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Bliv medlem af kroen
DET PERSONLIGE MEDLEMSKONTINGENT
400 kr. pr. år - og 150 kr. for unge
(under 30) under uddannelse.
Forældres medlemskab omfatter
børn under 18.
ÅRSKORT TIL KULTUREN
800 kr. pr. år kun for medlemmer af kroen.
Samlet løssalgspris ca. 3.600 kr.
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Rabat på leje af Nødebo Kro
Medlemmer, der ønsker at leje selskabslokaler på Nødebo Kro,
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.
Denne information findes i kroens medlemssystem. Højest to medlemmer 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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Korsets skam

En betragtning over skamløshedens tyranni – og lidt om Putin
Skam
Der er ikke noget ord, der er så udskældt, som ordet ”skam”. Skam er et
negativt ladet ord. Det får os til at tænke på udskamning og udstødelse. Der
er kropsskam, social skam, klimaskam
og alle mulige former for skam, der får
os til at føle os forkerte.
I dag plages vi mere af skam end skyld.
Der er så mange faldgruber i et samfund, hvor vi hele tiden spejler os i de
mange billeder af det perfekte liv, der
omgiver os. Det er let at komme til at
føle sig utilstrækkelig og mindreværdig.
Ikke mindst vores unge mennesker lider af stress og bliver syge af ikke at
kunne leve op til de mange krav.
Skam er en destruktiv følelse, når den
vender indad og bliver til en personlig
defekt. Et personligt nederlag.

en ligegyldighed, ikke bare overfor andre menneskers domme, men overfor
andre menneskers følelser. Det er også
godt at kunne skamme sig.

af uhyrligheder, for at bringe smerte
over hinanden.

Korsets skam

Den russiske regering har den 11.
marts udsendt en pressemeddelelse med ordene: ”Hvis man skammer
sig over Rusland nu, er man ikke længere russer”.
Det er en meget sigende udtalelse.
For den prøver at undgå den situation, at russerne måske kunne finde
på at skamme sig over deres lands
angreb på nabolandet Ukraine.
Ufor varende kommer den sære
pressemeddelelse, der opfordrer til
skamløshed, til at sige – at der er håb
forude. Selvfølgelig har de mange almindelige russere skam i livet.

”O, du Guds lam, med korsets skam…”
Sådan lyder det i en af de mest kendte påskesalmer. Guds lam er den henrettede Jesus på korset. Slagtet som
et påskelam. Et offer, et ydmyget
menneske. At bliver korsfæstet var
en straf, man kun tildelte de værste
forbrydere. Som den mest ydmygende udskamning, man kunne forestille
sig. Den største afmagt. At hænge dér
og forbløde for øjnene af alle.
Det er i sig selv et under, at den krist-

På den anden side er det heller ikke

ne tro kunne vokse op omkring troen på en Gud, der åbenbarede sig i
et nederlag. Vi tror på en Gud, der
viste sit ansigt i korsets skam – solidarisk med al den elendige udskamning, vold, kynisme, ligegyldighed og

godt at være skamløs. Det er også destruktivt. Skam er en vigtig social følelse, der træder i kraft, når man ved,
man har overtrådt en moralsk grænse.
Skam er en udadvendt radar, der opfanger sociale stemninger og er følsom
overfor andre menneskers følelser.
Mens skamløsheden afslører sig som

mangel på respekt, vi udsætter hinanden for.
Langfredag holder vi til minde om
verdens mange ofre. Langfredag holder vi for at fastholde medfølelsen.
Det er meningen, at vi skal skamme
os. Skamme os på menneskehedens
vegne over, hvad vi dog kan finde på

Skamløshed
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Skam forbudt i Rusland!

De ved det godt. Vi ved det godt. Vi
kalder os kristne, og vi bærer kors.
Der er kors i vores flag, vi bærer kors
som smykker. Vi slår korsets tegn for
vores bryst. Korset er på én gang grusomhedens og medfølelsens tegn.
Det vidner om al den smerte og sorg,
der er i verden – men også at vi kan
gøre noget ved det.
Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst
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O du Guds lam!
med korsets skam,
du bar alverdens synder,
dermed al fred begynder,
af kærlighed
giv os din fred
(Tysk omkr. 1500. N.F.S.Grundtvig 1837)
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Påske i kirkerne

En festlig fejring af kirkens største højtid - med mad, musik og masser
af påskeliljer
SKÆRTORSDAG 14.4. kl. 17.00
Gudstjeneste i Nødebo kirke

LANGFREDAG 15.4. kl. 15.00
Musikgudstjeneste i Gadevang Kirke

Til minde om nadverens indstiftelse.
Et bordfællesskab mellem venner og
fjender. Måske det eneste sted, vi kan
mødes om først og fremmest at være
mennesker – søskende i Herren.
Med efterfølgende FÆLLES PÅSKEMIDDAG i præstegården. Alle er velkomne. Det koster 50 kr. for voksne.
Tilmelding senest 11.4 til kirkens kontor på email: alho@km.dk

Jesu død på korset er en genopførelse af al den lidelse, menneskeheden
påfører hinanden generation efter
generation. Langfredags budskab er
klart. Gud er altid på offerets side.
Lidelseshistoriens stærke læsninger bindes sammen af salmer og
et fyldigt uddrag af barokkomponisten Reinhard Keisers gribende
Markus-Passion.

Denne passion regnes for den model, J.S.Bach senere skrev sine store
passioner over, og den fremføres af
Nødebo-Gadevang Kantori, akkompagneret af organist Jørgen Ellegård
Frederiksen.
Øvrige medvirkende: Søren Hossy
(tenor), Bue Vester-Andersen (baryton) og Torben H.S.Svendsen (bas)

PÅSKEDAG 17.4.
Gudstjeneste kl.9 i Nødebo Kirke
og kl. 10.30 i Gadevang Kirke
Graven var tom. Rystede gik kvinderne fra graven. Der var ingenting,
der var som før. Alting var forandret.
Håbet var født. Det store håb, som
giver os blikket for al den opstandelse og glæde, der er i en verden fuld
af modløshed og krig. Verden sitrer
som en sprængt grav. Alting er i sin
vorden.På trompet: Jesper Sode.

ANDEN PÅSKEDAG 18.4.
Gudstjeneste i Nødebo kirke kl.
10.30
Vandringen til Emmaus. To rådvilde
disciple på vej. Påsken sender os videre. Vi har en vej at gå, og imens vi
går, har vi fået noget at tale om. For
mysteriet er nødt til at åbne sig for
os, igen og igen.

ANDEN PÅSKEDAG 18.4.
”Messias” i Gadevang Kirke kl. 15
I Danmark har Händels mesterværk
Messias fået status af et ”juleværk”.
Men i virkeligheden er det så meget
mere end det. Händel selv uropførte sit værk, der handler om hele Jesu
liv lige fra profetierne over påsken til
tanken om det evige liv, i påsken 1742.
I Gadevang kirke gør vi det samme,
når vi efter to års corona-pause slår
dørene op til et uddrag af Händels
Messias.

Solist Anne Due Nørgaard

Medvirkende: Nødebo-Gadevang kirkers Kantori, sammen med solisterne
Anne Due Nørgaard (sopran), MarieChristine Højlund (alt), og Søren
Hossy (tenor)
Et lille orkester med musikere fra DRsymfoniorkester spiller til og dirigent
er Torben H.S.Svendsen.
Der er gratis adgang.
Solist Marie Højlund

Nødebo-Gadevang kirkers Kantori
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Dirigent Torben Svendsen

Solist Søren Hossy
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Så er der fodbold!

Konfirmation

Forårskonfirmation uden mundbind og håndsprit
Det er en stor glæde efter to år

I Nødebo kirke konfirmeres

Kr. Himmelfarts dag d. 26. maj

igen at kunne holde konfirmation uden pladsbegrænsninger
og coronafrygt. I år kan vi sidde
på skødet af hinanden og fylde
kirkerne til randen for at fejre de
unge mennesker.

Kr. Himmelfarts dag d. 26. maj
kl. 10.00:
Tobias Petersen
Marcus Borg Karlsson
William Birk Wegener
Jakob Rosenstand Klahn
Oliver Marvin Saingthong
Gregersen
Jasper Faber Rindorf

kl. 11.15:
Hannah Svanebjerg
Jakob Kaufmann Stenberg
Askild Rathsach Teubner
Marvin Lykke Vesterager
Daniel Ebsøe
Emma Schulian

I Gadevang kirke konfirmeres
Store Bededag d. 13.maj kl.
10.30:
Mathilde Amalie Franck
Alice Christiansen
Markus Oscar Møller Scherfig

Søndag d. 29.maj:
Gustav Buur Bækgaard
Sander Mose Jakobsen
Rebekka Theil Kuhn
Elias Wamberg

Foråret er godt begyndt og til april
er det igen er tid til fodbold på græstæppet på Nødebo stadion.
Fodboldklubben tæller 160 medlemmer, og vi håber at endnu flere børn,
unge og voksne har lyst til at lege
med verdens bedste legetøj i den
kommende sæson.

