er ideel til de lidt større juniorer
og til seniorer. Det er en jolle, der sejler godt og som også bruges til kapsejlads. Vi håber at kunne starte noget familiesejlads op med den jolle.

dem, der sejler jollerne, altid bærer
rednings- eller svømmevest. Men en
redningsvest er kun en enkelt del,
når man taler om sikkerhed. Man skal
selvfølgelig kunne svømme, men jollerne er også et vigtig parameter. Når
man ser bort fra optimistjollen, har vi
valgt nogle joller, der er lette at rejse
op igen, og som umiddelbart kan sejle
videre, når de er kommet på ret køl.
Andre jolletyper er fyldt med vand,
når de har været kæntret, og er næsten umulige at sejle videre med.

Fælles for alle joller er, at de kan
kæntre, og derfor kræver vi også, at

Som et alternativ til jollerne har vi
anskaffet fem små kølbåde af typen

Lynæs 14. Den er som skabt til ture
på søen, men den er også en fantastisk øvelsesbåd til at lære seniorer
at sejle, som aldrig har sejlet før. Den
sejler godt, men er samtidig stabil, så
man føler sig tryg i båden – ideel til
begyndere.
Som man kan se på billederne ligger
bådene og venter på at komme på
vandet. Er man mellem 10 og 70, og
har lyst til at lære at sejle, så kig ned
i klubben (Krostien 11) torsdage fra
klokken 17:00.
Ib Andersen
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Nødebo Lokalråd
Generalforsamling
Tiden er kommet til den årlige generalforsamling, der afholdes d. 16.9.21
kl 19.30. Her søger vi 3 (gerne flere)
nye medlemmer til rådet. Du kan melde dig til på vores mail noedebo.lokalraad@gmail.com eller bare møde op i
Søværelset på kroen. Alle er hjertelig
velkomne. Lokalrådet har altid godt
af nye hoveder og ideer til rådet, så
har du en ”lokalrod” gemt i maven, så
meld dig endelig. Har du spørgsmål
til lokalrådet, eller vil du bare gerne
høre vores årsberetning, så er du
også meget velkommen til at møde
op den 16/9.

KV21

Det betyder en udbygning og renovering af skolen der indbefatter 2-4 nye
klasselokaler samt to nye faglokaler.
Vi ønsker at skolen fysisk kommer op
på en rimelig moderne standard, og
fortsat bliver det oplagte førstevalg
af skole lokalt i Nødebo.
Vi har, sammen med forældrerådet på skolen, afholdt rundvisning
for 15 politikere den 9/6/21, hvor vi
fik en god indikation af at man gerne ville gøre mere for Nødebo Skole.
Forvaltningen er pt ved at se på om
skolen er fysisk stor nok til det antal
elever vi har, og derfra skal der arbejdes videre med forslag til forbedring.
Vi kommer til at bruge en del tid på
dette i de næste par år.

Lokalrådet forbereder i disse dage
kommunevalget 2021, da dette er
meget vigtigt for hvad der kommer
til at ske i Nødebo de næste 4 år. Pt er
der ikke ret meget at finde til Nødebo
i gældende budgetter, og vi har flere
områder hvor vi mener Nødebo fortjener noget mere opmærksomhed.
Vi ønsker stadig en helhedsplan for
Nødebo, en plan man arbejder aktiv efter i planlægning af nye projekter og forbedringer og ændringer i
gamle.

Skolen
Den massive forældreopbakning til
Nødebo Skole betyder at skolen fysisk er blevet alt for lille. Vi har, som
ellers forventet, ikke fast kunnet gøre
brug af bl.a. Skovskolens faciliteter til
vores klasser, og derfor skal vi have
faciliteterne på skolen opgraderet.
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Idræt
Vi ønsker os også meget bedre vilkår
for sporten lokalt, her med en ny hal.
Vi er blandt de områder i kommunen
hvor man investerer mindst per indbygger i skole og idræt, samtidig er vi
det område der betaler mest til kommunekassen i from af grundskyld, vi er
således dem som får mindst tilbage pr

skattekrone, og sådan har det været i
mange mange år, og det må vi gøre op
med, for der er kommet en helt urimelig skævvridning mellem områderne i Hillerød ift hvilken kommunal service/tilbud man kan forvente lokalt.