Hvis du har lyst til at være med, skal
du være meget velkommen.
Nedenfor ses vores træningstider.
Vi træner fra april - juni.
Der afholdes generalforsamling lørdag
den 26. marts kl. 16.00 i klubhuset.

Børnehavebørn
(årgang 2017-2018)
Lørdag kl. 9.30-10.00.
Rasmus tlf. 20 70 77 60

3.klasse
(årgang 2012)
Tirsdag & Torsdag kl.16.45-18.00.
Jens tlf. 61 69 88 21

Senior
(+16 år): Tirsdag & Torsdag
kl.18.30-20.00.
Jens tlf. 61 69 88 21

Før skolebørn & 0.klasse
(årgang 2015-2016)
Onsdag kl.16.45-17.45.
Jesper tlf. 40 41 05 44
Søren tlf. 22 27 37 69

4.klasse
(årgang 2011)
Mandag & Onsdag kl. 17.00-18.30.
Anders tlf. 27 40 29 39

Oldboys & Veteran
(+32 år)
Mandag kl. 20.00-21.00.
Henrik tlf. 40 30 44 49

5.-7.klasse
(årgang 2007-2010)
Tirsdag & Torsdag kl. 17.00-18.30 +
Fredag kl. 15.45-17.15.
Henrik tlf. 30 18 65 13

Fodbold fitness
(kvinder +18 år)
Mandag kl. 17.15-18.15.
Jeanne tlf. 51 91 40 61

1. & 2.klasse
(årgang 2013-2014)
Tirsdag & Torsdag kl.16.00-17.00.
Kristine tlf. 22 99 51 16

Indsigt i lokalområdet
giver udsigt til en tryg
bolighandel.

Henrik Løber

Der er mange gode grunde til at dit
barn også skal starte til fodbold i
Nødebo:
• Det er sjovt og man er aktiv
• Man får nye kammerater
• Motorikken styrkes
• Man lærer at indgå i et fællesskab

Find ud af, hvad din bolig
er værd med danbolig
på tlf. 48484500
eller på danbolig.dk.
Mark Læssøe
danbolig Fredensborg og Nødebo

Nødebo Fodboldklub bygger på værdierne: Glæde, Fodbold for alle, Engagement, Udvikling & Fællesskab!

danbolig.dk
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Vi skal sikre Kroens fremtid!
af huset, loppemarked, kultur og meget mere. Det eneste du skal gøre er
at kontakte èn fra bestyrelsen, så
sørger vi for du kommer til det der
passer dig.

Søndag eftermiddag den
24. april fra kl. 14 til 17 i
salen på Kroen holder vi en
workshop, der skal sætte
fokus på Kroens fremtid.
Efter en lang periode med nedlukninger og restriktioner ser det ud til, at vi
på alle områder er oppe på næsten
fulde omdrejninger.
Desværre er vi i den situation at flere af de frivillige ikke er vendt tilbage
efter corona krisen. Det kan være på
grund af helbredsproblemer eller blot
at man føler at man har ydet den indsats der har været tid og kræfter til.
En stor tak til alle jer der har været
med i mange år.
Det betyder at det har været nødvendigt at nedjustere bemandingen
i cafeen, således at der ikke er bemanding hver dag hvis der ikke er aktiviteter, der kræver en cafe vagt. Vi
håber på medlemmernes forståelse,
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da det er nødvendigt at passe på de
frivillige, der fortsat har lyst til at yde
en indsats.
Derfor er der behov for nye kræfter,
som kan hjælpe til, så huset fungerer
og er et rart sted at være. I bestyrelsen er vi klar over, at den yngre generation ikke er frivillig på samme måde
som man var engang, hvor man havde ansvar for en bestemt opgave en
gang om måneden eller mere. Men
hvis du kan afse et par timer en gang
imellem hører vi meget gerne fra dig.
Der er utallige funktioner der udføres
af frivillige, så det er muligt at finde
lige præcis den opgave, du har lyst til
at udføre og når det passer dig lige fra
bar vagt, kokkehold, vedligeholdelse

Formålet er at udarbejde en strategi/handleplan for at tegne et billede
af hvordan Nødebo Kro ser ud om 5
år. Hvilke aktiviteter skal der være?
Hvordan organiseres foreningen?
Hvordan sikrer vi et positivt økonomisk grundlag?
Målet er at den yngre generation tager mere over, både som frivillig og
tilrettelæggelse af aktiviteter.
Der er allerede flere tilmeldte, men
der er plads til endnu flere. Så hvis
du har lyst til at påvirke fremtidens
Nødebo Kro er der en god chance.
Tilmelding og yderligere information
hos formanden.
Hanne Toke, Formand

HUSK generalforsamling for medlemmer
mandag d. 28. marts kl. 19.30
Efter 2 år med corona har bestyrelsen og Kroen brug for, at så mange medlemmer som muligt kommer
til generalforsamlingen d. 28. marts, og viser at I bakker op om Kroen som forsamlingshus.
Bestyrelsen, og specielt de nye medlemmer, der blev valgt ved efterårets generalforsamling og dem,
der skal vælges på generalforsamlingen d. 28. marts, fortjener at se en stor opbakning til deres arbejde og til Kroens fremtid.
Tag din nabo med og drik en øl, et glas vin eller en kop kaffe efter generalforsamlingen.
Jeg håber, at vi igen kan fylde salen med medlemmer til en generalforsamling, som jeg oplevede det,
da jeg kom på Kroen de første år, jeg boede i Nødebo.
Søren Skals

VedelByg

Din lokale tømrermester siden 2002

A lt tømre r- o g s n e d k e r a r b e j d e u d f øre s e fte r b e d st e h å nd v æ r k e r t r a d i t ion

Rasmus Vedel

•

HOVEDENTREPRISER

•

NYBYGNINGER, TILBYGNINER

•

RENOVERINGER

Kontingentopkrævning på vej

•

UDSKIFTNING AF TAGE

•

UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

Efter generalforsamlingen på Kroen den 28. marts vil der blive udsendt opkrævning af kontingent til Foreningen
Forsamlingshusets Venner. Opkrævningerne udsendes pr. mail.
Hvis du mener, du er medlem, men ikke modtager en opkrævning, kan det være fordi, vi har en forkert mailadresse.
Du må så meget gerne kontakte vores medlemsadministrator Ib Østlund og få rettet fejlen. Det gøres bedst
ved at sende en mail til ib@oestlund.dk
Mvh Bestyrelsen

•

REPARATIONER

•

KØKKENER

•

TERRASSER
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Tømrermester
&
Bygningsingeniør

+45 26 11 48 48

Nødebovej 13
vedelbyg@gmail.com

WWW.VEDELBYG.DK

9

Børneinterviews: Hvordan er det
at gå på Nødebo Skole & HFO
Lucy - 0. klasse
Hvad kan du bedst lide ved at gå på
Nødebo Skole?
Jeg kan godt lide dansk og matematik. Jeg kan også godt lide at lege med
bamserne i klassen, når vi har legetime. Jeg spiller også fodbold med
mine venner.
Hvad kan du bedst lide at lave i
frikvartererne?
At spille fodbold med mine klassekammerater, og nogle gange klatrer
jeg på karrusellen på legepladsen.
Hvad kan du bedst lide ved at gå
i HFO?
At spille stikbold, tegne of lave krea. I
krea kan man lave alt muligt. Jeg syr,
jeg har lært at knytte, maler billeder,
og vi har også pyntet vores egen tønde til fastelavn.
Hvad er det sjoveste, du laver sammen med dine venner, når du er i
HFO?
Jeg leger med Barbie-dukkerne, jeg
tegner og spiller stikbold i salen eller
leger ”kravle kravle kirkegård”.

Ester Riis - 1. klasse
Hvad kan du bedst lide ved at gå på
Nødebo Skole?
Jeg kan godt lide matematik, dansk,
engelsk og idræt. Jeg kan også rigtig
godt lide at lege med mine venner.
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Hvad kan du bedst lide at lave i
frikvartererne?
Jeg kan godt lide at lege far/mor og
børn. Det er rigtig sjovt at være ude i
frikvartererne. Jeg sjipper også nogle gange, og løber rundt med mine
venner.
Hvad kan du bedst lide ved at gå i
HFO?

Jeg kan bedst lide det, når vi er indenfor, jeg kan godt lide at bygge med
plus-plusser, jeg spiller stikbold og
slapper af i sofaen.
Hvad er det sjoveste du laver sammen med dine venner, når du er i
HFO?
Chiller og snakker om gaming. Jeg kan
også godt lide at spille stikbold.

Hvad kan du bedst lide ved at gå i
HFO?
Læse i bøgerne, spille stikbold, når
det er indendørsdag. Når vi er ude
kører jeg på mooncars og leger forskellige lege.
Hvad er det sjoveste du laver sammen med dine venner, når du er i
HFO?
Jeg leger f.eks. mooncars fangeleg og
politi og røver på mooncars. Det er
også sjovt at lege faneleg.

At man kan lege i legetøjskøkkenet.
Jeg kan også godt lide at sy, at køre på
mooncars og lege med mine venner
på legepladsen.

Tobias og Asger i 3. klasse har tegnet et af vores rum i HFO’en med sofaer,
matadorspil og en medarbejder, der laver eftermiddagsmad.

Hvad er det sjoveste du laver sammen med dine venner, når du er i
HFO?
Jeg leger forskellige lege i legekøkkenet. Nogle gange leger vi restaurant
eller far, mor og børn for det er sjovt!

Hvad kan du bedst lide ved at gå
i HFO?
At spille stikbold, spille brætspil og
køre på mooncars.

Adam, 2. klasse

Adam - 2. klasse
Hvad kan du bedst lide ved at gå på
Nødebo Skole?
At man får en masse venner, og at
man kan lave noget sjovt i frikvarteret.
Jeg kan rigtig godt lide Kristendom.
Hvad kan du bedst lide at lave i
frikvartererne?
At chille og tale med min bedste ven
Bastian. Vi laver sjov og taler om
computerspil.
Hvad kan du bedst lide ved at gå i
HFO?

Carl, 2. klasse

Carl - 2.klasse
Hvad kan du bedst lide ved at gå på
Nødebo Skole?
At skoven er i nærheden, og der er
meget natur rundt omkring. Jeg kan
bedst lide læsebåndet, fordi jeg er
rigtig glad for at læse.
Hvad kan du bedst lide at lave i
frikvartererne?
Det er sjovt at kunne bestemme,
hvad man vil lave i frikvartererne. Jeg
leger fangeleg, klatrer i træer og leger
med mine venner.
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Hvad er det sjoveste du laver sammen med dine venner, når du er i
HFO?
At spille s tikbold, fangeleg og
spøgelsesfange.

Tobias - 3.klasse

Asger - 3. klasse

Hvad kan du bedst lide ved at gå på
Nødebo Skole?
At der er meget natur tæt på skolen,
og at der ikke er så mange børn, og
at ingen driller børnene her.

Hvad kan du bedst lide ved at gå på
Nødebo Skole?
At der ikke er nogle der mobber en,
og at der ikke er så mange børn.
Hvad kan du bedst lide at lave i
frikvartererne?
At lege med min bedste ven Tobias, vi
spiller tit rundbold med klassen.

Hvad kan du bedst lide at lave i
frikvartererne?
Fangeleg. Her skal man fange nogen
og undgå selv at blive fanget, og så
skal man tage modstanderens fane.

Hvad kan du bedst lide ved at gå
i HFO?

Mange ting: At spille stikbold, at tegne, spille brætspil.
Hvad er det sjoveste du laver sammen med dine venner, når du er i
HFO?
At spille stikbold, fordi det er sjovt
at kaste med bolden og ramme
modstanderne.

Josefine i 3. klasse elsker at lave
3D-tegninger, når hun er i HFO.
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Mød nogle af
nye
Der sker noget på hylderne i Jordnær.
Nye, velsmagende produk ter og
skønne sager flytter løbende ind i butikken, og udvalget spænder bredt fra
delikatesser til lækkert interiør.
Jordnærs indkøbsgruppe består af
frivillige, som arbejder for at håndplukke det bedste af det bedste.
Fokus er at indkøbe så økologisk og
lokalt som muligt, og vi kan varmt anbefale dig at komme forbi i butikken
og gå på opdagelse i varesortimentet. Du kan også starte her i artiklen,
hvor vi tager dig på en lille rundtur
blandt nogle af Jordnærs nytilkomne
favoritter.

Særlige smagsoplevelser
og dejlige dråber
I Jordnær møder du Syltedronningen,
og du må ikke snyde dig selv for at
sætte tænderne i hendes syltede delikatesser. Jordnær forhandler alle hendes produkter. De er intense og autentiske i smagen, og

Jordnærs
favoritter

eksempelvis hendes solbærsyltetøj
tager os tilbage til dengang mormor
serverede sit hjemmelavede sylteri. Produkterne er lavet uden tilsætningsstoffer og konserveringsmidler.
Kvinden bag, Helena Grayston, vandt
i 2013 Politikens syltekonkurrence og
har siden etableret sin virksomhed
Syltedronningen med missionen om
at få alle til at sylte og få moderne
syltning til alle måltider.
Jordnær har også fået en ny osteafdeling, hvor der, så vidt det er muligt,
indkøbes økologiske og lokale oste,
men udvalget skifter fra uge til uge,
fordi vi lige nu afprøver forskellige
produkter, for at se hvad der virker. Vi
forsøger at købe noget alle kan li’ som
halvfaste oste, der ikke er for stærke
samt enkelte specialoste typisk gedeost. Kom forbi i butikken og se hvad
der er, og hvis du har ønsker til en
ost, vi skal prøve af, er du velkommen
til at skrive til Susan: kjellbergsusan@
gmail.com
Hvis du ligesom mange af os andre
har en sød tand, er der bestemt også

Fredagsbar i Jordnær.

noget at komme efter. Blandt andet
den prisvindende Bagsværd Lakrids
som oprindeligt blev startet af to kemiingeniører med en idé om at lave
lakrids på en ny måde. Lakridsen bliver lavet på hovedgaden i Bagsværd
og fås i mange smagsvarianter eksempelvis chili – en håndlavet lakridskaramel med havsalt, salmiak og frisk
Habanero Chili eller Lys symfoni – lakrids i lys chokolade.

Kommende arrangementer
Tilmeld dig nyhedsbrevet - skriv til: mail@koebmandjordnaer.dk
Facebook: Jordnær - Gadevangs Købmandscafé
Instagram: jordnaergadevang

12

Efter en lille coronapause er der
igen masser af herlige Jordnærarrangementer på programmet.
Husk for eksempel at sætte kryds
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i kalenderen d. 1. april, hvor der er
fredagsbar, og til en festlig stund i
privaten er det også muligt at hjembringe de dejlige dråber fra Jordnærs
hylder såsom Gin og øl. Ginen fra
Marskdestilleriet er skabt ud af en
stor passion for den gode smag.
Hans Sjursen har dedikeret sin tid
fuldt og helt til sit mikrodestilleri, og
hos Jordnær finder du blandt andre
hans Sort Sol Gin, som er en håndlavet gin, der efter destillering har trukket i aroniabær.
Jordnær sælger også økologiske øl
fra Bryghuset Møn, hvor hele processen fra korn til færdigt produkt

sker i bryggeriet. Den friske pilsner
er særligt god til fisk og lyst kød,
mens Brown Ale med noter af nødder, frugt og malt anbefales til stegeog simreretter.
I afdelingen for drikkevarer er der
også flere fantastiske te-varianter fra
Nordic Tea. Du er selvfølgelig meget
velkommen til at starte med at slå dig
ned i caféen og bestille en kop te, hvis
du ikke kan beslutte dig for, hvilken
slags du skal have med hjem.

Kunst og interiør
Jordnær udstiller værker af lokale kunstnere, og i øjeblikket kan

JORDNÆR Gadevang købmandscafé
Gadeledsvej 7
Gadevang
3400 Hillerød
Caféens åbningstider:  
weekenden fra 9 - 15

du se og købe smukke billeder af
Cecilie Loulou, Nanna Friborg, Stine
Renberg og Julie Deleuran, som hænger i caféen - så kig ind og få et særligt indblik i, hvad der foregår i deres
atelierer.
Til hjemmet kan du også købe unikke pileflettede kurve. Kvinderne bag
fletten er Kirsten, som er pensioneret jordemoder og bor i Hillerød.
Hun dyrker pileflet på hobbyplan en hobby hun deler med sin veninde
Grethe, som også jævnligt har ting til
salg i Jordnær. Pilen er stort set alt
sammen økologisk og kommer fra
Arresø pileplantage.
I Jordnærs vinduer glitrer ophængene
fra Månekvist. De laves på Langeland
af Cathrine og Kristian Malmkvist
og er en fælles passion for parret.
Cathrine tegner, og Kristian går i
værkstedet og tilbage kommer messing og krystaller hugget og skåret til
Cathrines bord, hvor ophængene bliver samlet. Der findes et utal af krystaller med særlige energier og unikke egenskaber.
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Drik og prik …. til dine drømme

Drømmer du om at ændre dit arbejdsliv og måske starte egen virksomhed? Eller har du bare lyst til et
pusterum i godt selskab med inspiration fra tre ildsjæle, der deler ud af
erfaringer med at tage livsændrende
spring?
Kom og mød tre kvinder, der aktivt
har ændret kurs mod et selvstændigt,
meningsfyldt arbejdsliv med lokal
produktion som omdrejningspunkt.

14

• Mød Rikke Line fra Stenslettegård
i Nødebo, hun er blevet fritidslandmand og har kastet sig ud i køkkenhave, uldgrise og honning.
• Mød Trine fra Lomholt Uld i Torup,
der har en mission om at udnytte
mindre lammekødsbedrifters uld,
som ellers går til spilde.
• Mød Jette som i 1995 købte gården Garbolund i Annisse, hvor hun
nu producerer naturvin og er nyslået
forfatter til bogen ”Gården – linolie,
naturvin og landsbyliv”.