Jærgervænget og Baunevænget, og
vi skal have evalueret på farten efter bumpene. Kildeportvej vil også
være en vej, hvor vi starter op med
at arbejde mere med på trafiksikkerheden. Dette kommer til at ske sammen med beboerne på Kildeportvej.
Stenholtsvej er stadig i proces, og vi
afventer hvad der bliver planlagt her
for at sænke farten yderligere.

Unge

Insekt Oasen

Vi arbejder stadig med et sted til de
unge, de skal også have lov at være
til i Nødebo, og have deres eget sted.

Insektoasen ved trekanten overfor
Netto skrider meget langsomt frem,
men sådan er det når det skal gøres billigt og med folks hjælp. Vi savner stadig marksten til bedkant og
vandhullet, samt hjælpende frivillige der vil være med til at lave bed og
vandhullet.
Alle tilladelser er nu på plads, vi har
allerede en frivillig, der vil grave med
maskine, men den sidste planlægning, klargøre bed, og grave vandhul
mangler vi endnu. Vi skal også have
gravet mange forårsløg ned til efteråret, det håber vi også der er folk der
vil hjælpe os med. Vandhullet vil vi
gerne have lavet med Bentonit, en
lertype der gør at vandet ikke siver

Trafik/støj
Trafikken er ikke et overstået kapitel,
og vi har stadig temaet 40 km/t som
de fire overvældende godt besøgte
borgermøder tilbage i 2018 stemte
for. Kommunen har i maj 21 fået afslag på den anke, der blev indgivet til
transportministeren om politiets afslag af 40 km/t, da vi er dømt ude af
den mulighed, fordi vi er en trafikvej.
Nu afventer vi evt. ny lovgivning på
området. Denne er pt i høring, og da
støj nu måske kan komme med som
argument for hastighedsnedsættelse venter vi spændt på dette udfald.
Nødebovej støjforurener ca. 30% af
vores boliger, og fartnedsættelse betyder nedsættelse i støjen, og er således et af de få ”våben” sammen med
reduktion af lastbiler, vi har tilbage for
at sænke trafikstøjen.
Det lader til at der er givet tilladelse til
en 30 km/t rød zone ved Netto, men
hvorfor den skal være der og ikke (oplagt mener vi) ved skolen, det skal vi
lige have gravet lidt i.
Vi savner også stadig sikrede overgange for skolebusbørnene ved
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Sidst men ikke mindst kommer der en
bænk op og skolen og børnehaverne
få deres egen sektion af et insekthotel, som de kan planlægge og udføre.

Affaldsdag
Ren Natur har igen i år en affaldsdag,
som Nødebo Lokalråd har tilmeldt
sig. Vi går den 19/9 kl. 10 til 12. Her
kan vi indtjene 3.700 som i år går til
at lave det lille vandhul ved insektoasen. Du kan tilmelde dig på vores
mail eller på den begivenhed vi har
på Facebook.
Sidste år gik vi for ungeprojektet, og
før det sikrede dagen juletræet dens
stjerne.

NNP
ud af hullet, og som sikrer at vi holder
det så naturligt vi kan. Der bliver lagt
træstammer bag i området der kan
ligge og forgå og give plads til insekter, samt plantet planter der tilgodeser vilde bier og sommerfugle både
som larver, pupper og som voksne
insekter. Bedet beplantes så det sikrer nektar og pollen fra tidlig forår til
sen efterår.

Vi har skrevet høringssvar til National
parken, og afventer projektets videre
plan. Vi vil gerne sikre at både folk i
Nødebo og byens institutioner bliver
hørt så meget som muligt i projektet,
vi bliver trods alt meget nære naboer.

Lene Gården Thorsen,
Nødebo Lokalråd

Støt op om Lokalrådet
Nødebo Lokalråd er 100% frivilligt arbejde og finansiering, og
alle der har lyst, kan bidrage til vores virke ved at melde sig ind i
Lokalrådet, eller bidrage med hvilket beløb man selv ønsker på konto
1551 3543128406 - alle beløb gør en forskel for os og Nødebo.
Ønsker du beløbet går til et specielt projekt som Insekt Oasen eller de
unge, så skriv dette i overførslen.
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Højskoledage i Nødebo Præstegård
4.-5. september 2021

Ånd

Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, himlen under flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.
(N.F.S.Grundtvig)