Fotoudstilling på Nødebo Kro

Undervejs smager vi en lokalproduceret vermouth eller æblesaft og mærker lækker uld fra lokalområdet.

Tid: søndag 27. marts kl. 14.00
Sted: Jordnær
Gadevangs Købmandscafé
Pris: 50 kr. for lokal vermouth eller
æblesaft – betaling ved bestilling.

Kvinderne deler ud af deres erfaringer med at tage livsændrende spring,
og der bliver rig mulighed for at lufte
din drøm og få sparring på vejen mod
næste livskapitel.

Lars Davidsen fra Nødebo udstiller
fotos på Nødebo Kro fra Gribskov og
det nordlige Thailand.
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De inspirerende billeder fra Gribskov
er af dyr og fugle stammer fra daglige ture i skoven og dens omegn.

Billederne fra det nordlige Thailand
er både naturfotos og portrætter af
mennesker. De er taget under 4 års
rejser i bjergene omkring Chang Mai.
I begge tilfælde vil Lars Davidsen gerne vise naturens skønhed og værdi
for det enkelte menneske.
Udstillingen kan ses som et led i den
aktuelle debat om at værne om naturen ved at lade den være i fred,
som det nu sker i forbindelse med
”Naturnationalpark Gribskov”, og det
bliver spændende at se, om vi kan
lade naturen udvikle sig på sine egne
præmisser.
Udstillingen kan ses fra April og frem
til sommerferien.
Lars Davidsen
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Care4C
- Få kroppen

Care4Corpus
- Få kroppen i balance -

Nødebo Lokalråd

der jo også var støjdæmpende asfalt
på det meste af Nødebovej tilbage i
2010). Vi er bekendt med at de to målemetoder er ret forskellige, men vi
kan desværre ikke få nogen form for
indblik i tallene, de har brugt i den
nye kortlægning.

Nødebos grønne områder
Naturstyrelsen har henvendt sig
til Lokalrådet i forbindelse med, at
de grønne områder, som findes på
Skovens områder skal diskuteres.
Det gælder blandt andet både Tevandsbugten og området omkring
sejlklubben, men også områder, af
stor rekreativ værdi i den øvrige del
af Gribskov, skal diskuteres. Der bliver sat et møde i kalenderen i foråret,
hvor vi glæder os til en konstruktiv
dialog med Naturstyrelsen.

Det eneste virkemiddel støjplanen
sætter for Nødebo er 40 km/t. Det
vil sige, at kommunen kun planlægger at reducere støjen i Nødebo med
1-1,5 dB, men baseret på en løsning
der pt ikke er lovhjemmel for at indføre. Der er desværre ingen mål i planen for fremtidigt antal støjplagede i
Nødebo.
Nødebo Lokalråd

Hvad ønsker Lokalrådet?
1) At støjplagede i Nødebo (også under 68 dB) får mulighed for at søge en
evt. støjpulje.
2) At der arbejdes aktivt på formindsket lastbiltrafik.
Få kroppen
i balance
3) At der- arbejdes
aktivt
på at reducere pendlertrafik.
4) At der sættes et faktuelt mål for
maksimum antal støjplagede boliger
i 2030.
5) At man sikrer løbende vedligehold
af vores støjdæmpende slidlag, så det
ikke bliver ødelagt som det sidste vi
havde.

Care4Corpus

Care4Corpus

Vi skal have mindre tung trafik i Nødebo

- F å k ro p p e n i b a l a n ce -

Indsamling af skrald og
affald den 3. april.

Lad os sammen holde Nødebo ren!
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Iflg Hillerød kommune er antallet
af støjplagede i Nødebo faldet fra
262 til 77 på 12 år. Det tal kan vi slet
ikke genkende. Nødebo blev i 2003
målt af Carl Bro til at være problematisk støjplaget. Kommunen målte

Nu har kommunen lavet en ny teoretisk måling (SoundPLAN) der nu
viser, at vi pludselig kun har 77 støjplagede boliger, altså nogenlunde det
samme som Gørløse med deres 178
mio. kr. dyre omfartsvej, og langt under halvt så mange som i Skævinge,
som ellers kun har det halve af vores
trafikmængde.

m
ed

Hillerød Kommune har sendt deres
støjkortlægning samt støjhandlingsplan i høring. Det er glædeligt, at de
endelig tager emnet op, men der er
et par punkter der bekymrer os en
del, og som vi derfor vil påpege i et
høringssvar fra Lokalrådet. Vi håber
at især I, der generes af støjen fra
Nødebovej også vil vælge at indsende jeres personlige høringssvar, da
mængden af svar betyder en stor del.

il

Støjplan sendes i høring.
Frist for indsigelser 28. marts.

Nødebo igen i 2010 efter Nord2000
via Cowi. Denne viste at Nødebo havde 262 støjbelastede boliger hvoraf
53 var voldsomt belastet. Nødebo
Bæredygtigt foretog i 2017, sammen med studerende fra DTU, fysiske støjmålinger flere steder langs
Nødebovej. Disse viste også alt
for høje støjværdier ved samtlige
målepunkter.
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Støjplan

25
%

Den årlige store affaldsindsamling
finder sted den 3/4 kl. 10-12.
Vi mødes, som vi plejer, ved Nødebo
kro. Her får man en rute, samt poser
og grabber til at samle skrald langs
egen rute.
Du dukker bare op på dagen, men
ønsker du en special rute, så mail os
nogle dage inden på noedebo.lokalraad@gmail.com
Vi slår også dagen op som begivenhed på Facebook, her vil det være dejligt, om du tilmelder dig, men det er
intet krav.
Vi håber du vil være med til at sikre
et skraldefrit Nødebo, det gør en stor
forskel at få det væk inden græsset
vokser og dækker det til for sommeren. Du må meget gerne tage børn
i alle størrelser med - vi har sikkerhedsveste I kan låne.

Tidligere affaldsindsamling

- F å kroppen i bal ance Kropsterapeut
Liane Staal Mølsted
Kildeportvej 12, Nødebo
Tlf.: 25 15 13 75
Book tid på Care4Corpus.dk

Kropsterapi kan mange ting.
Kropsterapi er en helhedsorienteret behandling, som kan
Kropsterapi er en rejse der ikke kan klares på 1 behandling,
afhjælpe fysiske smerter, stressreducere det sensitive sind,
derfor bør du som klient afsætte tid til 3 til 5 behandlinger.
afhjælpe udbrændthed og stress via pulseringer, dybdegående
Behandlingen er et samarbejde mellem kropsterapeut og klient,
akupressur, arbejde på energibanerne, zonepunkterne,
- Fsom
å kvil
roppehvor
n i kropsterapeuten
ba l ance - guider og støtter klienten for at
give kroppen de bedste præmisser for at komme i balance.
behandlingens mål skal lykkes.

Care4Corpus

Nødebo er altså mirakuløst blevet
støjfri over de sidste 10-20 år. (husk
Ældresagen annonce - ½ a4 side.indd 1
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45. ÅRGANG #5 2022

05-03-2022 11:42:28

17

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

Kultur på Kroen
I den trykte kulturkalender, som udkom sidste sommer, slutter sæsonen
med Mad & Musik med Mr. Swing King
Band – Gnags Jam 1. april og koncerten med Petri/Hannibal Duo 3. april.
Nøddeknækkernes har deres sidste
fællesaften i slutningen af april.
Men i år fortsætter sæsonen lidt endnu, fordi vi måtte aflyse arrangementer i januar på grund af corona nedlukningen og har fundet nye datoer i
løbet af foråret.
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To forfatteraftener i april
Man kan møde to spændende forfattere i april. Mandag den 4. april
kommer Tom Buk-Swienty og fortæller den virkelige historie om Karen
Blixen i Afrika ud fra sin store biografi
”Løvinden”. Måske fortæller han også
lidt om sin seneste bog om Dronning
Margrethe, men det er Karen Blixen,
der er hovedpersonen for aftenen.
Forfatteren Birgithe Kosović har skrevet bogen ”Det du ikke vil vide” om
den dansk-jugoslaviske familie, hun er
vokset op i. I bogen og i Nødebo fortæller hun om at vokse op i et hjem

præget af farens vrede. Hun spørger:
Hvorfra kom hans vrede? Og hvorfor
skulle den familie, som hun voksede
op i, ende med at ødelægges fuldstændigt? Hun går på opdagelse i historierne fra sin jugoslaviske familie,
som er fyldt med folk, der slår ihjel eller selv bliver slået ihjel, og en af disse
myrdede er hendes far opkaldt efter.
I hendes danske familie er der tilsyneladende aldrig sket noget, men også
her opdager hun en erfaring med
rædsel. Det hele bliver sat i perspektiv, da hun selv er forfatter og en af
det frie ords forfægtere, da terroren
rammer Danmark.

Billy Cross kommer til
pinse
Cross, Schack, Hemmer & Ostermann
skulle som sædvanlig have fået gulvet
i salen til at gynge midt i januars mørke og kulde, men det måtte vi aflyse.
I stedet fandt vi en dato i juni, hvor
de alle kunne komme. Det bliver fredag den 3. juni, at Billy Cross gi’r den
gas på Kroen, og hvor man naturligvis kan starte aftenen med at spise
en pragtfuld 2-rettes menu lavet af
Kroens fremragende frivillige kokke.