Prog ram
Lørdag 4.9

Søndag 5.9

10.00 Kaffe og velkomst

9.00 Gudstjeneste i Nødebo Kirke

10.30 Grundtvigs forståelse af begreberne folk og ånd

10.00 Kaffe i præstegården

- v/Ove Korsgaard

Er der noget, coronatiden har lært os,
så er det at ”mennesket ikke lever af
brød alene”. Vi har en sjæl, en længselsfuld, tørstende sjæl, der rækker
ud efter at forbinde sig med noget
uden for os selv. Mange nye former
for fællesskaber og fokus på det, der
binder mennesker sammen, er blomstret op under coronatiden. Det er
derfor indlysende at genåbne højskoledagene med temaet ÅND. Ånd som
sammenhæng, liv, glæde og mod.
Hvad er ånd? En kraft, styrke, inspiration, kunst, kærlighed, frihed eller

bevidsthed. Er ånd det samme som
sjæl? Og hvad vil det sige at være
åndløs?
Ånden kan man ikke se, men vi kan
se og mærke dens virkning. Vi skal
tale om folkeånd, nationalånd, åndfuldhed, åndsfrihed, tidsånden, kærlighedens ånd, Guds ånd, tro, håb
og kærlighed og meget mere. Vi kan
love, at årets Højskoledage i Nødebo
præstegård bliver fulde af ånd - med
spændende oplæg, masser af hyggeligt samvær, musik, mad og spiritus.

Du kan møde

Grundtvig har i den grad præget det danske sprog med begre-

10.30 Tro, håb og kærlighed - v/Helle Skaarup

bet ”ånd”. Han har ligeledes anvendt ordet ånd, i utallige sam-

Tro, håb og kærlighed er sjælsevner, som er grundlagt i os alle.

menhænge, som f.eks. Helligånd, kæmpeånd, Verdens ånd,

Vi kan i en fortravlet verden fjerne os fra dem eller miste kon-

Nordens ånd og folkeånd. Er der forskel på folk og folkeånd?

takten til dem. Måske mangler vi ord for, hvad ordene betyder

Hvad mente Grundtvig med begrebet ”folk”, og hvad forstår

i vores liv. Det, der ikke får ord, visner – siger et gammelt ord-

man i dag ved det, han kaldte ”folkeånd”?

sprog. Med eksempler fra sit eget liv og ægteskab med musikeren Peter Bastian, giver Helle Skaarup de tre ord kraft, fylde

12.00 Frokost

og perspektiv, med inddragelse af bogen ”Altid allerede elsket”.

12.30 Åndsfriheden under pres – eller: Den farlige fri-

12.00 Frokost

hed - v/Ingrid Ank
”Frihed for Loke såvel som for Thor”. Sådan lyder et af

12.30 Helligånden, den ikke længere helt så skjulte

Grundtvigs berømte citater. Det betyder, at friheden til at tale

medspiller - v/Niels Henrik Gregersen

og leve, som man vil, også skal gælde dem, der ser anderledes

Helligånden har længe været en slags Askepot i treenigheden

på verden. Men gælder åndsfrihed så også religiøse mørke-

af Fader, Søn og Helligånd. Noget tyder på, at det er ved at

mænd og politiske antidemokrater eller dem, der spreder had

ændre sig. Foredraget giver et bud på, hvorfor det er tilfældet,

på de sociale medier? I hvilken forstand og fra hvilke kanter er

og hvordan man taler om ånd og Helligånd i dag.

åndsfriheden kommet under pres? Et oplæg om åndsfrihed,
myndighed og identitet.

Ove Korsgaard Professor emeritus i pædagogik ved Århus universitet, har bl.a. skrevet bogen ”Folk”, om identitet,
værdier og danskhed
Ingrid Ank Leder af Grundtvig-Akademiet, medforfatter til bogen ”At være demokrat er ikke at være bange”
Christoffer Emil Bruun Journalist, redaktør og historiker, programvært på ”Tidsånd” på P1
Helle Skaarup Forstander på Løgumkloster Refugium
Niels Henrik Gregersen Professor i dogmatik på Københavns universitet, har fornyligt udgivet bogen ”Ind i fællesskabet – en samtidsteologi om gudsriget og det evige liv”.
Royal Danish Brass består af Jonas Højen Wiik (trompet og piccolotrompet), László Molnar (trompet), Henning Hansen
(horn og lur), Keld Jørgensen (basun og lur) og Christian Bay (tuba)

Hvor?
14.00 Kaffe og kage

Højskoledagene foregår i Nødebo præstegård på
Nødebovej 24, Nødebo.

14.30 Hvad siger tidsånden? - v/Christoffer Emil Bruun

Hvor meget?