Ny kulturkalender
udkommer snart
Vi er i kulturudvalget ved at lægge
sidste hånd på kulturprogrammet
for næste sæson, og kulturkalenderen for 2022-23 kommer sammen
med næste nummer af Kirke & Kro i
midten af juni. Vi glæder os!
Kulturudvalget

Petri/Hannibal Duo giver koncert den 3. april. Foto Peter Olesen.

Mr. Swing King gæster Kroen fredag den 1. april

Den 3. juni kommer Billy Cross og giver den gas på Kroen.
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Mr. Swing King Band – Gnags Jam

Mød forfatteren Birgithe Kosovic

Mr. Swing King Band er næsten
Gnags. Det er lyden af Gnags - primært fra 80’erne og 90’erne. Et stort
orkester med stor lyd, store ambitioner, store armbevægelser og et inddragende sceneshow, så der skabes
den helt rigtige stemning af Gnags.
Som publikum kan man få hele aftenen til at blive en fed oplevelse. Inden

Birgithe Kosović er vokset op i en almindelig familie på Vestegnen med
dansk mor og jugoslavisk far. Men
familien har en hemmelighed, som
hun en dag afslører. Det får hendes
far til at bryde al kontakt. Hun har altid fornemmet, at et sådant sammenbrud kunne ske. Nu sætter hun sig for
at undersøge hans vrede og forstå:

Fredag den 1. april kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19
musikken starter, kan man nemlig spise middag kl. 19 for kun 160 kr. (135 kr.
for medlemmer af Forsamlingshusets
Venner). Spisebilletterne skal købes
senest onsdag den 30. marts kl. 12.
Billetter til musikken koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

Petri/Hannibal Duo

mør hos publikum. I oktober 1992
gav Michala Petri og Lars Hannibal
deres første koncert på Nødebo Kro

Fredag 22. april kl. 19.00 med mulighed for spisning kl. 18
og har optrådt her flere gange siden.
De har været gift, men selvom det
daglige samliv ophørte, har de fortsat det musikalske samarbejde som
Petri/Hannibal Duo.

Nøddeknækkerne holder åben folkemusikaften, og der er som sædvanlig fredagsspisning på Kroen før
musikken starter. Der serveres en ret
varm mad kl. 18, og det koster 100

Når musikken starter kl. 19, vil den
første time være med traditionelle
nordiske fællesdanse, kredsdanse
mv, under letfattelig og sjov instruktion, så alle kan være med. Fra kl. 20

Billetter til koncerten koster 150 kr. ved
indgangen og 140 kr. i forsalg. Gratis
med årskort. Der er nummererede
pladser til koncerten.

kr. for voksne og 50 kr. for børn. (der
er rabat for medlemmer af Kroen)
Spisebilletter skal købes senest onsdag den 20. april kl. 12.

får Nøddeknækkerne besøg af Frejas
Fioler, der udspringer af Tingluti og
spiller glad nordisk folkemusik. Der er
gratis adgang til musikken.

Tom Buk-Swienty og Karen Blixen

Cross, Schack, Hemmer & Ostermann

Med sin selvbiografiske roman “Den
afrikanske farm” fra 1937 slog Karen
Blixen for alvor sit navn fast som internationalt kendt forfatter. Men det
er en roman, og det meste er fiktion – ligesom næsten alt i den Oscarbelønnede spillefilm “Out of Africa”.
Tom Buk-Swienty fortæller den virkelige historie om Karen Blixen i Afrika

med udgangspunkt i sin store biografi “Løvinden” og mange års research
og rejser i Karen Blixens fodspor i
Kenya. Foredraget gennemføres med
støtte fra Statens Kunstfond.
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

Det skulle have været i januar, men
nu bliver det til pinse, at Billy Cross og
hans fantastiske musikere kan byde
på god, gammel rock og rul tilsat en
passende mængde humør og uforlignelig spilleglæde.
Inden musikken kan man for kun 160
kr. spise middag med en to-retters
menu tilberedt af Kroens frivillige

kokkehold (135 kr. for medlemmer
af F orsamling shuset s Venner).
Spisebilletter skal købes senest onsdag den 1. juni kl. 12.
Billetter til musikken koster 250 kr. ved
indgangen og 240 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.
Der er kun ståpladser i salen.
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Mandag den 4. april kl. 19.30

20

Hvordan kunne de blive som døde for
hinanden? I sin debutbog ”Det du ikke
vil vide” fortæller Birgithe Kosović om
at vokse op i et hjem præget af farens
vrede. Foredraget gennemføres med
støtte fra Statens Kunstfond.
Billetter til foredraget koster 100 kr. ved
indgangen og 90 kr. i forsalg. Gratis
med årskort.

Nøddeknækkerne

Søndag den 3. april kl. 16

Michala Petri og Lars Hannibal fejrer
30 års jubilæum som duo. Det sker
bl.a. med denne koncert i Nødebo,
der er Michala Petris fødeby. Det bliver virtuost blokfløjtespil og varme
guitar toner, der skaber forårshu-

Onsdag den 20. april kl. 19.30

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

Fredag den 3. juni kl. 21 med mulighed for spisning kl. 19

Skovskolen Danmarks fedeste studiested
smukkest beliggende arbejdsplads,
hvor det er svært at være i dårligt humør. Der er 64 ansatte på
Skovskolens afdeling i Nødebo og 410
studerende på professionsbacheloruddannelserne og 200 elever på EUD
uddannelsen og her ud over er der
AMU kurser o.a.

Åbne arrangementer

Studerende foran Skovskolen, der ligger i Nødebo.
Skovskolen er en del af Københavns
Universitet og samtidig en af de
største arbejdspladser i Nødebo
og Gadevang med 64 ansatte på
Skovskolen i Nødebo.

Ny forstander
Thomas Færgeman blev ansat som
ny forstander for 5 år siden Han oplever, at han arbejder på Danmarks

De har mange forskellige uddannelses- og efteruddannelsestilbud på
skolen. Bl.a. kan man uddanne sig til
Skov- og landskabsingeniør, Natur- og
kulturformidler, Skov- og naturtekniker, friluftsvejleder og meget andet.
Ved deres åben hus arrangement d.
3. marts, hvor alle deres uddannelsestilbud blev præsenteret, var der
et stort fremmøde, hvilket også er et
billede af, at de ikke har problemer
med at skaffe studerende.
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Skovskolen åbner hvert år dørene for
lokale borgere og andre ved Naturens
dag og ved deres julemarked, hvor
der altid er en god stemning, og man
kan gøre et godt køb. Det er en oplagt
ide at tage sine børn med til disse arrangementer. På sigt overvejer de at
arrangere et åbent hus-arrangement
for lokale borgere, så man kan høre
om Skovskolen og se faciliteterne.
I forbindelse med, at Skovskolen er
en del af Nationalpark Nordsjælland,
vil der blive arrangeret foredrag om
naturen i deres nye flotte auditorium. Foredragene annonceres på
Nationalparkens hjemmeside, men vi
vil også skrive om dem i Kirke og Kro
.

i tilfælde af regnvejr. Også daginstitutionerne bruger Skovskolens faciliteter. Skovskolen har også kurser
for lærere og pædagoger, og når skoler og daginstitutioner får uddannet deres personale, kan de få en
friluftscertificering
.

Skovskolens faciliteter
Alle borgere i Nødebo og Gadevang
er velkomne på Skovskolens område.
Der er to områder med flere sheltere og bålplads. De er ved at opbygge
et Arboret, hvor de planter mange
forskellige træsorter. Der er en skovparkurbane man kan benytte, og for
børnene er der om vinteren også tre

shetlandsponyer, der altid er spændende at følge. De har tidligere haft
en naturlegeplads som var bygget af
kursister, men den er desværre slidt
ned og fjernet og efterspørgselen
efter kurser i byggeri af naturlegepladser er desværre faldet meget, så
derfor vil naturlegepladsen ikke blive
genetableret.

Universitetsstuderende
midt i naturen
De studerende giver udtryk for at
det er et fedt studiested med stor
indflydelse til de studerende. De har
bl.a. selv været med til at indrette
f itness faciliteter, fredagsbar og

drivhus, hvor de studerende selv
kan plante, hvad de vil til deres egen
madlavning. Der er 138 kollegieboliger, og der er altid venteliste til disse
boliger.

Fremtiden
Skovskolens uddannelser vil blive
endnu mere aktuelle i fremtiden, hvor
biodiversiteten, miljøet og den grønne dimension er i centrum i samfundet, så på et tidspunkt, vil de måske
udnytte, at de stadig har lidt mulighed for at bygge ud.
Søren Skals

Samarbejde lokalt

Forstander Thomas Færgeman.