Gennem anekdoter fra programmet Tidsånd på P1 og fra

Kurset koster kr. 490 pr. deltager (kr. 350 kun for
lørdag, kr. 150 kun for søndag). Gebyret dækker
foredrag, kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften
og koncert i Nødebo kirke lørdag eftermiddag.
Frokost tager man selv med, drikkevarer medbringes eller købes her.

arbejdet som trosredaktør i DR indkredser programmets
vært den tidsånd, som præger os her og nu. Med eksempler fra kultur, religion og historie forsøger han at give et
bud på, hvad der samler og skiller os i det 21. århundredes
fragmenterede verden.

Hvordan?
16.00 Gåtur ved Esrum Sø
17.00 Koncert i Nødebo kirke med Royal Danish Brass
18.30 Drinkstid

Tilmelding sker til præstesekretær Allan Høier på
alho@km.dk eller evt. ved at ringe på 4848 0719.
Når der er givet tilsagn om plads, bedes beløbet
indbetalt på konto 6300-1524765. Husk at anføre
FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på indbetalingen.

Vil du vide mere?
19.00 Middag
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Få flere oplysninger ved henvendelse til
Eva Holmegaard Larsen på telefon 4848 0719
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Sangere søges!
Til Nødebo-Gadevang Kantori

Oprydning af gravsten

Nu må vi synge igen. NødeboGadevang Kantori indleder en ny
sæson med håb om igen at kun-

Både på Gadevang kirkegård og
Nødebo kirkegård står der efterhånden mange, gamle, ejerløse gravsten.
Dem er vi nu ved at registrere og vurdere. Nogle beholdes fordi selve stenen er fredet – andre beholdes af lokalhistoriske hensyn – og mange vil i
løbet af det næste års tid blive kørt
væk til destruktion.

ne holde koncerter og synge til
kirkens højtider og forskellige
arrangementer.
Fra tirsdag d.17. august begynder
den ugentlige træning. Der øves i
præstegårdens mødelokale tirsdag
kl.17-19 og det er ganske gratis.

Koret er velsyngende og velfungerende, men da én har forladt os til fordel
for en tilværelse i Nordjylland, og en
anden er på barsel – har vi brug for
en sanger eller to mere.
Har du lyst til at synge og træne op til
både større og mindre værker? Har
du lyst til at være en del af et musikalsk fællesskab og støtte op om kirkernes musikliv? Ønsker du at arbejde

med din stemme og være med til at
skabe store musikalske oplevelser
under professionel ledelse?
Så er Nødebo og Gadevang Kantori
måske noget for dig. Tøv ikke med at
kontakte korleder og organist Torben
H.S.Svendsen på tlf.28975897 og
høre nærmere.
Og nu vi er ved det – en ekstra tenor
vil ikke få en kold skulder :-)

Store musikalske oplevelser - fællesskab stemmetræning og professionel ledelse
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Har du spørgsmål eller bemærkninger
til en specifik sten, kan du kontakte
kirkegårdsadministrator Allan Høier
på alho@km.dk
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Kirken byder på...
Salmer & Spaghetti

Aftenkirke i Gadevang

Musikalske oaser – Ro til tro. Tag aftenkaffen i kirken.
Efter sommer åbner vi for en perlerække af musikalske møder
i Gadevang kirke. Hver den
anden torsdag i måneden
er der aftenkirke og vi
har udviklet en særlig
form for andagt – hvor
musik og plads til stilhed, bøn og eftertanke smelter sammen
i en anderledes form
for gudstjeneste.
Musik er gavnligt for sjælen. Derfor er kirken fuld af
musik og salmesang. Det var
reformatoren Martin Luther,

Tid: Kl. 19.30

Sted: Gadevang Kirke

Kirke for børn - hver den sidste torsdag i måneden

der gjorde musikken til en central
del af gudstjenesten. Musik er hjertets sprog og taler til vores følelser.
Luther blev selv kaldt ”Nattergalen fra
Wittenberg”, fordi han både sang og
spillede og i øvrigt mente, at musikken
ikke blot kunne glæde de bedrøvede
og opmuntre de fortvivlede – men
også virke neddæmpende på et hadefuldt sind og fordrive Djævelen!
Hold øje med månedens tilbud når vi
indbyder forskellige solister, sangere
og musikere, til at deltage i sensommerens og efterårets månedlige aftenkirke i Gadevang.

Datoer: 9.sep. - 14.okt. – 11. nov. – 9. dec.

Morgenmad og morgensang

Man melder sig til på
kirkekontoret hos
Allan Høier på email:
alho@km.dk (helst
senest dagen før)
Det er gratis at deltage i både gudstjeneste og
den efterfølgende spisning.

Tid: Kl. 17.00 Sted: Nødebo Kirke Datoer: 26. aug. - 30. sep. - 28. okt.

Kirkegårdens kulturhistoriske betydning gennem tiderne
Tid: 14. sep. kl. 14 - 16

I Nødebo har vi altid sunget meget.
Både i kirke og på kro. Og nu skruer vi
en ekstra gang op for fællessangen –
og håber, der er mange, der har tid
og lyst til at komme forbi.
Alle er velkomne i præstegården
fredag formiddag, hvor vi står klar
med en friskbagt bolle, en kop kaffe
og en sang fra Højskolesangbogen.
Vel mødt!

Tid: Kl. 10.00 Sted: Nødebo Præstegård Datoer: 13.aug. - 27. aug - 10. sep. -24. sep.
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Vi beg ynder med en kor t,
børnevenlig guds tjeneste i Nødebo kirke og
for t sæt ter fes ten i
præstegården.

Tirsdagstræf i præstegården

Nybagte boller og hyggeligt samvær i præstegården
Et gammelt ordsprog siger, at der ikke
er noget, der er så skidt, at det ikke
er godt for noget. Der er ikke meget
godt at sige om corona og den svære vinter, vi har været igennem. Men
danskerne har genopdaget glæden
ved fællessang og det fællesskab, der
skabes. Fællessangen giver os trøst
og styrke, binder os sammen og skaber et fælles fundament at leve på.

Nu er vi i gang igen! Vores efterhånden traditionsrige ”Salmer og
Spaghetti” har lige som alt andet måtte holde corona-pause. Men hvor var
det glædeligt at gense mange af jer,
da vi forsigtigt inviterede indenfor
igen i maj måned. Og nu tør vi godt
indbyde Nødebo og Gadevangs skønne unger til en stribe af spagettifester
efter sommerferien og ind i efteråret.
Vi dækker bordene, tænder lysene,
rører i gryderne og glæder os til at
se alle børnefamilierne til en festlig
start på en ny sæson med børnekirke
og fællesspisning.
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Karin Kryger har mangeårigt beskæftiget sig med kirkegårdskultur,
bl.a. som gravminderegistrator på
Nationalmuseet og som redaktør
ved Nationalmuseets værk Danmarks
Kirker.
Kynisk kan man sige, at kirkegårdene
er der, hvor vi kommer af med vore
døde. Men en kirkegård er jo andet
og mere end det. Kirkegården er et
erindringssted, hvor vi mindes vore
døde. Kirkegården er stedet hvor

fortid og nutid mødes, der hvor vi kan
hilse på vores kære afdøde og mindes
tider, der var engang. Kirkegården er
broen mellem svundne tider og i dag.
På gamle kirkegårde står der træer,
hvor nogle kan være flere hundrede
år gamle. Kirkegårdens struktur, uagtet de gamle strukturer mange steder
er gået i opløsning, og gravsteder og
monumenter kan fortælle om, hvorledes man opfatter døden i dag og i
forgange tider.
Foredraget vil handle om den danske

kirkegårdskultur siden middelalderen
og hvorledes vi i dag prøver at håndtere det arvesølv, vi har i kirkegårdenes historie, anlæg og monumenter.
Fri entre. Kaffe og kage koster 20 kr.

Karin Kryger, kunsthistoriker, mag. art.
Fotograf Susanne Trudsø
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Foreninger

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg
bolighandel.

Vil du være med?
Har du lyst til at være med til at
finde og formidle alle de interessante historier fra Nødebo og
Gadevang, så kom med på holdet
bag Kirke & Kro.
Du kan bidrage med en enkelt
historie, eller du kan blive en
fast del af redaktionen - alt efter
hvad der passer dig bedst.