Skovskolen har et godt samarbejde
med Hillerød kommune, og skolerne
i Hillerød og i Nødebo bruger faciliteterne bl.a. det udendørs klasseværelse Indsigten, hvor der både kan
undervises i fri luft og overdækket
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Studerende på Skovskolen.
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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

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben har følgende aktiviteter i første halvår af 2022:

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

NØDEBO

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

•
•
•
•
•

Ring eller skriv for at bestille tid

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

Dato

Aktivitet

10

10. marts

Ordrupgård

12

24. marts

Hjemmedag

14

7. april

Wiinblads hus

16

21. april

Hjemmedag

Vi mødes normalt kl. 12 på Kroen på de nævnte dage.
Alle medlemmer af kroen er velkomne til at deltage i Torsdagsklubben.
Kom og mød os på Kroen, eller kontakt Inger og Poul Rudbeck (p.rudbeck@mail.dk).

Akupunktur
NADA

Banko på Kroen hver tirsdag

Øreakupunktur
Cupping
Japansk ansigtslift

Ingen kemi, ingen nåle
- bare velvære

Kom og vær med. Ikke det største, men det hyggeligste.
Baren har hjemmebagt kringle og velsmurt smørrebrød.
Vi begynder 18.50. Se i øvrigt Kroens hjemmeside.

Tlf. 2683 7081

Kom til Fredagscafé
på Kroen

Ved Skoven 33, Nødebo • 3480 Fredensborg
akupunktursus@gmail.com • akupunktursus.dk

Fredagscafeen holder åbent hver fredag fra kl. 15:30-17:30,
med undtagelse af skolernes ferie.

v/Anette Plum

Tlf: 40 18 86 11

Uge

Sus Bigom

Zoneterapi gør en forskel – Kom og bliv glad
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Nødebo Vandværk

Der har gennem året fra andre dele
af landet være mange eksempler på
at drikkevandskvaliteten er faldende,
mange vandværker har oplevet problemer med forureninger, både forårsaget
af sprøjtemidler men også andre midler som PFOS/PFAS er blevet fundet i
grundvandet. I den forløbne periode
havde vi på Kroen besøg af professor

emeritus fra DTU Arne Villumsen der
fortalte om kvaliteten af grundvandet
i vores lokalområde, og om vandkredsløbet, dvs. dannelsen og udnyttelsen
af grundvandet, samt rensning og udledning af spildevandet. Arne Villumsen
havde også studeret vores boringer,
og hvor meget vand vi hentede op og
ikke mindst placeringen af boringerne.

Individuelle varmepumper
- findes der en bedre løsning?

Nødebo vandværk er i den heldige situation at 3 ud af 4 boringer er placeret midt i Gribskov, hvor vi må antage
at forbruget af sprøjtemidler har været
minimalt. Så vi håber også at vi mange
år frem i tiden vil være i stand til at levere drikkevand af høj kvalitet til byens
beboere.
Bestyrelsen

Bliv spejder i Grib Skov Trop

Fælles indkøb
En af de løsninger jeg har fundet, går
ud på at man slutter sig sammen om
at lave et fælles udbud, hvor man så
forhåbentlig kan opnå nogen omkostningsmæssige fordele ved at
lave et fælles indkøb og et samlet
installationsforløb.
Nogen har drevet dette et skridt videre og har oprettet en andelsforening, som så står både for indkøb
og drift af de varmepumper de enkelte andels-havere får installeret i
deres boliger.

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

Læs mere på www.gribskovtrop.dk
Annonce KogK Feb 2018.indd 1
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For et års tid siden besluttede vi her
i huset at udskifte vores træpillefyr
med en luft-vand varmepumpe.
Andre står nok i den situation at de
tænker på at udskifte oliefyret, og jeg
kan forestille mig at mange med de
nuværende priser på naturgas også
tænker i de baner.
Vi er glade for vores varmepumpe og
at lugten af brænderøg i vores fyrog vaskerum, som samtidigt fik en
overhaling med nyt loft og maling, er
forsvundet. Efterfølgende er jeg dog
kommet til at tænke på, om det nu
også er en god ide, at vi alle sammen
stiller hver vores individuelle varmepumpe op – var det ikke bedre, hvis vi
fandt nogen fælles løsninger? Jeg har
derfor kigget lidt rundt på nettet for
at se, om der er nogen der har fundet
på noget smart.

Fælles jordvarme

Fjernvarmeselskabet står så for drift
og opkrævning mv.

En anden løsning jeg har fundet, består i at et antal husstande deles om
en fælles lodret boring til jordvarme.
De har så hver deres varmeveksler –
indedel – som er sluttet til det samme
jordvarmekredsløb.
En lodret boring er ikke helt billig – set
i forhold til at grave slanger ned i haven – men kræver langt mindre plads.
Og hvis man kan deles om udgiften –
what’s not to like?

Jeg kunne godt forestille mig dette
som en løsning der kunne anvendes
i Nødebo indtil vi måske en gang ad
åre får trukket fjernvarme hele vejen herud. Hvem ved; måske kan vi
få Hillerød Forsyning med på ideen.

’Nær-fjernvarme’
En løsning, som jeg selv synes er elegant, er et anlæg som Hedensted
Fjernvarme har lavet sammen med
en boligforening i Juelsminde. Se
billedet)
Anlægget består i al sin enkelthed i et
fjernvarmenet i vej og stikledninger
til de enkelte boliger. Og dertil er der
koblet et varmepumpeanlæg anbragt
i en 20-fods container – færdigmonteret og driftsklar.

Ide-møde
I Nødebo Bæredygtigt planlægger
vi at holde en Klima-Cafe om emnet
’Gassen koster kassen – hvad nu?’
en gang i maj, hvor vi vil forsøge at
skaffe noget inspiration til løsninger
omkring varmeforsyning – individuel
eller fælles.
Datoen er ikke fastlagt endnu, men
yderligere information vil komme på
vores hjemmeside (www.nødebobæredygtigt.dk) og på Facebook.
For Nødebo Bæredygtigt
Christian Wolfhagen

Foto: Per Bille. Udlånt af Dansk Fjernvarme Projektselskab A.m.b.AF
01/01/2019 19.22
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Stafet For Livet Nødebo
har brug for jeres hjælp!

Jespervej 54
3400 Hillerød

Eva Majvig Andersen
Statsaut. Fysioterapeut

Telefon

72 312 123

holdkaptajnens væsentligste opgave
at finde deltagere til holdet og motivere dem til at tilmelde sig.

Nødebo Fysioterapi
Træning & Velvære

Hvis holdet vil lave indtægts-genererende aktiviteter eller vil prøve at
finde runde-sponsorer, vil det ofte
være holdkaptajnen, som koordinerer dette. Men det er helt op til de
enkelte hold, om de vil det, og i givet
fald hvordan det bliver organiseret.

Vi sælger også

Italiensk IS
&
Vine fra
Vinhuset Stolz

Tidsbestilling
Ring eller SMS 20 47 00 49

Styregruppen for Stafet For Livet
Nødebo er nu i fuld gang med at planlægge den 5. stafet som bliver en 12
timers stafet den 20. august 2022 kl.
11 – 23 på sportspladsen i Nødebo.
Vores målsætning for dette års stafet
er at få min. 10 nye hold og dermed
også flere deltagere. Det må gerne
være hold, som kommer fra nær og
fjern, så inviter kollegaer, motionsvenner, foreningsvenner, klassekammerater, familie og venner til at komme og være med. Vi vil meget gerne
være en stafet for hele Hillerød og
omegn – alle er velkomne til Stafet
For Livet Nødebo.

Læs mere og køb billetter på royalstage.dk

Det er her vi får brug for jeres hjælp
til at nå vores mål med 10 nye hold.
Du kan enten oprette et hold selv eller finde en person, som vil oprette
et hold.

På Stafetten kan I f.eks.:
· Holde sommerens familiesammenkomst eller en fødselsdag.
· Holde firmaets sommerarrangement.
· Samle venner, naboerne, kollegaerne og bekendte.
· Holde jeres sociale sammenkomst,
skolearrangement etc.
- Være med til at støtte Stafet
For Livet og dermed Kræftens
bekæmpelse.
Du går ind på vores hjemmeside
www.stafetforlivet.dk /stafet/noedebo og tryk herefter på ”Deltag”
eller ”Opret et hold”. Når du opretter et hold bliver du registreret som
holdkaptajn.
Og hvad er så en holdkaptajn?
Det betyder i praksis at du er bindeled mellem os arrangører og
dine holddeltagere. Derudover er

Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe.
Du kan kontakte:
Hold-tovholder
Pia Duelund
Mail: Hold-noedebo@stafet.cancer.dk
Mobil: 22860099 (træffes kun aften.)
Formand
Birgit Meldgaard Madsen
Mail: Noedebo@stafet.cancer.dk
Mobil: 22394900
Kom og vær med til at vise at du
støtter op om kampen mod kræft.
Deltagergebyr
Voksne kr. 100
Børn/hund kr. 50,Fightere deltager gratis (en Fighter
er en person som har eller har haft
kræft)

royalstage.dk
Følg os på Facebook på Stafet For Livet Nødebo og på www.stafetforlivet.dk/stafet/noedebo
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Kirken byder på...

Tirsdagstræf

Kirken er opstanden!

Den russiske kirke efter Sovjetunionens sammenbrud
- og dens rolle i Ukraine
Sogneaften i præstegården tors. d. 7. april kl. 19.30 ved Christian Gottlieb

Koldkrigsanlægget i Gribskov
Tirsdagstræf i præstegården d. 19. april kl. 14-16
Foredrag ved museumsinspektør Liv Appel, leder af arkæologisk afdeling,
Museum Nordsjælland
De færreste ved, at Gribskov frem til
2015 skjulte Danmarks største koldkrigsanlæg. I foredraget skal vi høre
om anlægget og de undersøgelser,
som Museum Nordsjælland gennemførte i årene 2015-2018 i forbindelse med nedrivningen af de fleste af anlæggets bygninger i skoven.

Undersøgelserne omfattede foruden
dokumentation af selve anlægget
også arkæologiske registreringer og
udgravninger af berørte fortidsminder i skoven. Da der sjældent foretages større anlægsarbejder i skoven,
kaster udgravningerne også nyt lys
over brugen af Gribskov i oldtiden.

Tirsdagstræfs sommerudflugt
Tirsdag d. 3. maj 2022

Turen går til Gavnø Slot og slotspark
med vor lokale ColomBus. Vi skal på
rundvisning på slottet, som indeholder en stor samling af antikviteter og
malerier fra det 15.-18. århundrede.
Vi skal se Nordens mest farverige
kirkerum, som er bygget af Dronning
Margrethe 1. i 1400-tallet.

30

Efter rundvisningen står frokosten
klar, hvorefter der er lidt tid på egen
hånd i slotsparken, hvor tulipanerne
forhåbentlig står i fuldt flor. Herefter
går turen videre til Sct. Bendts kirke
i Ringsted, hvor bl.a. Knud Lavard,
Erik Menved samt Valdemar Sejr og
Valdemar den Store ligger begravet. Om disse konger og kirken vil
vi høre mere, mens vi drikker vor
eftermiddagskaffe.
Program:
Afgang fra Nødebo kirke kl. 8.30
Afgang fra Gadevang kirke kl. 8.45
Forventet hjemkomst ca. kl. 18

Siden Sovjetunionens sammenbrud I
slutningen af 1991, er den russisk-ortodokse kirke med bemærkelsesværdig kraft vendt tilbage som en
markant og indflydelsesrig spiller i
dagens Rusland. En spiller med umisforståelige ambitioner om at præge
det russiske samfund i ortodoks retning efter syv årtier med det militante, ateistiske sovjetregime.
Sovjetstatens drøm om et totalt sekulært, a-religiøst samfund lykkedes
som bekendt ikke. Men spørgsmålet
er, hvad der kom i stedet?
På baggrund af nogle historiske iagttagelser af den russiske kirkes skæbne under sovjetregimet, vil foredraget

fokusere på kirkens aktuelle situation, som præges af ambitioner om
at etablere sig selv som et åndeligt,
moralsk fyrtårn for det russiske samfund. Samtidig bliver forholdet til den
nuværende russiske regering stadig
tættere.
Er det postsovjetiske Rusland i kirkens billede simpelthen en opdateret
udgave af det gamle præsovjetiske eller har 70 års totalitær erfaring
gjort en forskel?
På baggrund af den aktuelle krig i
Ukraine, vil foredraget også søge at
tegne et rids af den kirkelige situation som en essentiel del af konflikten.

Christian Vincent Gottlieb er kirkehistorier, dr.theol., adjungeret professor ved
Københavns universitet og sognepræst
i Slagslunde-Ganløse kirker.

Pris: 250 kr.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding: Til Allan Høier senest
onsdag d. 13. april. Allan træffes på
alho@km.dk, eventuelt på kirkekontoret tirsdag 9-16, eller på tlf. 20 18
07 19.
Bet aling sk al ske s amtidig til
Handelsbanken reg.nr. 6300 og konto nr. 15 24 765. Husk at angive navn,
adresse, telefonnummer og ”udflugt”.
Mange hilsener og på gensyn
Sunyee Shin, Torben H.S. Svendsen og
Bodil Davidsen
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Kirken byder på...
Pinsevandring

Højskoledage i Nødebo præstegård

En vandring mellem kirkerne - anden pinsedag
Efter en pause på fem hundrede år
har pilgrimsbevægelsen fået en renæssance i Danmark. Vi har igen fået
en dyb trang til at gribe fat i staven,
tage en rygsæk på skuldrene og begive os ud på vandring – i både indre
og ydre forstand.
Vi mærker en længsel efter at forene
krop og sjæl, forene det mentale med
det åndelige og på vejen gennem
mark og skov, bjerge og dale, at finde
tilbage til sig selv, til livet og til den
gudstro, som man måske har savnet.
Hvorfor går vi? Fordi vi længes efter
frihed i en presset tid. Fordi vi ønsker mere enkelhed midt i en overforbrugende kultur. Fordi vi trænger
til en dosis bekymringsløshed, mere

”Er der noget at grine af?”
En weekend om humor og latterens betydning
Lørdag d. 3. september - søndag d. 4. september

langsomhed, mere åndelighed og
analogt fællesskab.
Anden pinsedag begynder vi med
morgensang i Nødebo kirke og
ender med en musikandagt i
Gadevang kirke.

PROGRAM
Kl. 8.30 Morgensang i Nødebo
Kirke
Kl. 9.00 Vandring gennem skoven
Kl. 11.00 Andagt i Gadevang kirke
med sommerlige sange leveret af
vores kirkers KANTORI
Kl. 11.30 Vi spiser vores medbragte FROKOST

Der er masser at græde over.
Men er der også noget at
grine af? Eller måske
ville der være endnu mere at græde over, hvis vi
ikke også kunne grine.
PS: man sørger selv for kørelejlighed
hjem, hvis man da ikke tager turen
tilbage til fods.
Eva Holmegaard Larsen
Sognepræst

Sommerkoncert

Med Nødebo-Gadevang Kantori - Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30
På kanten af sommerferien og når
bøgeskoven er grønnest, byder
Nødebo - Gadevang Kantori
igen i år til sommerkoncert i
Gadevang kirke.
Programmet vil være en
skøn blanding af ny t og
gammelt, kendt og ukendt,
dansk og udenlandsk. Men
den lette og lyse tone vil
være fremtrædende i denne
efterhånden traditionsrige koncert, som vi er glade for igen at
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have mulighed for at afholde inde i
kirkens smukke rum.
Der er gratis adgang til koncerten,
der dirigeres af organist Torben H.S.
Svendsen.

Religiøs satire fra senmiddel- alderen:
Djævelen bruger en munks hoved som
sækkepibe. Munken ligner til forveksling
Martin Luther. Den Onde blæser sin ånd
ind gennem munkens hoved og ”inspirerer” ham til at udbasunere sit djævelske
budskab. Munken er med andre ord et
djævelens instrument.

Er der noget at grine af? Det spørger
vi om på årets højskoledage i præstegården. Efter to år med corona og nu
med krig i Europa, og mange andre
deprimerende genopførelser af menneskehedens tragedier.

45. ÅRGANG #5 2022

Årets højskoledage vil gå
i dybden med
humorens betydning. Humoren
s om for l øs en de
fællesskab. Humoren
som sandhedens spejl.
Den politiske og religiøse satire, som alle dage har udfordret
hykleri og magtmisbrug.
Endelig skal vi stille spørgsmålet: Må
man overhovedet grine mere? Hver
gang smilet trækker i os og den sjove
bemærkning ligger lige på tungen, må
vi se os over skulderen af frygt for, at
nogen bliver krænket.
Men hvad er det for en verden, vi får
– hvis latteren forstummer?

konto 6300-1524765. Husk at anføre
FULDE NAVN og ordet HØJSKOLE på
indbetalingen.
HVOR MEGET KOSTER DET?
490 kr. pr.deltager (med tak for tilskud fra Hillerød provstis fælles aktivitetskasse) – deltager man kun lørdag er det 350 kr, og deltager man
kun søndag kan man nøjes med at
betale 150 kr.
Deltagergebyret dækker foredrag,
kaffe, kage, frugt, middag lørdag aften og koncert i Nødebo kirke lørdag
eftermiddag.
PROGRAM?
Det færdige program lægger vi ud
på vores hjemmeside (www.noedebo-gadevangkirker.dk), så snart det
er færdigt. Det vil også blive sendt til
de tilmeldte deltagere.
MERE INFO
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til: Eva Holmegaard Larsen
4848 0719

HVORDAN?
Man kan allerede nu tilmelde sig
til præstesekretær Allan Høier på
email: alho@km.dk eller ved at ringe
på 48480719. Når der er givet tilsagn
om plads, bedes beløbet indbetalt på
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Kirken byder på...
Musikalsk aftenkirke i Gadevang
Hver den anden torsdag i måneden kl. 19.30

Nødebo kirke hver den sidste torsdag i måneden kl. 17

Aftenkirken er et alternativ til søndagens gudstjenester. Vi har skabt en mellemting mellem en andagt og en lille koncert - hver gang med en solist, vores
kantori eller et andet musikalsk arrangement, der understøtter andagtens
fordybelse og refleksion.