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

Er du interesseret, så skriv eller
ring til redaktør Lisbeth Larsen.
Mail: kirkeogkro@gmail.com
Telefon: 23421537

Mark og Steen Læssøe
danbolig Fredensborg

danbolig.dk

VedelByg

Din lokale tømrermester siden 2002

A lt tømrer- o g s n e d k e r a r b e j d e u d f øres efter bed s te hån d værkertrad i t ion

NØDEBO-GADEVANGS

GRIB SKOV TROP

HILLERØD SEJLKLUB

MENIGHEDSRÅD

www.gribskovtrop.dk

www.hillerodsejl.dk

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

Ib Andersen
ia.privat@gmail.com

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

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

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
Lene Thorsen
2448 2448
Gitte S. Bendsen
5137 2460
Sus Bigom
2683 7081
Knud Ingolf Jensen
2348 3229
Jannick Engel Alstoft
2175 4821
Jørgen Bang
2335 1220
Oliver Kauffmann
9350 8040
Tilforordnet
Christina Thorholm
6070 3380
Søren P. Østergaard
2094 8976
Eva Holmegaard Larsen
4848 0719
Webansvarlig
Christina N. Ottosen
6165 1688
Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

Rasmus Vedel
Tømrermester
&
Bygningsingeniør

•
•

NYBYGNINGER, TILBYGNINER

•

RENOVERINGER

STYRK DIN KROP I NØDEBO

•

UDSKIFTNING AF TAGE

Anne Lise Kristensen

•

UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

NØDEBO VANDVÆRKET

REPARATIONER

•

KØKKENER

•

TERRASSER

Formand
Henrik Agersø
3079 3522
formand@noedebovandvaerk.dk
Driftsforstyrrelser
Peter Tvilling
4090 6402
Kasserer
Frédéric Klockars-Jensen
2614 4700
Kontor kontor@noedebovandvaerk.dk
(alt vedr. aflæsning, flytning, regning)

Nødebovej 13
vedelbyg@gmail.com
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NØDEBO STAVGANG
www.nodebostavgang.dk
Formand
Sven Høegh Nielsen
Kasserer
Birger Brandis

NØDEBO KRO

VIKINGERNE

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

www.nbovikingerne.dk
Formand
Jesper Vilander
2445 8541
Mail: jespervilander@gmail.com
Kasserer
Ib Jarle Christensen,
2966 1127,
Mail: ib.jarle@mail.tele.dk
FOLKEMUSIKGRUPPEN
NØDDEKNÆKKERNE
www.nodeknek.dk
Søren Sigsgaard
6126 4411
soeren.sigsgaard@gmail.com

Formand

www.nødebovand.dk

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

5141 6429
4848 2597

FORSAMLINGSHUSET

www.NødeboBridgeklub.dk

4295 8207

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk

VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

NØDEBO BRIDGEKLUB

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

•

+45 26 11 48 48

NB! Nødebo Bæredygtigt!

HOVEDENTREPRISER

2447 3004

Hans Kloch

48471250

NØDEBO IDRÆTSFORENING
www.nif.dk
Formand
Henning Vester
Badminton
Sven M. Andersen
Fodbold
Henrik Løber
Gymnastik
Lillian Dale
Tennis
Jørgen Fonnes

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

(Se i øvrigt hjemmesiden for den komplette kontaktliste)

4848 3150
4848 2804
3018 6513
4848 3238
9136 6302
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Gudstjenester
August, september og oktober
August

Nødebo

Gadevang

Præst

8. august
15. august
22. august
26. august

10.30
9.00
10.30
17.00 Salmer & Spaghetti

--10.30
-----

Bettina Schulze
EHL
Bettina Schulze
EHL

29. august

9.00

10.30

EHL

5. september
9. september
12. september
19. september
26. september

9.00
--9.00
10.30
9.00

--19.30 Aftenkirke
10.30
--10.30

EHL
EHL
EHL
EHL
EHL

30. september

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

Oktober
3. oktober
10. oktober
14. oktober
17. oktober
24. oktober
28. oktober

10.30
9.00
--10.30
9.00
17.00 Salmer & Spaghetti

--10.30
19.30 Aftenkirke
--10.30
---

EHL
EHL
EHL
EHL
EHL
EHL

September

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Julie Berggren  
Tlf.: 4020 4441

Kirkesanger
Søren Hossy  
Tlf.: 2844 9596

Kirketjenere
Gunver Nielsen  
Tlf.: 2946 0937
Angela Grum-Schwensen  
Tlf.: 2736 5659

Graver
Monica van der Zwiep
Mail: mov@km.dk
Tlf.: 3031 8983

Præstesekretær
Allan Høier
Tlf.: 2018 0719
Mail: alho@km.dk
Træffes i præstegården:
tir. kl. 9-15

Organist
Torben H.S. Svendsen  
Tlf.: 2897 5897

Se mere
noedebogadevangkirker.dk