12. maj: Nødebo-Gadevang kirkers Kantori synger lyse og forårsinspirerede korsatser

9. juni: Kirkesanger og tidligere sanger i det Kongelige Operakor
Søren Hossy sender serenader ud i sommernatten

11. august: Salmer og sommerbobler
8. september: Om taknemmelighed og høsttidens milde skønhed

Familiekirke i Gadevang kirke

Et tilbud til alle børnefamilier i Nødebo og Gadevang.
Efterhånden er vi en stor flok, der mødes til en livlig børnegudstjeneste
kl.17 og bagefter spiser sammen i præstegården.
Det er gratis, og tilmelding meget gerne dagen før
til email: alho@km.dk.

Sted: Nødebo kirke og præstegård
Tid: kl.17
Datoer: 28. april – 19. maj (NB! Rykket en uge
frem pga. Kr.Himmelfart) – 25. august –
29. september

Morgenmad & Morgensang
Begynd dagen med sang og hyggeligt samvær

Små mennesker tænker stort. Små mennesker har ånd. Børn har
dybe overvejelser og spørger til livet og verden som små filosoffer.
Vi vil gerne komme dem i møde med den kristne traditions rige
ressourcer af fortællinger og sans for menneskelige værdier og
livets mange dilemmaer.
Vi begynder i kirken alle sammen. Under prædikenen deler vi os i
børn og voksne, for at samles igen til fælles nadver.
Børnekirken ledes af Ann-Sofie Lander Olsen, som er uddannet
cand.teol. og bor Gadevang med sin mand og tre små børn.
Efter gudstjenesten mødes vi på CAFE JORDNÆR og fortsætter
samtalen mens vi drikker kaffe og spiser cafeens lækre kager.

Det er dejligt at synge sammen. Vi vil mødes fredage for at synge sammen fra højskolesangbogen og salmebogen
og drikke kaffe og spise friskbagte boller og hygge os sammen.
Det er for alle! Både børn og unge og gamle.
Hvis det lyder som noget for dig, så kom forbi og mød nogle søde mennesker. Det er gratis at deltage – og tag endelig naboer og venner med.
På gensyn!
Torben (organist) og Sunyee (kirke- og kulturmedarbejder)

Sted: Nødebo præstegård
Tid: kl.10-12
Datoer: 22. april - 6.maj - 20.maj
Tilmelding: Ikke nødvendigt – man møder bare
op
PS: Hold øje med vores hjemmeside.
Vi opdaterer løbende datoerne

Tid: kl.10.30
Sted: Gadevang kirke
Datoer: 3. april – 8. maj –
5. juni – 11. september
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Salmer & Spaghetti
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Foreninger
NØDEBO-GADEVANGS
MENIGHEDSRÅD
www.noedebosogn.dk

Himmel & Jordnær

Kirkekaffe på Gadevangs skønne café - 3. april, 8. maj og 5. juni
Vi elsker at drikke kirkekaffe sammen.
Vi plejer at stå efter gudstjenesten og
klumpe sammen ude i det lille våbenhus i Gadevang kirke. Snakken går lystigt, diskussionerne bølger højt.

HIMMEL OG JORDNÆR er et arrangement, hvor vi flytter kirkekaffen til
den lokale Cafe Jordnær.
Alle er velkomne og man behøver ikke
tilmelde sig.

Kirken varer kun en time –
men vi vil så gerne have, du bliver lidt
længere!!!

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

Kirke og Kroissanter

Sommerkirken kræser om kirkegængerne
Det er ikke til at tro det. Men det
bliver sommer og der er noget helt
særligt ved kirkerne, når lyset skinner varmt ind gennem de store ruder og man på forunderlig vis mærker

evigheden ganske nær.
Vi fejrer juli måned med croissanter
til kirkekaffen for at gøre vores søndag formiddag endnu mere festlig.
Vi ses i kirkerne!

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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Formand
Søren Østergaard
Næstformand
Jørgen Bang
Kasserer/ sekretær
Birgit Meldgaard
Medlem
Lene Thorsen
Maria S. Brendstrup
Oliver Kauffmann
Preben Henrichsen
Byrådsmedlemmer
Christina Thorholm (B)
Tilforordnet
Eva Holmegaard Larsen
Webansvarlig
Christina N. Ottosen

GRIB SKOV TROP

HILLERØD SEJLKLUB

www.gribskovtrop.dk

www.hillerodsejl.dk

Formand
Rikke Line Klockars-Jensen 2336 2696
formand-gst@gribskovtrop.dk
Ulveleder
Louise Heidtmann
3031 6909
Stifinderleder
Anders Trolle
4172 7609
Spejderleder
Niels/Jonas Jensen
2563 2009
Grib Skov Roverklan
Roverleder
Torben Pedersen
2191 9695
Klokkekilde Roverklan
Roverleder
Ole Lumholt
4848 0747
Basserne
Jørgen Andersen
4848 5099
Hyttevagt
Leif Højvang Nielsen
2272 4910
leifhojvang@gmail.com

Ib Andersen
ia.privat@gmail.com

KAJAKKLUBBEN ESRUM SØ
www.kkes.dk
Claus Bo Jensen
4826 1780
formand@kkes.dk/claus_bo@post5.tele.dk
Klubhus: Krostien 11, Nødebo

NØDEBO STAVGANG
www.nodebostavgang.dk
Formand
Sven Høegh Nielsen
Kasserer
Birger Brandis

5141 6429
4848 2597

FORSAMLINGSHUSET
VINTERBADEKLUBBEN NØDEBO

NØDEBO KRO

VIKINGERNE

www.Noedebo-kro.dk
kro@noedebo-kro.dk
Formand
Hanne Toke
Næstformand
Knud Ebbesen
Sekretær
Jens Lassen.
Kasserer
Erik Wedø
Aktivitetsudvalget
Line Alstoft
Bankoudvalget
Mogens Bastrup
Driftsudvalget
Jan Kongerslev
Ejendomsudvalget
Bruno Bjerre
Informationsudvalget
Ann Ulrich
Kulturudvalget
Kirsten Aunstrup
Økonomiudvalget
Erik Wedø
Øvrige medlemmer
Charlotte Dam
Vanessa Poulsen
Carsten K. Thomsen

www.nbovikingerne.dk

4848 0719
6165 1688

Formand
Jesper Vilander
2445 8541
Mail: jespervilander@gmail.com
Kasserer
Ib Jarle Christensen
2966 1127
Mail: ib.jarle@mail.tele.dk
FOLKEMUSIKGRUPPEN
NØDDEKNÆKKERNE

Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com

www.nodeknek.dk

NB! Nødebo Bæredygtigt!

Søren Sigsgaard
6126 4411
soeren.sigsgaard@gmail.com

Kirsten Vesterager
Kirsten.vesterager@mail.dk

NØDEBO BRIDGEKLUB

STYRK DIN KROP I NØDEBO

Formand

Anne Lise Kristensen

2447 3004

www.NødeboBridgeklub.dk

4295 8207

Hans Kloch

4847 1250

NØDEBO VANDVÆRK

NØDEBO IDRÆTSFORENING

www.nødebovand.dk

www.nif.dk

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)

Formand
Henning Vester
Badminton
Sven M. Andersen
Fodbold
Henrik Løber
Tennis
Jørgen Fonnes

5277 1871
4034 3531
2113 0847
4010 3288
2365 0926
2129 9369
2333 6647
2014 1617
2945 9149
4848 5874
4010 3288
6094 3259
2639 5102
2633 3033

4848 3150
4848 2804
3018 6513
9136 6302
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Gudstjenester
Marts

Nødebo

Gadevang

27. marts

10.30

---

Henrik Winther

31. marts

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

April
3. april

9.00

10.30 Familiekirke

EHL

10. april Palmesøndag

10.30

---

EHL

14. april Skærtorsdag

17.00

---

EHL

15. april Langfredag

---

15.00 Musikgudstjeneste EHL

17. april Påskedag

9.00

10.30

EHL

18. april 2. påskedag

10.30

---

EHL

24. april

9.00

10.30

Bettina Schulze

28. april

17.00 Salmer & Spaghetti

---

Henrik Winther

1. maj

10.30

---

Henrik Winther

8. maj

9.00

10.30 Familiekirke

EHL

12. maj

---

19.30 Aftenkirke

EHL

13. maj St. Bededag

---

10.30 Konfirmation

EHL

15. maj

10.30

---

EHL

19. maj

17.00 Salmer & Spaghetti

---

EHL

22. maj

9.00

10.30

EHL

Maj

26. maj Kr. Himmelfart

10.00 & 11.15 Konfirmation ---

EHL

29. maj

10.30 Konfirmation

---

EHL

5. juni Pinsedag

9.00

10.30 Familiekirke

EHL

6. juni 2. pinsedag

8.30 Morgensang

11.00 Musikandagt

EHL

9. juni

---

19.30 Aftenkirke

EHL

12. juni

10.30

---

Jørgen C.

19. juni

9.00

10.30

EHL

26. juni

10.30

---

EHL

Juni

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Sunyee Shin
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

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

Se mere på
noedebogadevangkirker.dk

